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До Акционерите и Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс
Груп АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2020
година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните
текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на
значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и
интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто
се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама
или грешка.

Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата
ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија
прифатени во Република Северна Македонија (“Стандардите”). Стандардите бараат да ги
почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно
уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите
и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на
финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие
проценки на ризикот, ревизоротја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето
и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои
што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на
интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот,
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Бул. 8 септември, 16, Хипериум Бизнис Центар, 2 кат, 1ооо Скопје,
Република Северна Македонија, Даночен број: МК4030008022586, Т: +389 2 3140 900, Ф: +389 2 3116 525,
утлу.рис.сот/тк

ртгс
Мислење
Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
заклучно со 31 декември 2020 година, резултатите од работењето, како и паричните текови
за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за
супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања
Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на
Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на
Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс
Груп АД Скопје
Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации
прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на ВИНЕР - Виена
Иншуренс Груп АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е
конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во
годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп
АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Драган Давитков
Управител

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје
9 април 2021
Скопје, Северна Македонија

Симе Јовановски
!ановски
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)
Белешка
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
1. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД
ПРЕМИЈА
1. Бруто полисирана премија за осигурување
2. Бруто полисирана премија за соосигурување
3. Бруто полисирана премија за
реосигурување/ретроцесија
4. Бруто полисирана премија предадена во
соосигурување
5. Бруто полисирана премија предадена во
реосигурување/ ретроцесија
6. Промена во бруто резервата за преносна премија
7. Промена во бруто резервата за преносна премија дел за соосигурување
8. Промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА
1. Приходи од подружници, придружени друштва и
заеднички контролирани ентитети
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни
објекти
2.1 Приходи од наемнини
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на
земјиште и градежни објекти
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни
објекти
3. Приходи од камати
4. Позитивни курсни разлики
5. Вредносно усогласување (нереализирани
добивки, сведување на објективна вредност)
6. Реализирани добивки од продажба на
финансиски имот - капитална добивка
6.1 Финансиски вложувања расположливи за
продажба
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по
објективна вредност)
6.3 Останати финансиски вложувања
7. Останати приходи од вложувања
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД
РЕОСИГУРУВАЊЕ
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ
ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

7
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2020

2019

545.305

590.283

335.575
710.694
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365.862
807.500
1.489

.
7
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(392.450)
29.258

(442.709)
(22.020)
.

7
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(13.362)
26.421
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25.911

_

-

-
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_

8
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24.732
1.689

25.278
633

_
_

_

_

_
_

-

-

9

171.762

157.623

9

5.373
6.174

6.921
33.966
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Биланс на успех (продолжува)
Белешка
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)
1. Бруто исплатени штети
2. Намалување за приходот од бруто реализирани
регресни побарувања
3. Бруто исплатени штети -дел за соосигурување
4. Бруто исплатени штети - дел за
реоси гуру ва ње/ретроцесиј а
5. Промени во бруто резервите за штети
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за
соосигурување
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за
реосигурување
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ
РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Промени во математичката резерва, нето од
реосигурување
1.1 Промени во бруто математичката резерва
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за
соосигурување/реосигурување
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од
реосигурување
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел
за соосигурување/реосигурување
3. Промени во останатите технички резерви, нето
од реосигурување)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви дел за соосигурување и реосигурување
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА
РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ
ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА
ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Промени во бруто математичката резерва за
осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на
товар на осигуреникот
2. Промени во бруто математичката резерва за
осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на
товар на осигуреникот - дел за соосигурување и
реосигурување
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(149.333)
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1.608
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-

-

_

11
11

-

-

_

_

1.608
1.608
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Биланс на успех (продолжува)

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД
РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОСИГУРУВАЊЕТО
1. Трошоци за стекнување
1.1 Провизија
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната
продажна мрежа
1.3 Останати трошоци за стекнување
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување
2. Административни трошоци
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат
за вршење на дејноста
2.2 Трошоци за вработените
2.2.1 Плати и надоместоци
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално
осигурување
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување
за вработени
2.2.5 Останати трошоци за вработени
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат
дејност (договори за работа, авторски договори и
други правни односи) заедно со сите давачки
2.4 Останати административни трошоци
2.4.1 Трошоци за услуги
2.4.2 Материјални трошоци
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од
работењето
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА
1. Амортизација и вредносно усогласување на
материјални средства кои не служат за вршење на
дејноста
2. Трошоци за камати
3. Негативни курсни разлики
4. Вредносно усогласување (нереализирани
загуби, сведување на објективна вредност)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски
имот - капитална загуба
5.1 Финансиски вложувања расположливи за
продажба
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по
објективна вредност)

Белешка

2020

2019

11
11
11

(578)

(115)

(578)

(115)

12
12

(312.008)
(176.889)
(155.839)

(304.941)
(150.002)
(103.539)

12
12
12
13

(45.096)
24.046
(135.119)

(57.002)
10.539
(154.939)

13
13
13

(14.313)
(50.475)
(48.976)

(14.195)
(42.945)
(41.675)

_
_

13

(1.499)

(1.270)

13
13
13
13

(17.473)
(52.858)
(39.537)
(7.108)

(28.868)
(68.931)
(48.884)
(8.586)

13
14

(6.213)
(6)

(11.461)
(769)

-

-

(6)

(769)

14
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)
Белешка
5.3 Останати финансиски вложувања
6. Останати трошоци од вложувања
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ
ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Трошоци за превентива
2. Останати осигурително технички трошоци ,
намалени за реосигурување

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА
ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И
ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД
ОДАНОЧУВАЊЕ
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД
ОДАНОЧУВАЊЕ
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
ОДАНОЧУВАЊЕ
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
ОДАНОЧУВАЊЕ

2019

2020

15

(44.794)

(42.587)

15

(44.794)

(42.587)

16

468

(6.592)

17

(1.253)

(9.508)

39.409

55.553

(5.154)

(6.435)

34.255

49.118

-

-

18
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)
2020

2019

10.574
10.574
948.692

14.180
14.180
947.286

882

910

-

-

19

882

910

19

882
-

910
-

20

22.265

21.424

Белешка

АКТИВА
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
1. Гудвил
2. Останати нематеријални средства
Б. ВЛОЖУВАЊА
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на
дејноста
1.1 Земјиште
1.2 Градежни објекти
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не
служат за вршење на дејноста
2.1 Земјиште
2.2 Градежни објекти
2.3 Останати материјални средства
П.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА
- ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И
ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од
вредност во друштва во група - подружници
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во
група - подружници и заеми на друштва во група подружници
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во
придружени друштва
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале
придружени друштва и заеми на придружени друштва
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група подружници
6. Останати финансиски вложувања во придружени
друштва
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до
достасување
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување
до една година
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување
над една година
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување
до една година
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување
над една година
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови

19

19

19

_
_

20

22.265
925.545

21.424
924.952

21

247.388

246.552

21
21

247.388
215.439

246.552
191.029

21

215.439
-

191.029
-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕММА 1НЅ11НАМСЕ 6АО11Р

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Биланс на состојба (продолжува)
Белешка

3. Финансиски вложувања за тргување
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на
достасување до една година
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на
достасување над една година
3.3 Акции, удели и останати сопственички
инструменти
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови
4. Депозити, заеми и останати пласмани
4.1 Дадени депозити
4.2 Заеми обезбедени со хипотека
4.3 Останати заеми
4.4 Останати пласмани
5. Деривативни финансиски инструменти
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА
РЕОСИГУРУВАЊЕ
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервата за преносна премија
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
математичката резерва
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за штети
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за бонуси и попусти
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
еквилизационата резерва
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
останатите технички резерви
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
техничките резерви за осигурување на живот каде
ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ
ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ)
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА
1. Одложени даночни средства
2. Тековни даночни средства
Ѓ. ПОБАРУВАЊА
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА
ОСИГУРУВАЊЕ
1. Побарувања од осигуреници
2. Побарувања од посредници
3. Останати побарувања од непосредни работи на
осигурување

2020

2019

-

-

“
"
462.718
449.206
13.512
■

487.371
474.244
13.127
“

29

355.292

367.037

29

152.445

165.807

29

202.847

201.230

-

-

21

21

"

“

22
22

23
23

1.289
1.289
213.368

254.910

155.002
155.002
“

160.770
160.770
"

-

-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕНИЛ 1№1ЈНЛМСЕ &РООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Биланс на состојба (продолжува)

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА
СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Побарувања по основ на премија за
сооосигурување и реосигурување
2. Побарувања по основ на учество во надомест на
штети од соосигурување и реосигурување
3. Останати побарувања од работи на соосигурување
и реосигурување
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
1. Останати побарувања од непосредни работи на
осигурување
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања
3. Останати побарувања
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А
НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)
1. Опрема
2. Останати материјални средства
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ
1. Парични средства во банка
2. Парични средства во благајна
3. Издвоени парични средства за покривање на
математичката резерва
4. Останати парични средства и парични еквиваленти
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати
и наемнини
2. Одложени трошоци на стекнување
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ
Ѕ. ВКУПНА АКТИВА
И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

Белешка

2020

2019

24

9.747

30.716

24

9.747

30.716

_
25

48.618

63.424

25
25
25

24.071
16.713
7.834

39.349
16.876
7.199

35.128

41.056

19
19

18.573
18.289
284

22.123
21.839
284

27
27
27

16.555
15.606
535

18.933
18.166
356
_

27

414

411

26

71.087

47.042

26

71.087
-

47.042
-

1.635.430
97.369

1.671.511
80.917

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

\Л^1ММЕК СЛЈ
У1ЕММА 1МЅ1ЈКАМСЕ 6КО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Биланс на состојба (продолжува)
2020

2019

28
28

440.398
247.037
247.037

406.142
247.037
247.037

28
28

107.192
107.192

90.819
90.819

28

51.914
-

19.170
-

34.255

49.118

29
29

769.244
373.060

802.300
402.318

29
29

396.153
31

398.342
1.640

30
30
30

4.500
3.961
539
636
98
538

7.212
6.673
539
919
335
584

Белешка

ПАСИВА
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ
1. Запишан капитал од обични акции
2. Запишан капитал од приоритетни акции
3. Запишан а неуплатен капитал
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА
1. Материјални средства
2. Финансиски вложувања
3. Останати ревалоризациони резерви
IV. РЕЗЕРВИ
1. Законски резерви
2. Статутарни резерви
3. Резерви за сопствени акции
4. Откупени сопствени акции
5 Останати резерви
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН
ПЕРИОД
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН
ПЕРИОД
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ
B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ
I. Бруто резерви за преносни премии
II. Бруто математичка резерва
III. Бруто резерви за штети
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти
V. Бруто еквилизациона резерва
VI. Бруто останати технички резерви
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА
ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО
ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ
1. Резерви за вработени
2. Останати резерви
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
1. Одложени даночни обврски
2. Тековни даночни обврски
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ
НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ,
ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

28

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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\Л/1ММЕРСАЈ
^Н.ГЧМА 1№1ЈКАМСЕ БКО11Р

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено
Биланс на состојба (продолжува)
2020

2019

31

382.413

447.371

31

15.455

8.887

31
31

15.455
-

8.887
-

31

303.183

371.630

31

303.183
-

371.630
-

Белешка

Ж. ОБВРСКИ
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА
ОСИГУРУВАЊЕ
1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и
реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и
реосигурување
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
Ѕ. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И
ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
И. ВКУПНА ПАСИВА
Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

31

63.775

66.854

31

48.355
15.420

40.829
26.025

38.240

7.566

1.635.430
97.369

1.671.511
80.917

31

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 72 беа одобрени од
Надзорниот одбор на 11 март 2021 година и потпишани во нивно име од:

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕНМА 1МЅиРАМСЕ СКООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено
Извештај за промените во капиталот
Резерви

Позиција

Белешка

Премии
на
емитиран
и акции

Акционерски
капитал

Законски
резерви

Резерви
за
сопствени
акции

Останати
резер
-ви

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.996

-

59.190
-

0
49.118

382.223
49.118

_

75.996
-

-

-

14.823

_
-

14.823

_
-

(14.823)

49.118
-

49.118
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.823

-

14.823

-

(14.823)
(25.198)

-

-

-

-

-

"

(25.198)

-

(25.198)

19.169

49.118

406.143

-

-

-

-

-

-

Исплата на дивиденда

Состојба на 31 декември 2019 година

28

Вкупно
резерви

-

Добивка или загуба за 2019година

Останата распределба на сопствениците

Вкупно
капитал
и
резерви

Статутарни
резерви

247.037

-

28
28

Добивка
за
тековната
година

-

-

Промена во сметководствените политики
Исправка на грешки во претходниот период
Состојба 1 јануари 2019 година преправено
Добивка или загуба за 2019 година
Несопственички промени во капиталот
Нереализирани добивки/загуби од материјални
средства
Нереализирани добивки/загуби од финансиски
вложувања расположливи за продажба
Реализирани добивки/загуби од финансиски
вложувања расположливи за продажба
Останати несопственички промени во
капиталот
Сопственички промени во капиталот
Зголемување/намалување на акционерскиот
капитал
Останати уплати од страна на сопствениците

Нераспределена
добивка
или
пренесена
загуба

-

Состојба на 1 јануари 2019 година

28

Откупени
сопствени
акции

Ревалоризациона
резерва

247.037

90.819

-

-

-

■

■

-

-

-

-

_

-

-

-

90.819

-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

(25.198)

_
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1МЅОРгАГЈСЕ СНОЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено
Извештај за промените во капиталот (продолжува)
Позиција

Белешка

Состојба на 1 јануари 2020 година
Промена во сметководствените политики
Исправка на грешки во претходниот
период
Состојба на 1 јануари 2020 година преправено
Добивка или загуба за 2020 година
Добивка ипи загуба за 2020 година
Несопственички промени во
капиталот
Нереализирани добивки/загуби од
материјални средства
Нереализирани добивки/загуби од
финансиски вложувања расположливи
за продажба
Реализирани добивки/загуби од
финансиски вложувања расположливи
за продажба
Останати несопственички промени во
капиталот
Сопственички промени во капиталот
Зголемување/намалување на
акционерскиот капитал
Останати уплати од страна на
сопствениците
Исплата на дивиденда
Останата распределба на сопствениците
Состојба на 31 декември 2020 година

28

28

28

Откупени
сопствени
акции

Ревалоризациона
резерва

Нераспределена
добивка
или
пренесена
загуба

Добивка
за
тековната
година

Вкупно
капитал
и
резерви

-

-

-

-

-

-

90.819
-

-

-

-

-

-

-

19.169
-

34.255
34.255

406.143
34.255
34.255

Резерви

Акционерски
капитал

Премии
на
емитиран
и акции

Законски
резерви

Статутарни
резерви

Резерви за
сопствени
акции

Останати
резерви

-

-

-

-

-

-

247.037

-

-

-

-

Вкупно
резерви

-

-

90.919
-

-

-

16.373

-

-

-

16.373

-

-

(16.373)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.373

-

-

-

16.373

-

-

(16.373)

-

-

49.118

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.037

-

-

-

-

-

107.192

-

-

49.118
51.914

-

-

107.192

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

34.255

11

440.398

\АЛММ
1МЅОРАМСЕ 6ГСО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ
АКТИВНОСТИ
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ
АКТИВНОСТИ
1. Премија за осигурување и соосигурување и
примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи одделовни акгивности
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ
АКТИВНОСТИ
1. Исплатени штети, договорени суми на
осигурување, учество во надомест на штети
од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на
штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување
и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на
осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД
ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ
АКТИВНОСТИ

