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KnMr MaKeAoH111ja AOO CKonje 
Yn. ,,<t>111n1,1n 8TOpli1 MaKeAOHCKl,1" 6p.3 
CKonje 1000, Peny6n111Ka MaKeAOH111ja 
+389 (2) 3135 220 
mk-office@kpmg.com 
kpmg.com/mk 

l,13eewnj Ha He3aBMCHMOT peeM3op AO aK1.4MoHepMTe Ha rPABE OcMrypyeaH:>e 
AA CKonje 

l,13eewTaj 3a ct,MHaHCMCKMTe M3B8WTaM 

ll13BPLUll1BMe peB1113111ja Ha np111APY>KH111Te cp111HaHc111cK111 1113Bewrn111 Ha rPABE 
Oc111rypyBa1t>e AA CKonje ("ApyLUTBOTo"), KaKo WTO ce np111Ka>KaH111 Ha crpaH111Te OA 1 AO 
61, KOl/1 ce COCTOjaT OA 6111naHCOT Ha COCTOj6a Ha 31 AeKeMBPll1 2018 roAl!1Ha, 1,1 
6111naHCOT Ha ycnex, 1113BewrajoT 3a npoMeH111 BO Kan111ranoT 1,1 ll13BeUJTajoT 3a 
napw-1H1110T TeK 3a roA111HaTa Toraw 3aBpweHa, 1,1 6enewK111Te Ko111 ce cocrojaT OA npemeA 
Ha 3Ha4ajHVITe CMeTKOBOACTBeHl/1 nOilVITll1Kl,1 VI APYrltl o6jacHyBa4Kl,1 VIH(pOpMal..1111VI. 

OoaoeopHocm Ha paKoeoocmeomo 3a cj)uHaHcucKume u3eewmau 

PaKOBOACTBOTO Ha ApywTBOTO e OAroBopHo 3a V13roTByBa1t>e 1,1 peanHa npe3eHTal..lVlja 
Ha 0B111e cp111HaHc111cK111 1113Bewrn111 BO comacHocT co perynarnBaTa Ha AreHL.1111jaTa 3a 
cynepBV13Vlja Ha oc111rypyBa1t>e, KaKo VI 3a TaKBa 111HTepHa KOHTpona 3a Koja 
paKOBOACTBOTO CMeTa AeKa e HeOnXOAHa 3a Aa ce OB03MO>KVI 1,13rorByBal-be Ha 
cp111HaHCVICKl,1 1113BeLUTali1 KOl,1 ce ocno60AeHll1 OA MaTep111jaI1HO 3Ha4ajHll1 rpeLUKVI, 6111no Aa 
ce pe3ynTaT Ha 1113MaMa 111n111 HeHaMepHo HanpaBeH111 rpewK111. 

OoaoeopHocm Ha peeu30pom 

Hawa OAroBOpHOCT e Aa 111CKa>KeMe MHeH111e 3a OBll1e cp111HaHCll1CKll11!13BeLUTall1 BP3 OCHOBa 
Ha HawaTa peB1113111ja. H111e ja 1113BPLUll1BMe HawaTa peB1113111ja so comacHocT co 
CTaHAaPA111Te 3a peB1113111ja np111cpaTeH111 1,1 06jaBeH111 BO Peny6n111Ka MaKeAOHVlja BO 
Cny>K6eH 8eCHll1K 6p. 79 OA 11 jyH111 2010 rOA111Ha. OB111e CTaHAaPA111 1,131,1CKyBaaT Aa ce 
np111Ap>t<yBaMe Ha peneBaHTHll1Te ern4Kli1 CTaHAaPAll1 111 Aa ja nnaHVlpaMe 111 Aa ja 
1113Bpw111Me peBll13Vljara co L.1en Aa ce 3A06111eMe co pa3yMHa yBepeHOCT AeKa 
cp111HaHCll1CKll1Te 1113BeLUTal,1 He COAP>KaT MaTep111jaI1HO 3Ha4ajHll1 rpeLUKl/1. 

PeB1113111jaTa BKilyYyBa cnpoBeAyBal-be Ha npoL.1eAyp111 3a A06111Ba1t>e Ha peB1113opcK111 
AOKa3111 3a 1113HOCll1Te 111 o6pa3I10>KeH111jaTa BO cp111HaHCll1CKll1Te 1113BeLUTali1. l,136paH111Te 
npoL.1eAyp111 3aB111caT OA HaLU111Te npoL.1eHK111, BKI1yYyBaj1<111 r111 111 npoL.1eHK111re Ha p1113111L.1111Te 
3a 3Ha4ajHll1 rpeLUKl,1 BO (pVIHaHCll1CKll1Te Vl3BeLUTaVI KaKO pe3ynTaT Ha 1113MaMa VIIlVI 
HeHaMepHo HanpaBeHVI rpeLUKVI . Bo npoL.1eHyBa1t>eTO Ha OBVle pV13Vll..1111, rn pa3meAaBMe 
cOOABerH1,1Te VIHTepHVI KOHrpon111 BocnocTaBeHVI Bo APYLUTBOTo 3a V13roTByBa1t>e VI 
peanHO npVIKa>KyBal-be Ha (pVIHaHCVICKVITe Vl3BeLUTali1 co l..leil Aa AVl3ajHVlpaMe 
peBVl30pCKVI npoL.1eAYPVI COOABeTHVI Ha OKOilHOCrnTe, HO He 111 3a Aa V13pa3VIMe MHeHVle 
3a ecp111KaCHOCTa Ha VIHTepHVITe KOHTponVI BocnocTaBeH111 BO ApyLUTBOTO. PeBVl3VljaTa, 
VICTO TaKa BKilY4YBa OCBPT Ha KOp111creH111Te CMeTKOBOACTBeHll1 np"1HL.1Vln"1 111 3Ha4ajHVITe 
npoL.1eHK"1 HanpaBeHl/1 OA paKOBOACTBOTO, KaKO VI 01..1eHKa Ha aAeKBaTHOCTa Ha 
np111Ka>KyBal-beTO Ha 111H(pOpMal..1111VITe BO (pVIHaHCll1CK111Te Vl3BeLUTali1 . 

HVle CMe y6eAeH111 AeKa peBl!130pCKll1Te AOKa3VI KOVI rVI A06VIBMe ce AOCTaT04Hl,1 1,1 
COOABeTHVI 3a Aa o6e36eAaT OCHOBa 3a HaweTO MHeH111e. 

KnMr Ma• €'AOH111a AOO Cronj€ MareAOHCro .o,pywrno co orpaH11%Ha 

Otl,f06CpHOCT ~ qi1-1pMa ~neHKa Ha Knrv1r Mpe*aTa Ha He3aBHCH"1 ¢11p•A1 ··mt'Hn1. 

acoL;1~pa+1~1 co KnMr v1trrepH1:-wHn Koonepa,~B r1~nMr 11HrepticwHn") 
LI.!BBJ4Ppcro ripasHo nL-1l.\8 

Pen1Ctp1,paHo ~o Tprne.crnor .QaHO-.€H Opor l.1K4030flJo107850 
Pewcrap Ha Peny6mn:a 
MaKe~OH1iJa c.o EM&C · 
50785()8 



J1'3eewmaj Ha He3aeucHuom peeu3op 
rPABE Ocu2ypyaa1ne A.a CKonje 

MHeHue 

CnopeA Hawe MHeH111e, ¢111HaHc111cK111Te 1113eewTa111 peanHo 111 o6jeKT111BHO ja np111Ka>t<yeaaT 
¢111HaHc111cKa cocToj6a Ha ApywTBOTO Ha 31 AeKeMBp111 2018 roA111Ha, KaKo 111 HeroBaTa 
¢111HaHCll1CKa ycneUJHOCT 111 HerOBll10T napw-1eH TeK 3a fOA111HaTa TOraw 3aepweHa, BO 
comacHOCT co perynarneaTa Ha AreH~111jaTa 3a cynepe1113111ja Ha oc111rypyeatbe. 

~3B8WTaj 33 Apynt npaBHM M perynaTOpHM 6apatt.a 

,oouweH u3eewmaj 3a pa6omama Ha ,apywmeomo u3eomeeH coenacHo 6apal-bama 
Ha 1.1neH 384(e) oo 3aKoHom 3a mpeoecKu opywmea 

ComacHO 1113111CKyBatbaTa Ha 4neH 34(A) OA 3aKOHOT 3a peBll13111ja, Hll1e 1113BecTyBaMe 
AeKa 111CT0p111CKll1Te ¢111HaHCll1CKll1 ll1HQ)OpMa~111111 06enoAeHeT111 BO rOA111UJHll10T 1113BewTaj Ha 
APYWTBOTO, 1113roTBeH OA paKoBOACTBOTO comacHo 6apatbaTa Ha 4neH 384(r) OA 
3aKOHOT 3a Tpr0BCKll1 APYWTBa, ce KOH3111CTeHTHll1 BO Cll1Te MaTep111janH111 acneKTll1, co 
roA111UJHaTa cMeTKa Ha APYWTBOTO 111 co ¢111HaHc111cK111Te 111HcpopMa~111111 o6enoAeHern so 
peB111A111paH111Te ¢111HaHc111cK111 1113sewTa111 Ha APYWTBOTO, Ha 111 3a roA111HaTa Kaja 3aepwyea 
Ha 31 AeKeMBp111 2018 fOA111Ha. PaKOBOACTBOTO e OAfOBOpHO 3a 1113rOTByBatbe Ha 
roA111UJHaTa cMeTKa Ha APYWTBOTO Kaja wTo 6ewe OA06peHa OA 0A6opoT Ha A111peKTop111 
Ha APYUJTBOTO Ha 11 ¢espyap111 2019 roA111Ha 111 3a 1113roTsysatt>e Ha fOA111WHll10T 
1113BeWTaj Ha aKT111BHOCT111Te Ha APYUJTBOTO, Koj WTO 6ewe OA06peH OA 0A6opoT Ha 
A111peKTop111 Ha APYWTBOTO Ha 11 ¢eepyap111 2019 roA111~a. 

CKonje, 12 cpespyap111 2019 roA111Ha 

OBnACTEH PEBl!130P HA PM 
ropAaHa H111KywescKa 
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lf13eewTaj 3a ceoncpaTHa A06HBKa (61,1naHc Ha ycnex) 

rPABE Ocu2ypyealbe A,ll CKonje 
(J)uHaHcucKu t13eewmau 

(Bo unjaou deHapu) 6enewKa 2018 2017 

A. nPVlXO.QVl O.Q PA60TEl-bETO 
I. 3APA60TEHA nPEMlltJA (HETO nPVlXO.Ql,1 

O.Q nPEMVlJA 
1. 6pyrn nom1c1r1paHa npeM1r1ja 3a oc1r1rypyBalbe 
2. 6pyrn non1r1c1r1paHa npeM1r1ja 3a 
cooca,,rypyBalbe 
3. 6pyrn non1r1c1i1paHa npeM1i1ja 3a 

peoc1i1rypyBa11,e/peTpo1..1ec1r1ja 
4. 6pyrn non1i1c1i1paHa npeM1i1ja npep,ap,eHa BO 

cooca,,rypyBalbe 
5. 6pyro non1r1c1i1paHa npeM1r1ja npep,ap,eHa so 

peoca,,rypyBalbe/ peTpo1..1ecv1ja 
6. npoMeHa BO 6pyrn pe3epBaTa 3a npeHocHa 

npeMv1ja 
7. npoMeHa BO 6pyro pe3epBaTa 3a npeHOCHa 

npeM1r1ja - p,en 3a cooca,,rypyBalbe 
8. npoMeHa BO 6pyrn pe3epBaTa 3a npeHocHa 

npeM1i1ja - p,en 3a peoca,,rypyBalbe 
II. nPVlXO.QVl O.Q BflO>KYBAl-bA 
1. npHXOAH OA nOAPY>KHH1-'H, npHAPY>KeHH 

APYWTBa 1,1 3aeAHH .. KH KOHTpon1,1paHH 
eHTHTeTH 

2. npHXOAH OA sno>KyBalba BO 3eMjHWTe 1,1 
rpaAe>KH"1 o6jeKTl,1 

2.1 np1i1xop,1i1 op, HaeMH1t1H1i1 
2.2 npv1xop,v1 op, 3roneMysa11,e Ha Bpep,Hocrn Ha 

3eMjv1wrn ..., rpap,e>KHL-1 06jeKTv1 
2.3 npv1xop,v1 op, npop,a>1<6a Ha 3eMj1r1wrn 1r1 

rpap,e>1<H1t1 06jeKT1r1 
3. npHXOAH OA KaMarn 
4. no3HTHBHl,1 KYPCHl,1 pa3nHKl,1 
5. BpeAHOCHO ycornacysalbe 

(Hepean1,131,1paH111 A06HBKH, CBeAyBalbe Ha 
o6jeKTHBHa BpeAHOCT) 

6. Pean1,131,1paHIII A06HBKl,1 OA npoAa>K6a Ha 
q>HHaHCHCKH HMOT - KanHTanHa A06HBKa 

6.1 <l>1i1HaHc1r1cK1r1 Bno>1<yBalba pacnono>1<n1r1B1r1 3a 
npop,a)K6a 

6.2 ¢1r1HaHc1i1cKv1 ano)l(yBalba 3a TpryBalbe (no 
o6jeKTlr1BHa Bpe,QHOCT) 

6.3 OcTaHarn cp1r1HaHClr1CKlr1 BnO)KyBalba 
7. OcTaHarn np1r1xop,1,1 op, BnO)l(yBalba 
Ill. nPVlXO.QVl no OCHOB HA nPOBV13V1V1 O.Q 

PEOCVlf"YPYBAl-bE 
IV. OCT AHATVl OCVlf"YPVlTEJlHO TEXHV14KV1 

nPV1XO.QV1,HAMAJlEHV13A 
PEOCVlf"YPYBAl-bE 

V. OCTAHATVl nPVlXO.QVl 

7 
7 

7 

7 

7 
8 

8 
8 

8 

9 

559.900 557.586 

463.822 460.802 
514.037 507.197 

- -

- -

- -

(50.434) (46.285) 

344 (79) 

- -

(125) (31) 
79.979 80.558 

- -

- -
- -

- -

- -
79.699 74.999 

276 5.559 

- -

- -

- -

-
- -
4 -

14.412 14.386 

1.682 1.762 
5 78 



rPABE Ocuzypyealbe A,ll C«onje 
<PuHaHcucKu //13eewmau 

l,13BewTaj Ja ceoncpaTHa ,qo6HBKa (61o1naHc Ha ycnex) (npo,qomKeHHe) 

(Bo unjaau aeHapu) 

