
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

31.12.2018 

 

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО 

 
     Осигурителното брокерско друштво НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани со седиште на 

улица Стево Теодосиевски број 2/1 - 2 Кочани е регистрирано во трговскиот регистар како 

Акционерско друштво со датум на основање 03.07.2009 година. 

 

     Скратениот назив на фирмата гласи 

  

               НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД – КОЧАНИ 

 

     Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот 

обврзник е регистриран под шифра 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и 

осигурителни посредници. 
 

     Согласно Решението на Министерството за финансии на Република Македонија бр. 12-

23704/2 од 27.07.2009 година, Осигурителното брокерско друштво  НАШЕ 

ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани, има добиено Дозвола за вршење на осигурително брокерски 

работи. 

 

     Финансиското работење се обавува преку следните жиро сметки : 

 

- 280115100756264 режиска сметка која се води во СИЛК РОУД БАНКА А.Д. СКОПЈЕ. 

- 280115101416349 наменска сметја која се води во СИЛК РОУД БАНКА А.Д. СКОПЈЕ. 

- 300050000125212 наменска сметја која се води во КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ. 
- 280115156000000161 девизна сметка која се води во СИЛК РОУД БАНКА А.Д. СКОПЈЕ. 

 

Даночниот број на субјектот е 4013009504353 

 

Матичен број на субјектот е 06519695 

 

ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО 

 

     Вкупно основната главнина на Друштвото во паричен влог е во висина 3.058.360 денари. 

     Број на издадени акции 1.000 

     Вкупен број на уплатени акции 1.000 од кои сите се Обични Акции, а номиналната 

вредност на една акција изнесува 50 евра во денарска противвредност. 

 

За сопственици на друштвото се назначени 

 

1. Ванчо Андоновски со седиште на улица Вера Которка број 22 Кочани со ЕМБС 

2005956493004 со вкупен паричен влог од 1.003.142,00 денари. 

 

2. Венцо Митев со седиште на улица Сремска број 44 Кочани со ЕМБС 2309966493001 со 

вкупен паричен влог од 1.003.142,00 денари. 

 

3. Верица Ѓоргиевска со седиште на улица Мородвиска Епископија број 74 со ЕМБС 

3008971498007 со вкупен паричен влог од 1.003.142,00 денари. 



4. Оливер Досевски со седиште на улица Раде Кратовче број 45 Кочани со ЕМБС 

2806981493003 со вкупен паричен влог од 48.934,00 денари. 

 

ОДБОРИ 

 

 

 

     За извршен член на Одбор на директори и Извршен директор е назначена 
 

1. Верица Ѓоргиевска со седиште на улица Мородвиска Епископија број 74 со ЕМБС 

3008971498007. 

Овластување – Извршен член на Одбор на директори – Извршен директор – ВСП. 

 

НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

 

1. Ванчо Андоновски со седиште на улица Вера Которка број 22 Кочани со ЕМБС 

2005956493004. 

Овластување – Неизвршен член на Одбор на директори. 

 

2. Венцо Митев со седиште на улица Сремска број 44 Кочани со ЕМБС 2309966493001. 

Овластување – Претседател на Одбор на директори – ВСП. 

 

3. Оливер Досевски со седиште на улица Раде Кратовче број 45 Кочани со ЕМБС 

2806981493003. 

Овластување – Неизвршен член на Одбор на директори. 

 

4. Ивана Купенкова со седиште на булевар Јане Сандански број 110-2/11 Скопје, Аеродром. 

Овластување – Независен член на Одбор на директори. 

 

     Осигурителното брокерско друштво  НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани ги има 

регистрирано следните подружници : 

 

      

 

1. Осигурително брокерско друштво  НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани – 

Подружница бр. 6 со седиште на улица Алберт Ајнштајн број 8 -1/3 Скопје – Центар, 

Центар. 

     Шифра на дејност 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни 

посредници. 

     Матичен број на субјектот е 06519695/6 

     За овластено лице на подружницата е назначена : 

     Верица Ѓоргиевска со седиште на улица Мородвиска Епископија број 74 со ЕМБС 

3008971498007. 

     Овластување: Раководител. 

 

2. Осигурително брокерско друштво  НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани – 

Подружница бр. 10 со седиште на улица 3-та Македонска Ударна Бригада број 2 Куманово 

     Шифра на дејност 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни 

посредници. 