Белешка

2020

2019

1.108.712

1.277.405

719.269

797.771

190.668

192.131

198.775

287.503

(1.129.709)

(1.213.962)

(317.099)

(359.113)

(470.547)
(110.059)

(406.195)
(105.678)

(117.198)

(125.373)

(5.154)
(109.652)

(6.415)
(211.186)

-

63.444

(20.997)

-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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\Л/1ММЕРи^
У1ЕМНА 1МЅОРАМСЕ СКООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Бепешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)
Во илјади денари
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
1. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
1. Приливи по основ на нематеријални
средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства
кои не служат за вршење на дејноста на
друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во
друштва во група - подружници, придружени
друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се
чуваат до достасување
6. Приливи по основ на вложувања кои се
расположливи за продажба
7. Приливи по основ на останати финансиски
пласмани
8. Приливи од дивиденди и останати учества
во добивка
9. Приливи од камати
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
1. Одливи по основ на нематеријални
средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства
кои не служат за вршење на дејноста на
друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во
друштва во група- подружници, придружници,
придружени друштва и заеднички
контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања
расположливи за продажба
6. Одливи по основ на останати финансиски
пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества
во добивка
8. Одливи од камати
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД
ВЛОЖУВАЊА

Белешка

2020

2019

281.786

246.855

608

4.916

4

61.835

256.280

154.826

24.894
(263.167)

25.278
(290.403)

(889)
(6.241)

(7.279)
(8.775)

(96.174)
(256.037)

(178.175)

.
-

-

18.617

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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\ЛЛММЕРС^
VIЕ N ГЧ А 1МЅОРАНСЕ СРО11Р

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)
Во илјади денари
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ
АКТИВНОСТИ
1. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ
АКТИВНОСТИ
1. Приливи по основ на зголемување на
акционерскиот капитал
2. Приливи по основ на примени краткорочни
и долгорочни кредити и заеми
3. Приливи по основ на останати долгорочни
и краткорочни обврски
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ
АКТИВНОСТИ
1. Одливи по основ на отплата на
краткорочни и долгорочни кредити и заеми и
останати обврски
2. Одливи по основ на откуп на сопствени
акции
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ одливи
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА
ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ
ПЕРИОД
3. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА
СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ
Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА
КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

Белешка

2020

2019

-

-

-

-

(25.190)

-

-

-

■

-

(25.190)

-

-

-

(25.190)

1.390.498
(1.392.876)
-

1.524.260
(1.529.555)
-

(2.378)

(5.295)

18.933

24.228

-

-

16.555

18.933

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извешгтаи
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\Л/1ММЕРСЛЈ
У1ЕГЈМА 1НЅ1ЈНАМСЕ СРО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
1.

Општи информации

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско
друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис
Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување,
а најзначајна активност на Друштвото се осигурување од одговорност кон
трети лица.

2.

Основа за изготвување

(а)

Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за
трговски друштва ( Службен Весник 28/2004 и измените 84/2005, 25/2007,
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013,120/2013,
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и
61/2016, 64/18, 120/18, 239/18, 290/020), Законот за Супервизија на
осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05,
79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11, 112/2011, 30/2012, 188/2013,
112/2014, 153/2016, 192/2016 и 23/2017, 198/2018, 101/2019, 31/2020),
Правилниците-(Службен.Весник
13/2018,191/2018,36/2019,37/2019,47/2019,69/2019,170/2019,246/2019,
107/2020,224/2020,260/2020,280/2020),сметководствените
стандари
применливи во Р. Македонија, а објавени во Правилникот за водење на
сметководство (Службен весник 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применливи од
01.01.2012), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот
на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник
169/2010, 141/2013, 61/2016 и 36/2019 а 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
и
реосигурување”
објавен
во
Службен
весник
број
5/2011,41/2011,64/2011, 187/2013 и 61/2016,170/2019.

Правилникот за водење на сметководство се состои од Меѓународните
сметководстевни стандарди за финансиско известувањеи МСФИ- МСФИ 1 до
МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандари МСС МСС1- МСС 41,
Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување КТМФИ
КТМФИ 7 до КТМФИ 32 МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13
МСФИ 14, МСФИ 15 МСФИ 16, МСФИ 18, МСФИ 19, МСФИ 20 алб МСФИ 21 не
се вклучени во Правилникот за сметководство и не се применети од страна на
компанијата.. Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ (
вклучително МСФИ 1) се иницијално објавени во Службен Весники во 1997 а
оттогаш се извршени неколку измени. Последната измена е со датум од
декември 2010 година.Компанијата ги почитува сите релевантни стандарди и
нивни интерпретации а кои се објавени во Службен весник.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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71ЕММА 1МЅ1ЈРАМСЕ СРЈООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
2.

Основа за изготвување (продолжува)

(б)

Деловно опкружување на компанијата
Република Северна Македонија покажува одредени карактеристики на
развојна пазарна економија. На 11 март 2020 година, Светската здравствена
организација ја прогласи појавата на КОВИД-19 за глобална пандемија. Како
одговор на пандемијата, македонските власти спроведоа бројни мерки со кои
се обидоа да го спречат ширењето и влијанието на КОВИД-19, како што се
забрани и ограничувања за патувања, карантини, налози за засолништа и
ограничувања на деловната
активност,
вклучително и
затворање.
Горенаведените мерки беа постепено олабавени во текот на 2020 и 2021
година. Овие мерки, меѓу другото, сериозно ја ограничија економската
активност во Македонија и имаат негативно влијание ,а и може да продолжат
да влијаат негативно на деловните субјекти, учесниците на пазарот, клиентите
на банките, како и на македонска и глобална економија за непознат временски
период.
Проценето е дека вкупната економска активност во Република Северна
Македонија во 2020 година, мерена со реалното движење на бруто домашниот
производ (БДП), забележа пад од 7,7% во споредба со 2019 година
(информации за Државниот завод за статистика). Годишната стапка на
инфлација е 1,2%.
Менаџментот ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди одржливост на
работењето на Компанијата и да ги поддржи своите клиенти и вработени.
Идните ефекти од сегашната економска состојба е тешко да се предвидат, а
сегашните очекувања и проценки на раководството може да се разликуваат од
реалните резултати.
Како одговор на пандемијата КОВИД 19, Владата на Р.Македонија донесе
неколку пакети на мерки. Подолу ги наведуваме најважните мерки како што
следува:

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Препорака за овозможување на вработените да работат од дома во
зависност од видот на работата, како и обезбедување на безбедносни
протоколи на јавни места;
Субвенционирање на платите на вработените од индустриите
погодени од КОВИД-19
Замрзнување на цените на основните производи;
Замрзнување на присилнаѓа наплата до крајот на јуни 2020 година;
Забрана за отворање на стечајни постапки за време на кризата и 6
месеци по кризата;
Одложени обврски за плаќање данок до март 2021 година за
компании кои имаат пад на приходот повеќе од 40%;
Признавање на трошоците за приватно здравствено осигурување и
трошоци за тестирање за КОВИД-19 како признаен данок;
Ослободување од данок на добивка и персонален данок на доход за
трошоците на персоналот поврзани со обуки и тим-згради;
Различни форми на грантови, ваучери за насочени сегменти погодени
од кризата.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕММА 1№1ЈРАМСЕ СРООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(в)

Деловно опкружување на компанијата ( продложува)
Агенцијата за осигурување за супервизија (АСО), исто така, донесе сет на
мерки сумирани подолу:
•
Правилник за исправка на вредноста на побарувањата што им
овозможи на осигурителните компании да ги одложат роковите на
побарувањата за дополнителни 60 дена од првичниот издаден период.
Ефектите од овој правилник беа ефективни до 31 декември 2020
година. Потоа, компаниите ќе продолжат да пресметуваат исправка на
вредноста на побарувањата според претходно применуваниот
правилник,
•
Правилник за видовите и описот на ставките што треба да се земат
предвид при пресметување на капиталот на друштвото за осигурување
и / или реосигурување,
•
Правилник за минималната содржина на евиденцијата и начинот на
пријавување, резервирање и ликвидација на побарување од
осигурителни компании,
•
Правилник за видовите и карактеристиките на средствата за
покривање на техничките и математичките резерви, како и деталното
поставување и ограничување на тие инвестиции и нивно ограничување,
•
Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и
плаќање на побарувања со цел да се заштитат правата на
осигурениците,
•
Правилник за минимални стандарди на информациони системи на
осигурителните компании и брокерите

Освен Правилникот за исправката на вреднста на побарувањата, Друштвото
не користеше други мерки или субвенции за време на деловните процеси во
2020 година.
Во текот на 2020 година, компанијата достигна бруто полисирана премија во
износ од 712.129 илјади денари што претставува пад од 11,97% во споредба
со 2019 година, но сепак успеа да ги задржи своите профитабилни резултати
со нето добивка од 34.255 илјади МКД, што резултира со 7,78% поврат на
капиталот и 13,87% поврат на капиталот на акционерите. Инвестициите на
компанијата беа целосно усогласени со соодветните локални барања, како и
со внатрешните акти на компанијата. Главната цел на Стратегијата за
инвестиции на компанијата беше да обезбеди стабилен приход од инвестиции
со минимален ризик, притоа обезбедувајќи доволно средства за компанијата
да ги исполни своите обврски истовремено.
На 31 декември 2020 година, компанијата имаше доволно ниво на покриеност
на техничките резерви со техничка резерва за покривање од 140% или вишок
во износ од 169.712 илјади МКД (Види белешка 5). На 31 декември 2020
година, Друштвото ја одржуваше потребната маргина на солвентност со вишок
од Гарантниот фонд од 244.742 МКД илјади и вишок на капитал во однос на
потребната маргина на солвентност од 366.684 илјади МКД.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(г)

Деловно опкружување на компанијата ( продложува)

Со оглед на влијанието на намалувањето на (3\Л/Р во 2020 година, компанијата
очекува подобрување на С\Л/Р во 2021 година главно во класата на
задолжитено осигурување. Зголемувањето на другите деловни активности
главно ќе зависи од релаксација и постепено укинување на донесените
безбедносни мерки што се очекува во текот на 2021 година.
Горенаведените објаснети резултати покажуваат дека Друштвото има разумен
вишок над маргината на солвентност и ќе може да ги покрие своите достасани
обврски на време. Бидејќи моменталната состојба се уште се развива,
раководството на компанијата ќе продолжи со својот пристап на проактивно
следење на процесите во однос на ликвидноста, одржувајќи континуирана
анализа на нејзините деловни процеси и спречувајќи какви било несакани
ефекти.
(д)

Основи за мерење
Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна
вредност т.е согласно одлуката за одредување на начинот на вреднување на
хартиите од вредност број 02-732/7.
(ѓ)

Функционална и известувачка валута

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

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Бепешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
2.

Основа за изготвување (продопжение)

(е)

Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави
расудувања, проценки и претпоставки кои впијаат 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.
(ж)

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 превредуваат во денари
според средниот курс важечки на денот на известувањето..Курсните разлики
кои произлегуваат од превредувањето на износите во странска валута се
признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои
произлегуваат од превредување на сопственичките хартии од вредност, кои се
признаваат директно во капиталот. Девизните средства со кои што работи
Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2020 и
2019 година беа како што следи:

1 ЕУР

2020
МКД
61,694

2019
МКД
61,485

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
^ѕигммсг оропр
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
3.

Значајни сметководствени политики
Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани
конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а)

Кпасификација на договорите 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 следните променливи
компоненти: 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 обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива
компонента 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.
(б)

Договори за осигурување

(!)

Признавање и мерење
Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината
и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии, заработениот дел од
премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на
настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз
основа на моделот на преземени ризици.
Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во
согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот
сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното
осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како
трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на
полисирана премија.

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

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕМНА ЈМЅиРАМСЕ СРО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б)

Договори за осигурување (продолжение)

(Н)

Признавање и мерење (продолжение)

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 обработка на штетите и се
признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата.
Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за
трошоците за обработка на штетата.
Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се
очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од
исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите
трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на
состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните
интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за
внимателност. 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,
како што е промената на процедурите за разрешување на штетите,
инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и
минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на
резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во
финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку
се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените
проценки се проверуваат редовно.
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.
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21

\ЛЛММ
У1ЕНГЅ1А 1МЅОРАМСЕ СГСООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Бепешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б)

Договори за осигурување (продолжение)

(Ш)

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 сметаат 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.
Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како
расход се вклучува во средствата од реосигурување.
Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со
мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на 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.

(ју)

Одложени трошоци за запишани премии
Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување
се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните
користи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како
што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во
кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од
поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со
појавувањето на таквите користи.
Врз основа на измените на Подзаконскиот акт објавен во Службен весник
170/2019, Агенцијата за Супервизијата на осигурувањето пропиша нов метод
за пресметка на одложените трошоци за стекбување (ДАЦ), кој треба да се
примени не подоцна од 1 јануари 2021 година. Новиот метод вклучува
појаснување на видовите трошоци што можат да се се користи во пресметката
на истиот. Според новиот метод, компанијата треба да ја признае провизијата
на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
3.
(б)
(IV)

Значајни сметководствени политики (продолжение)
Договори за осигурување (продолжение)
Одложени трошоци за запишани премии
и последователно прилагодена за износите што не би биле наплатени според
договорите што Друштвото ги има склушено со посредниците (агенти, брокери и
сл.) каде што провизијата се плаќа врз основа на наплатена премија. Претходно
провизијата се плаќаше врз основа на наплатената премија. Компанијата го
спроведе новиот метод, а ефектот од истиот го прикажа соодветно во биласнот на
успех заклучно со 31 декември 2020 година, каде е евидентиран признаен
дополнителни ДАЦ во износ од 24.022 илјади МКД, како и признати дополнителни
обврски по основ на провизија од 33.211 МКД илјади, а утврдена врз основа на
договорениот износ на бруто полисираната премија од договорите склучени со
посредници на компанијата.

(V)

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

(VI)

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.
(в)

Приходи

(ј)

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од
странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по
основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз
основ на договорите за реосигурување. Приходите од провизии и надомести
се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.
(Н)

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, пласмани во банки и камати од Националното биро за
осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на
настанување користејќи го методот на ефективна камата.
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г)

Расходи

(!)

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.
(д)

(ј)

Користи за вработените
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.
(Н)

Планови за дефинирани користи
План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на
вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси.
Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се
пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги
стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период;
тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи
за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери
дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето
дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на
метода на кредитирање на проектирана единица.
Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи
вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во
останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани
планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или
загуба.

(7/7)

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.
Белешките кон финансиските извеиггаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д)

Користи за вработените (продолжение)

(Ш)

Останати долгорочни користи за вработените
Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни
плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на
вработените во моментот на заминување во пензија согласно 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.

(ѓ)

Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка
се признава во добивката или загубата, 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%
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.
(е)

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.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е)

Недвижности и опрема (продолжение)

(7)

Признавање и мерење (продолжение)

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.
(П)

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.