6 . PACXO,Q~ O,Q PA60TEl-bETO 
I. HACTAHAT~ WTET~ (HETO TPOWOU~ 3A 

WTET~) 
1. 6pyi-o 1,1cnnaTeH1t1 wTern 
2. HaManyBaH>e 3a np1t1XOAOT OA 6pyrn pean1,131,1paH1t1 

perpecH1.1 no6apyBaH>a 
3. 6pyrn 1,1cnnaTeH1t1 wTeT1t1 - Aen 3a cooc1,1rypyBaH>e 
4 . 6pyi-o 1,1cnnaTeH1.1 wTeT1t1 - ,Qen 3a 

peoc1,1rypyBaH>e/peTpOL1ec1,1ja 
5. npoMeH1t1 BO 6pyi-o pe3epB1t1Te 3a wTern 
6. npoMeH1.1 BO 6pyTO pe3epB1t1Te 3a wTern - .Qen 3a 

cooc1,1rypyBaH>e 
7. npoMeH1t1 BO 6pyi-o pe3epB1t1Te 3a wTern - .Qen 3a 

peoc1,1rypyBaH>e 
II. nPOMEH~ 80 OCTAHAT~TE TEXH~4K~ 

PE3EP8~, HETO O,Q PEOC~rYPY8Al-bE 
1. npoMeHH BO MaTeMaTHl.fKaTa pe3epBa, HeTO o,q 

peoc1o1rypyBatbe 
1.1 npoMeH1.1 BO 6pyi-o MaTeMaTw-rnaTa pe3epBa 
1.2 npoMeH1t1 Bo 6pyi-o MaTeMarnYKaTa pe3epBa - ,Qen 

3a cooc1.1rypyBaH>e/peoc1,1rypyBaH>e 
2. npoMeHH BO eKBHnH3al.lHOHaTa pe3epBa, HeTO o,q 

peoc1o1rypyBatbe 
2.1. npoMeH1.1 BO 6pyi-o eKB1.1n1.1JaL11t1DHarn pe3epBa 
2.2 npoMeH1.1 so 6pyTo eKB1t1111.13aL11t10HaTa pe3epBa -

,Qen 3a cooc1,1rypyBaH>e/peoc1.1rypyBaH>e 
3. npoMeHH BO OCTaHaTHTe TeXHH'·lKH pe3epBH, HeTo 

o,q peoc1o1rypyBatbe 
3.1 npoMeHl-1 BO OCTaHarnTe 6pyi-o TeXHlt14Klt1 pe3epBlt1 
3.2 npoMeHl-1 BO OCTaHarnTe 6pyTO TeXHlt14Kl,1 pe3epBl.1 

- ,Qen 3a cooc1,1rypyBaH>e 1,1 peoc1,1rypyBaH>e 
Ill. nPOMEH~ 80 6PYTO MATEMAT~4KATA 

PE3EP8A 3A OC~rYPY8Al-bE HA >K~BOT KA,QE 
~HBECT~U~OH~OT P~3~K E HA TOBAP HA 
OC~rYPEH~KOT, HETO O,Q PEOC~rYPYBAl-bE 

1. npoMeH1t1 BO 6pyrn MaTeMarnYKarn pe3epBa 3a 
oc1.1rypyBaH>e Ha )l(lt1BOT KaAe 1t1HBecrnL11t10H1t1DT 
p1.13"1K e Ha TOBap Ha oc1,1rypeH1t1KOT 

2. npoMeH1t1 BO 6pyrn MaTeMarnYKarn pe3epBa 3a 
oc1,1rypyBaH>e Ha )1("1BOT KaAe 1t1HBecrnL11t1DH1.10T 
p1t13"1K e Ha TOBap Ha oc1,1rypeH1t1KOT - .Qen Ja 
cooc1.1rypyBaH>e 1,1 peoc1,1rypyBaH>e 

IV. TPOWOU~ 3A 60HYC~ ~ nonYCT~. HETO O,Q 
PEOC~rYPY8Al-bE 

1. TpOWOL.ll-1 3a 60Hyc1,1 (KOl,1 3aB1t1CaT DA pe3ymaTOT) 
2 . TpOWOL.ll-1 3a nonycrn (KOl,1 He 3aB1t1CaT OA 

pe3ymaTOT) 

6enewKa 

10 
10 

10 
10 

10 

11 

11 
11 

11 

2018 2017 

(503.015) (490.181) 

(125.659) (98.001) 
(1 22.405) (116.239) 

- -
- -

12.738 17.630 
(24.830) 712 

- -

8.838 (104) 

(247.126) (257.697) 

(247.126) (257.697) 
(247.277) (257.974) 

151 277 

- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -
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rPABE Ocu2ypyeafbe A,ll C«onje 
(/)LJH8HCUCKU l13eewmau 

~3aewTaj 3a ceon<paTHa A06HaKa (EiHnaHc Ha ycnex) (npoAOn>KeHHe) 

(Bo unjaou oeHapu) 

V. HETO TPOWOU~ 3A cnPOBE,QYBAl-bE 
HA OCv1rYPYBAl-bETO 

1. TpOWOl.,IH 3a CTeKHyBatbe 
1.1 npoB~m1ja 
1.2 5pyTO nnarn 3a Bpa60TeH111Te BO 

BHaTpewHaTa npo.Qa)l(Ha Mpe)l(a 
1.3 0CTaHaTll1 TpOWOL.lll1 3a CTeKHyBat-be 
1.4 npoMeHa BO O,QflO)l(eH111Te TpOWOL.lll1 3a 

CTeKHyBat-be (+/-) 
2. A.QMHHHCTpaTHBHH TpOWOl.,IH 
2.1 AMOpTll13al..lll1ja Ha MaTep111jaflHll1 cpe,QCTBa 

KOl/1 cny)l(aT 3a spwet-be Ha .QejHocTa 
2.2 TpOWOL.lll1 3a spa60TeHll1Te 

2.2 .1 nnaTll1 111 Ha,QOMeCTOL.lll1 
2.2.2 Tpowo4111 3a .QaH04111 Ha nnarn 111 

Ha,QOMeCTOL.\111 Ha nnaTa 
2.2.3 np111,Q0Hec111 O,Q 3a,QOfl)l(l,1TeflHO 

co4111janHo oc111rypyBat-be 
2.2.4 Tpowo4111 3a ,QOnOflHll1TenHO neH3111CKO 

oc111rypyBat-be 3a spa60TeH111 
2.2.5 OCTaHaTl/1 TpOWOL.\111 3a Bpa60TeHll1 

2.3 Tpowo4111 3a ycnyrn Ha cpll13111YKll1 n1114a K0111 
He BpwaT .QejHOCT (.Qor0Bop111 3a pa6oTa, 
aBTOpcK111 AOroBop111 111 APYr111 npaBHll1 
OAHOC111) 3aeAHO co ClllTe AaBa4Kll1 

2.4 0cTaHaTll1 aAM111Hll1CTpaTll1BHll1 TpOWOL.\111 
2.4.1 Tpowo4111 3a ycnyrn 
2.4.2 MaTep111jaflHll1 TpOWOL.\111 
2.4.3 TpoWOL\111 3a pe3epB111pat-be 111 ocTaHarn 

TpOWOL.\111 OA pa6oTet-beTO 
VI. TPOWOU~ O,Q BJlO>KYBAl-bA 
1. AMOpTl113aL1Hja H ape,QHOCHO 

ycornacyaatt:.e Ha MaTepHjanHH cpeACTBa 
KOH He cny>KaT 33 BpWetbe Ha ,QejHOCTa 

2. TpOWOl.,IH 3a KaMaTH 
3. HeraTHBHH KypcHH paJnHKH 
4. Bpe.QHOCHO ycornacyaalbe 

(HepeanHJHpaHH 3ary6H, cae.Qyaalbe Ha 
o6jeKTHBHa Bpe,QHOCT) 

5. PeanHJHpaHH Jary6H OA np0Aa>1<6a Ha 
q>HHaHCHCKH HMOT - KanHTanHa Jary6a 

5.1 <t>111HaHc111cK111 BflO>KyBat-ba pacnono)l(fl111B111 Ja 
npoAa>K6a 

5.2 <t>111HaHc111cK111 BflO)l(yBat-ba 3a TpryBat-be (no 
o6jeKTl/1BHa BpeAHOCT) 

5.3 OcTaHaTl/1 c:p111HaHCll1CKll1 BflO)l(yBat-ba 
6. OcTaHaTH TpOWOLIH OA BflO>KyBatba 
VII. OCTAHAT~ OC~rYP~TEJlHO 

TEXH~4K~ TPOWOL.1~. HAMAJlEH~ 3A 
PEOC~rYPYBAl-bE 

1. TpowOl..ll--1 3a npeseHrnsa 
2. OcTaHaTl/1 oc111rypl--1TeflHO TeXHll14Kll1 TpOWOl..1111, 

HaManeH111 3a peoc111rypysat-be 

EienewKa 

12 
12 

12 
12 

12 

12 
12 

12 
12 

12 

13 
13 

13 

14 

14 

2018 2017 

(123.918) (122.413) 
(86.599) (93.416) 
(73.891 ) (81 .860) 

(4.724) (4.721) 
(7.984) (6.835) 

- -
(37.319) (28.997) 

(1.316) (850) 
(15.863) (10 .396) 
(1 0.509) (6.854) 

(1.045) (662) 

(4 .172) (2.780) 

- -
(1 37) (100) 

- -
(20.140) (17.751) 
(1 6.031 ) (14.412) 

(996) (829) 

(3. 113) (2.510) 
(358) (5.916) 

- -
(44) (28) 

(254) (5.888) 

- -

- -

- -

- -
- -

(60) -

(6.236) (5.737) 
- -

(6.236) (5.737) 
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rPABE Ocuzypyeal-be A.a C«onje 
(!)uHaHcucKu J,13eewmau 

l,13sewTaj 3a ceoncpaTHa A06MBKa (6M11aHc Ha ycnex) (npo,QomKeHMe) 

(Bo unjaou oeHapu) 6e11ewKa 2018 2017 

VIII. BPE,QHOCHO YCOrnACYBAl-bE HA 
n06APYBAl-bAT A no OCHOB HA 
nPEMIIIJA 282 (417) 

IX. OCTAHATIII PACXO,QIII, BKflY4YBAJKlll 111 
BPE,QHOCHIII YCOfflACYBAl-bA - -

X. ,Q06111BKA 3A ,QEflOBHATA fO,QIIIHA 
nPE,Q O,Q,QAH04YBAl-bE 56.885 67.405 

XI. 3ArY6A 3A ,QEflOBHATA rO,QIIIHA nPE,Q 
O,Q,QAH04YBAl-bE - -

XII. ,QAHOK HA ,Q06111BKA O,QHOCHO 
3ArY6A 15 (6.206) (7.070) 

XIII. O,QflO>KEH ,QAHOK - -
XIV. ,Q06111BKA 3A ,QEflOBHATA fO,QIIIHA 

no O,Q.QAH04YBAl-bE 50.679 60.335 
xv. 3ArY6A 3A ,QEflOBHAT A rO,QIIIHA no 

O,Q.QAH04YBAl-bE - -

5enewKume KOH c/JuHaHcucKume u3eewmau ce cocmaeeH oen Ha oeue c/JuHaHcucKu 
u3eewmau 

<l>1,1HaHc111cK1.-ne 1113sewra111 ce OA06peH111 OA crpaHa Ha 0A6opor Ha A111peKTop111 Ha rPABE 
Oc111rypysal-be A.a - CKonje Ha AeH 11 .02.2019 roA111Ha. 

lt13BpWeH A111peKTop 
CrojaHOBCKM 3o H 

Ak~"10Hepcko t.lPYWTBo 
3a ocv1rypyeaH:,e 
rP A BE 

CKOnJE 
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rPABE OcuzypyeaH:.e A,ll C«onje 
<lJuHaHcucKu /,13eewmau 

lf13sewraj 3a qn1HaHcMcKa cocroj6a {EiM11aHc Ha cocroj6a) 

(Bo unjaou oeHapu) 

AKTVIBA 
A. HEMATEPll1JAI1Hll1 CPE.QCTBA 
1. ryABl,1n 
2. OcraHarn HeMarep111janH111 cpeACTBa 
Ei. BJlO)l(YBAl-bA 
I. 3EMJll1WTE, fPA,IJ,E)l(Hll1 OEiJEKTll1 111 

OCTAHATll1 MATEPll1JAI1Hll1 CPE.QCTBA 
1. 3eMj111wre III rpaAe>KHIII 06jeKT111 KOi/i cny>KaT 3a 

BpWet-be Ha A8jHOCTa 
1.1 3eMjl/lWTe 
1.2 rpaAe>KHIII 06jeKT111 
2. 3eMjl/lWTe, rpaAe>KHI/I o6jeKTI/I III OCTaHarn cpeACTBa 

KOi/i He cny>Kar 3a Bpwet-be Ha AejHocra 
2.1 3eMjlllWTe 
2.2 rpaAe>KHIII 06jeKT111 
2.3 OcraHaTIII Marep111janH111 cpeACTBa 
ll.<l>ll1HAHCll1CKll1 BJlO)l(YBAl-bA BO .QPYWTBA BO 

rPYnA - nO.QPY)l(H111Ltll1, nPll1.QPY)l(EHll1 
.QPYWTBA 111 3AE.QH1114Kll1 KOHTP0Illl1PAHll1 
EHTll1TETll1 

1. AKL.1111111 , yAen111 111 ocraHaTIII concrBeHlll4KIII 
111HcrpyMeHrn OA BP8AHOCT BO APYWTBa BO rpyna -
nOAPY>KHIIIL.1111 

2. ,QOfl>KHI/IYKI/I xapTIIII/I OA BP8AHOCT KOi/i fl/I 1113Aafle 
APYWTBa BO rpyna - nOAPY>KHIIIL.1111 111 3aeM111 Ha 
APYWTBa BO rpyna - nOAPY>KHIIIL.1111 

3. AKL.1111111 , YA8fll/l Ill OCTaHarn conCTB8Hl/l4KI/I 
111HcrpyMeHr111 BO np111Apy>KeH111 APYWTBa 

4 . .Qon>KHl/l4KI/I xaprn111 OA BP8AHOCT KOi/i fl/I 1113Aane 
np111Apy>KeH111 APYWTBa 111 3aeM111 Ha np111Apy>KeH111 
APYWTBa 

5. OcraHarn tj)111HaHc111cK111 Bno>KyBat-ba BO APYWTBa BO 
rpyna - nOAPY>KHIIIL.1111 

6. OcraHarn tj)111HaHc111cK111 Bflo>KyBat-ba BO np111APY>K8HIII 
APYWTBa 

7. Bno>KyBat-ba BO 3a8AH1114KI/I KOHTpon111paH111 eHTI/ITeTI/I 
Ill. OCTAHATll1 <l>ll1HAHCll1CKll1 BJlO)l(YBAl-bA 
1. <l>MHaHCMCKM BJlO>KyBalba KOM ce yysaar AO 

AOCTacy Ba lbe 
1.1 .Qon>KHlll4KIII xaprn111 OA BP8AHOCT co poK Ha 

AOCTacyBat-be AO 8AHa fOAI/IHa 
1.2 ,QOfl>KHI/IYKI/I xapTIIII/I OA BP8AHOCT co POK Ha 

AOCracysat-be HaA 8AHa fOAIIIHa 
2. <l>MHaHCMCKM BJlO>KyBalba pacnOJlO>KJlMBM 3a 

npoAa>K6a 
2.1 ,QOfl>KHl/l4KI/I xaprn111 OA BP€AHOCT co poK Ha 

AOCracyBat-be AO 8AHa rOAIIIHa 
2.2 .Qon>KHlll4KIII xapr111111 OA BP8AHOCT co poK Ha 

AOCTacyBat-be HaA 8AHa rOAI/IHa 
2.3 AKL.1111111 , yAen111 111 ocraHarn concrseHlll4KIII 