     Матичен број на субјектот е 06519695/10 

     За овластено лице на подружницата е назначена : 

     Верица Ѓоргиевска со седиште на улица Мородвиска Епископија број 74 со ЕМБС 



3008971498007. 

     Овластување: Раководител. 

 

 

 

 

 

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 
     Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски 

извештаи се дадени подолу. 

 

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи 

 

     Финансиските извештаи се изготвени, во секој материјален аспект, во согласност со 

Законот за трговски друштва, Правилникот за водење на сметководство и другите 

подзаконски акти со кои се регулира нашиот сметководствен систем, сметководствените 

принципи кои се применуваат во практиката и Меѓународните сметководствени стандарди 

како и Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република 

Македонија. 

 

2.2. Курсни разлики 

 

     Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по 

курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се 

пресметани по курсот кој важел на денот на Билансот на состојбата. Курсните разлики 

настанати во текот на годината се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи    

во периодот во кои што настанале. 

 

     Девизниот курс употребен за деноминација е следниот 

 

                                                                         31.12.2018     31.12.2017 

                                                                                  МКД              МКД 

ЕУР                                                                           61.60              61.60 

 

2.3. Основни средства 

 

     Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна 

вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените основни 

средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната 

вредност на основните средства ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и 

даноци, намалена за попусти и рабати. 

     Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од 

Билансот на состојба заедно со исправката на вредност. Добивката или загубата што 

произлегува од таквото оттуѓување се прикажува во Билансот на успех. 

     Амортизацијата на основните средства се пресметува според пропорционален метод 

( метод на  еднакви годишни износи во проценетиот век на употреба согласно годишни 

амортизациони стапки ) по стапки не пониски  од законски пропишаните, кои се одредени 

така што набавната вредност на основните средства да се амортизира во еднакви годишни 

износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. 

 

2.4. Постојани средства 



 

     Амортизацијата се пресметува од првиот ден на набавката во годината во која тие средства 

почнале да се користат. 

     Годишни стапки на амортизација се утврдуваат согласно Номенклатурата на средствата за 

амортизација како што следи 

 

Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства во 2018 година се 

користени следните стапки за соодветните материјални средства 

 

- Транспортни средства 10 % , 10 години 

- Канцелариски мебел 20 % , 5 години 

- Компјутери и компјутерска опрема 25 % , 4 години 

     Во 2018 година се користи пропорционален метод – еднакви годишни износи во 

проценетиот век на употреба согласно годишни амортизациони стапки, односно секоја 

година се пресметуваат еднакви годишни износи од набавната вредност на материјалните 

средства. 

     Трошоците за редовното одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за 

одржување и заштита во моментот на нивно настанување. 

     Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува 

корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. 

 

2.5. Побарувања од купувачите 

 

     Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната фактурна вредност, намалена 

за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од 

купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат. За 

побарувањата до три години не е вршена исправка на вредноста. 

 

2.6. Парични средства и парични еквиваленти 

 

     За потребите на извештајот за паричен тек, паричните средства и паричните еквиваленти 

се состојат од парични средства во благајна, жиро сметки во денари и во странски валути. 

 

2.7. Обврски кон добавувачите 

 

     Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во 

фактурата. Обврските кон добавувачите се однесуваат за добавувачите во земјата, обврски за 

данок на добивка, обврски за останати неспомнати даноци и придонеси, обврски за бруто 

плати, обврски за нето плати, даноци и придонеси од плати. 

      

2.8. Бенефиции на вработените 

 

     Друштвото во текот на своето нормално работење, врши испплати во корист на своите 

вработени, придонеси за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален 

данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите, и регрес за годишен одмор 

согласно Законот за работни односи. 

     Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенифиции после 

пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите. 

 

2.9. Данок на добивка 

 

     Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на 



добивка. Плаќењето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. 

Крајниот данок по стапка од 10 % се пресметува на финансиски резултат во Биланс на успех 

зголемен за непризнаените расходи корегирана за одредени ставки согласно законските 

одредби. 

 

 

2.10. Приходи 

 

     Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или 

се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. 

     Приход од продажба се признава по испорачување на добрата и нивното прифаќање од 

страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност, акциза и попусти.  

     Останатите приходи остварени од друштвото се искажуваат по следниве основи – 

приходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи, освен доколку 

наплатата е спорна и останати вонредни невообичаени приходи. 

 

2.11. Компаративи 

 

     Компаративните износи во извештајот се променети онаму каде што е потребно со цел да 

се соодветни на промените во извештајот во оваа година. 

 