(777)

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 корисен
век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Градежни објекти
Опрема.мебел и патнички автомобили

%
2,5
10-25

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

Средства земени под наем - наемател
Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за
сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски
наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по
понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на
минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира
во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот
на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од
сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во
билансот на состојба на Друштвото.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3.

(з)

Значајни сметководствени политики (продолжение)
Финансиски инструменти
Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и
побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски
средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата
на финансиските средства при почетното признавање.

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 хартии
од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирани на
Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач
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.
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 оштетат, при што
кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на
успех.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з)

Финансиски инструменти (продолжение)
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 методот 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.

(ѕ)

Исправка на вредност (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 супервизија 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;
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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з.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ѕ)

Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)
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.
Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на
следниот начин:

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

од 10% до 30%

В

од 61 до 120 дена

Од31%до 50%

Г

121 до 270 дена

Од51%до 70%

Д

271-365 дена

Од 71% до 90%

ѓ

подолг од 365 дена

100%

Група на
побарувања

Согласно измените во регулативата применливи само за 2020 година , а кои се
во насока на олеснување на работата на друштвата за осигурување и
ублажување на ефектите од здравствената криза, Агенцијата за Супервизија
на осигурувањето во Службен Весник број 107 на ден 22.04.2020 објави - Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на
деловните биланси, каде се овозможува при класификацијата на доспеаните
побарувања согласно утврдените категории да се применат подолги
временски периоди , а со цел да се намали трошокот на компаниите кој поради
послабата платежна моќ на осигурениците се очекува да настане во 2020г.
Одредбите од овој правилник ќе се применуваат заклучно со 31.12.2020, после
кој датум ќе се продолжи со редовниот процес на исправка кој бил во примена
пред стапување во сила на наведените измени. Подетално објаснување е
дадено во белешка број 5.
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ѕ)

Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

Следствено на тоа, Друштвото во 2020 година ја утврдува исправката на
вредност на следниот начин:
Исправка на
Период на доцнење во
вредност(во % од
исплата на обврската од
вкупната вредност
Група на
страна на должникот
на поединечно
побарувања
побарување)
А

до 90 дена

0%

Б

од 91 до 120 дена

од 10% до 30%

В

од 121 до 180 дена

Од31%до 50%

Г

181 до 330 дена

Од 51% до 70%

Д

331-425 дена

Од 71% до 90%

ѓ

подолг од 425 дена

100%

Ефектот од примената на измените во регулативата важечки само за 2020
година, а согласно Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на
деловните биланси е прикажан во белешка број 5.
(и)

Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за
формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот
извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по
видување во деловните банки, како и парични средства во благајна.
Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на
состојба по амортизирана набавна вредност.
(ј)

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.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к)

Акционерски капитал

(ј)

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.
(Н)

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.
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.
(ј)

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.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвеснота при утврдувањето на
резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се
разликува од оригинално утврдената обврска.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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4.

Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ј)

Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

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

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

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на
претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи
детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се
проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од
пазарот или други објавени информации.
Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.
Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално
е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на
пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации.
ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по
неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.
Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид
условите во кои настанала штетата, информациите достапни од
проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети.
Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се
ажурираат со нови информации.
Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните
класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

•

Разлики во условите на договорите за осигурување;

•

Различна сложеност на штетите;

•

Разлики во тежината на секоја штета;

•

Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни
одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на
разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните
трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се
проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат
развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и
конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз
основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните
коефициенти на штети.
Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации (СЌаЈп 1ас1с1ег те111ос1) кој користи историски податоци за проценување на
очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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4.

Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(1)

Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)
Општи договори за осигурување (продолжение)
Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на
штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така,
методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може
да бидат:

•

Економски, правни, политички и социјални трендови (пр. разлики во
очекуваното ниво на инфлација);

•

Промена во портфолиото на договорите за осигурување;

•

Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на
штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од
една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени
настани за времетраењето на договорот.
Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото
да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да
пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени
штети.Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по
настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто
за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати
осигурени настани за времетраењето на договорот.
Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото
да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да
пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени
штети.

Претпоставки
Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на
штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за
штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот
на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат
надворешните факгори, како што се судските одлуки и законската регулатива
врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2020 година немаше значајна промена во претпоставките при
утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле
материјални за финансиските извештаи.

(П)
Клучни сметководствени расудувања
сметководствените политики на Друштвото

примената

на

Одредени
клучни
сметководствени
расудувања
во
примената
сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

на

во

КласификациЈа на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен
ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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4.

Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(Ш)

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 2020 година и 31 декември 2019 година се презентирани во
табелата подолу.

31 декември 2020
Тековна позиција на
капиталот
Принос од вложувања
(+1000 п.п.)
Принос од вложувања
(-1000 п.п.)
10% зголемување на
настанати штети
10% намалување на
настанати штети
10% зголемување на
вкупните трошоци
10% намалување на
вкупните трошоци

Добивка за
годината

Капитал и
резерви

Потребно
ниво на
маргина на
солвентност

Коефициент на
покриеност

Промена на
коефициент
на
покриеност

34.255

440.398

63.140

697%

-

36.468

442.611

63.140

701%

4%

31.417

437.560

63.140

693%

(4%)

24.476

426.826

63.140

676%

(21%)

54.342

453.345

63.140

718%

21%

-11.142

415.461

63.140

658%

(39%)

89.960

464.710

63.140

736%

39%
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4.

Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(Ш)

Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2019

Тековна позиција на
капиталот
Принос од
вложувања
(+1000 п.п.)
Принос од
вложувања
(-1000 п.п.)
10% зголемување на
настанати штети
10% намалување на
настанати штети
10% зголемување на
вкупните трошоци
10% намалување на
вкупните трошоци

Добивка за
годината

Капитал и
резерви

Потребно
ниво на
маргина на
солвентност

49,117

406.143

70.868

573%

-

51.952

408.908

70.868

577%

4%

46.282

403.239

70.868

569%

(4%)

34.235

391.191

70.868

552%

(21%)

63.999

420.956

70.868

594%

21%

21.478

378.435

70.868

534%

(39%)

76.755

433.712

70.868

612%

39%

Коефициент
на
покриеност

Промена на
коефициент
на
покриеност

Резултатите од симулациите во 2020 година покажуваат добро ниво на
капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за
годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат
е последица на зголемената бруто полисирана премија и значитеното влијание
на намалените технички трошоци.
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 одредена варијабла, треба да се направи проценка на
влијанието на таа варијабла во иднина.
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35

\Л/1ММ
Х/1ЕЕЈГЧА 1МЅОРАМСЕ 6РО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

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 имот, обврска, здравје, незгода или останати
ризици што може да произлезат од осигурени 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 и 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, како и индустриските сектори во
кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за
осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие
обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на
договорот при неговото продолжување.

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.
Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Оио^аѕНаге) и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето
изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на
пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на
осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во
одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да
бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства
повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за
обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.
Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.
Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа
белешка.

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

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, дисперзија, 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 2020 година вложувањата кои служат како средства што ги
покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 583.664
илјади (2019: МКД 580.792 илјади). Овие средства се состојат од банкарски
сметки, депозити во банки и државни обврзници (2019: банкарски сметки и
депозити во банки и државни обврзници).

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

Средства
Парични средства во благајна и средства на
банкарските сметки (дозволено 3%)
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од
НБРМ (дозволено 60%)
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ
(дозволено 80%)

Обврски (Технички резерви)
Бруто резерви по договори за осигурување
Дел за реосигурителот
Вкупно нето технички резерви
Дополнителна Покриеност на техничките резерви

2020

2019

3.612

2.092

201.605

201.309

378.447
583.664

377.391
580.792

769.244
(355.292)
413.952

802.300
(367.037)
435.263

169.712

145.529
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Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните
средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да
надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите
за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60%
од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за
осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени
и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80%
од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за
осигурување. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајната и
средствата на банкарски сметки изнесуваат 0,6% (2019: 0,4%), краткорочните
депозити во банки изнесуваат 34,5% (2019: 34,7%) додека државните
обврзници изнесуваат 64,8% (2019: 65,5%) од вкупните средства кои ги
покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31.12.2020 година
друштвото прикажало повеќе средства за покривање на техничките резерви во
износ од 169,712 милиони мкд.
Одговорност кон трети лица
Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица.
Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од
физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на
осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.
Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на
пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе
фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и
тоа кој суд е надлежен според договорот.
Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно
краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.
За договорите за одговорност од телесна повреда, клучен ризик е трендот
судовите да доделуваат повисоки нивоа на оштета. Во договорните услови,
компанијата претпоставува дека трошоците ќе се зголемат во согласност со
најновите достапни информации. На 31 декември 2020 година, компанијата
има евидентирано резерва во пријавените но не решени побарувања во износ
на 28,242 илјади МКД. Најголем дел од договорите за осигурување од
одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што
и крајниот исход е делумно неизвесен. Генерално овие договори резултираат
со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот
Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон
трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на
ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување.
Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и
комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека
само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се
предмет на осигурување.
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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Одговорност кон трети лица (продолжение)
Управување со ризикот (продолжение)

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со
претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на
надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека
трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите
информации.

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

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на
територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до
одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот
имот.
Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните
наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и
трошоците на Друштвото.
Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската
разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој
вид на осигурување.
Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто
се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за
штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и
може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се
класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и
повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот
Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот
од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и
променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е
изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат
штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во
корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување
на имот.
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Управување со ризикот (продолжение)
Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна
премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна
полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата,
воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на
домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични
ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.
Голем број од деловните објекги претставуваат специфична комбинација на
локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на
премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со
тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот
до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и
територијата.
Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на
Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и
одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува
осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на
имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени
лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно
повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на
осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност
кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот
Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок
период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото
редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на
надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на
пријавување на штети.
Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот
на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од
цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на
сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност
на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до
одреден утврден лимит.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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5.

Управување со
(продолжение)

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

Здравствено осигурување
Карактеристики

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во
Република Македонија, иако во помал обем.
Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински
услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница
од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за
кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

Управување со ризикот

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за
болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење
со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената
состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

Развој на штети
Друштвото нема презентирано информација за развојот на штети т.е споредба
меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично
се разрешуваат во рок од една година.
Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е
концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден
штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото.
Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали,
но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за
Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека
може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на
осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што
се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи
или територии.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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5.

Управување со
(продолжение)

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)

(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
концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален,
старосен или друг аспект.
(И)

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 скпучат договор доколку
очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.
Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за
реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се квотно реосигурување (цио!а ѕќаге) и вишок на ризик (ѕигр1иѕ) за класата имот
како и вишок над покриеност на загуба (ехсеѕѕ оѓ 1оѕѕ) за класата одговорност
кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од
вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување,
како и трошоците и користите од истата.

5.1.

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

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

Џ)

Каматен ризик

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од
портфолиото на вложувања.
Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори
се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички
инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен
ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и
обврзници).
Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно
осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се
некаматоносни.

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

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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5.
5.1.

(ј)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)
Инструменти со фиксна каматна стапка

31 декември 2020 година

Белешка

Средства
Финансиски вложувања
- Финансиски вложувања кое се чуваат до
достасување
Финансиски вложувања расположливи за
продажба
- Орочени депозити
- Останати пласмани
Средства за реосигурување во бруто
техничките резерви
Побарувања од работи на осигурување и
реосигурување
Останати побарувања
Парични средства и парични еквиваленти
Обврски
Бруто технички резерви
Обврски по основ на реосигурување
Обврски спрема осигуреници
Останати обврски
Неусогласеност на средствата и обврските

Инструмент
и со
променлива
каматна
стапка
Вкупно

До 1
месец

1 до 3
месеци

3 месеци
до 1
година

1 ДО 5 Повеќе од Некаматогодини 5 години
носни

21

247.388

-

-

-

-

-

247.388

-

21

215.439

-

-

-

-

-

215.439

-

21
20,21

449.206
35.776

_

_

-

-

-

244.706
-

204.500
-

_
-

35.776

29

355.292

-

-

-

-

-

-

355.292

23,24
25
27

164.749
48.618
16.555

-

-

-

-

-

-

164.749
48.618
16.555

29
31
31
31

(769.244)
(303.183)
(15.455)
(63.775)
381.366

-

-

-

244.706

204.500

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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(769.244)
(303.183)
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(ј)

Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2019 година

Белешка

Средства
Финансиски вложувања
- Финансиски вложувања кое се чуваат до
достасување
Финансиски вложувања расположливи за
продажба

- Орочени депозити
- Останати пласмани
Средства за реосигурување во бруто
техничките резерви
Побарувања од работи на осигурување и
реосигурување
Останати побарувања
Парични средства и парични еквиваленти
Обврски
Бруто технички резерви
Обврски по основ на реосигурување
Обврски спрема осигуреници
Останати обврски
Неусогласеност на средствата и обврските

Инструмент
и со
променлива
каматна
Вкупно
стапка

До1
месец

1 доЗ
месеци

3 месеци
до 1
година

1 ДО 5 Повеќе од Некаматогодини 5 години
носни

-

21

246.552

-

-

-

-

-

246.552

-

21

191.029

-

-

-

-

-

191.029

-

21
21

474.244
13.127

-

-

-

170.341
-

303.903
-

-

13.127

29

367.037

-

-

-

-

-

-

367.037

23,24
25
27

191.486
63.424
18.933

-

18.523

-

-

-

-

191.486
63.424
410

29
31
31
31

(802.300)
(371.630)
(8.887)
(66.854)
316.161

-

-

170.341

-

437.581

-

18.523

-
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5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(Н)

Кредитен ризик

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

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.
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 да концентрацијата на
кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по
основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.
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.

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:

Финансиски средства
- Должнички хартии од вредност чувани-додостасаност
- Должнички хартии од вредност расположливи за
продажба
- Орочени депозити
Останати пласмани
- Средства од реосигурување
- Побарување по основ на осигурување и останати
побарувања
- Останати побарувања
- Парични средства и паричен еквивалент
Вкупно

2020

2019

247.388

246.552

215.439
449.206
35.776
355.292

191.029
474.244
13.127
367.037

164.749
48.618
16.555

191.486
63.424
18.933

1.533.023

1.565.832
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(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(Н)

Кредитен ризик (продолжение)

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници
издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го
додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2019 година.
Поголем дел од орочените депозити на Друштвото на 31 декември 2019
година се инвестирани големи банки , а само 10 депозити во средни банки.
Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива
пропишана од НБРМ.
Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања,
средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и
обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.