I/IHCTpyMeHTI/I 
2.4 AKL.1111111 Ill YA8fll/l BO I/IHB8CTIIIL!IIICKI/I q)OHAOBI/I 

Eie11ewKa 2018 2017 

16 30 73 
- -

16 30 73 
18 2.401 .020 2.118.735 

- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

18 2.401.020 2.118.735 

- -

- -

- -

18 1.851.943 1.504.418 

- -

18 1.851 .943 1.504.41 8 

- -
- -
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rPABE Ocu2ypyeafbe A,ll CKonje 
(J)uHaHCUCKU /.13Bewmau 

~3Bewraj 3a q>HHaHcHcKa cocroj6a (6HnaHc Ha cocroj6a) (npo.QomKeHHe) 

(Bo unjaou oeHapu) 

3. ¢>HHaHCHCKH BflO)f{yBa~a 3a rprysa~e 
3.1 AomKHv1YKv1 xaprnv1 OA BpeAHOCT co poK Ha 

AOCTaCyBalbe AO eAHa rQAv1Ha 
3.2 AomKHv1YKv1 xaprnv1 OA BpeAHOCT co poK Ha 

AOCTacyBalbe HaA eAHa roA1t1Ha 
3.3 AKL11t11t1 , yAenv1 v1 ocraHarn concrBeHv1YKv1 

v1HCTpyMeHrn 
3.4 AKL11t11t1 v1 yAenv1 BO v1HBeCrnL11t1CKv1 cpoHAOBv1 
4. ,Qen03HTH, 3aeMH H OCTaHaTH nnacMaHH 
4.1 AaAeHv1 Aeno3v1rn 
4 .2 3aeMv1 06e36eAeHv1 co xv1noreKa 
4 .3 OcraHarn 3aeMv1 
4.4 OcraHarn nnacMaHv1 
IV. ,QEn03~T~ HA ,QPYWTBA 3A 

PEOC~rYPYBAl-bE KAJ UE,QEHT~. no 
OCHOBHA,QOrOBOP~3A 
PEOC~ rYPYBAl-bE 

B. ,QEJl 3A COOC~rYPYBAl-bE ~ 
PEOC~rYPYBAl-bE BO 6PYTO 
TEXH~4K~TE PE3EPB~ 

1. ,Qen 3a coocv1rypyBalhe v1 peocv1rypyBalbe BO 
6pyro pe3epBara 3a npeHocHa npeMv1ja 

2. ,Qen 3a coocv1rypyBalbe v1 peocv1rypyBalbe BO 
6pyro MaTeMarnYKaTa pe3epBa 

3. Aen 3a coocv1rypyBalbe v1 peocv1rypyBalbe BO 
6pYTO pe3epsv1Te 3a wTern 

4 . Aen 3a coocv1rypyBalbe v1 peocv1rypyBalhe BO 
6pyro pe3epBv1Te 3a 60Hycv1 v1 nonycrn 

5. Aen 3a coocv1rypysalbe v1 peocv1rypysalbe so 
6pyro eKB1.-1nv13aL11t10HaTa pe3epsa 

6. ,Qen 3a coocv1rypyBalhe 1.-1 peocv1rypysalhe Bo 
6pyro OCTaHarnTe TeXHv1YKv1 pe3epBv1 

7. ,Qen 3a coocv1rypyBalhe v1 peocv1rypyBalbe BO 
6pyrn rexHv1YKv1Te pe3epBv1 3a ocv1rypyBalbe 
Ha )Kv1BOT KaAe ocv1rypeHv1KOT ro npe3eMa 
v1 HBecrn l.lv1CKv10T pv13v1 K 

r . ct>~HAHC~CK~ BJlO>KYBAl-bA KAJ KO~ 
OC~rYPEH~KOT ro nPEB3EMA 
~HBECT~U~CK~OTP~3~K(,QOrOBOP~ 
3A OC~rYPYBAl-bE) 

,Q. O,QJlO>KEH~ ~ TEKOBH~ ,QAH04H~ 
CPE,QCTBA 

1. 0AnO)KeHv1 AaHOYHv1 cpeACTBa 
2. TeKOBHv1 AaHOYHv1 cpeACTBa 
r. n05APYBAl-bA 
I. nocAPYBAl-bA O,Q HEnOCPE,QH~ PA60T~ 

HA OC~rYPYBAl-bE 
1. no6apysalha OA ocv1rypeHv1L1v1 
2. no6apysalha OA 3acranHv1L11.-1 v1 nocpeAHv1l.lv1 
3. OcraHarn no6apyBalba OA HenocpeAHl.-1 

pa6orn Ha oc1.-1rypysalbe 

6enewKa 

18 

18 

23 

23 

23 

23 

19 
19 

2018 2017 

- -

- -

- -

- -
- -

549.077 614.317 
545.000 610.000 

- -
4.077 4.317 

- -

35.949 27.085 

5.430 5.555 

6.161 6.010 

24.358 15.520 

- -

- -

- -

- -

- -

863 -
- -

863 -
77.509 72.461 

32.568 28.234 
32.568 28.234 

- -
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rPABE Ocuaypyealbe A,[I CKonje 
(J)uHaHcucKu 113eewmau 

l,13sewTaj 3a q>MHaHCIACKa COCTOj6a (61,1naHc Ha COCTOj6a) (npOAOfl>KeHMe) 

(Bo unjaou oeHapu} 

II. n06APYBAl-bA O,Q PA60H1 HA 
COOClt1rYPYBAl-bE lt1 PEOClt1rYPYBAl-bE 

1. no6apyBaH:>a no ocHoB Ha npeM~ja 3a 
cooc~rypyBaH:>e ~ peoc~rypyBaH:>e 

2. no6apyBaH:>a no OCHOB Ha yYeCTBO BO 
Ha,LIOMecr Ha wrern OJ:1 cooc~rypyBaH:>e ~ 
peoc~rypyBaH:>e 

3. OcTaHar~ no6apyBaH:>a OA pa6orn Ha 
cooc~rypyBaH:>e ~ peoc~rypyBaH:>e 

Ill. OCTAHATlt1 nOEAPYBAl-bA 
1. OcraHarn no6apyBaH:>a OJ:1 Henocpe,LIH~ 

pa6orn Ha oc~rypyBaH:>e 
2. no6apyBaH:>a no ocHOB Ha cj:mHaHc~cK~ 

Bno)f(yBaH:>a 
3. OcraHarn no6apyBaH:>a 
IV. nOEAPYBAl-bA no OCHOB HA 

3Anlt1WAH A HEYn.nATEH KAnlt1TA.n 
E. OCT AHATlt1 CPE,QCTBA 
I. MATEPlt1JA.nHlt1 CPE,QCTBA KOlt1 C.nY>KAT 

3A BPWEl-bE HA ,QEJHOCT A (OCBEH 
3EMJlt1WTE lt1 rPA,QE>KHlt1 06JEKTlt1) 

1. OnpeMa 
2. OcraHarn Marep~janH~ cpe,QcTBa 
II. nAPlt1YHlt1 CPE,QCTBA lt1 OCTAHATlt1 

nAPlt1YH~EKB~BA.nEHT~ 
1. nap~YH~ cpe,LICTBa BO 6aHKa 
2. nap~YH~ cpe,L1crsa Bo 6narajHa 
3. 1113,LIBOeH~ nap~YH~ cpe,LICTBa 3a noKp~BaH:>e 

Ha MareMarnY Kara pe3epBa 
4. OcraHarn nap~YH~ cpe.QCTBa ~ nap~YH~ 

eKB~BaneHrn 
Ill. 3A.nlt1Xlt1 lt1 Clt1TEH lt1HBEHT AP 

>K. AKTlt1BHlt1 BPEMEHCKlt1 
PA3rPAHlt1YYBAl-bA 
1. npeTXO,LIHO npecMeTaH~ np~XOJ:1~ no OCHOB Ha 

KaMaT~ ~ HaeMH~H~ 
2. 0,LlnO>KeH~ TpOWOL.l~ Ha CTeKHyBaH:>e 
3. OcraHarn npecMeraH~ np~XOA~ ~ o,QnO)f(eH~ 

TpOWOL.l~ 
3. HETEKOBHlt1 CPE,QCTBA KOlt1 CE YYBAAT 

3A nPO,QA>K6A lt1 nPEKlt1HATO 
PA60TEl-bE 

S. BKYnHA AKTlt1BA 
lt1. BOH-6lt1.nAHCHA EBlt1,QEHL.11t1JA -

AKTlt1BA 

6enewKa 

21 

21 
21 

17 

20 
20 
20 

20 

20 

2018 2017 

- -

- -

- -

- -
44.941 44.227 

- -

44.941 43.450 
- 777 

- -
79.858 63.504 

5.860 779 
5.847 779 

13 -

73.998 62.725 
16.077 27.681 

- 8 

57.671 35.000 

250 36 

- -

38 32 

- -
- -

38 32 

- -
2.595.267 2.281.890 

- -
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rPABE Ocu2ypyeafbe A,a C«onje 
<PUHBHCUCKU t13eewmau 

1 .. faeewTaj 3a 61maHCOT Ha COCTOj6a (npOAOJ1>KeHMe) 

(Bo unjaou oeHapu) 

nAC"'1BA 
A. KAn"'1T Afl "'1 PE3EPB"'1 
I. 3An"'1WAH KAn"'1TAfl 
1. 3anL>1waH Kam.nan O.Q o6w-lHL>1 aK1..1L>1111 
2. 3an111waH Kan111ran O.Q np111opL>1TeTHL>1 aK1..1111111 
3. 3an111waH, a HeynnareH Kan111rnn 
II. nPEM"'1"'1 3A EM"'1T"'1PAH"'1 AKL..1"'1"'1 
Ill. PEBAflOP"'13AL..1"'10HA PE3EPBA 
1. Marep111janH111 cpe.QCTBa 
2. <PIIIH8HCIIICKL>1 BnO}l(yBaH>a 
3. OcraHarn peBanop1113a1..11110H111 pe3epB111 
IV. PE3EPB"'1 
1. 3aKOHCKIII pe3epB1i1 
2. CTaryrapH111 pe3epB111 
3. Pe3epB111 3a concrneH111 aK1..1111111 
4. OTKyneHIII conCTBeHIII aKL.1111111 
5 OcraHarn pe3epB111 
V. HEPACnPE,QEflEHA HETO ,Q06"'1BKA 
VI. nPEHECEHA 3ArY6A 
VII. ,Q061!1BKA 3A TEK0BH"'10T 

nPECMETK0BEHnEP"'10,Q 
VIII. 3ArY6A 3A TEK0BH"'10T 

nPECMETK0BEHnEP"'10,Q 
6. CY60P,Q"'1H"'1PAH"'1 06BPCK"'1 
B. 6PYTO TEXH"'14K"'1 PE3EPB"'1 
I. 6pyro pe3epB111 38 npeHOCHIII npeMIIIIII 
II. 6pyro MareMarnYKa pe3epsa 
Ill. 6pyro pe3epB111 3a wrern 
IV. 6pyrn pe3eps111 3a 60Hyc111 111 nonycrn 
V. 6pyro eKB111n1113a1..11110Ha pe3epBa 
VI. 6pyro OCTaHaTIII TeXHIIIYKIII pe3epB111 
r. 6PYTO TEXH"'14K"'1 PE3EPB"'1 BO O,QHOC 

HA ,QOrOB0P"'1 KAJ K0"'1 OC"'1rYPEHLttKOT 
ro nPEB3EMA "'1HBECT"'1l...1"'1CK"'10T 
P"'13"'1K 

,Q.OCTAHAT"'1PE3EPB"'1 
1. Pe3eps111 3a spa6oreH111 
2. OcraHarn pe3eps111 
t.O,QflO>KEH"'1 "'1 TEK0BH"'1 ,QAH04H"'1 
06BPCK"'1 
1. 0.QnO}l(eHIII .Q8HOYHIII o6spCKIII 
2. TeKOBHIII .Q8HOYHIII o6spCKIII 
E. 06BPCK"'1 KOv1 nP0"'13flErYBAAT O,Q 

,QEn03"'1T"'1 HA ,QPYWTBA 3A 
PEOCl;1rYPYBAl-bE KAJ LIE.QEHT"'1, no 
OCHOB HA ,QOrOBOPLtt 3A 
PEOC"'1rYPYBAl-bE 

6e11ewKa 

23 
23 
23 
23 

24 

2018 2017 

413.893 380.774 
183.999 183.999 
183.999 183.999 

- -
- -
- -

(958) -
- -

(958) -
- -

101.435 81.324 
101 .435 81 .324 

- -
- -
- -
- -

78.738 55.116 
- -

50.679 60.335 

- -
- -

2.112.896 1.841.133 
18.295 18.639 

2.029.461 1.782.184 
65.140 40.310 

- -
- -
- -

- -
321 270 
321 270 

- -

1.044 2.380 
- -

1.044 2.380 

754 692 

8 



rPABE Ocuaypyealbe A.a CKonje 
(J)uHaHcucKu v13eewmau 

l,13eewTaj 3a 6MnaHCOT Ha COCTOj6a (npOAOn>KeHMe) 

(Bo unjaou oeHapu) 

>K. 06BPCKv1 
I. 06BPCKv1 O,Q HEnOCPE,QHv1 PA60Tv1 HA 

OCv1rYPYBAl-bE 
1. 06spcKi.1 cnpeMa oc1-1rypeHi.1~1,1 
2. 06spcKl'1 cnpeMa 3acTanH1-1~1,1 1,1 nocpe.QHi.1~1,1 
3. OcTaHarn 06spcKi.1 OA HenocpeAH1'1 pa6orn Ha 

oc1-1rypysaH>e 
II. 06BPCKv1 O,Q PA60Tv1 HA 

COOCv1rYPYBAl-bE v1 PEOCv1rYPYBAl-bE 
1. 06spCKli1 no OCHOB Ha npeMi.1ja 3a 

cooc1-1rypysaH>e 1,1 peoci.1rypysaH>e 
2. 06BpCK1'1 no OCHOB Ha yYeCTBO BO HaAOMeCT 

Ha wTern 
3. OcTaHarn o6spcKl'1 OA pa60T1-1 Ha 

coornrypysaH>e 1,1 peoci.1rypysaH>e 
Ill. OCT AHATv1 06BPCKv1 
1. OcTaHarn 06spcKi.1 OA HenocpeAH1'1 pa6orn Ha 

oc1-1rypysaH>e 
2. 06BpCKl'1 no OCHOB Ha (p1>1HaHCl'1CKl'1 

sno>KysaH>a 
3. OcTaHarn 06spcK1-1 
3. nACv1BHv1 BPEMEHCKv1 

PA3fPAHv14YBAl-bA 
S. HETEKOBHv1 06BPCKv1 BO BPCKA CO 

HETEKOBHv1 CPE,QCTBA KOv1 CE 4YBAAT 
3A nPO,QA>K6A v1 nPEKv1HATv1 
PA60TEl-bA 

1,,1, BKYnHA nACv1BA 
J. BOH-6lt1I1AHCHA EBv1,QEHL.llt1JA -

nACv1BA 

6enewKa 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

2018 2017 

62.818 53.401 

- -
- -
- -

- -

10.451 7.882 

10.451 7.882 

- -

- -
52.367 45.519 

47.277 42 .756 

- -
5.090 2.763 

3.541 3.240 

- -
2.595.267 2.281.890 

- -

5enewKume KOH cpuHaHcucKume U3eewmau ce cocmaeeH oen Ha oeue cpuHaHcucKu 
U3eewmau 