Најзначајниот дел од средствата од реосигурурување се побарувања од
реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит
рејтинг агенцијата.
Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување за
2020 година друштвото ја сметаше согласно Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот
на состојба и изготвување на деловните биланси со примена до
31.12.2020, а истата е презентирана подолу:

Бруто
вредност

Исправка
на
вредноста

Сегашна
вредност

% на
исправка

Недоспеани
0-90 дена
91-120 дена
121-180 дена
181-330 дена
331-425 дена
Над- 425 дена

125.861
12.866
4.942
6.503
12.932
3.456
40.574

494
2.016
6.595
2.455
40.574

125.861
12.866
4.448
4.487
6.337
1.002
-

10%
31%
51%
71%
100%

31 декември 2020

207.134

52.134

155.000

25,17%

207.134

58.661

148.473

28,32%

214.275

53.505

160.770

24.97%

31 декември 2020
без ефектот од мерките

31 декември 2019
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Бепешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
ризикот

5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(И)

Кредитен ризик (продолжение)

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

Бруто
вредност

Исправка
на
вредноста

Сегашна
вредност

% на
исправка

Недоспеани
0-90 дена
91-120 дена
121-180 дена
181-330 дена
331-425 дена
Над- 425 дена

38.558

38.558

-

10%
31%
51%
71%
100%

31 декември 2020

38.558

38.558

31 декември 2020
без ефектот од мерките

31 декември 2019

(Ш)

38.558
44.193

38.558
42.354

-

100%

1.839

100%
95.84%

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 претежно 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. Имајќи ја во предвид стабилноста
на
курсот
на
еврото,
друштвото
постепено,
а
согласно
нивното
доспевање.средствата ги инвестира во денари.Во табелите подолу е прикажана
изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и
обврските, по валути:
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5.
Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик
(продолжение)

5.1.
(Ш)

Финансиски ризик (продолжение)
Валутен ризик (продолжение)

31 декември 2020

МКД

ЕУР

Вкупно

526.440

421.369

947.809

Вложувања
Дел за реосигурување во бруто
технички резерви
Побарувања
Парични средства и парични
еквиваленти
Вкупно средства

186.531

355.292
26.836

355.292
213.367

16.467
729.438

88
803.585

16.555
1.533.023

Бруто технички резерви

756.473

12.771

769.244

63.775

-

63.775

Останати обврски
Обврски од непосредни работи на
осигурување
Обврски од непосредни работи на
осигурување и обврски од работи
на соосигурување и
реосигурување
Вкупно обврски
Нето вредност
31 декември 2019

15.455

15.455

835.703
(106.265)

303.183
315.954
487.631

303.183
1.151.657
381.366

МКД

ЕУР

Вкупно

422.301

502.651

924.952

Вложувања
Дел за реосигурување во бруто
технички резерви
Побарувања
Парични средства и парични
еквиваленти
Вкупно средства

224.194

367.037
30.716

367.037
254.910

18.670
665.165

263
900.667

18.933
1.565.832

Бруто технички резерви

802.300

-

802.300

66.854

-

66.854

Останати обврски
Обврски од непосредни работи на
осигурување
Обврски од непосредни работи на
осигурување, соосигурување и
реосигурување и останати
обврски
Вкупно обврски
Нето вредност

8.887

878.041
(212.876)

8.887

371.630
387.583
529.037

371.630
1.249.671
316.161
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5.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
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 финансиски средства во најкус
можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на
обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување
доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира
парични средства според предвидувањата.Најголемиот 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, врз основ на кој капиталот на осигурителното
друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување
треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на
солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на
штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

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

Следната табела дава анализа на финансиските средства и обврски на
Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат
период до денот на нивната договорена достасаност. Друштвото редовно ја следи
ликвиднста до една година. Бруто техничките рерзеви се презентирани како
едногодишни иако очекувањата на менаџментот за анализата на ликвиднста се
позитивни со рочност од 1 година. Историските податоци за бруто техничките
резерви и очекуваната анализа на ликвидноста од управувањето покажуваат
позитивен јаз на ликвидност за дванаесет месеци по датумот на билансот на
состојба. Гореспоменатото е поткрепено со фактот дека историската анализа на
меѓукомпанискиот депозит за реосигурување покажува дека истиот не се плаќа во
рок од една година и исто така дека друштвото има доволен вишок над својата
маргина на солвентност. Ликвидносната позиција на Друштвото на 31 декември
2020 година е стабилна и компанијата очекува дека ќе може да ги исполни сите
достасани обврски. Истото може да се подобри со инвестирање со договорна
рочност над една година но за целите на обезбедување на подобра ликвидност
може да се користи пократок период врз основа на управување со ликвидностниот
ризик.
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик
(продолжение)

5.

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(ју)

Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2020

До 1 година

Од 1 до 3
години

Од 3 до 5
години

Од 5 до 10
години

Над 10
години

244.540
-

20.064
-

187.284
-

215.431
-

Вкупно

Вложувања
Дел за реосигурување во БТР
Побарувања

213.367

Парични средства и парични
еквиваленти

16.555

Вкупно Средства

865.704

244.540

20.064

187.284

215.431

Бруто технички резерви

646.705

122.539

-

-

-

769.244

-

-

1.151.657

215.431

381.366

280.490
355.292

.

947.809
355.292
213.367

16.555
1.533.023

Обврски од непосредни работи на
осигурување и реосигурување и
останати обврски
382.413

382.413

Вкупно Обврски

1.029.118

122.539

-

Рочна неусогласеност

(163.414)

122.001

20.064

31 декември 2019
Вложувања
Дел за реосигурување во БТР
Побарувања
Парични средства и парични
еквиваленти

Вкупно Средства

Бруто технички резерви

До 1 година

Од 3 до 5
години

Од 1 до 3
години

187.284

Над 10
години

Од 5 до 10
години

Вкупно

109.560
-

39.904
-

206.647
-

169 597
-

1.040.123

109.560

39.904

206.647

169.597

551.899

218.978

31.422

-

-

399.243
367.037
254.910

924.952
367.037
254.910

18.933

18.933

1.565.832

802.300

Обврски од непосредни работи на
осигурување и останати обврски

447.371

-

-

-

-

447.371

Вкупно Обврски

999.270

218.978

31.422

-

-

1.249.671

40.853

(109.418)

8.482

169.597

316.161

Рочна неусогласеност

206.647
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(V)

Управување со капиталот

ризикот

од

осигурување

и

финансискиот

ризик

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
регулатива,
Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го
поддржи развојот на друштвото.

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

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2020,
минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:
Маргина на солвентност

Маргина на солвентност
Износ на гарантен капитал

2020

2019

Осигурување
неживот

Осигурување
неживот

63.140
185.082

70.868
184.457
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

осигурување

5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(V)

Управување со капиталот (продолжува)

ризикот

од

и

финансискиот

ризик

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

Неживотно осигурување освен
здравствено осигурување
2019

2020

Бруто полисирана премија
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16
Бруто полисирана премија <10 милиони евра х 18/300
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 16/300
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3]
или [6]=[4] + [5])
Бруто исплатени штети
Нето исплатени штети
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)
Маргина на солвентност - метод стапка на премија
([10]= [6]*[9])
Референтен период (во години)
Бруто исплатени штети во референтниот период
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот
период
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот
период
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])
Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 0,26
Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 0,23
Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 26/300
Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 23/300
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20=[16] + [17]
или [20]=[18] + [19]
Маргина на солвентност - метод стапка на штети
([21]= [20]*[9])
Потребно ниво на маргина на солвентност

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20

22

712.129
111.049
15.230

808.989
110.674
31.061

126.279
327.208
157.488
0,5

141.735
355.837
163.705
0,5

63.140
3
1.076.051

70.868
3
1.060.837

396.153

398.342

355.379
372.208
96.774
-

337.365
373.938
97.224
-

96.774

97.224

48.387
63.140

48.612
70.868
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5.

Управување со
(продолжение)

5.1.

Финансиски ризик (продолжение)

(V)

Управување со капиталот (продолжува)

ризикот

од

осигурување

и

ризик

финансискиот

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи

Основен капитал, чл. 69 (11+12+13+14+15-16-17-18)
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот
акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
Премии од емитирани обични акции
Законски и статутарни резерви
Пренесена нераспределена добивка
Нераспределена добивка од тековната година
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување
Долгорочни нематеријални средства
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
Дополнителен капитал, чл. 71 (111+112+113+114), доколку не е
поголем од 50% од основниот капитал
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни
акции
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции
Субординирани должнички инструменти
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање
Вкупно основен и дополнителен капитал 1.+Н.
Одбивни ставки, чл. 72 (171+172)
КАПИТАЛ 1 + II - IV
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за
неживотно осигурување)
Капитал
Гарантен фонд*
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (715 =
713 -714)
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во
однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва
за неживотно осигурување) (716 = 713 - VII)

I
II

12
13
14
15
16
17

18

2020

2019

429.824

391.963

247.037
107.192
51.914
34.255
(10.574)
-

247.037
90.819
19.169
49.118
(14.180)
-

-

-

429.824
429.9824

391.963
391.963

63.140
429.824
185.082

70.868
391.963
184.457

244.742

207.506

366.684

321.095

ц
111

Н2

НЗ
П4

III
IV
V

711
V I I

У13
714
714
V 1О
716

Согласно законската регулатива друштвото не ја вклучува добивката за
годината во пресметката на капиталот, освен кога истата е одобрена од
овластен ревизор. Во табелата погоре добивката за 2020 година е вклучена во
пресметката на капиталот со цел појасна анализа за менаџментот.
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020____________________
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
6.

Објективна вредност

Белешка

Заеми и
побарувања

Чувани-додостасаност

Расположливи за
продажба

Останата
амортизирана Зкупна сметководствена вредност
набавна вредност

Објективна
вредност

31 декември 2020
Финансиски вложувања
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување
- Финансиски вложувања расположливи за продажба
- Орочени депозити
- Останати пласмани
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви
Побарувања по основ на осигурување и реосигурување
Останати побарувања
Парични средства и парични еквиваленти

21
21

247.388

-

215.439

-

247.388
215.439

247.388
215.439

21

.-

-

449.206

449.206

449.206

35.776

35.776
355.292
164.749

35.776
355.292
164.749
48.618
16.555
1.533.023

20,21
29
23,24
25
27

355.292
164.749
48.618
-

568.659
Бруто технички резерви
Обврски по основ на реосигурување
Обврски спрема осигуреници
Останати обврски

-

247.388

48.618
16.555

1.533.023

501.537

215.439

-

31
31
31

769.244

769.244

769.244

303.183
15.455
63.775

303.183
15.455
63.775

303.183
15.455
63.775

1.151.657

1.151.657

1.151.657

246.552
191.029
474.244
13.127
367.037
191.486
63.424

246.552
191.029
474.244
13.127
367.037
191.486
63.424

-

21
21
21
21
29
23,24
25
27

246.552
-

367.037
191.486
63.424
621.947

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

16.555

-

29

31 декември 2019
Финансиски вложувања
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување
- Орочени депозити
- Останати пласмани
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви
Побарувања
Останати побарувања
Парични средства и парични еквиваленти

-

191.029

474.244
13.127
-

18.933

18.933

191.029

506.304

1.565.832

18.933
1,565,832

.246.552

29

-

802.300

802.300

802.300

31

-

371.630
8.887

371.630
8.887

371.630
8.887

66.854
1.249.671

66.854
1.249.671

66 854
1,249.671

31
31
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\ММИЕ
У1ЕМНА 1МЅОРАМСЕ СРО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
7.

Премии
Промена во
Нето
резерви за
приходи
Промена
во бруто
преносна од премија
Бруто резерви за
Пренесена премија на
за
полисирана преносна
премија на реосигурит- осигурувапремија
премија реоси гурител ите
елите
ње

2020
незгода
здравствено
каско моторни возила
каско воздухоплови
каско пловни објекти
Карго
имот од пожар и др.опасн.
имот останато
АО (вкупно)
одговорност воздухоплови
одговорност пловни објекти
општа одговорност
гаранции
туристичка помош
Вкупно премии

37.523
2.385
49.273
6.601
348
3.755
15.659
91.470
487.093
4.732
106
9.848
3.336
712.129

17.631
(480)
(3.396)
1.090
(132)
172
(487)
5.779
7.022
(1.336)
61
1.594
0
1.740
29.258

(23.325)
0
(21.993)
(2.329)
(25)
(102)
(11.745)
(75.250)
(254.594)
(601)
(11)
(2.475)
(392.450)

(3.018)
0
(185)
0
0
0
419
(6.926)
(3.652)
0
0
0
0
(13.362)

28.811
1.905
23.699
5.362
191
3.825
3.846
15.073
235.869
2.795
156
8.967
0
5.076
335.575

Промена во
резерви за
Нето
Промена
во бруто
преноснаприходи од
Бруто резерви за
Пренесена премија на премија за
премија нареосигурит- осигуруваполисирана преносна
премија
премија реосигурителите
елите
ње

2019

незгода
здравствено
каско моторни возила
каско воздухоплови
каско пловни објекти
Карго
имот од пожар и др.опасн.
имот останато
АО (вкупно)
одговорност воздухоплови
одговорност пловни објекти
општа одговорност
гаранции
туристичка помош
Вкупно премии

66.428
2.490
48.153
8.348
78
5.688
15.559
107.087
525.042
2.515
225
12.834
14.540
808.989

(166)
(22)
(146)
(1.233)
(7)
23
(587)
(7.360)
(12.591)
(372)
(18)
82
0
375
(22.020)

(32.182)
0
(24.376)
(1.955)
(18)
(92)
(11.652)
(92.837)
(275.323)
(576)
(53)
(2.340)
0
(1.305)
(442.709)

2.478
0
663
0
0
0
791
10.944
6.821
0
0
(97)
0
0
21.602

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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2.468
24.294
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53
5.619
4.111
17.834
243.955
1.567
154
10.479
0
13.610
365.862
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
8.

9.

10.

Приходи од вложувања

2020

2019

Приходи од камати од орочени депозити во банки
Приходи од камати од државни записи и државни
обврзници
Приходи од камати од тековни сметки во банки
Останати приходи од вложувања
Позитивни курсни разлики

7.756

9.245

16.570
406
1.689

15.570
1
462
633

Вкупно приходи од вложувања

26.421

25.911

Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати
осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

2020

2019

Провизија од реосигурување и учество во добивка
Надомест за обработка на штети од неосигурани и
непознати моторни возила од Гарантен фонд
Надомест за обработка на услужно исплатени штети
- провизија за управување од друштва за
осигурување
Останати осигурително технички приходи

171.762

157.623

1.015

558

793
3.565

1.997
4.366

Вкупно

177.135

164.544

Настанати штети и користи
Општи договори за осигурување

Бруто
2020
Настанати, исплатени
штети во тековната
година
Промени во резервите
за пријавени,
неисплатени штети
Промени во резервите
за настанати, но
непријавени штети
Вкупно

2019

Нето

Реосигурување
2020
2019

2020

2019

322.858

350.646

(169.719)

(192.131)

153.139

158.515

11.400

(13.307)

(1.617)

(14.744)

9.783

(28.051)

(13.589)
320.669

36.672
374.011

(171.336)

(206.875)

(13.589)
149.333

36.672
167.136
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УУ1ММЕРСЛЈ
71ЕММА 1МЅ1ЈРАМСЕ ОРООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
10.

Настанати штети и користи (продолжение)

2020
незгода
здравствено
каско моторни возила
каско воздухоплови
карго
имот од пожар и др.опасн.
имот останато
АО (вкупно)

општа одговорност
туристичка помош

Вкупно

Учество на
Вкупно
реосигуисплатен Промени ворителите во
и штети
резервите
настанаи
за штети и тите штети
користи
користи и користи
48.177
1.240
28.920
9
154
1.167
37.823
203.098

(755)
262
(381)
126
2.241
(8.428)
4.076

(110.161)

970
1.300

1.041

(177)

322.858

Учество на
реосигурителите во
резервите за
штети и
користи

(24.216)

374

(15.081)

189

-

-

(877)
(19.207)

Нето
23.580
1.502
13.647
9
280
436
13.021

(2.095)
2.833
(2.768)

94.245

1.684

(150)

929

(371)

(2.189)

(169.719)

(1.617)

149.333

Учество на
Учество на
Промени
реосигуреосиВкупно
во
рителите
гурите-лите
исплатен резервите во настанаво резервии штети и за штети и тите штети те за штети и
користи
користи и користи
користи

2019
незгода
здравствено
каско моторни возила

каско воздухоплови
карго
имот од пожар и др.опасн.
имот останато
АО (вкупно)
општа одговорност
туристичка помош

Вкупно

52.617
1.545
35.760

7.157
7
2.813

(26.378)

(3.542)

(18.386)

(1.393)

29.854
1.552
18.794
23

23
1.387
25.785
229.130

(1.289)
(631)
14.478

(821)
(23.548)
(122.508)

1.564
2.836

466
365

(490)

350.646

Нето

23.366

638
(1.889)
(7.169)

(85)
(283)
113.931

149

(1.390)

3.201

(192.131)

(14.744)
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10.

Настанати штети и користи (продолжение)

Штети

Коефициент
Незгода
Здравствено
Каско моторни возила
Каско воздухоплови
Каско пловни објекти
Карго
имот од пожар и др.опасн.
имот останато
АО (вкупно)
одговорност воздухоплови
одговорност пловни објекти
општа одговорност
гаранции

81,84%
78,85%
57,58%
0,16%
0,00%
7,32%
11,34%
86,39%
39,96%
0,00%
0,00%
18,78%
0,00%

туристичка помош

18,30%

Вкупно

11.

44,5%

2020
Трошоци Комбиниран

2019
Трошоци

49,99%
36,39%
47,50%
53,64%
36,60%
38,27%
43,29%
46,53%
51,54%
53,58%
37,74%
49,76%
0,00%

131,83%
115,24%
105,08%
53,80%
36,60%
45,59%
54,63%
132,92%
91,50%
53,58%
37,74%
68,54%
0,00%

102,06%
66,88%
83,60%
0,00%
0,00%
0,40%
0,45%
12,27%
49,41%
0,00%
0,00%
11,17%
0,00%

27,18%
21,93%
4,96%
83,22%
88,63%
65,53%
67,28%
74,45%
39,09%
75,73%
49,12%
43,78%
0,00%

45,52%

63,82%

25,46%

61,31%

50,21%

94,71%

49,60%

Комбиниран
129,23%
88,80%
88,56%
83,22%
88,63%
65,93%
67,73%
86,73%
88,49%
75,73%
49,12%
54,95%
0,00%
86,77%

40,27%

89,87%

Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Промена во резервите за бонуси
Останато
Вкупно
Трошоци за бонуси(кои зависат од
резултатот
Трошоци за попусти (кои не зависат
од резултатот)
Вкупно

12.

Штети

2020

2019

(1.608)
(1.608)

3.082
3.082

-

-

578
578

115
115

2020

2019

155.839

103.539

Трошоци за стекнување

Провизија
Бруто плати за внатрешна продажна
мрежа
Останати трошоци за стекнување
Промена во одложените трошоци за
стекнување
Вкупно

-

57.002
-

(24.046)

(10.539)

176.889

150.002

45.096
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13.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Административни трошоци
2020
2019

Трошоци за вработените
Трошоци за закупнини
Трошоци за телекомуникации
Амортизација на материјални средства
Трошоци за стручно усовршување
Трошоци за услуги на физички лица
Трошоци за услуги
Материјални трошоци
Трошоци за резервирање и останати
Трошоци од работењето
Вкупно
14.

|

50.475
14.102
8.426
14.313
4.238
17.473
12.771
7.108

42.945
15.856
9.021
14.195
4.559
28.867
19.449
8.586

6.213
135.119 |

11.461
154.939~|

Трошоци од вложувања
2020
Негативни курсни разлики
Вкупно

15.

2020

2019

17.582
6.279

15.502
6.034

10.231
4.847
5.855
44.794

9.976
5.225
5.850
42.587 |

Вредносно усогласување на побарување по основ на премија
2020

Обезвреднување на побарувањата по основ на
премија
Дирекген отпис на побарувања
Наплатени претходно отпишани побарувања
Вкупно

17.

6___________ 769
6
769 |

Останати законски трошоци за осигурување

Учество во Гарантниот фонд на
Националното Биро
Противпожарен придонес
Финансирање на супервизорски орган
и Националното Биро
ФЗОМ
Останати трошоци
Вкупно
16.

2019

2019

(1.214)
6.350
933
486
(187)__________ (244)
(468)
6.592]

Вредносно усогласување на побарување по основ на премија
2020

2019

Обезвреднување на побарувањата по основ на
остнатаи побарувања (регреси)
Останати финансиски трошоци

82
1.171

6.934
2.574

Вкупно

1.253

9.508 |
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У1ЕММА 1МЅС1РАГЧСЕ 6РООР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18.

Даноци

Признаен во билансот на успех

Тековен данок
Тековна година

2020

2019

5.154
5.154

6.435
6.435

Усогласување со применетата даночна стапка
Во илјади денари

Добивка пред оданочување
Данок од добивка
Непризнаени расходи

2020

2020

%

39.409

10,00%

3%

13%

2019

%

2019
55.553

3.941
10,00%
5.555
1.213
1,6%_____ 880

5.154

11,58%

6.435

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
19.

Недвижности, опрема и останати средства
Г радежни
објекти

Опрема,
мебел и
останато

Вкупно

Набавна вредност
На 1 јануари 2019
Зголемување
Намалување
На 31 декември 2019

1.107
1.107

117.804
16.060
(4.915)
128.949

118.912
16.060
(4.915)
130.056 |

На 1 јануари 2020
Зголемување
Намалување
На 31 декември 2020

1.107
1.107

128.949
7.130
(2.063)
134.016

130.056
7.130
(2.063)
135.123 |

Амортизација
На 1 јануари 2019
Амортизација за годината (Белешка 13)

169
28

82.994
9.652

83.164
9.680

На 31 декември 2019

197

92.646

92.844

На 1 јануари 2020
Амортизација за годината (Белешка 13)

197
28

92.646
12.223

92.844
12.251

На 31 декември 2020

225

104.869

105.094

Сметководствена вредност
На 31 декември 2019
На 31 декември 2020

910
882

36.303
29.147

37.213
30.029

На 31 декември 2020 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под
залог (2019: нема).
20.

Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Депозит во Националното Биро за Осигурување
Вкупно

2020

2019

22.265
22.265

21.424
21.424

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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\/71ММЕКСЛЈ
\/1ЕММА 1МЅ11КАМСЕ СРЈО1ЈР

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20.

Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)
Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за
членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на
осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување
е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни
компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при
меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите
пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се
чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да
го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со
осигурување на моторни возила.

21.

Останати финансиски вложувања

Депозити
Финансиски вложувања кои се чуваат до
доспевање
Финансиски вложувања расположливи за
продажба
Останати пласмани
Вкупно

2020

2019

449.206

474.244

247.388

246.552

215.439
13.512
925.545

191.029
13.127
924.952

На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во
домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 36 месеци (2019: од 12
до 24 месеци) и каматни стапки од 0,5% до 2,3% (2019: од 0,5% до 2,3%).
Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

2020

2019

Државни обврзници

247.388
247.388

246.552
246.552

Некотирани
Вкупно

247.388
247.388

246.552
246.552

На 31 декември 2020 година Друштвото има финансиски вложувања чуванидо-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 10 до 15 години
(2019: од 10 до 15 години) и каматни стапки од 2,9% до 5% (2019: од 3,5% до
5% ).

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
21.

Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба
2020

2019

Државни записи
Државни обврзници
Вкупно

215.439
215.439

191.029
191.029

Некотирани
Вкупно

215.439
215.439

191.029
191.029

На 31 декември 2020 година Друштвото има финансиски вложувања
расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 11до 15 години (2019: од 11 година до 15 години) и каматни стапки од 2.9% до
3,8% (2019: 2,9% до 3,8%.
Во 2020 година постои акгивен пазар на хартии од вредност, но од причина
што на истиот нема доволен број на трансакции за да се утврди реалаата
пазарна вредност на истите, друштвото го применува методот на ефективна
каматна стапка при пресметка на ревалозризација на хартиите од вредност а
согласно одлуката на агенцијата за супервизија на осигурување број 02-732/7.

22.

Тековни даночни средства
2020
Одложени даночни средства
Вкупно

23.

2019

1.289
1.289

Побарувања по основ на осигурување

Побарувања од осигуреници
Минус: исправка на вредноста
Вкупно

2020

2019

207.136
(52.134)
155.002

214.277
(53.507)
160.770

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

На 1јануари
(Ослободување)/дополнителна
исправка на вредност:
На 31 декември

2020

2019

53.507

47.158

(1.373)
52.134

6.349
53.507

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24.

Побарувања од работи на реосигурување

Побарување од друштва за реосигурување по
основ на учество во надомест на штети од
реосигурување
Вкупно

25.

2020

2019

9.747
9.747

30.716
30.716

2020

2019

62.630

81.704

16.713
7.834
87.177
(38.559)

16.876
7.199
105.779
(42.355)

48.618

63.424

Останати побарувања

Останати побарувања од непосредни работи на
осигурување
Побарувања по основ на финансиски
вложувања
Останати побарувања

Минус: исправка на вредноста по основ регреси
Вкупно побарувања

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во
текот на годината е како што следи:

На 1 јануари:
Признаена исправка на вредност
Отпис
На 31 декември
26.

2020

2019

42.359
(2.840)
(960)
38.559

35.420
6.939
42.359

Одложени трошоци за стекнување

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот
рок на договорот на кој се однесуваат. Калкулациите се извршени согласно
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување
објавен во сл весник број 170/2019 со примена со состојба 31.12.2020.

Одложени трошоци за запишани премии на
почетокот на периодот
Движење на одложените трошоци за
стекнување
Одложени трошоци за запишани премии на
крајот на периодот

2020

2019

47.042

36.503

24.045

10.539

71.087

47.042

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27

Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства во банки
Парични средства во благајна
Останати парични еквиваленти
Вкупно

28.

2020

2019

15.606
535
414
16.555

18.166
356
411
18.933

Капитал и резерви

Акционерски капитал
Во број на акции
На 1 јануари - целосно платени
На 31 декември - целосно платени

Обични акции
2020
2019

403.400
403.400

403.400
403.400

На 31 декември 2020 година одобрениот акционерски капитал се состои од
403.400 (2019: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по
акција. 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.

Акционерската струкгура на Друштвото е:
% од акциите со право на
глас
Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсихегунг
Груп (У1ЕИМА 1МЅ1ЖАМСЕ СРО11Р АС
У/|Ппег\/егѕ1сКегипдСгирре)

100%

Дивиденди
По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот одбор 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 19.411.257 односно 48.119 денари по акција (2019:
МКД 32.745 односно 81,1728 денар по акција).Во текот на 2020 година , а по
препорака на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во насока на
превенција од настанатата здравстевна криза износот предвиден за дивиденда
во износ од 32.745 илјади мкд беше класифициран како нераспределна
добивка.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
29.

Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

Бруто

Пријавени штети
Настанати, но
непријавени штети
Преносна премија

(ј)

2020
Реосигурување

Нето

Бруто

2019
Реосигурување

Нето

195.612

(103.110)

92.502

185.842

(94.258)

91.584

200.572
373.060
769.244

(99.737)
(152.445)
(355.292)

100.835
220.615
413.952

214.139
402.319
802.300

(106.971)
(165.807)
(367.036)

107.168
236.512
435.264

Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување:

Вкупно

140

576

373.060

-

(152.445)

140

576

220.615

18.071
(15.804)

126
-

298
-

396.184
(202.847)

2.267

126

298

193.337

27.698

269.381

52.182

(2.945)

(8.408)

(101.349)

(39.743)

20.137

19.290

168.032

12.439

28.467
(14.077)

11.920
(5.901)

337.302
(167.065)

14.390

6.019

170.237

Резервирања за преносна премија

23.083

Преносна премија за реосигурителот
Нето преносна премија (намалена за
преносната премија за
реосигурителот)
Резерви за штети
Пренесен дел на реосигурителот
Нето резерви за штети (намалена за
пренесениот дел на реосигурителот)

Патничко

Осигуру
вања на
имот

Осигурување
на моторни
возила и
воздухоплови

31 декември 2020

Осигурување на
стока во
превоз

Одговорност кон
трети
лица

Осигурување од
незгода

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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У1ЕММА 1№иПДМСЕ БНО11Р

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29.

Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(I)

Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)
Осигурув
ање на
моторни ОдговорОсигурувозила и
ност кон Осигуру
воздухоп
трети вања на
вање од
31 декември 2019
незгода
лови
лица
имот

Резервирања за преносна премија

40.714

29.457

279.363

Преносна премија за реосигурителот
Нето преносна премија (намалена за
преносната премија за
реосигурителот)

(5.965)

(8.594)

(104.999)

34.749

20.863

174.364

3.908

30.830
(14.451)

12.301
(6.090)

331.923
(164.137)

16.379

6.211

167.786

Резерви за штети
Пренесен дел на реосигурителот
Нето резерви за штети (намалена за
пренесениот дел на реосигурителот)

50.157

Осигурување на
стока во
превоз

Патничко

Вкупно

312

2.316

402.319

(165.807)

(46.249)

312

2.316

236.512

24.259
(16.551)

-

668
-

399.981
(201.229)

7.708

-

668
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ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29.

Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување
(продолжение)

(ј)

Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување
(продолжение)
Резерви за штети

Состојба на 1 јануари
Пријавени.но
неиспалатени штети
Настанати, но
непријавени штети
Состојба на 31
декември

Бруто

2020
Реосигурување

399.982

Нето

Бруто

2019
Реосигурување

(201.230)

198.752

374.976

(186.486)

188.490

9.769

(8.852)

917

(11.666)

(14.744)

(26.410)

(13.567)

7.235

(6.332)

36.672

-

36.672

396.184

(202.847)

193.337

399.982

(201.230)

198.752

Нето

Во бруто резерви за штети се вклучени МКД 31 илјади (2019: МКД 1.640
илјади) кои претставуваат бруто резерви за бонуси и попусти. Ефектот од
промената на овие резерви во износ од МКД (1.608) илјади (2019: МКД 489
илјади) е прикажан во белешка 11.
Преносна премија

Состојба на 1 јануари
Полисирана премија во
тековната година
Заработена премија во
тековната година
Состојба на 31
декември

Бруто

2020
Реосигурување

Нето

402.319

(165.807)

712.129

Бруто

2019
Реосигурување

Нето

236.512

376.913

(144.205)

232.708

(392.450)

319.679

808.989

(442.709)

366.280

(741.388)

405.812

(335.576)

(783.583)

421.107

(362.476)

373.060

(152.445)

220.615

402.319

(165.807)

236.512

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 6.136 илјади (2019: МКД
(3.385 илјади мкд) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради
прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

30.

Останати резерви

Резерви за вработени
Резерви за судски спорови
Вкупно

2020

2019

3.961
539
4.500

6.674
538
7.212

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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31.

Обврски

Обврски по основ премија за реосигурување
Обврски по штети
Обврски кон добавувачи
Обврски за провизија по основ на работи на
застапување и посредување во осигурувањето
Обврски по основ на противпожарен придонес и
придонес за безбедност во сообраќајот
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на
неосигурани и непознати моторни возила
Обврски за плати
Останати обврски по основ на примени аванси
Останати обврски
Вкупно
32.