¢1'1HaHCl'1CKl'1Te 1'13BewTai.1 ce OA06peHl'1 OA CTpaHa Ha 0,Q6opoT Ha ,Ql'1peKTOpl'1 Ha rPABE 
Oc1-1rypysaH>e AQ - CKonje Ha AeH 11 .02.2019 roAi.1Ha. 

v13BpweH .Q1<1peKTop 
CTOjaHOBCKM 

AkL.llAOHepcko APYWTBO 
3a ocvirypysal-be 
f PAB E 

CKOnJE 
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3B8WT3J 33 npoMeHHTe BO KanHTanoT 

no31,141,1ja 
npeMHH PeJepeH 

AK4HOHep-
Ha Pe3epB11 Eene- CKH CTaTYTap-eMHTHpa- 3aKOHCKl1 3a 

(Bo unjadu deHapu) WKa KanHTan Hl1 HH aK4HH pelepB11 concTBeH11 
pelepB11 

aK1..11111 

CocTOj6a Ha 1 jaHyapH 2017 
fOAHHa 183.999 - 66.398 - -
npoMeHa BO CMeTKOBOACTBeH11Te 
nOJ111Tl1Kl1 - - - - -
lllcnpaBKa Ha rpewK11 BO 
npeTXOAH110T nep110A - - - - -
CocTOj6a Ha 1 jaHyapH 2017 
roAHHa - npenpaeeHo 183.999 - 66.398 - -
Ao6HeKa HnH Jary6a la 2017 
fOAHHa - - - - -
Ao611BKa 1,11111 Jary6a la 2017 roA11Ha - - - - -
HeconcTBeHH'lKH npoMeHH BO 
KanHTaJlOT - - - - -
Hepealll1ll1paHl1 A06l1BKl1/lary611 OA 
MaTep11janH11 cpeACTBa - - - - -
HepeaJ111l11paH11 A0611BK11/lary611 OA 
cp11HaHCl1CKl1 BllOJKYBatt>a 
pacnoJ10)t(J111B11 la np0Aa>1<6a - - - - -
Pealll1311paHl1 A0611BK11/Jary611 OA 
cj)11HaHCl1CKl1 BJlO>Kj'Batt>a 
pacno11o)t(J111B11 la npoAa>K6a - - - - -
OcTaHarn HeconCTeett11'lK11 npoMeH11 
BO Kan11TallOT - - - - -
ConCTBeHH'lKH npoMeHH BO 
KanHTanoT - - 14.926 - -
3ro11eMyBatt>e/HaMa11yBatt>e Ha 
aK4110HepCKl10T Kan11Tall - - - - -
OcrnHarn ynnarn OA CTpaHa Ha 
conCTBeH11411Te - - - - -
lllcnnarn Ha A11B11AeHAa - - - - -
OCTaHaTa pacnpeAe116a Ha 
conCTBeH11411Te - - 14.926 - -
CocToj6a Ha 31 AeKeMBpH 2017 
fOAHHa 183.999 - 81 .324 - -

OcTaHarn BKynHO 
pelepB11 peJepeH 

- 66.398 

- -
- -

- 66.398 

- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- 14.926 

- -

- -
- -

- 14.926 

- 81 .324 

rPABE Ocuzypyeafbe A,l.l CKonje 
<1JUH8HCUCKU v13eewmau 

Ao6HeKa 0TKyneHH PeeanopH- Hepacnpe 
Ja conCTBeHH Ja4HOHa .r:1eneHa 

A06HBKa 
TeKOBHa-

aK4HH peJepea 
Ta fOAHHa 

- - 40.021 44.776 

- - - -

- - - -

- - 40.021 44.776 

- - - 60.335 
- - - 60.335 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - (29.681) -

- - - -

- - - -
- - (14.755) -

- - (14.926) -

- - 55.116 60.335 

10 

BKynHO 
KanHTan"' 

peJepBH 

335.194 

-

-

335.194 

60.335 
60.335 

-

-

-

-

-

(14.755) 

-

-
(14.755) 

-

380.774 



,PABE OcuzypyeaH>e A,a CKonje 
<tJuHaHcucKu t,13eewmau 

~JeewTaj Ja npoMeH1,1Te eo KamnanoT (npoAOn>KeHMe) 

noJH4Hja 
npeMHH 

Pe3epBH 
,Qo6HBKa 

6e11e 
AK4HOHep-

Ha 
0TKyneHH PeBanopH- Hepacnpe 

Ja 
CKH CTaTYTap-

Pe3epB1.1 conCTBeHH 3a4H0Ha AeneHa 
WKa eMHTHpa- 3aKOHCKH Ja OcTaHani BKynHo A06HBKa 

TeKOBHa-
(Bo unjaau aeHapu) KanHTall HIA aK4HH peJepBa 

HH aK4HH pe3epB1.1 concrBeH1-1 pe3epB1-1 peJepBH Ta rOAHHa 
pe3epB1-1 

aK41,11,1 
CocTOj6a Ha 1 jaHyap1,1 2018 
rOAHHa 183.999 - 81.324 - - - 81.324 - - 55.116 60.335 
npoMeHa BO CMeTKOBOACTBeH1-1Te 
non1.1n1K1.1 - - - - - - - - - - -
111cnpaBKa Ha rpeUJKIA BO 
npeTXOAHHOT nepHOA - - - - - - - - - - -
CocToj6a Ha 1 jaHyapH 2018 
roAHHa - npenpaBeHo 183.999 - 81.324 - - - 81.324 - - 55.116 60.335 
,Qo6HBKa HllH Jary6a Ja 2018 
roAHHa - - - - - - - - - - 50.679 
,Qo6HBKa HllH Jary6a Ja 2018 
rOAHHa - - - - - - - - - - 50.679 
HeconCTBeHH'IKH npoMeHH BO 
KanHTallOT - - - - - - - - (958) - -
Hepean1,131,1paH11 A061ABK"1/Jary61,1 OA 
MaTep1.1janH1.1 cpeACTBa - - - - - - - - - - -
HepeanHJHpaHIA A06HBK1-1/3ary61,1 OA 
qrnHaHCl-1CKl,1 BflO>K}'Batba 
pacnono>Kfl1-1B1.1 Ja npoAa>K6a - - - - - - - - (958) - -
Pean1,131,1paH1.1 A061ABK!.1/Jary61,1 OA 
qrnHaHCIACKIA BflO>K}'Batba 
pacnono>KfllABIA Ja npoAa>K6a - - - - - - - - - - -
OCTaHanl HeconCTBeHIA'IKIA npoMeHIA 
BO Kan1.1TanoT - - - - - - - - - - -
ConCTBeHH'IKH npoMeHH BO 
KanHTallOT - - 20.111 - - - 20.111 - - (36.713) -
3roneMyBatbe/HaManyBatbe Ha 
aK41AOHepCKIAOT Kan1.1Tan - - - - - - - - - - -
OcTaHani ynnan, OA crpaHa Ha 
COOCTBeH1.141.1Te - - - - - - - - - - -
111cnnaTa Ha AIABIAAeHAa 22 - - - - - - - - - (16.602) -
OcTaHara pacnpeAen6a Ha 
COOCTBeH"14!.1Te - - 20.111 - - - 20.111 - / ...... (20.111) -
CocToj6a Ha 31 AeKeMep1,1 2018 

/ {951, rOAHHa 183.999 - 101.435 - - - 101.435 - 78.738 50.679 
6enew,eme <OH ,PuHaHC""'uma u,aewmau ce oocmaeeH Gen Ha oeue ,PuHaH,uc,u u,aewmau £, I 

0,H'"""'" ""'=" ce o,o6p'"' OA crpaHa Ha 0A6opo, "' A•pe,crop, "' rPABE Oc,o,pyoa~, AA - C<aoje "' ,e, 11 .0 ., .,, 
li1JB~UJeH AIApeKTop Ak l,10Hepcko gpyw 1 BO PaKoBOAIATen Ha cMeTKOBOACTBeHa cny>M a p1.1 Hc1.11.1 
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BKynHO 
KanHTall H 

peJepBH 

380.774 

-

-

380.774 

50,679 

50.679 

(958) 

-

(958) 

-

-
{16.602) 

-

-
(16.602) 

-
413.893 



rPABE Ocu2ypyeal:be A,ll CKonje 
(/)LJH8HCUCKU t13eewmau 

6enewKM KOH q:>MHaHCMCKMTe M3BeWTalil 3a rOAMHaTa 3aepweHa Ha 31 AeKeMBpM 2018 
(c1 . .ffe l/13HOCl/l ce BO 111njaAl/l MK.Q OCBeH aKO Hee nol/lHaKy HaBeAeHo) 

1,13eewTaj 3a napMlfHMOT TeK 

(Bo unjaou oeHapu} 

A. nAPlll4HIII TEKOBIII O,Q ,QEJ10BHIII 
AKTIIIBHOCTIII 

I. nAPlll4HIII nPIIIJll/lBIII O,Q ,QEJ10BHIII 
AKTIIIBHOCTIII 

1. npeMi.1ja 3a oci,,rypyBatbe III cooci.1rypyBatbe 1,1 

npi.1MeHi.1 aBaHci.1 
2. npeMi.1ja 3a peoci.1rypyBatbe 1.1 peTpo1.tec1.1ja 
3. np1.1n"1B"1 OA yYeCTBO BO HaAOMeCT Ha WTeTl/1 
4. npi.1MeH1.1 KaMarn OA pa6orn Ha oc111rypyBatbe 
5. OcTaHaTl/1 nplllnl/lBl/1 OA AenOBHl,1 aKTl/lBHOCT"1 
II. nAPlll4HIII O,QJll/lBIII O,Q ,QEJlOBHIII 
AKTIIIBHOCTIII 
1. lllcnnaTeHl/1 WTeTl/1, AOfOBOpeH"1 cyMl/1 Ha 

oci,,rypyBatbe, yYeCTBO BO HaAOMeCT Ha 
wTeTl/1 OA cooc111rypyBatbe III AaAeHl/1 aBaHci.1 

2. lllcnnaTeHl/1 WTeTl/1 111 yYeCTBO BO HaAOMeCT Ha 
wTern OA peoc1.1rypyBatbe 1.1 peTpo1.teci.1ja 

3. npeMi.1ja 3a cooc1.1rypyBatbe, peoci.1rypyBatbe 
1,1 peTpo1.tec1.1ja 

4 . HaAOMecTOL.tl/1 1.1 APYrn n1114Hl/l pacXOAl/1 
5. OcrnHarn Tpowo1.t1.1 3a cnpoBeAyBatbe Ha 

oc1i1rypyBafbe 
6. nnaTeHi.1 KaMaT111 
7. AaHOK Ha A061.1BKa 1,1 ocTaHarn jaBHl/1 AaBa4Klll 
8. OcrnHaTl/1 OAn"1Bl/l DA peAOBHl/1 aKTl/lBHOCTl/1 
Ill. HETO nAPlll4HIII nPIIIJll/lBIII O,Q 

,QEJ10BHIII AKTIIIBHOCTIII 
IV. HETO nAPIIIYHIII O,QJ1111BIII O,Q ,QEJlOBHIII 

AKTIIIBHOCTIII 

6enewKa 

10 

13 

2018 2017 

516.271 503.536 

516.266 503.458 
- -
- -
- -
5 78 

(277.017) (265.713) 

(1 22.405) (116.239) 

- -

(20. 702) (17.764) 
(19.572) (1 5.192) 

(102.362) (107.012) 
(44) (28) 

(8.473) (5.975) 
(3.459) (3.503) 

239.254 237.823 

- -

12 



rPABE Ocuaypyeafbe A,ll CKonje 
(])LJH8HCUCKU t13Bewmau 

6e11ewKr.t KOH q>r.tHaHCr.tCKr.tTe r.13BeWTar.t 3a rOAr.tHaTa JaspweHa Ha 31 ,QeKeMBpr.t 2018 
(Ci.1Te 1,13HOC1,1 ce BO 1,1njaA1,1 MK,Q OCBeH aKO Hee noi.1HaKy HaBeAeHO) 

v13eewTaj Ja napr.t'lHr.tOT TeK (npoAO/l>KeHr.te) 

(Bo unjaou oeHapu) 

6. nAPll14Hll1 TEKOBll1 O,Q BJlO>KYBAl-bA 
I. nAPll14Hll1 nPll1Jlll18111 O,Q BJlO)f(YBAl-bA 
1. np1,1n1,1B1,1 no ocHoB Ha HeMaTepi.1janH1,1 

cpeACTBa 
2. npi.1ni.1Bi.1 no ocHoB Ha MaTepi.1janHi.1 

cpeACTBa 
3. npi,,n1,1B1,1 no ocHOB Ha MaTepi.1janH1,1 

cpeACTBa KOL-1 He cny)KaT 3a Bpwefhe Ha 
AejHOCTa Ha APYWTBOTO 

4. npi.1ni.1B111 no ocHOB Ha Bno)KyBafba Bo 
APYWTBa BO rpyna - nOAPY)KHL-14111 , 
np111Apy)KeH111 APYWTBa 1,1 3aeAHL-1YKL-1 
KOHTpon1,1paH111 eHTL-1Tern 

5. npi.1n111Bi.1 no ocHOB Ha Bno)KyBafba KOii! ce 
1.1yBaaT AO AOCTacyBafbe 

6. np1,1ni.1B1t1 no OCHOB Ha OCTaHarn 
(pL-1HaHCl!ICK1,1 nnacMaHL-1 

7. np111n1t1Bltl OA Al!IBL-1AeHAl!I 1,1 OCTaHaTl!I 
y1.1ecTBa BO A06L-1BKa 

8. npi.1n111s111 OA KaMarn 
II. nAPll14Hll1 O,QJ11118111 O,Q BJlO>KYBAl-bA 
1. 0,D,Ill,1Bl,1 no OCHOB Ha HeMaTep111jaI1Hltl 

cpeACTBa 
2. 0Anl!IBl,1 no OCHOB Ha MaTep111janH1t1 

cpe,D,cTBa 
3. 0Ani.1Bl,1 no OCHOB Ha MaTep1t1janH1t1 

cpeACTBa KOL-1 He cny)KaT 3a Bpwefhe Ha 
AejHOCTa Ha APYWTBOTO 

4. OAnL-181,1 no OCHOB Ha BnO)KyBafba BO 
APYWTBa BO rpyna - nop,py)KHl!l4L-1, 
np111,D,py)KeH1-1 APYWTBa 1,1 3aeAHL-1YKL-1 
KOHTpon111paH1,1 eHrnTern 

5. 0AnL-1BL-1 no ocHoB Ha sno)KyBafba KOL-1 ce 
YyBaaT AO AOCTaCyBafhe 

6. Op,n1,1Bl,1 no OCHOB Ha OCTaHarn 
cp1t1HaHCl,1CKl!I nnacMaHL-1 

7. Op,n1,1s111 OA A1t1BL-1AeHA1t1 111 ocTaHarn y1.1ecTBa 
BO ,D,061!1BKa 

8. 0,D,nl!IBl/1 OA KaMarn 
Ill. HETO nAPll14Hll1 nPl/1111118111 O,Q 

BilO)f(YBAl-bA 
IV. HETO nAPll14Hll1 O,QJ11118111 O,Q 

BJlO)f(YBAl-bA 

6enewKa 2018 2017 

78.206 69.087 

- -

- -

- -

- -

- -

4 -

- -
78.202 69.087 

(289.585) (327.151) 

- -

(6.355) (172) 

- -

- -

- -

(283.230) (326.979) 

- -
- -

- -

(211.379) (258.064) 
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rPABE Ocu2ypyaalbe A,ll C«onje 
<PUH8HCUCKU J13eewmau 

6eneWKM KOH Q)MHaHCHCKHTe H3BewraH 3a rO.QHHara 3aspweHa Ha 31 ,QeKeMBpH 2018 
(c111re 1,13HOC1,1 ce BO 1,1njaAll1 MK.Q OCBeH aKO Hee no111HaKy HaBeAeHO) 

1/13sewraj 3a napHYHHOT reK (npo.Qon>KeHHe) 

(Bo unjaou oeHapu) 

B. nAPl/l4HI/I TEKOBI/I O,Q <l>I/IHAHCI/ICKI/I 
AKTI/IBHOCTI/I 

I. nAPl/l4HI/I nPI/IIll/lBI/I O,Q <l>I/IHAHCI/ICKI/I 
AKTI/IBHOCTI/I 

1. np111n111s111 no ocHOB Ha 3roneMyBafbe Ha 

aKl..jlllOHepcKIIIOT Kan111ran 

2. np111n111BL11 no OCHOB Ha np111MeH111 

KpaTKOPOYHIII Ill AOilrop04HIII KpeAIIITIII Ill 

3aeM111 

3. np111n111Bv1 no OCHOB Ha OCTaHaTIII 

AOnropOYHIII Ill KpaTKOp04HIII 06BpCKIII 

II. nAPl/l4HI/I O,Qill/lBI/I O,Q <l>I/IHAHCI/ICKI/I 
AKTI/IBHOCTI/I 

1. 0Af1111BIII no OCHOB Ha ornnara Ha 

KpaTKOp04HIII Ill AOilrOpOYHIII KpeAIIITIII Ill 

3aeM111 Ill OCTaHaTIII o6BpCKIII 

2. 0Af1111BIII no OCHOB Ha OTKyn Ha conCTBeHIII 

aKl..jl/1111 

3. 0Af1111BIII no OCHOB Ha 111cnnara Ha 

AIIIB111AeHAa 

Ill. HETO nAPl/l4HI/I nPI/IIll/lBI/I O,Q 
<l>I/IHAHCI/ICKI/IAKTI/IBHOCTI/I 

IV. HETO nAPl/l4HI/I O,Qill/lBI/I O,Q 
<l>I/IHAHCI/ICKI/I AKTI/IBHOCTI/I 

r. BKYnHO nAPl/l4HI/I nPI/IIll/lBI/I 
,Q. BKYnHO nAPl/l4HI/I O,Qill/lBI/I 
r. HETO nAPl/l4HI/I nPI/IIll/lBI/I 
E. HETO nAPl/l4HI/I O,Qill/lBI/I 
>K. nAPI/I Ill nAPl/l4HI/I EKBI/IBAI1EHTI/I HA 

no4ETOKOTHAnPECMETK0BHI/IOT 
nEPI/IO,Q 

3. E<l>EKT O,Q nPOMEHA HA KYPCOT HA 
CTPAHCKI/I BAI1YTI/I BP3 nAPl/l 1/1 
nAPl/l4HI/I EKBI/IBAilEHTI/I 

s. nAPI/I 1/1 nAPl/l4HI/I EKBI/IBAI1EHTI/I HA 
KPAJOT HA nPECMETKOBHI/IOT 
nEPI/IO,Q 

6e11ewKa 

22 

2018 2017 

- -

- -

- -

- -

(16.602) (14.755) 

- -

- -

(16.602) (14.755) 

- -

(16.602) (14.755) 
594.477 572.623 

(583.204) (607.619) 
11.273 (34.996) 

- -

62.725 97.721 

- -

73.998 62.725 

5enewKume KOH c/)uHaHcucKume uJeewmau ce cocmaeeH oen Ha oeue c/)uHaHcucKu uJeewmau 

<P111HaHCll1CKIIITe 1113Bewra111 ce OA06peHIII OA crpaHa Ha 0A60pOT Ha AlllpeKTOplll Ha rPABE 
Oc111rypysafhe NJ. - CKonje Ha AeH 11.02.2019 roA111Ha. 

v'l3spweH AlllpeKTop 

CrojaHOBCKH 3op 

PaKOBOAIIITefl Ha CMeTKOBOACTBeH 

Ak1...11110Hepcko APYWTBO 
3a oc111rypysal-be 
r PABE 

CKOnJE 
14 
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1.   ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО 

Податоци за идентификација 

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје е акционерско друштво за осигурување, (“Друштво”), 
официјално регистрирано и со седиште во Република Македонија. Согласно со 
наведената регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, осигурителна компанија инкорпорирана 
во Австрија, која претставува матична  компанија на Друштвото. 

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 акции со вкупна номинална 
вредност од  ЕУР 3.000.000. 

Основна дејност 

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

Адреса на регистрираното седиште на Друштвото е: 

ул."Пиринска"бр.23 
1000 Скопје 
Република Македонија 

Вработени 

На 31 декември, 2018 година во Друштвото има 17 (2017: 14) вработени. Во 
согласност со  Статутот на Друштвото, во текот на 2018 година, Друштвото назначи 
нов Извршен Директор со што Одборот на Директори го сочинуваат следниве членови: 

Одбор на директори 
Одбор на директори  2018 

   
Зоран Стојановски, жител на Република Македонија  Извршен директор 
Зоран Лучиќ, Република Србија  Неизвршен член 
Christoph Czettl, жител на Република Австрија  Неизвршен член 
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија  Неизвршен член 
 

2.                ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 

2.1    Извештај за усогласеност 
Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди 
прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење 
сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од 
билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”, и се презентирани во 
согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи 
и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за 
осигурување и/или реосигурување”. 
 
Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2018 
година беа одобрени за издавање од страна на Одбор на директори на Друштвото на 
11 февруари 2019 година. 
 
Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност, освен за 
вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба кои што се мерат по 
објективна вредност. 
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2.                ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение) 

2.2   Функционална и известувачка валута  
Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “Денар”), која 
е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, 
финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари. 

2.3   Користење на проценки и расудувања 

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот 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. 

2.4   Трансакции во странска валута 

Трансакциите во странска валута се искажуваат 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. 

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска 
валута се признаени во билансот на успех освен курсните разлики кои произлегуваат 
од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно 
во капиталот. 

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните 
курсеви важечки на 31 декември 2018 и 2017 година беа како што следи: 

 2018 2017 
 МКД МКД 
   

1 ЕУР 61,4950 61,4907 
 
 



ГРАВЕ Осигурување АД Скопје 
Финансиски Извештаи 

 
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено) 

 

17 
 

3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани 
конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.  

3.1  Договори за осигурување 
Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од 
осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го 
обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) 
неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од 
финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или 
повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените 
на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, 
кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се 
менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на 
договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик. 

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да 
предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден 
договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како 
договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или 
истечат. 

(i)              Признавање и мерење 

Премии 

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната 
премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите 
износи на премија за осигурување кои достасуваат (врз основа на одредбите од 
договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите 
активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на 
живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон 
осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платенa премија по договори за 
осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на 
премија  која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога 
согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата. 

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, 
коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот 
покриен со договорот. 

Штети 

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и 
неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната 
финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната 
година. 

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се 
признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата.  
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.1  Договори за осигурување (продолжение) 

(i)   Признавање и мерење (продолжение) 

Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или 
доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за 
обработка на штетата.  

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 оствареното профитно учество до моментот на пресметувањето. 
Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и 
определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на 
интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати 
искуства и трендови. 

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани 
поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се 
проценуваат на ист начин како и пријавените штети.   

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив 
надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците 
моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни 
информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот 
износ.  

(ii)   Средства од реосигурување 

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување 
на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, 
обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување 
се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи 
од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го 
ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците. 

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од 
осигурување се сметааат за средства од реосигурување. Правата од договорите со 
кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за 
финансиски инструменти. Премиите за реосигурување се признаваат како трошок 
конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори 
за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се 
признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во 
согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.  

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со 
мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. 

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува 
обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е 
обезвреднето доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се 
случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот 
преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој 
Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.1   Договори за осигурување (продолжение) 

(iii)   Трошоци за стекнување 

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови 
договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите 
за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. 
Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување. 

(iv)   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, а не во резервите по договорите за 
осигурување. 

3.2   Приходи 

(i)   Приходи од премии од договори за осигурување 

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за 
осигурување се прикажани во белешка 3.1. 

(ii)   Приходи од провизии и надомести 

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени по основ на 
провизии од полисирани премии предадени во реосигурување и учество во добивката 
од делот за реосигурување.  

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се 
изврши.  

 (iii)  Приходи од вложувања 

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот 
од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од 
вредност и орочени депозити во банки. Приходите од вложувања се признаваат во 
моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматa. Ефективната 
каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични 
плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство (или каде 
што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.3   Расходи  

(i)   Расходи од закупнини направени за оперативен наем 

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на 
успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти 
се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од 
наемот. 

(ii)   Расходи од финансирање 

Расходите од финансирање ги вклучуваат расходите од камати по кредити. 

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или 
производство на средство кое се квалификува се признаваат во билансот на успех со 
користење на методот на ефективна камата. 

3.4   Користи за вработените  

(i)   Планови за дефинирани придонеси 

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на 
локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за 
плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на 
вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на 
пензиите. 

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. 
Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или 
загубата кога се пресметуваат. 

(ii)   Краткорочни користи за вработените 

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се 
признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. 

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен 
како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши 
такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската 
може да се процени веродостојно. 

(iii)   Останати долгорочни користи за вработените 

Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување 
во пензија и јубилејни награди согласно македонската законска регулатива и  
критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за 
вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. 
Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.5   Данок на добивка 

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се 
признава во билансот на успех освен кога се однесува за ставки коишто се однесени 
директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот. 

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред 
оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2017: 
10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната 
обврска која се однесува на претходни години.  

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената 
вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и 
вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на 
даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените 
разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на 
известувањето. 

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, 
неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно 
дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. 
Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и 
се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се 
реализираат.  

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно 
дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено 
даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се 
признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои 
може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни. 

3.6   Недвижности и опрема  

(i)   Признавање и мерење 

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за 
акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги 
вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. 
Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, 
тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и 
опремата. 

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат 
споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите 
и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех. 

(ii)   Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на 
сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни 
економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат 
веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на 
секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на 
успех како трошоци како што настануваат. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.6   Недвижности и опрема (продолжение) 

(iii)   Амортизација  

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се 
пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на 
средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. 

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за 
тековниот и претходниот период се како што следи: 

 % 
  
Службени возила 25 
Комјутерска опрема  25 
Канцелариски машини 20 
Канцелариски мебел 20 
 

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на 
средствата се преоценуваат на секоја дата на известување. 

3.7   Нематеријални средства  

(i)   Сопствени средства 

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна 
вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. 

(ii)   Последователни издатоци 

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната 
економска полезност вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати 
издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат. 

(iii)   Амортизација 

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во билансот на успех и се 
пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на 
средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.  

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за 
тековниот и претходниот период се како што следи:  

  % 
   
Софтвер  20 
 
Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на 
средствата се преоценува на секој датум на известување. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.8   Средства земени под наем - наемател 

Наемите на средствата во услови кога Друштвото ги презема сите ризици и награди 
својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетно 
признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата 
објетивна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. 
Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност 
со сметководствената политика применлива на тоа средство.  

Сите останати наеми се класифицирани како оперативни наеми, а средствата под 
наем не се признаваат во извештајот за финансиска состојба на Друштвото. 

3.9   Финансиски инструменти   

(i)   Класификација  

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, 
средства коишто се чуваат до достасување и средства расположливи за продажба. 
Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното 
признавање. Друштвото на денот на билансот на состојба нема финансиски средства 
по објективната вредност низ билансот на успех. 

(ii)   Мерење 

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ 
билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно 
објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, 
вклучувајќи ги и трошоците за набавка. 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или 
предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од 
активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за 
тргување. 

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се 
прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна 
камата.  

Финансиски средства расположливи за продажба 

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се 
определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја 
друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат 
котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се 
измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради 
обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартиите од вредност издадени 
од Република Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од 
вредност, а можат да се стекнат од издавачот на примарен пазар или на пазари преку 
шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите 
останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната 
објективна вредност.   
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.9   Финансиски инструменти  (продолжение) 

(ii)   Мерење (продолжение) 

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжение) 

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на 
ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде 
утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на 
должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на 
успех.  

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот 
се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните 
добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.       

Хартии од вредност што се чуваат до достасување 

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски 
средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на 
достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на 
достасување. 

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана 
вредност со користење на принципот на ефективна камата. 

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што 
се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај 
класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се 
прекласификува како категорија расположливи за продажба. 

(iii)   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.  

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја 
задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска. 

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во 
договорите се подмирени, откажани или истечени.  

(iv)   Нетирање 

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во 
билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира 
признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да 
ги реализира плаќањата истовремено. 

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех 
само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои 
што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за 
тргување. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.9   Финансиски инструменти  (продолжение) 

(v)   Исправка на финансиски средства  

Посебна резерва на побарувањата 

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката 
на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за 
осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за 
вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси 
донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник 
Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на 
вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми: 

— периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или; 

— поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во 
соодветната категорија. 

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност 
од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, 
сметано од денот на доспевање на побарувањето: 

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во 
период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето; 

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето; 

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето; 

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето; 

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето. 

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги 
исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, 
како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на 
важноста на полисата за осигурување. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.9   Финансиски инструменти  (продолжение) 

(v)   Исправка на финансиски средства (продолжение) 

Посебна резерва на побарувањата (продолжение) 

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниoт 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% 
   

В од 61 до 120 дена 31% 
   
Г 121 до 270 дена 51% 
   

Д 271-365 дена 71% 
   
Ѓ подолг од 365 дена 100% 

 

Исправка на вредност на финансиски средства расположливи за продажба 

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за 
продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за 
објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од 
главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при 
стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и 
тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување 
претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста 
како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на 
приходи од камати. 

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на 
расположливите-за-продажба должнички инструмети се намали, загубата се анулира 
низ билансот на успех. 

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети 
расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во 
капиталот. 

3.10  Парични средства и паричен еквивалент  

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по 
видување во деловните банки како и паричните средства во благајна со оригинален 
рок на достасаност од три или помалку месеци. Паричните средства и паричниот 
еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна 
вредност. 
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3.   ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.11  Резервирања 

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна 
обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно 
дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за 
проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање 
на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување 
која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и 
каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.  

3.12  Обезвреднување на не-финансиски средства  

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Друштвото, се 
проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди 
дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. 
Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.  

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на 
средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот 
надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која 
може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана 
употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други 
средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во 
билансот на успех. 

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е 
поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена 
за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, 
проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со 
употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни 
проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.  