2020

2019

303.183
15.455
8.215

371.630
8.887
19.025

11.030

5.601

30.240

31.281

4.372
7.205
2.713
382.413

7.583
1.759
1.605
447.371

Потенцијални и преземени обврски
Судски спорови
Друштвото издвојува посебна резрева за судските спорови кои произлегуваат од
неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз
работењето. Во текот на 2020 година друштвото немаше позначителни судски
спорови. Според мислењето на Менаџментот, крајното решавање на овие работи нема
да има значителен негативен ефект врз финансиската позиција на компанијата или
промените во нето средствата. Правните случаи се чести кога барателите не се
согласуваат со проценката на побарувањето извршена од компанијата. Менаџментот
ги проценува тврдењата користејќи надворешна и внатрешна експертиза, вклучително
и правни совети. Менаџментот верува дека овие проценки се соодветни, сепак
признава дека конечниот исход може да биде поголем или помал од предвидениот
износ. На 31 декември 2020 година, одредбата за овие правни побарувања беше
евидентирана во резервите на пријавените но не подмирени побарувања, во износ од
121.063 илјади МКД. Одредбата во врска со овие тврдења е направена врз основа на
добиени правни совети и го одразува очекувањето за решавање на овие случаи.
Времето на разрешување на истите не е сигурно. Случаите се однесуваат главно на
МТПЛ и побарувања од незгода.

33.

Усогласеност со законската регулатива
На 31 декември 2020 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 2020 година Друштвото е усогласено за видот и обемот на
вложувањата во технички резреви и капитал согласно утврдените и дозволени
законски лимити на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото
редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на
осигурувањето (“АСО”) преку кварталните извешати за овие вложувања и
досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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34.

Трансакции со поврзани лица
Матично и основно матично претпријатие
Друштвото е во целосна сопственост на Х/1ЕИНА 1ИЅ1ЈГСАМСЕ СКО1ЈР А6
\Мппег \/егѕ1с11египд Сгирре, кое е матично и основно матично претпријатие.

Трансакции со подружниците на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и
подружинците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што
следи:

Побарувања по основ на учество во надомест на
штети од реосигурување и провизја од
реосигурување
Обврски по основ на реосигурување
Премија предадена во реосигурување
Промена во бруто резервата за преносна
премија- дел во реосигурување
Приходи од провизија за реосигурување
Резерви за штети- дел за реосигурување
Бруто исплатени штети дел за реосигурување

2020

2019

22.451
19.972
124.814

58,452
72,485
142,691

(6.692)
41.308
26.565
35.342

12.449
40,203
27.341
43,246

2020

2019

2.635
267.622

14,294
5.193
298,017

(6.670)
280.575

9.299
284.852

176.282
134.377

117.320
173.888
148.886

Трансакции со Матичното претпријатие

Обврски по основ на реосигурување
Останати Обврски
Премија предадена во реосигурување
Промена во бруто резервата за преносна
премија- дел во реосигурување
Депозитна премија- дел за реосигурување

Приходи од провизија за реосигурување
Резерви за штети- дел за реосигурувањ
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите
Трошоци за камата за депозитна премија и
останати трошоци

7.832

7.630

Трансакции со клучниот менаџерски персонал
Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото,
вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што
следува:

2020
Краткорочни користи за вработените

2019

13.453

12.435

13.453

12.435

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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35.

Последователни настани

На 27 јануари 2021 година, АСО испрати писмо до сите осигурителни компании
со објаснување дека КОВИД 19 треба да се третира како дел од нивното
осигурително покритие од ризик незгода. Компанијата нема значителни
материјални побарувања по основ на оштетни побарувања до 31 декември
2020 година во овој поглед.

На 24 февруари 2021 година, врз основа на анализа на пазарот на
осигурителниот сектор и донесените мерки за превенција од здравствената
криза, АСО достави известување до сите осигурителни компании со препорака
да се одложи исплатата на дивидендата за фискалната 2020 година.
По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле
материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските
извештаи.

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи
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Акционерско друштво за осигурување
Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ

У1ЕМНА 1МЅ11РАМСЕ бКСШР

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР - ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА

Скопје, Февруари 2021

71еима

(мѕипдмсЕ

Броџр

АД за осигурување ВИНЕР Виена Иншуренс Груп
Бр. 2055/0202/2/21
25.02.2021 година

Скопје

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР - ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА
1.

Основни податоци за друштвото

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во
понатамошниот текст: Друштвото), е осигурителна компанија која е регистрирана во Република
Северна Македонија во 2002 година, со шифра на дејност 65.12 односно неживотно
осигурување.

Седиштето на друштвото е на адреса бул. Борис Трјаковски бр. 62, Скопје, матичниот број е
5702470, даночниот број е 4030002461200, веб страна цдлдл/.уујппег.тк а меил адресата е
\л/јппег@уујппег.тк
2.

Општествено и економско опкружување и осигурителен пазар

Во К-3-2020 падот на домашната економска активност значително забави, односно е
регистриран пад од 3,3%, во услови на забавено темпо на пад на активноста во индустрискиот и
услужниот сектор, а раст во градежниот и земјоделскиот сектор;

Бројот на вработени во К-3-2020 е намален за 1,7% во однос на истиот квартал од 2019 година.
Бројот на невработени се намали за 5,5%, што резултираше со намалување на стапката на
невработеност во К-3-2020 на 16,5%;
Просечната нето-плата во К-3-2020 изнесува 27.390 денари и бележи номинален раст од 8,6% и
реален раст од 7,0% на годишна основа;
Вкупните буџетски приходи во К-3-2020 се пониски за 4,7%, додека вкупните буџетски расходи
се повисоки за 12,4% споредено со истиот квартал од 2019 година;
Стапката на инфлација во К-3-2020 изнесува 1,5% на годишна основа;

Вкупниот депозитен потенцијал на банките во К-3-2020 се намали за 0,1% на квартална основа;
Кредитната активност на банките кон недржавниот сектор во К-3-2020 остана непроменета на
квартална основа;
Во К-3-2020 е забележан пад на извозот на стоки од 1,4% и на увозот на стоки од 3,5% на
годишна основа, со што вкупната надворешнотрговска размена изразена во евра забележа пад
од 2,6%;
Активноста во услужниот сектор е намалена за 1,6%, што најмногу се должи на намалената
активност во дејноста Трговија, транспорт и угостителство од 2,3%, но и во дејностите Уметност,
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забава, рекреација и останати услуги од 6,6% и Стручни, научни, технички и административни
дејности од 3,7%.
Намалена активност има и кај: Дејности во врска со недвижен имот и Јавна управа, одбрана,
образование и здравство од по 1,3%, и Финансиски и дејности на осигурување од 1,0%. Повисока
активност бележи дејноста Информации и комуникации од 3,3%. (извор_Министерство за
финансии, Квартален економски извештај - трет квартал 2020 година).

Горенаведените економски параметри во РСМ, како и економските состојби во непосредното
опкружување, укажуваат на фактот дека развојот на пазарот за осигурување во РСМ се уште е
зад развојот на пазарот за осигурување во земјите во ЕУ, но од друга страна ваквата состојба на
осигурителниот пазар овозможува во следите години да се очекува континуиран раст на бруто
полисирана премија во секторот осигурување во Република Северна Македонија.
Во однос на законската регулатива во 2020 година, како најзначајни за работењето на
Друштвото се издвојуваат измените и дополнувањата на Законотза супервизија на осигурување
што се однесува на усогласувањето на прекршочните одредби од Законот со одредбите од
Законот за прекршоците како и измените и дополнувањата на веќе постојните и донесување на
нови подзаконски акти и циркуларни дописи од АСО со утврдени насоки за постапување на
друштвата за осигурување.

Подзаконските акти се однесуваат на начинот на проценка на резервите за штети на друштвата
за осигурување и/или реосигурување за време на траење на вонредната состојба, минимална
содржина на евиденцијата и начинот на пријавување, резервирање и ликвидација на штети од
страна на друштвата за осигурување, методот за вреднување на ставките од билансот на
состојба и изготвување на деловните биланси, видови и карактеристики на средствата кои ги
покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и
детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување, минимални барања
за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен
износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците, минималните стандарди на
информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и
друштвата за застапување во осигурување, начинот и постапката на спроведување на стручниот
испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, потребната
документација за добивање лиценца за осигурителен брокер, за застапник во осигурувањето
начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за
вршење осигурително брокерски работи, за вршење работи на застапување во осигурување.
Во 2020 година е донесен и новиот Закон за заштита на личните податоци како и соодветни
подзаконски акти.
Со законот за заштита на личните податоци се усогласува законодавството на Република
Северна Македонија од областа на заштитата на личните податоци со регулативата на
Европската унија (Сепега! Оа1а Рго1ес1Јоп Кеѕи1аѓ!оп).
Во 2020 година, меѓу другите, донесени се нови односно измени и дополнувања на закони кои
директно или индиректно имаат влијание на работењето на Друштвото како што се: законските
измени и дополнување на законот за извршување, за евиденциите од областа на трудот, за
безбедност и здравје при работа, за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана
дејност, за платниот промет и за вршење на платниот промет со странство, за заштита на
укажувачи, за спречување и заштита од дискриминација, подзаконските измени за начинот на
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пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното
ослободување или двојното оданочување како и одлуките за воведување на рестриктивни
мерки согласно Одлуките на Советот на ЕУ донесени од Владата на Република Северна
Македонија врз основа на Законот за рестриктивни мерки.
Согласно утврдените обврски во законската и подзаконската регулатива од 2020 година, беа
превземени сите активности за измени и дополнувања на веќе постојните акти на Друштвото
како и донесување на нови акти и нивна имплементацијатата во работните процеси во
Друштвото, а се со цел усогласено и законско работење на Друштвото во сите сегменти на
својата дејност.

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија е контролиран од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурување која е регулатор на осигурителниот пазар, а основни
закони за работењето на осигурителните друштва се: Законот за облигациони односи, Законот
за супервизија на осигурување и Законотза задолжително осигурување во сообраќајот.
На осигурителниот пазар во 2020 година работеа 11 друштва за неживотно осигурување и 5
друштва за животно осигурување. Најголем дел од осигурителните друштва се во доминантна
сопственост на странски инвеститори, осигурителни компании и групации.
Во однос на посредниците во осигурување на пазарот беа активни 39 осигурителни брокерски
друштва, 10 друштва за застапување во осигурување и шест банки кои вршат посредување во
осигурување.

3.

Деловна политика

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје деловната
политика за 2020 година ја планираше врз основа на актите на Друштвото, Законот за
супервизија на осигурувањето и останатите законски и подзаконски акти со кои е уредена
осигурителната дејност во Република Северна Македонија.

Целта на деловната политика на Друштвото беше да се задржи и унапреди позицијата на
модерно и пазарно-ориентирано Друштво, кое нуди осигурителни услуги со највисоки
стандарди и содржини, а со цел задоволување на потребите на граѓаните на Република Северна
Македонија, односно зголемување на довербата и интересот кај граѓаните и правните лица за
осигурувањето, преку укажување на тоа дека осигурителниот систем е нешто што им носи
сигурност и безбедност во секојдневното живеење, што истовремено би придонело во
унапредување на резултатите на Друштвото во сите аспекти и овозможување на што е можно
поголем повратна вложениотакционерски капитал.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:
•
Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
•
Целосна одговорност и исполнување на обврските спрема осигурениците;
•
Ефикасно работење и експресно решавање на штетите;
•
Максимална посветеностза итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
•
Инвестирање во долгорочни релации со клиентите преку лојално исполнување на нивните
потреби;
•
Транспарентно и чесно работење;
•
Редовна наплата на побарувањата;
•
Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;
4
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•

•

Информирање на јавноста за продуктите на Друштвото и нивното континуирано
подобрување и прилагодување кон барањата на клиентите и осигурителниот пазар;
Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно
работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на Друштвото за 2020 година и
истите во целост беа следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на
одлични резултати во сите аспекти на работењето.

4.

Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од
712.129.143,00 денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 31.12.2020
(во МКД)
бруто
полисирана
премија
Осигурување од последици на несреќен случај
Здравствено осигурување

Осигурување на моторните возила (каско)

37.522.525,00

2.384.923,00
49.273.203,00

Осигурвање на шински возила (каско)

0

Осигурување на воздухоплови (каско)

6.601.399,00

Осигурување на пловни објекти (каско)

346.720,00

Осигурување на стока во превоз (карго)

3.755.367,00

Осигурување на имотод пожар и природни непогоди

15.658.878,00

Други осигурувања на имот
Осигурување од одговорност од употреба на моторни
возила

91.469.284,00

487.093.169,00

Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
Осигурување од одговорност од употреба на пловни
објекти

4.732.554,00

Општо осигурување од одговорност

9.848.657,00

105.992,00

Осигурување на кредити

0

Осигурување на гаранции

0

Осигурување на правна заштита

0

Осигурување на туристичка помош

Вкупно

3.336.472,00

712.129.143,00

Бруто полисираната премија во износ од 712.129.143,00 денари, претставува намалување од
11,97% во однос на 2019 година. Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои
имаше интерес на пазарот, при што беше остварено избалансирано портфолио. Во работењето
беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници
5
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во осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и
банки, веб (онлајн) продажба, но како и во изминатите години вработените и застапниците се
главни двигатели на продажбата. Во текот на годината друштвото работеше и на можноста за
воведување на нови осигурителни производи, но и на подобрување на условите и тарифите на
постоечките продукти, со цел да се излезе во пресрет на барањата на пазарот и клиентите, но
истовремено водејќи сметка истите да бидат профитабилни.

Нето заработената премија е во износ од 359.620.385,00 денари (335.574.810,00 по
Сметководствени стандарди прифатени во РСМ), што во однос на 2019 година е намалување од
3,59% (7.4% по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ).
Вложувањата на Друштвото во целост беа во согласност со ограничувањата во законските и
подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на
стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален
ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за
исполнување на сопствените обврски.
Расходите на Друштвото за 2020 година како и вообичаено се најголеми во делот на исплата на
штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 333.487.149,00 денари ( 327.207.721,00
по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Секторот за штети беше целосно посветен на
брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети
го вршат вработени лица во Друштвото, и надворешни соработници (проценители, вештаци и
лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински
установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на
оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците.

Друштвото во текот на 2020 година оствари добивка пред оданочување во износ од 39.410.800,00
денари (39.409.316,00 денари по сметководстевни станари прифатени во РСМ), додека нето
добивката изнесува 34.256.494,00 денари (34.255.159,00 денари по сметководствени стандари
прифатени во РСМ). Согласно остварената добивка по оданочување по сметководствените
стандари прифатени во РСМ друштвото има 7,78% поврат на капитал за 2019 година и 13,87%
поврат на акционерскиот капитал.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото,
кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.
Друштвото во 2020 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и
маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозена ликвидноста, а што е уште
позначајно Друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.
Побарувањата на Друштвото во текот на 2020 година редовно беа класифицирани согласно сите
сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани
побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото
соодветно се грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.
Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото,
кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

5.