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на 
секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации 
дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради 
обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за 
утврдување на надоместувачкиот износ.  

3.13  Акционерски капитал 

(i)   Обични акции 

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно 
поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како 
намалување од капиталот. 

(ii)   Дивиденди 

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени. 
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4.   СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА  

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)   Клучни извори на несигурност во проценките 

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ 
на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои 
произлегуваат од овие договори.  

Резерви по договори за осигурување 

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од 
осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е 
доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за 
осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката 
резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и 
процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.  

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, 
можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска. 

(ii)  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 
2018 година и 31 декември 2017 година се презентирани во табелата подолу: 
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4.   СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение) 

(ii)   Анализа на сензитивност (продолжение) 

31 декември 
2018 

Добивка  
за 

годината  

Капитал 
и 

резерви 

Потребно 
ниво на 

маргина на 
солвентност 

Коефициент 
на 

покриеност 

Промена на 
коефициент 

на 
покриеност 

      
Тековна 

позиција на 
капиталот  50.679 413.893 127.419 325% - 

Принос од 
вложувања 
(+1000 п.п.) 58.649 421.863 127.419 331% 6% 

Принос од 
вложувања  

 (-1000 п.п.) 42.709 405.923 127.419 319% (6%) 
10% зголемување 

на 
математичката 
резерва (152.267) 210.947 127.419 166% (159%) 

10% намалување 
на 
математичката 
резерва 253.625 616.839 127.419 484% 159% 

10% зголемување 
на вкупните 
трошоци 377 363.591 127.419 285% (39%) 

10% намалување 
на вкупните 
трошоци 100.981 464.195 127.419 364% 39% 
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4.   СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение) 

(ii)   Анализа на сензитивност (продолжение) 

      

31 декември 2017 

Добивка  
за 

годината  

Капитал 
и 

резерви 

Потребно 
ниво на 

маргина на 
солвентност 

Коефициент 
на 

покриеност 

Промена на 
коефициент 

на 
покриеност 

      
Тековна позиција   60.335 380.774 115.068 331% - 
Принос од 

вложувања 
(+1000 п.п.) 67.835 388.274 115.068 337% 7% 

Принос од 
вложувања  

 (-1000 п.п.) 52.835 373.274 115.068 324% (7%) 
10% зголемување 

на математичката 
резерва (117.883) 202.556 115.068 176% (155%) 

10% намалување 
на математичката 
резерва 238.553 558.992 115.068 486% 155% 

10% зголемување 
на вкупните 
трошоци (11.317) 331.756 115.068 288% (43%) 

10% намалување 
на вкупните 
трошоци 109.353 429.792 115.068 374% 43% 

 
При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се 
константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека 
информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на 
детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и 
анализата не може да се пренесе на нив.  

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на 
незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат 
материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна 
варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина. 
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5.   УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 

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

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се 
критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е 
да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со 
очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори. 

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од 
лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да 
се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од 
осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на 
настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие 
договори.  

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и 
инвестиционите активности. 

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за 
осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои 
се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со 
реосигурувањето и следење на вонредни настани. 

Стратегија за запишување на полиси за осигурување  

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне 
дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио, кое се базира на 
големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува 
променливоста на резултатот. 

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана 
во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата 
на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува.  

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги 
продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да 
одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, 
како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото 
продолжување. 

Стратегија за математичка резерва 

Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од 
сегашната вредност на идните обврски и сегашна вредност на премиите, поединечно 
за секој договор. Кон оваа математичка резерва се додадени и преносните премии за 
животно осигурување, но за потребите на овој финансиски извештај е презентирана 
посебно како намалување на премиите. Стапката на цилмеризација, која се користи 
при пресметка на математичката резерва изнесува 3.5% (2017: 3,5%). 

За пресметките користена е годишна техничка каматна стапка со висина од 3% за 
договорите склучени до 31.12.2015 година, односно годишна техничка каматна стапка 
со висина од 2,25% за договорите склучени од 01.01.2016 година. По исклучок, за 
договорите од ГДД1 и РДДЗ1 тарифите, примената на техничка каматна стапка со 
висина од 2,25%, започна од 01.11.2015 година.  

За пресметките користени се југословенски општи таблици за смртност за мажи 
1980/1982 година со модификации за договорите склучени до 30.06.2012 г., Општата  
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК   
(продолжение) 

Стратегија за математичка резерва (продолжение) 

таблица на морталитет на Република Србија за 2000/2002 година за машка популација 
со модификација за договорите склучени од 01.07.2012 г. до 31.12.2015 г. и Општа 
таблица на морталитет на Република Србија за 2010/2012 година за машка и за женска 
популација за договорите склучени по 01.01.2016 г. По исклучок, за договорите од 
ГДД1 и РДДЗ1 тарифите користена е Општа таблица на морталитет на Република 
Србија за 2010/2012 година за машка и за женска популација од 01.11.2015 г.  

Покрај општата таблица на смртност, кај договорите од ГДД1 тарифата користени се и 
соодветни Таблици на веројатности за настанување на одредени тешки болести на 
Münchener Rückversicherung за машка и за женска популација, а кај договорите од 
РДД1З тарифата користени се и соодветни таблици на веројатност за настанување на 
одредени тешки болести која се применува за дополнително осигурување спрема 
Münchener Rückversicherung за машка и за женска популација.  

За договорите од ЕРД1 и ЕРД11 тарифите, чија примена започна од 01.01.2016 г., 
користена е Австриска рента таблица (AVÖ2005R) за мажи и жени, модифицирана 
заради очекуванoто зголемување на животниот век на населението, согласно 
искуството на основачот и другите членки на групацијата. 

Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна 
интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната 
година.  

Стратегија за реосигурување 

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата 
изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.  
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК   
(продолжение) 

Договори за реосигурување 

Во 2018 година активни се следните договори за реосигурувањe: 

 
Реосигурител  Вид на реосигурување 

 

1) 

Договор по ризик со кој се опфатени сите животни 
осигурувања и дополнителни осигурувања поврзани 
со нив (Quota Share договор), освен инвалидитет 
како последица на незгода (максимална сума од ЕУР 
35.000). 

 
 

 Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG / Република 

Австрија 
2) 

Договор по ризик со кој е покриено дополнително 
осигурување на инвалидитет како последица од 
незгода (максимална сума од ЕУР 50.000); Quota 
Share договор. 

  
 

 

3) 

Договор по настан со кој е покриено дополнително 
осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или 
инвалидитет како последица на незгода, болнички 
дневници и други бенефиции при хоспитализација, 
работна неспособност). Excess of loss договор 
(максимална сума од ЕУР 4.500.000). 
Договор по настан со кој е покриено целокупно 
работење во врска со осигурување на живот и 
дополнително здравствено осигурување со исклучок 
на дополнително осигурување за смрт, инвалидност 
и работна неспособност како последица од незгода – 
кумулативно; X/L договор со максимален 
самопридржај по живот 35.000 Евра (максимална 
сума од ЕУР 2.250.000). 

 
 

 

SOGE Life /Бугарија 1) 

Договор по ризик со кој е покриено групно животно 
осигурување со дополнително осигурување на 
индивидуални корисници на банкарски производи во 
случај на смрт од било која причина, смрт поради 
несреќен случај, трајна и целосна загуба на 
самостојност и целосна и трајна инвалидност, Quota 
Share договор со учество на цедент 25% и учество 
на реосигурувач 75% за штети до 125.000 Евра и 
дополнителен Surplus за штети над 125.000 Евра, со 
кој реосигурителот покрива 100% од износот на 
штети над 125.000 ЕУР, со самопридржај 31.250 
Евра; максимална сума ЕУР 250.000. 

  
 

Műnchner Rueckversicherungs-
Gesellschaft / СР Германија 1) 

Договор по ризик со кој се опфатени сите животни 
осигурувања вклучувајќи ги и дополнителните 
осигурувања, освен инвалидитет  како последица на 
незгода; Surplus договор со самопридржај; 
максимална одговорност од ЕУР 280.000 (освен за 
работна неспособност); учество во добивка. 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК   
(продолжение) 

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. 

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој 
се балансира квалитетот, дисперзијата, 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. На 31 декември 2018 година вложувањата кои служат како средства што ги 
покриваат математичките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 
2.055.089 илјади (2017: МКД 1.822.004 илјади). Овие средства се состојат од парични 
средства, депозити во банки и хартии од вредност издадени од Република Македонија. 
На 31 декември 2018 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат 
техничките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 83.000 илјади 
(2017: МКД 57.962 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии 
од вредност издадени од Република Македонија. 

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно 
законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките резерви: 

 2018  2017 
Средства     
Парични средства во благајна и средства на банкарски 

сметки 57.671  35.000 
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ 373.000  338.000 
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира 

РМ 1.624.418  1.449.004 
 2.055.089  1.822.004 
Обврски (Математички резерви)    
Бруто резерви по договори за осигурување  2.029.461  1.782.184 
Дел за реосигурителот (6.161)  (6.010) 
 2.023.300  1.776.174 
    
Покриеност на математичката резерва 31.789  45.830 
 

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно 
законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви: 

 2018  2017 
Средства     
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ 23.000  23.000 
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира 

РМ 60.000  34.962 
 83.000  57.962 
Обврски (Технички резерви)    
Бруто резерви по договори за осигурување  83.435  58.949 
Дел за реосигурителот (29.788)  (21.075) 
 53.647  37.874 
    
Покриеност на техничките резерви 29.353  20.088 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК   
(продолжение) 

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение) 

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства 
во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните 
средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за 
осигурување; краткорочните и долгорочните депозити во банки кои имаат дозвола од 
НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат 
математичките и техничките резерви по договорите за осигурување, како и 
обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република 
Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат 
математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2018 година 
паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2,8% 
(2017: 1,9%), депозити во банки изнесуваат 18.2% (2017: 18,6%), додека државните 
обврзници изнесуваат 79% (2017: 79,5%) од вкупните средства кои ги покриваат 
математичките резерви по договорите за осигурување. 

На 31 декември 2018 година депозитите во банки изнесуваат 27,7% (2017: 39,7%), 
додека државните обврзници изнесуваат 72,3% (2017: 60,3%) од вкупните средства 
кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. 

Управување со ризикот 
Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за 
настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се 
случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на 
воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори 
покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот. 

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, 
конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат 
или измислат штета.  

 (i)   Географска и секторска концентарција 

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија. 

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

(ii)   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 управува со овие ризици на следните начини: 

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за 
осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку 
очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. 

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.  
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК   
(продолжение) 

5.1  Финансиски ризик  

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, 
финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. 
Поконкретно, 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. 

(i)   Каматен ризик 

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од 
портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност). 

Според раководството на Друштвото, должничките финансиски средства се изложени 
на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата 
(државни записи и обврзници).  

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на 
пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни. 
Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу: 
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5.   УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение) 

5.1  Финансиски ризик (продолжение) 

(i)   Каматен ризик (продолжение) 

   Инструменти со фиксна каматна стапка  

31 декември 2018 Вкупно 

Променл
ива 

каматна 
стапка 

До 1 
месец 

1 до 3 
месеци 

3 
месеци 

до 1 
година 

1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Некаматон
осни 

         
Средства         

Финансиски средства         
- Орочени депозити 545.000 78.000 -  137.000 186.000  144.000 - - 
- Заеми 4.077 -  - - 4.077 - - 
- Хартии од вредност расположиви за 

продажба 1.851.943 - - 21.928 64.891  - 1.765.124 - 
Средства од реосигурување 35.949 - - - - - - 35.949 
Побарување по основ на осигурување и 

останати побарувања 77.509 - - - - - - 77.509 
Парични средства и паричен еквивалент 73.998 - 73.998 - - - - - 
Активни временски разграничувања 38 - - - - - - 38 
         

Обврски          
Резерви по договори за осигурување (2.112.896) - - - - - - (2.112.896) 
Обврски кон реосигурители (10.451) - - - - - - (10.451) 
Останати обврски (52.367) - - - - - - (52.367) 
Пасивни временски разграничувања (3.541)       (3.541) 
Обврски кои произлегуваат од депозити на 

друштва за реосигурување (754) - - - - - - (754) 
Неусогласеност на средствата и 
обврските (408.505) 78.000 73.998 158.928 250.891 148.077 1.765.124 (2.066.513) 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение) 

5.1 Финансиски ризик (продолжение) 

(i)   Каматен ризик (продолжение) 
   Инструменти со фиксна каматна стапка  

31 декември 2017 Вкупно 

Променли
ва 

каматна 
стапка 

До 1 
месец 

1 до 3 
месеци 

3 
месеци 

до 1 
година 

1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Некаматоно
сни 

         
Средства         

Финансиски средства         
- Орочени депозити 610.000 - -  79.000 120.000  411.000 - - 

- Заеми 4.317 -  - - 4.317 - - 
- Хартии од вредност расположиви за 

продажба 1.504.418 - - - 563.248  86.813 854.357 - 
Средства од реосигурување 27.085 - - - - - - 27.085 
Побарување по основ на осигурување и 

останати побарувања 72.461 - - - - - - 72.461 
Парични средства и паричен еквивалент 62.725 - 62.725 - - - - - 

Обврски          
Резерви по договори за осигурување (1.841.133) - - - - - - (1.841.133) 
Обврски кон реосигурители (7.882) - - - - - - (7.882) 
Останати обврски (45.519) - - - - - - (45.519) 
Неусогласеност на средствата и 
обврските 386.472 - 62.725 79.000 683.248 502.130 854.357 (1.794.988) 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.1 Финансиски ризик (продолжение) 
(ii)   Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку 
договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира 
изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на 
финансиската состојба на овие странки. 

Побарувања по основ на осигурување 

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги 
исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за 
осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на 
сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите 
побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на 
нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е 
минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што 
изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.  

Средства од реосигурување 

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. 
Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и 
концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото 
преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на 
Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да 
може да ја ажурира стратегијата за реосигурување. 

Финансиски инструменти 

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на 
можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека 
Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во 
домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната 
изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу: 

 2018 2017 
Финансиски средства   

- Орочени депозити 545.000 610.000 
- Заеми 4.077 4.317 
- Хартии од вредност расположливи за продaжба 1.851.943 1.504.418 

Средства од реосигурување 35.949 27.085 
Побарување по основ на осигурување и останати 

побарувања 77.509 72.461 
Парични средства и парични еквиваленти 73.998 62.725 

   
Вкупно 2.588.476 2.281.006 

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за 
реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се 
обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со 
кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.  



ГРАВЕ Осигурување АД Скопје 
Финансиски Извештаи 

 
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено) 

 

40 
 

5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.1 Финансиски ризик (продолжение) 

(ii)   Кредитен ризик (продолжение) 

Структурата на доспеаноста на побарувањa по основ на осигурување е презентирана 
подолу: 

 
Бруто 

вредност 
Исправка на 

вредноста 
Сегашна 

вредност 
% на 

исправка 
     
0-30 дена 23.384 - 23.384 - 
31-60 дена 9.939 994 8.945 10% 
61-120 дена 285 88 197 31% 
121-270 дена 76 39 37 51% 
271-365 дена 17 12 5 71% 
Над 365 дена 35 35 - 100% 
     
31 декември 2018 33.736 1.168 32.568 3,46% 

 

 
Бруто 

вредност 

Исправка 
на 

вредноста 
Сегашна 

вредност 
% на 

исправка 
     
0-30 дена 19.801 - 19.801 - 
31-60 дена 8.498 850 7.648 10% 
61-120 дена 607 188 419 31% 
121-270 дена 730 372 358 51% 
271-365 дена 29 21 8 71% 
Над 365 дена 20 20 - 100% 
     
31 декември 2017 29.685 1.451 28.234 4,89% 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.1 Финансиски ризик (продолжение) 

(iii)   Валутен 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 има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната 
проекција 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 вредност на средствата и обврските, по 
валути.  

31 декември 2018 МКД ЕУР Вкупно 
    
Вложувања 545.000 1.856.020 2.401.020 
Дел за реосигурување во БТР - 35.949 35.949 
Побарувања 10.071 67.438 77.509 
Парични средства и парични еквиваленти 73.998 - 73.998 
Активни временски разграничувања 38 - 38 
Вкупно средства 629.107 1.959.407 2.588.514 

    
Бруто технички резерви - 2.112.896 2.112.896 
Обврски кои произлегуваат од депозити 
на друштва за реосигурување кај 
цеденти, по основ на договори за 
реосигурување - 754 754 

Обврски од работи на соосигурување и 
реосигурување и останати обврски 10.316 52.502 62.818 

Пасивни временски разграничувања 726 2.815 3.541 
Вкупно обврски 11.042 2.168.967 2.180.009 
Нето вредност 618.065 (209.560) 408.505 

               31 декември 2017 МКД ЕУР Вкупно 
    
Вложувања 610.000 1.508.735 2.118.735 
Дел за реосигурување во БТР - 27.085 27.085 
Побарувања 10.128 62.333 72.461 
Парични средства и парични еквиваленти 62.725 - 62.725 
Активни временски разграничувања 32 - 32 
Вкупно средства 682.885 1.598.153 2.281.038 
    
Бруто технички резерви - 1.841.133 1.841.133 
Обврски од работи на соосигурување и 
реосигурување и останати обврски 9.867 43.534 53.401 
Вкупно обврски 9.867 1.884.667 1.894.534 
Нето вредност 673.018 (286.514) 386.504 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.1.  Финансиски ризик (продолжение) 

(iv)   Ризик на ликвидност 

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при 
обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат 
од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од 
неможноста да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната 
објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои 
произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за 
исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според 
предвидувањата. 

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за 
расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за 
осигурување.  

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која 
определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува 
минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува 
резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на 
финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на 
финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување 
на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на 
околностите кои се менуваат. 

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за 
супервизија на осигурувањето. 

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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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

    5.1.  Финансиски ризик (продолжение) 

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски 
(продолжение) 

31 декември 2018 До 1 година 
Од 1 до 

3 години 
Од 3 до 

5 години 

Од 5 до 
10 

години 
Над 10 
години Вкупно 

       
Вкупно средства       
Вложувања 472.819 159.000 4.077 232.291 1.532.833 2.401.020 
Дел за реосигурување 
во БТР 1.179 1.659 2.501 7.331 23.279 35.949 

Побарувања 76.252 1.257 - - - 77.509 
Парични средства 73.998 - - - - 73.998 
Активни временски 
разграничувања 38 - - - - 38 

 624.286 161.916 6.578 239.622 1.556.112 2.588.514 
       

Вкупно обврски       
Бруто технички резерви 69.310 97.499 147.000 430.901 1.368.186 2.112.896 
Обврски од работи на 
соосигурување и 
реосигурување и 
останати обврски 

 
63.572 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
63.572 

Пасивни временски 
разграничувања 3.541  

- 
 

- 
 

- 
 

- 3.541 

 136.423 97.499 147.000 430.901 1.368.186 2.180.009 
Рочна неусогласеност 487.863 64.417 (140.422) (191.279) 187.926 408.505 

 

31 декември 2017 До 1 година 
Од 1 до 3 

години 
Од 3 до 5 

години 

Од 5 до 
10 

години 
Над 10 
години Вкупно 

       
Вкупно средства       
Вложувања 762.248 497.813 - 232.275 626.399 2.118.735 
Дел за реосигурување 
во БТР 1.094 1.127 1.295 5.374 18.195 27.085 
Побарувања 54.753 3.273 - 3.239 11.196 72.461 
Парични средства 62.725 - - - - 62.725 

 880.820 502.213 1.295 240.888 655.790 2.281.006 
       

Вкупно обврски       
Бруто технички резерви 74.346 76.650 88.032 365.299 1.236.806 1.841.133 
Обврски од работи на 
соосигурување и 
реосигурување и 
останати обврски 53.401 - - - - 53.401 
 127.747 76.650 88.032 365.299 1.236.806 1.894.534 
Рочна неусогласеност 753.073 425.563 (86.737) (124.411) (581.016) 386.472 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.2. Управување со капиталот 

 
Друштвото 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 одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на  

друштвото. 
 
Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, Одделните вложувања 
на капиталот можат да изнесуваат најмногу до: 60% за вложувања во недвижности; 15% 
за вложувања во аконтации и заеми што друштвото според Општите услови на 
осигурувањето ги одобрува со презентација на сопствените полиси за кои премијата е 
навремено уплатена, при што одделното вложување во вакви заеми не може да надмине 
1% од капиталот. Друштвото може неограничено да ги вложува средствата на капиталот 
во државни хартии од вредност, банки и да одобрува заеми на правни лица со 
обезбедување на банкарска гаранција, притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, 
сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања во една банка можат да 
изнесуваат најмногу до 25% од капиталот. Вкупните финансиски вложувања кај 
поединечен субјект кој не е банка, можат да изнесуваат најмногу до 10% од капиталот. 

На 31 декември 2018 година Друштвото има вложувања од капиталот само во државни 
хартии од вредност, депозити во банки, парични средства во банки и заеми. Заемите 
одобрени од Друштвото претставуваат 1% од капиталот на Друштвото. Највисоките 
финансиски вложувања во една банка изнесуваат 17% од капиталот на Друштвото.   

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот 
за супервизија на осигурувањето. 

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. 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.2. Управување со капиталот (продолжение) 
 

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано 
подолу: 

  
2018 

 
2017 

Бруто математичка резерва 1 2.029.461 1.782.184 
Нето математичка резерва 2 2.023.300 1.776.174 
Коефициент 1 ([3]=[2]/[1] или 0,85, доколку е помал) 3 0.997 0.996 
Релевантен фактор  4 4% 4% 
Прв резултат ([5]=[1]*[3]*[4] 5 80.932 71.047 

Бруто ризичен 
капитал (доколку не 
е негативен број) 

ризик од смрт до 3 години 6 91 21 
ризик од смрт од 3 до 5 години 7 2.864 429 
ризик од смрт (освен [6] и [7]) 8 12.817.577 12.380.275 
Вкупно ([6]*0,1% + [7]*0,15% + 

[8]*0,3%) 9 38.457 
 

37.141 
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број) 10 12.814.371 12.374.715 
Коефициент 2 ([11]=[10]/([6]+[7]+[8]) или 0,50, доколку е 
помал) 11 0.999 0.999 
Втор резултат ( [12]=[9]*[11]) 12 38.439 37.123 
Капитализирани средства 13   
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на 
живот 14 119.371 108.170 
 
Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон 
осигурувањето на живот е прикажано подолу: 

 
 

2018 2017 
   

 Бруто полисирана премија 1 60.816 58.932 
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18 2 10.947 10.608 
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16 3 - - 
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3]) 4 10.947 10.608 
Бруто исплатени штети 5 5.873 11.397 
Нето исплатени штети 6 4.318 7,410 
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал) 7 0,735 0,650 
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. 
([8]=[4]*[7]) 8 8.048 6.898 
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на 
солвентност 

 
127.419 115.068 
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5.  УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 
(продолжение) 

5.2.  Управување со капиталот (продолжeние) 

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи: 

  Ознака 

 
2018 

 
2017 

   

  
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) I 363.184 320.366 
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот 
акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции I1 183.999 183.999 
Законски и статутарни резерви I3 100.477 81.324 
Пренесена нераспределена добивка I4 78.738 55.116 
Долгорочни нематеријални средства I7 30 73 
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку 
не е поголем од 50% од основниот капитал II - - 
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. III 363.184 320.366 
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) IV - - 
КАПИТАЛ I + II - IV V 363.184 320.366 

    
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за 
осигурување на живот) VI2 127.419 115.068 
Капитал VI3 363.184 320.366 
Гарантен фонд VI4 184.485 184.472 
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен 
фонд (VI5 = VI3 -VI4) VI5 178.699 135.894 
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) 
во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност 
(за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2 ) 

VI7 
235.765 205.298 
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 6.  Објективна вредност 

 

 
Заеми и 

побарувања 
Чувани-до-

достасаност 

Расположлив
и за 

продажба 

Останата 
амортизиран

а набавна 
вредност 

Вкупна 
сметковод

-ствена 
вредност 

Објективна 
вредност 

31 декември 2018       
Финансиски средства       
- Орочени депозити - - - 545.000 545.000 545.000 
- Хартии од вредност расположливи за продажба - - 1.851.943 - 1.851.943 1.851.943 
- Заеми на иматели на полиси - - - 4.077 4.077 4.077 
Средства од реосигурување - - - 35.949 35.949 35.949 
Побарувања - - - 77.509 77.509 77.509 
Парични средства и паричен еквивалент - - - 73.998 73.998 73.998 
Aктивни временски разграничувања - - - 38 38 38 
 - - 1.851.943 736.571 2.588.514 2.588.514 
       
Финансиски обврски       
Резерви по договори за осигурување - - - 2.112.896 2.112.896 2.112.896 
Обврски кон реосигурители - - - 10.451 10.451 10.451 
Пасивни временски разграничувања - - - 3.541 3.541 3.541 
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва 
за реосигурување - - - 754 754 754 

Останати обврски - - - 52.367 52.367 52.367 
 - - - 2.180.009 2.180.009 2.180.009 
 
 
Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:  



ГРАВЕ Осигурување АД Скопје 
Финансиски Извештаи 

 
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено) 

 

48 
 

   6.  Објективна вредност (продолжение) 

 

 
Заеми и 

побарувања 
Чувани-до-

достасаност 

Расположлив
и за 

продажба 

Останата 
амортизиран

а набавна 
вредност 

Вкупна 
сметковод

ствена 
вредност 

Објективна 
вредност 

31 декември 2017       
Финансиски средства       
- Орочени депозити - - - 610.000 610.000 610.000 
- Хартии од вредност расположливи за продажба - - 1.504.418 - 1.504.418 1.504.418 
- Заеми на иматели на полиси - - - 4.317 4.317 4.317 
Средства од реосигурување - - - 27.085 27.085 27.085 
Побарувања - - - 72.461 72.461 72.461 
Парични средства и паричен еквивалент - - - 62.725 62.725 62.725 
 - - 1.504.418 776.588 2.281.006 2.281.006 
       
Финансиски обврски       
Резерви по договори за осигурување - - - 1.841.133 1.841.133 1.841.133 
Обврски кон реосигурители - - - 7.882 7.882 7.882 
Останати обврски - - - 45.519 45.519 45.519 
 - - - 1.894.534 1.894.534 1.894.534 
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7.          Премии 
 

  2018  2017 
     
Бруто полисирана премија за осигурување     
Осигурување живот  452.902  447.908 
Дополнително осигурување незгода  61.135  59.289 
  514.037  507.197 
     
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување: 
 

    
           -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  (23.807)  (23.839) 
           -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  (1.627)  (1.198) 
          -SOGE Life /Бугарија  (25.000)  (21.248) 
  (50.434)  (46.285) 
     
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот 

 
 
 

    
(дополнително)  344  (79) 
     
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот     
(дополнително) за реосигурување:     
           -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  (147)  48 
           -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  22  (79) 
  (125)  (31) 

 
 
 

     
  463.822  460.802 
 

8.       Приходи од вложувања 
 

  2018  2017 
Приходи од камати:     
-Камати од обврзници  67.522  62.710 
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси  342  352 
-Камати од депозити  11.835  11.937 
  79.699  74.999 
     
 
 

    
 Позитивни курсни разлики  276  5.559 

Останати приходи од вложување  4  - 
Вкупно приходи од вложувања  79.979  80.558 
 

Од вкупниот износ на приходи од вложувања МКД 69.621 илјади (2017: МКД 71.609 илјади) се 
остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, МКД 2.301 
илјади (2017: МКД 2.045 илјади) од вложување на средствата кои ги покриваат техничките 
резерви, а МКД 8.057 илјади (2017: МКД 6.904 илјади) остварени од вложување од средствата 
кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви. 
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9.       Приходи по основ на провизии од реосигурување  
 

  2018  2017 
Приходи по основ на провизии од реосигурување     
         -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  9.236  9.982 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  781  631 
          -SOGE Life / Бугарија  4.395  3.773 
  14.412  14.386 
     

 
10.     Настанати штети-нето 
 

  2018  2017 
     
Бруто износ на штети     
-Бруто исплатени штети  (122.405)  (116.239) 
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување     
          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  5.235  6.523 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  28  585 
          -SOGE Life / Бугарија  7.475  10.522 
  12.738  17.630 
  (109.667)  (98.609) 
     
Промени во бруто резерви за штети     
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети  (18.290)  4.522 
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети  (6.540)  (3.810) 
  (24.830)  712 
     
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување     
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за     
 реосигурување     
          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  1.861  (1.340) 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  -  (585) 
          -SOGE Life / Бугарија  6.977  1.821 
  8.838  (104) 
     
  (125.659)  (98.001) 
 

11.     Промени во останати технички резерви-нето 
 

  2018  2017 
Промени во бруто математичка резерва     
-Промени во бруто математичка резерва  (242.878)  (242.897) 
-Промени во бруто резерви за удел во добивка  (5.084)  (7.738) 
-Промени во бруто резерви за учество во добивка  2.008  1.552 
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно 

 
 (1.323)  (8.891) 

  (247.277)  (257.974) 
Промени во бруто математичка резерва-дел во 
реосигурување    

 
 

-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  142  290 
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  9  (13) 
  151  277 
  (247.126)  (257.697) 
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12.     Нето трошоци за спроведување на осигурување 
 

  2018  2017 
Трошоци за стекнување     
-Провизија за брокерски друштва и застапници  (73.891)  (81.860) 
-Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа  (4.724)  (4.721) 
- Останати трошоци за стекнување  (7.984)  (6.835) 
  (86.599)  (93.416) 
Административни трошоци     
-Амортизација на материјални и нематеријални средства  (1.316)  (850) 
-Плати, даноци и придонеси од и за плати   (15.863)  (10.396) 
Останати административни трошоци     

- Трошоци за услуги  (16.031)  (14.412) 
- Материјални трошоци  (996)  (829) 
- Трошоци за резервирање и останати трошоци од 

работењето   (3.113) 
 

(2.510) 
  (37.319)  (28.997) 
     
  (123.918)  (122.413) 
 

13.  Трошоци од вложувања 
 

  2018  2017 
     
Трошоци за камати  (44)  (28) 
Негативни курсни разлики  (254)  (5.888) 
Останати трошоци од вложувања  (60)  - 
  (358)  (5.916) 
 

14. Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување 
 

  2018  2017 
     
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на 
осигурување  (3.760) 

 
(3.492) 

Отпис на мали износи по полиси  (401)  (472) 
Трошоци за променлива провизија  (2.075)  (1.773) 
     
  (6.236)  (5.737) 
 
Трошоците за променлива провизија се однесуваат на провизија за Охридска Банка 
пресметана според финансискиот протокол бр. 05-243/1 од 28.05.2012 и претставува 25% од 
техничкиот резултат за спроведување на кредитното животно осигурување.  
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15.  Данок на добивка 
 
Признаен во билансот на успех  
  2018  2017 
     
Тековен данок од добивка  (6.206)  (7.070) 
  (6.206)  (7.070) 

Усогласување со применетата даночна стапка 

 2018 2018 2017 2017 
     
Добивка пред оданочување % 56.885 % 67.405 
     
Данок од добивка (10,0%) (5.689) (10,0%) (6.741) 
Расходи непризнаени за даночни цели (0,9%) (517) (0,5%) (329) 
     
Вкупен данок на добивка (10,9%) (6.206) (10,5%) (7.070) 
 

16.  Нематеријални средства  
  Софтвер  Вкупно 
     

Набавна вредност     
На 1 јануари 2017  673  673 
На 31 декември 2017  673  673 
 
На 1 јануари 2018  673  673 
Зголемување  -  - 
На 31 декември 2018  673  673 
     
Амортизација     
На 1 јануари 2017  (545)  (545) 
Амортизација за годината (Белешка 12)  (55)  (55) 
На 31 декември 2017  (600)  (600) 
     
На 1 јануари 2018  (600)  (600) 
Амортизација за годината (Белешка 12)  (43)  (43) 
На 31 декември 2018  (643)  (643) 
     

Сметководствена вредност     
На 31 декември 2017  73  73 
На 31 декември 2018  30  30 
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17.  Недвижности, опрема и останати средства 
 

  
Опрема и 

мебел  
 

Вкупно 
     

Набавна вредност     
На 1 јануари 2017  4.689  4.689 
На 31 декември 2017  4.861  4.861 
На 1 јануари 2018  4.861  4.861 
Зголемување  6.354  6.354 
На 31 декември 2018  11.215  11.215 
     
Амортизација     
На 1 јануари 2017  (3.287)  (3.287) 
Амортизација за годината (Белешка 12)  (795)  (795) 
На 31 декември 2017  (4.082)  (4.082) 
На 1 јануари 2018  (4.082)  (4.082) 
Амортизација за годината (Белешка 12)  (1.273)  (1.273) 
На 31 декември 2018  (5.355)  (5.355) 
     

Сметководствена вредност     
На 31 декември 2017  779  779 
На 31 декември 2018  5.860  5.860 
 
На 31 декември 2018 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2017: 
нема). 

18.  Останати финансиски вложувања 
  2018  2017 
Финансиски вложувања расположливи за продажба     
    -за покритие на математичка резерва  1.624.417  1.449.004 
    -за покритие на технички резерви  60.000  34.962 
    -за покритие на капитал  167.526  20.452 
  1.851.943  1.504.418 
     
Депозити, заеми и останати пласмани     
Дадени депозити     

-за покритие на технички резерви  23.000  23.000 
-за покритие на капитал  149.000  249.000 

      -за покритие на математичка резерва  373.000  338.000 
  545.000  610.000 
     

Заеми     
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за 
живот)  4.077 

 
4.317 

  4.077  4.317 
  2.401.020  2.118.735 
 

 

 



ГРАВЕ Осигурување АД Скопје 
Финансиски Извештаи 

 
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018 
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено) 

 

54 
 

18.  Останати финансиски вложувања (продолжение) 

На 31 декември 2018 година,  Друштвото има финансиски вложувања расположливи за 
продажба во државни обврзници кои имаат рокови на доспевање од 2 до 30 години (2017: од 5 
до 15 години) и каматни стапки од 3% до 5% (2017: 3,8% до 5%).  
 
На 31 декември 2018 година, Друштвото има депозити во домашни банки кои имаат рокови на 
доспевање од  12 до  37 месеци (2017: од 12 до 37 месеци) и каматни стапки од 1,6% до 3% 
(2017: 1,6% до 3%).  
 

19.  Побарувања од непосредни работи на осигурување 
 

  2018  2017 

     
Побарувања по основ на премии     
Побарувања по основ премии за осигурување  33.736  29.685 
Исправка на вредност на побарувања  (1.168)  (1.451) 
  32.568  28.234 
 
Заклучно со 31 декември 2018 година, Друштвото склучило 2.074 (2017: 2.299) нови полиси 
или вкупно активни договори со состојба на 31 декември 2018 година од 16.405 осигурителни 
полиси (2017: 15.626 активни полиси) за животно осигурување. 
 
Движењето на исправкaта на вредноста во текот на годината е како што следи: 

  2018  2017 
     
На 1 јануари:  (1.451)  (1.034) 
дополнителна исправка на вредност:   (250)  (799) 
ослободување на исправка на вредност:  533  382 
На 31 декември   (1.168)  (1.451) 

20.  Парични средства и парични еквиваленти 
 

  2018  2017 
Парични средства во домашни банки  16.077  27.681 
Парични средства во благајна  -  8 
Издвоени парични средства за покритие на математичка 

резерва  57.671 
 

35.000 
Останати парични еквиваленти-бизнис картички  250  36 
  73.998  62.725 
 
Парите на денарски жиро сметки во домашни банки имаат варијабилни годишни камати, што 
зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка.  
 
Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се должни да отворат 
посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва 
и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва. 
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21.  Oстанати побарувања 
 
  2018  2017 
     
Побарувања по основ на финансиски вложувања     
- Побарувања по основ на камати од обврзници  34.870  33.327 
- Побарувања по основ на камати од депозити  10.071  10.123 
  44.941  43.450 
Останати побарувања     
- Дадени депозити  -  716 
- Останати побарувања   -  61 
  -  777 
     
  44.941  44.227 
 

22.    Акционерски капитал и резерви 
 

Акционерски капитал 
 

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2017: 3.000 обични 
акции) со номинална вредност од ЕУР 1000 по акција, односно вкупно ЕУР 3.000.000 (2017: 
ЕУР 3.000.000). 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. 
Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени 
сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на 
остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса. 

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2018 и 2017 година е 
следна:  

 
 

 
Акционерски 

капитал 
ЕУР 

 
Акционерски 

капитал 
ЕУР 

 
Сопственичка 

структура  
% 

 
Сопственичка 

структура  
% 

 2018 2017 2018 2017 
 Акционер     
Grazer Wechselseitige 
Versicherung 
AktiengesellschaftАвстрија 

 
 
 
 

3.000.000 

 
 
 
 

3.000.000 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 
     
 3.000.000 3.000.000 100% 100% 

 
 
Дивиденди 

По денот на изготвување на билансот на состојба, Oдборот на директори на Друштвото во 
согласност со утврденото право, според законските прописи донесе предлог одлука за 
распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 18.448.500 односно 
6.149,5 денари по акција (2017: 16.602.489 односно 5.534,2 денари по акција). 

Во текот на 2018 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 16.602.489 (2017: МКД 
14.755.488). 
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22.     Акционерски капитал и резерви (продолжение) 

Резерви на сигурност 

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една 
третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се 
користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не 
достигне износ кој е најмалку еднаков 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. 

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за 
осигурување во подолг временски период. 

23.  Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување  

 2018 2017 

 Бруто  
Реосигу-
рување  Нето  Бруто  

Реосигу-
рување  

 
Нето 

            
Математичка 

резерва  2.029.461  (6.161)  2.023.300  1.782.184  (6.010)  1.776.174 
Преносна премија  18.295  (5.430)  12.865  18.639  (5.555)  13.084 
Резерви за штети  65.140  (24.358)  40.782  40.310  (15.520)  24.790 
 2.112.896  (35.949)  2.076.947  1.841.133  (27.085)  1.814.048 

(i) Анализи на резервите по договори за осигурување 

 

Осигуру-
вање од 

живот 

Осигурување 
од 

дополнителна 
незгода  Вкупно 

    
Математичка резерва 1.781.846 338 1.782.184 
Преносна премија - 18.639 18.639 
Пренос за делот на реосигурителот (5.998) (5.567) (11.565) 
Резерви за штети 21.576 18.734 40.310 
Резерви за штети – дел за реосигурителот (10.093) (5.427) (15.520) 
    
31 декември 2017 1.787.331 26.717 1.814.048 
 
 
 
 

 

Осигуру-
вање од 

живот 

Осигурување 
од 

дополнителна 
незгода  Вкупно 

    
Математичка резерва 2.029.021 440 2.029.461 
Преносна премија - 18.295 18.295 
Пренос за делот на реосигурителот (6.161) (5.430) (11.591) 
Резерви за штети 41.791 23.349 65.140 
Резерви за штети – дел за реосигурителот (18.086) (6.272) (24.358) 
    
31 декември 2018 2.046.565 30.382 2.076.947 
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23.     Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение) 

(i)      Aнализи на резервите по договори за осигурување (продолжение) 
 

Бруто технички резерви 
  2018  2017 

      
Бруто резерва за преносна премија  18.295  18.639 
     
Бруто математичка резерва     
      -преносни премии за животно осигурување  172.114  170.791 
      -математичка резер. по основ животно осиг.  1.740.395  1.497.517 
      -резерва за удел во добивка  103.844  98.760 

 -резерва за идни бонуси и попусти   13.108  15.116 
  2.029.461  1.782.184 
Бруто резерви за штети     

-резерви за пријавени неисплатени штети  39.601  21.311 
-резерви за настанати непријавени штети  23.642  17.825 

 
 
 

-резерви за трошоци за штети  1.897  1.174 
  65.140  40.310 
  2.112.896  1.841.133 

 
Реосигурување во бруто технички резерви 
  2018  2017 
     
Дел за реосигурување на преносна премија     
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  4.949  5.096 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија  481  459 

  5.430  5.555 
Дел за реосигурување на математичка резерва     
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  5.843  5.701 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија  318  309 
  6.161  6.010 
Дел за реосигурување за резерви за  
штети   

 
 

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  9.296  7.436 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /  -  - 
- SOGE Life / Бугарија  15.062  8.084 
  24.358  15.520 
     
  35.949  27.085 
 

 
24.  Обврска за депозити кон реосигурителни компании 
 

  2018  2017 

Обврска за депозити кон реосигурителни компании   
 

 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија  754  692 
  754  692 
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25.  Останати обврски 

  2018  2017 
     
Обврски од непосредни работи на осигурување     
- провизии на агенти и брокери  7.853  7.555 
- примени аванси по премии  39.424  35.201 
  47.277  42.756 
Обврски поврзани со реосигурување     
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  8.308  7.318 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / 

Германија   884 
 

257 
- SOGE Life / Бугарија  1.259  307 
- Охридска банка   -  - 
  10.451  7.882 
Останати обврски     
-  за плати на вработени  2.124  1.186 
-  обврски кон добавувачи во земјата и странство  310  729 
-  по договор за дело  11  398 
-  обврска за лиценца   2.626  450 
-  обврска кон Граве Недвижности-Скопје  19  - 
  5.090  2.763 
     
  62.818  53.401 

26.  Пасивни временски разграничувања 

  2018  2017 
 
 Однапред пресметани трошоци  726  435 
 Одложено плаќање на провизии  2.815  2.805 
  3.541  3.240 

27.  Потенцијални и преземени обврски 

Судски спорови 

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои 
произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото издвојува резерви за судски 
спорови кои се вклучени во резервите за штети. 

28.  Усогласеност со законската регулатива 
На 31 декември 2018 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на 
осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за 
вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување 
како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за 
покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост. 

На 31 декември 2018 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР или 
еквивалент од МКД 183.999 илјади на денот на уплатата на капиталот, додека гарантниот 
фонд изнесува 3.000.000 ЕУР или МКД 184.485 илјади. Друштвото редовно го известува 
регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето (“АСО”) за капиталот на Друштвото 
преку кварталните извештaи. 
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29.     Оперативен лизинг  
Друштвото во ноември 2018 година склучи нов договор за изнајмување на деловни простории, 
со рок до 31 октомври 2023 година.  

Обврски по неотповиклив оперативен лизинг се следниве: 

 
2018  2017 

    
Помалку од една година 5.731  2.932 
Помеѓу една и пет години  28.657  2.932 

 34.388  5.864 

Во текот на годината завршена на 31 декември 2018 година, МКД 4.274 илјади беа признаени 
како трошок во билансот на успех како резултат на користење на оперативен лизинг (2017: 
МКД 3.631 илјади).   

30.  Трансакции со поврзани субјекти 
Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат 
на 31 декември 2018 и 2017 година: 
 
Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех) 
 
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија – матична компанија 
 
  2018  2017 
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување 
(белешка 7) 
 

  
 

 
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  23.807  23.839 
  
Промена во бруто резерва за преносна премија на 

 
    

(дополнително) за реосигурување (белешка 7)     
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  (147)  48 
  
Приходи по основ на провизии од реосигурување 
(белешка 9)   

 
 

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  9.236  9.982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Бруто исплата на штета – дел за реосигурување 
(белешка 10) 
 
 

       

  
 

 
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  5.235  6.523 
         
Промени во резерви за настанати и непријавени штети-
дел за реосигурување (белешка 10)   

 
 

- Промени во резерва за настанати и непријавени штети –
  

    
 реосигурување     
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  1.861  (1.340) 
     
Промени во бруто математичка резерва - дел во 
реосигурување (белешка 11)   

 
 

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  142  290 
 
Останати административни трошоци     
- Трошоци за услуги (Grazer Wechelseitige Versicherung AG) 

 
 2.556  4.286 
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30.  Трансакции со поврзани субјекти (продолжение) 

 
Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба) 
 
Реосигурување во бруто технички резерви 
  2018  2017 
     
Дел за реосигурување на преносна премија 
(белешка 23)   

 
 

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  4.949  5.096 
 

Дел за реосигурување на математичка резерва 
(белешка 23)   

 

 
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  5.843  5.701 
     
Дел за реосигурување за резерви за  
настанати пријавени штети (белешка 23)   

 
 

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  9.296  7.436 
 
Обврски по основ на премија за реосигурување 
(белешка 25)   

 

 
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  8.308  7.318 
-      
Останати обврски (белешка 25)     
- Обврски за лиценца (Grazer Wechelseitige 

Versicherung AG) Австрија)  2.626 
 

450 
 
 
Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех) 

Граве недвижности ДООЕЛ Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија  

  2018  2017 
     
Трошок за закупнини (белешка 29)     
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија  4.274  3.631 

 
Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба) 
  2018  2017 
     
Краткорочни обврски (белешка 25)     
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија  19  - 
     
Депозити     
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија  -  716 
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30.  Трансакции со поврзани субјекти (продолжение) 

Трансaкции со клучниот менаџерски персонал  
Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во 
Административни трошоци (види белешка 12) се како што следува: 

 2018  2017 

    
Краткорочни користи за вработените 5.691  1.603 
 5.691  1.603 

 

Во март 2018 година, Друштвото назначи нов Генерален директор. 

31.  Последователни настани  

По датумот на изготвување на билансот на состојба, не се случиле материјални настани 
коишто би требало да се објават во финансиските извештаи. 
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