Управување со ризици

Управниот одбор на Друштвото на ден 25.12.2019 година усвои Правила за управување со
ризици 2020, во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретне во работењето во
2020 година. Исто така Друштвото спроведуваше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2020
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година усвоена од Управниот одбор на 06.12.2019 година и одобрена од Надзорниот одбор.
Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и
сите ризици беа благовремено антиципирани и пресретнати. Во оваа насока Друштвото редовно
го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и законските норми, а посебено се
обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување,
инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките
системи на друштвото. Одборотза ризици на информацискиот систем редовно се состануваше и
согласно утврдените приоритети предлагаше соодветни решенија за информациските системи.
Одговорното лице за управување со ризици (К!ѕк оНкег), во соработка со одговорните лица во
организационите единици кои се и носители на ризиците во текот на 2020 година го
координираа процесот на управување со ризици додека пак одговорно лице за усогласеност со
регулатива (СотрПапсе оГбсег), во соработка со одговорните лица во организационите единици
го координираа процесот за усогласеност на Друштвото со законската и подзаконската
регулатива. Комитетот за усогласеност со регулатива со кој раководи одговорното лице за
усогласеност со регулатива, а во кој членуваат одговорните лица во организационите единици
одржаа две формални онлајн седници во текот на 2020 година како и повеќе неформални
состаноци.
Одговорното лице за управување со ризици и одговорното лице за усогласеност со регулатива
редовно го известуваат Управниот одбор за своите активности, а потоа се известува и
единствениот сопственик односно Групацијата ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.

6.

Акционерски капитал и акционери

Друштвото има вкупно 403.400 акции со номинална вредност од 10 евра по акција и вкупен
акционерски капитал во износ од 4.034.000,00 евра во денарска против вредност.

Единствен акционер во друштвото е У1ЕННА 1ИЅ1ЈКАМСЕ СК01ЈР А6 \А/1ЕМЕК УЕКЅ1СНЕК1ЈМС
6К1ЈРРЕ (ВИГ) со седиште на адреса Шотенринг 30, Виена, Австрија. Групацијата работи во
Централна и Источна Европа повеќе од 25 години и е една од водечките осигурителни групации
во регионот. ВИГ има околу 25.000 вработени во повеќе од 50 комапнии во 25 различни држави.
7.

Развој на друштвото

Во текот на 2020 година Друштвото се соочи со нова реалност, како последица на епидемијата и
промените кои таа ги носи, го ревидираше и прилагоди првичниот план, со план кој
соодветсвува на новите услови. Планираните бруто полисирана премија од 705.000.000 и
профит пред оданочување од 39.000.000 беа во целост исполнети како зададени цели.

Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на друштвото.

На 04.12.2020 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен деловниот план за работа
согласно кој за 2021 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите
сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Како и во
изминатите години развојот ќе се врши постепено без превземање на ризици кои може да го
нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените
ќе зазема едно од клучните места во развојот. Основата на работењето повторно ќе бидат
потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.
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8. Деловна мрежа, подружници и вработени

Во текот на 2020 година, Друштвото работеше на целата територија на Република Северна
Македонија, преку сопствената мрежа на подружници и вработени распределени во 28 градови,
но и преку 111 застапници во осигурување, 37 брокерски друштва, 4 друштва за застапување во
осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2020 година со 166 вработени од кои 118 се во продажба, а 48 во
администрација. Бројот на вработени соодветствува со потребите на Друштвото и во секој од
вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните,
но и перформансите на друштвото во целина.
Број на вработени во Друштвото на 31.12.2020 година врз основа на пол, возраст и образование

машки
64

пол
женски
102

возраст
<20
20-30
31-40
41-50
51-60
>60

0
25
60
56
22
3

образование
70
ССС
0
ВШО
82
ВСС
Д-Р
1
М-Р
13

Организациона структура во Друштвото на 31.12.2020 година
Надзорен одбор
Внатрешен ревизор
Овластен актуар
• Управен одбор
• Генерален директор
> Дирекција
Сектор за финансии, сметководство и наплата на должна премија
Сектор за штети и регреси
Сектор за прием во осигурување и реосигурување
Област за услуга на клиенти
■ Продажна мрежа/ Подружници
•

9. Односи со матичната компанија
Како што е наведено во точката 5 од овој извештај единствен сопственик на Акционерското
друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје е У1ЕММА 1МЅОКАМСЕ 6К01ЈР А6
ХА/1ЕМЕК УЕ13Ѕ1СНЕК1ЈМ6 6811РРЕ (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер,
но пред се со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување која има А+ рејтинг, а при соработката во
целост се почитуваат Законските и Подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата
за реосигурување на друштвото.
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Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите
не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани
страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2
од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

10.

Корпоративно управување

Ограните на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за
супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систам на управување односно има Управен одбор и Надзорен
одбор.

Во текот на целата 2020 година како и на датум 31.12.2020 година, Управниот одбор Друштвото
работеше во состав од 3 (три) члена:

1. Проф. Д-р Зоран Нарашанов - Претседател на Управниот одбор;
2. м-р Дејан Михајлов - член на Управниот одбор; и
3. Насер Зенку - член на Управниот одбор.
Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата (повторно именување реизбор) имаат добиено соодветни решенија за издавање на согласност за вршење на
функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување за период од 15.04.2019
година заклучно со 14.04.2023 година издадени од Агенцијата за супервизија за осигурување.

На ден 01.12.2020 година м-р Дејан Михајлов - поднесе оставка од функцијата - член на

Управниот одбор. Согласно законските прописи, со одлука од Надзорниот одбор на Друштвото,
истиот продолжи да ја врши функцијата до изборот на нов член на одборот, во период не

подолго од законски утврдениот рок. М-р Дејан Михајлов функцијата - член на Управниот одбор
ја вршеше заклучно со 29.01.2021 година.
Во текот на 2020 година до 11.11.2020 година Надзорниот одбор на Друштвото работеше во
состав од 3 (три) члена:

1. Габор Лехел /бабог 1_еКе1/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас/РКШрр ВагсЈаѕ/ - член на Надзорниот одбор; и
3. Зоран Димов /2огап Ојгпоу/ - независен член на Надзорниот одбор.
Од 11.11.2020 година, согласно измените на Статутот на Друштвото, со Одлука од Собранието на
акционери на Друштвото беше назначен уште еден независен член на Надзорниот одбор, Г-дин
Климе Попоски, како четврти член на одборот со тоа што од овој датум како и на датум
31.12.2020 година, Надзорниот одбор на Друштвото работеше во состав од 4 (четири) члена:

1.
2.
3.
4.

Габор Лехел /бабог 1_еКе1/ - Претседател на Надзорниот одбор;
Филип Бардас /РКШрр ВагсЈаѕ/ - член на Надзорниот одбор; и
Зоран Димов /2огап Ојгпоу/ - независен член на Надзорниот одбор и
Климе Попоски/К1!те Ророѕк|/-независен член на Надзорниот одбор.

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваат потребните услови за извршување на својата
функција согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување и до
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Агенцијата за супервизија за осигурување се доставени сите потребни известувања и докази во
однос на исполнување на стандардите за соодветност (Ш апс) ргорег сгИепа) на секој од
членовите поединечно.

Согласно одлука на Собранието на акцинери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат
надомест за вршењето на своите функции, додека податоците за надоместоците на членовите
на Управниот одбор се дел од Финансиските извештаи кои се составен дел на овој Годишен
извештај.
Во текот на 2020 година беше одржана редовна седница на годишно Собрание на акционери на
15.05.2020 година. На годишното Собрание беа одобрени сите годишни извештаи за 2019
година, беше одобрена работата на сите членови на Управниот и Надзорниот одбор за 2019
година, беше одлучено за распределбата на добивката за 2019 година и тоа: законски дел за
резерви за сигурноста остатокотод добивката беше пренесена како нераспределена добивка за
наредната година.

Согласно известувањето од Агенцијата за супервизија за осигурување во однос на потребата од
воздржување од носење на одлука за исплата на дивиденда за 2019 година, а поради состојбата
со пандемијата од корона вирусот, Собранието не ја донесе одлуката за исплата на дивиденда
за 2019 година. На седницата на Собранието беше назначен надворешниот ревизор за 2020
година.
На 11.11.2020 беше одржано вонредно Собрание на Акционери на кое се донесе Одлука за
измена на Статутот на Друштвото во делот на зголемување на бројот на членови на Надзорниот
одбор на Друштвото од постојните 3 на 4 члена. Со Одлука за назначување на нов член на
Надзорниот одбор на Друштвото за независен член на одборот беше назначен Г-дин Климе
Попоски за кој до Агенцијата за супервизија на соигурување беа доставени сите потребни
документи како доказ за законски утврдени критериуми за избор (Ш&ргорег).

11. Политики и внатрешни акти на Друштвото
Друштвото во текот на 2020 година усвои нови, односно ревидираше дел од постојните интерни
акти и политики во насока на подобрување на корпоративното управување на Друштвото, а
истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива
како и со ВИГ Групациската регулатива.

Во однос на интерните акти, меѓу другите, беа ревидирани и Кодексот на деловна етика, актите
за управување со документи, за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, за
спречување на злоупотреба на пазарот, за аутсорсинг, за усогласување со регулатива, за
информатичката технологија, за реосигурување и други.

Меѓу другите акти, Политиките за Заштита на лични податоци, за ризик и проценка на
солвентност_ОКЅА, Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и
исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ, Упатствата за вреднување на
финансиски инструменти, за резервација на штети, за пријава на штета, беа усвоени како нови
акти на Друштвото.
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Поддршка на информатичката технологија

Информатичката технологија е клучен фактор за зголемување на перформансите и за современо
работење и подобрување на ефектите во работењето. Друштвото континуирано ги следи
новините во информатичката технологија и истите ги имплементира.

Во текот на 2020 година процесот на реализација и имплементација на планираните активности
и развојните процеси беше значително успорено поради состојбата со пандемијата од
коронавирусот која имаше значителен одраз во сите сегменти од работењето.
Во 2020 година се продолжи со имплементација на веб системотза обработка и ликвидација на
штети како и се реализираа низа активности за подобрување на е-1пѕиге системот за продажба
на полиси.
Во текот на 2020 година беше ставена во употреба новата ИТ опрема која беше набавена во 2019
година за доопремување на постоечките Подружници и опремување на ново отворени
Подружници на Друштвото.

12.

Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор

Овластен надворешен ревизор на Друштвото за 2020 година, согласно одлуката на Собранието
на акционери од 15.05.2020 година е Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс
РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (Р\А/С). Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса Бул. 8-ми
Септември бр.16, Хипериум Бинис Центар, 2ри кат, Скопје, а нивната веб страна е
уууууу.руус.сот.тк
Согласно Законот за супервизија на осигурување, Друштвото има вработено и внатрешен
ревизор кој има лиценца за овластен ревизор.

Внатрешен ревизор на Друштвото за 2020 година е г-дин Ленин Прцуловски со лиценца за
овластен ревизор бр. 07-27581/1 од 02.02.2005 година.

13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување
Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва може да работат само
во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на
осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од
24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за
осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување - Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каско) - Класа 3
4. Осигурвање на шински возила (каско) - Класа 4
5. Осигурување на воздухоплови (каско) - Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каско) - Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карго) - Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди - Класа 8
9. Други осигурувања на имот-Класа 9
10.Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила - Класа 10
и
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И.Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови - Класа 11
12.0сигурување од одговорност од употреба на пловни објекти - Класа 12
13.Општо осигурување од одговорност - Класа 13
14.0сигурување на кредити - Класа 14
15.0сигурување на гаранции - Класа 15
16.0сигурување на правна заштита - Класа 17
17.0сигурување на туристичка помош - Класа 18
Во овие класи на осигурување, Друштвото ги склучуваше следните видови на договори за
осигурување: Зелен картон; Патничко осигурување; Транспорт - меѓународен, копнен; Групно
патнчко осигурување; Осигурување од незгода, Здравствено осигурување на странци во РМ;
Осигурување пожар индустрија; Осигурување пожар цивил; Патници во јавен превоз; Транспорт
- домашен, копнен; Кршење на машини; Гранично осигурување; Задолжително осигурување на
бродови и чамци; Провална кражба и разбојништо; ЦМР; Транспорт - меѓународен, авионски;
Кршење стакло; Осигурување на објекти во градба; Електростопански претпријатија - кршење
машини; Електроснки сметачи и процесори; Менаџерско осигурување; Домаќинско
осигурување; Поморски транспорт; Осигурување на стакло од кршење; Дополнително
здравствено осигурување на лица во случај на тешки болести и операции; Осигурување на
компјутерска опрема; Осигурување на филмски претпријатија; ТИР гаранции; Задолжително
осигурување на авиони; Електростопански претпријатија; Каско осигурување на бродови и
чамци; Осигурување на стока во ладилници; Каско осигурување на авиони; Дополнително
здравствено осигурување; Осигурување од одговорност на здравствени работници; Осигурување
од одговорност на нотари; Осигурување од одговорност на туристички агенции; Осигурување од
одговорност на адвокати; Осигурување од општа одговорност; Осигурување од одговорност на
брокери; Осигурување од одговорност од употреба на производ; Осигурување од одговорност
на сметководители; Осигурување од одговорност на извршители; Осигурување од одговорност
на телохранители, детективи и агенции за обезбедување; Осигурување од одговорност на судски
вештаци и проценители; Осигурување од одговорност на стечајни управители; Осигурување од
одговорност на геодети; Осигурување од одговорност на проектанти; Осигурување од
одговорност на работодавач; Осигурување од одговорност на ревизори; Осигурување од
одговорност на шпедитери; Каско осигурување на моторни возила;Комбинирано осигурување патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на
хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; осигурување на мали и средни
претпријатија; осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на
продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

14. Завршни согледувања
Друштвото и покрај здравствената криза, организациските и структурните промени, сепак успеа
да го оствари планот за 2020 година во поглед на бруто полисираната премија и добивката.
Друштвото имаше успешна 2020 година, горди сме на постигнатите резултати, но пред се сме
горди на сите наши осигуреници кои поради нашата посветеност на нивните потреби и
проблеми одлучија да ни ја дадат нивната доверба во огромен број.

На крајот на годината Друштвото има вкупна бруто полисирана премија од 712.129.143,00
денари и висок процент на поврат на клиенти. Ваквите резултати само го покажуваат
вистинскиот приод на Друштвото кон сопственото работење, кое е фокусирано на давање на
беспрекорна услуга на нашите осигуреници.
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Истовремено, Управниот одбор беше целосно посветен и кон остварување на поставените цели,
остварена е добивка по оданочување во износ од 34.255.159,00 денари, што е 13,87% повраток
на акционерскиот капитал. Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2021
година, каде Друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели
во Планот за работа за 2021 година.

Прилог и составен дел на овој Извештај се Годишните финансиски извештаи и Потврдата од
овластен актуар со мислењето за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани
согласно Законот за супервизија на осигурување.

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје

г

[тел на Управен одбор
Проф. Д-ВЗоран Нарашанов

$Р\
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Акционерско друштво за осигурување
Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

4/9/2021

ЕМБС: 05702470
Целосно име: Акцнонерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена
Иншуренс Груп Скопје
Вид на работа: 600
Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување
Тип на документ: Годишна сметка
Година: 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака
Опис
за
АОП

Претходна
година

_

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста Нето за тековна
за
година
тековна
година

1

- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(002+003)

14.179.982,00

10.574.477,00

3

- - Останати нематеријални средства

14.179.982,00

10.574.477,00

4

- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(005+008+009+010+011+012)

23.032.906,00

19.455.200,00

5

- - Недвижности (006+007)

909.957,00

882.282,00

7

- - Градежни објекти

909.957,00

882.282,00

8

- - Постројки и опрема

21.838.786,00

18.288.755,00

12

- - Останати материјални средства

284.163,00

284.163,00

13

- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)

946.376.003,00

947.809.444,00

15

- - П.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА
21.423.552,00
ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)

22.263.745,00

20

- - Останати финансиски вложувања во подружници,
21.423.552,00
придружени друштва и заеднички контролирани
друштва

22.263.745,00

21

- - Ш.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА
(022+034+035)

924.952.451,00

925.545.699,00

22

- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)

437.581.035,00

462.827.108,00

23

- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат
до достасаност (024+025)

246.551.662,00

247.387.773,00

25

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

246.551.662,00

247.387.773,00

26

- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за 191.029.373,00
продажба (027+028+029)

215.439.335,00

28

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

191.029.373,00

215.439.335,00

35

- - Депозити, заеми и останати пласмани
(036+037+038+039)

487.371.416,00

462.718.591,00

36

- -Депозити

474.244.314,00

449.206.192,00

39

- - Останати пласмани

13.127.102,00

13.512.399,00

42

- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ
РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)

367.036.766,00

355.291.575,00

43

- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за преносни премии

165.807.194,00

152.444.698,00

46

- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за штети

201.229.572,00

202.846.877,00

50

- - Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

51

- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)

254.910.245,00

213.367.663,00

52

- - 1.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ
НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)

160.769.847,00

155.002.182,00

1.288.827,00
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53

- - Побарувања од осигуреници

160.769.847,00

155.002.182.00

56

- - П.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА
СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

30.715.998,00

9.747.164,00

57

- - Ш.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
(058+059+060+061)

63.424.400,00

48.618.317,00

58

- - Останати побарувања од непосредни работи на
осигурување

39.349.000,00

24.071.392,00

59

- - Побарувања по основ на вложувања

16.875.922,00

16.713.364,00

61

- - Останати побарувања

7.199.478,00

7.833.561,00

62

- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ

18.933.296,00

16.554.851,00

65

- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)

47.042.013,00

71.087.588,00

66

-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001 +004+013+041 +042+050+051 +062+063+064+065) 1 °71 Л11

67

- - Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

68

- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070406.142.565,00
071 -072+073+074+079-080+081 -082)

440.397.724,00

69

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

247.036.938,00

247.036.938,00

74

- - VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)

90.819.147,00

107.191.717,00

75

- - Законски резерви

90.819.147,00

107.191.717,00

79

- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

19.168.769.00

51.913.910,00

81

- - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ
ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД

49.117.711,00

34.255.159,00

оо

- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ
(087+088+089+090+091+092)

802.300.337,00

769.244.367,00

87

- - Бруто резерви за преносни премии

402.318.552,00

373.059.974,00

89

- - Бруто резерви за штети

398.341.917,00

396.152.972,00

11

80.917.162,00

1.635.429.625,00
97.369.109,00

90

- - Бруто резерви за бонуси и попусти

1.639.868,00

31.421,00

94

- - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И
НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)

7.211.993,00

4.499.360,00

95

- - Резервирања за пензиски планови, отпремнини и
слични обврски кон вработените

6.673.372,00

3.960.739,00

96

- - Останати резервирања за ризици и неизвесности

538.621,00

538.621,00

97

- - Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

335.311,00

97.051,00

99

- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)

447.954.584,00

382.950.642,00

100

- -1. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА
ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)

8.886.872,00

15.454.994,00

101

- - Обврски спрема осигуреници

8.886.872,00

15.454.994,00

104

- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА
СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

371.630.169,00

303.182.880,00

105

- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
(106+107+108+109+110)

67.437.543,00

64.312.768,00

107

- - Останати обврски од непосредни работи на
осигурување

40.829.042,00

48.354.678,00

109

- - Тековни даночни обврски

583.882,00

538.390,00

110

- - Останати обврски

26.024.619,00

15.419.700,00

112

- - Ѕ. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И
ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

7.566.421,00

38.240.481,00

113

- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ
(068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)

1.671.511.211,00

1.635.429.625,00

114

- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА

80.917.162,00

97.369.102,00

Биланс на успех
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Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

Опис

Претходна
година

201

- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(202+211+234+235)

590.283.432,00

544.924.873,00

202

- - 1.3АРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО
ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)
(203+204+205-206-207-208+209+210)

365.861.675,00

335.194.698,00

203

- - Бруто полисирана премија за
осигурување

807.500.294,00

710.694.021.00

204

- - Бруто полисирана премија за
соосигурување

1.488.583,00

1.435.122,00

207

- - Бруто полисирана премија пренесена
442.708.667,00
во реосигурување/ретроцесија

392.450.415,00

208

- - Промена во резервата за преносна
премија

22.020.047,00

-28.878.466,00

210

- - Промена во бруто резервата за
21.601.512,00
преносна премија-дел за реосигурување

-13.362.496,00

211

- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА
(212+219+228)

25.911.200,00

26.420.732,00

219

- - Приходи од останати вложувања
(220+221 +222+223+224)

25.911.200,00

26.420.732,00

220

- - Приходи од камати

25.277.660,00

24.731.922,00

221

- - Приходи по основ на курсни разлики 633.540,00

1.688.810,00

234

- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНОТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

164.544.037,00

177.134.940,00

235

- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И
ДРУГИ ПРИХОДИ

33.966.520,00

6.174.503,00

236

- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(237+245+255+258+261+280+298+301)

534.730.782,00

505.515.557,00

237

- -1. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО
ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240241+242-243-244)

167.136.397,00

149.332.899,00

238

- - Бруто исплатени штети

355.837.035,00

327.207.721,00

239

- - Намалување за приходот од бруто
реализирани регресни побарувања

5.190.744,00

4.349.356,00

241

- - Бруто исплатени штети-дел за
реосигурување/ретроцесија

192.131.557,00

169.719.216,00

242

- - Промени во бруто резервите за штети 23.365.605,00

-2.188.945,00

244

- - Промени во бруто резервите за
штети-дел за реосигурување

14.743.942,00

1.617.305,00

245

- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ
ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД
РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)

3.082.208,00

-1.988.559,00

252

- - Промени во останати технички
резерви, нето од реосигурување (253254)

3.082.208,00

-1.988.559,00

253

- - Промени во останати бруто технички
3.082.208,00
резерви

-1.988.559,00

258

- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И
ПОПУСТИ, НЕТО ОД
РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)

115.129,00

577.866,00

260

- - Трошоци за попусти (кои не зависат
од резултатот)

115.129,00

577.866,00

Ознака за
АОП

1Ј1е:///С:/!Јѕегѕ/тсГ|и1еуа002/Ооадп1оас1ѕ/Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија...

3/7

4/9/2021

261

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)

304.940.609,00

312.008.775,00

- - Трошоци за стекнување на
осигурувањето (263+264+265+266)

150.001.960,00

176.889.275,00

263

- - Провизија

103.539.471,00

155.839.034,00

265

- - Промена во одложените трошоци за
стекнување

-10.538.969,00

-24.045.575,00

266

- - Бруто плати за вработените во
внатрешната продажна мрежа

57.001.458,00

45.095.816,00

267

- - Административни трошоци
(268+269+275+276)

154.938.649,00

135.119.500,00

268

- - Амортизација и вредносно
усогласување (обезвреднување) на
материјалните и нематеријалните
средства кои служат за вршење на
дејноста

14.195.208,00

14.313.508,00

269

- - Трошоци за вработените
(270+271+272+273+274)

42.944.621,00

50.475.555,00

270

- - Плати и надоместоци

42.944.621,00

50.475.555,00

275

- - Трошоци за услуги на физички лица
кои не вршат дејност со сите давачки

28.867.835,00

17.472.647,00

276

- - Останати административни трошоци
(277+278+279)

68.930.985,00

52.857.790,00

277

- - Трошоци за услуги

48.884.179,00

39.537.077,00

278

- - Материјални трошоцн

8.585.709,00

7.107.829,00

279

- - Трошоци за резервирања и останати
трошоци од работењето

11.461.097,00

6.212.884,00

280

- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА
(281+287)

769.237,00

6.166,00

287

- - Расходи од останати вложувања
(288+289+290+291+294+295)

769.237,00

6.166,00

289

- - Расходи за курсни разлики

769.237,00

6.166,00

298

- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНОТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ 42.587.221,00
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)

44.793.820,00

300

- - Останати осигурително технички
трошоци, намалени за реосигурување

42.587.221,00

44.793.820,00

301

- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ
(302+303)

16.099.981,00

784.590,00

302

- - Загуби поради обезвреднување на
побарувања по основ на премија за
осигурување

6.591.632,00

-468.177,00

303

- - Останати финансиски и други
расходи

9.508.349,00

1.252.767,00

306

- - Добивка за деловната година
(201+304)-(236+305)

55.552.650,00

39.409.316,00

310

- - Добивка пред оданочување (306+308)
55.552.650,00
или (306-309)

39.409.316,00

312

- - Данок на добивка

6.434.939,00

5.154.157,00

315

- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА
ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310312+313-314)

49.117.711,00

34.255.159,00

317

- - Просечен број на вработени врз
основа на часови на работа во
пресметковниот период (во апсолутен
износ)

185,00

166,00

262
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318

- - Број на месеци на работење (во
апсолутен износ)

12,00

12,00

329

- - Добивка за годината

49.117.711,00

34.255.159,00

348

- - Вкупна сеопфатна добивка за
годината (329+346) или (346-330)

49.117.711,00

34.255.159,00

Државна евиденција
Исправка на . т
г
Нето за
вредноста
г
тековна
година
година

Ознака за
АОП

Опис

„
Претходна
г
година

613

- - Набавна вредност на
компјутерскиот софтвер развиен за
сопствена употреба

17.560.118,00

18.449.238,00

615

- - Акумулирана амортизација на
компјутерскиот софтвер развиен за
сопствена употреба

3.380.136,00

7.874.761,00

616

- - Сегашна вредност на
компјутерскиот софтвер развиен за
сопствена употреба(< или = АОП
003 од БС)

14.179.982,00

10.574.477,00

625

- - Набавна вредност на градежни
објекти

1.107.000,00

1.107.000,00

627

- - Акумулирана амортизација на
градежни објекти

197.043,00

224.718,00

628

- - Сегашна вредност на градежни
објекти(< = АОП 007 од БС)

909.957,00

882.282,00

629

- - Набавна вредност на постројки и
опрема

111.104.886,00

115.283.196,00

630

- - Акумулирана амортизација на
постројки и опрема

89.266.100,00

96.994.441,00

632

- - Сегашна вредност на постројки и
21.838.786,00
опрема(< = АОП 008од БС)

18.288.755,00

645

- - Оригинални уметнички и
литературни дела

284.163,00

284.163,00

655

- - Останати вложувања(< или =
АОП 020 од БС)

21.423.552,00

22.263.745,00

656

- - Краткорочни депозити(< или =
АОП 036 од БС)

170.371.000,00

244.706.192,00

657

- - Долгорочни депозити(< или =
АОП 036 од БС)

303.873.314,00

204.500.000,00

670

- - Побарувања од купувачи(< или =
АОП061 одБС)

1.768.217,00

6.248.214,00

671

- - Парични средства во банка и во
благајна(< или = АОП 062 од БС)

18.259.844,00

16.019.929,00

672

- - Парични еквиваленти(< или =
АОП 062 од БС)

673.452,00

534.922,00

682

- - Обврски спрема добавувачи(< или
19.025.253,00
= АОП ПОодБС)

8.752.601,00

683

- - Приходи по основ на провизија од
реосигурување и учество во
157.622.746,00
добивка(< или = АОП 234 од БУ)

171.761.518,00

684

- - Трошоци од услуги на физички
лица кои не вршат дејност( = АОП
275 од БУ)

28.867.835,00

17.472.647,00

685

- - Трошоци за наемнини(< или =
АОП 277од БУ)

15.855.956,00

14.101.850,00

686

- - Трошоци за банкарски услуги(<

3.204.074,00

3.033.724,00

Бруто за
тековна
година
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или = АОП 277 од БУ)
687

- - Трошоци за премии за
осигурување(< или = АОП 277од
БУ)"

659.219,00

781.283,00

688

- - Трошоци телекомуникациски и
транспортни услуги(< или = АОП
277 од БУ)

9.021.576,00

8.425.464,00

689

- - Трошоци за услуги за
одржување(< или = АОП 277 од БУ)

3.469.169,00

2.841.114,00

690

- - Трошоци за маркетинг,
репрезентација, спонзорства и
даноци(< или = АОП 277 од БУ)

8.038.831,00

4.091.767,00

691

- - Трошоци за останати услуги(<
или = АОП 277 од БУ)

8.635.354.00

6.261.875,00

692

- - Трошоци за резервни делови и
материјали за поправка и
одржување(< или = АОП 278 од БУ)

63.756,00

693

- - Трошоци за канцелариски и
потрошен материјал (< или = АОП
278 од БУ)

2.245.595,00

1.756.019,00

694

- - Трошоци за комунални услуги
(струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 2.306.961,00
одБУ)

2.043.360,00

696

- - Трошоци за печатење обрасци (<
или = АОП 278 од БУ)

2.568.667,00

2.408.104,00

697

- - Трошоци за весници и списанија
(< или = АОП 278 од БУ)

404.790,00

264.030,00

699

- - Трошоци за потрошено гориво (<
или = АОП 278 од БУ)

995.940,00

636.316,00

701

- - Трошоци за резервирања(< или =
АОП 279 од БУ)

951 525 00

703

- - Трошоци по основ на
надоместоци за службени патувања
и патни трошоци(< или = АОП 279
одБУ)

1.657.236,00

288.180,00

705

- - Трошоци за стручно
усовршување(< или = АОП 279 од
БУ)

4.559.060,00

2.057.531,00

707

- - Трошоци за ревизија(< или =
АОП 279 од БУ)

954.400,00

754.130,00

709

- - Трошоци за даноци и
придонеси(< или = АОП 279 од БУ)

190.766,00

710

- - Останати трошоци од
3.148.110,00
работењето(< или = АОП 279 од БУ)

711

- - Исплатени дивиденди

25.198.550,00

712

- - Просечен број на вработени врз
основа на состојбата на крајот на
месецот

185,00

3.113.043,00

166,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за
АОП

Опис

Нето за
тековна
година

2480

- 65.12 - Неживотно осигурување

544.924.873,00

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за Претходна
тековна
година
година

Потпишано од:
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Та1јапа КаТиѕНеуѕка КаШѕкнкј
1а1јапа.ка1иѕеуѕка@\У1ппег.тк
СН=КЉѕТгиѕ{ риаПНеб СегНЛсаГе Ѕегсчсеѕ,
О1Ј=С1аѕѕ 2 Мапа§е<ј РК1 ЈпсНуЈбиа!
ЅиВѕспВег СА, О1Ј=ЅутапГес ТгиѕГ Керуогк,
О=К1ВЅ АО Ѕкорје, С=МК
КЉѕТгиѕГ риаННес! СегНѓЈсаге ЅегуЉеѕ
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и
вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање)
од страна на Централниот Регистар.
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