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5t/flAHC CTAI-bA
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llonyruaBa Apyr"urBo 3a ochrypaFbe

Ha3qB KOMPANUA DUNAV OSIcURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)

y xilJbaAaMa ArHapa -

fpyna pacyHa, pacyH no3uqHlA AOn HanoHeHa 6poj

913Hoc

TeKyha roAHHa

npeuoAHa roAxHa

Kpajbe fraEe nocerHo daEe

1 2 3 4 5 6 7

AI(T!tBA

00
A, HEYNTATEHU YNTCAHI.I
KANUTA,I

0001

E. CTAJIHA 14MOBl,IHA

(0003+0004+0005+0006+
0009+0010+0021+0022)

0002 12it2+034 t40"rB31i 0

01, ocqM 012,013 u Aena 019
I HE[4ATEPh]MHA YTATA|tA
(14MoBl,1HA)

0003
.1} 14nE-q5 392i03

012. fleo 019 II ryABfiN 0004

013, aeo 019 III COOTBEP I,4 OCTMA NPABA 0005
1 5ri5:il

02, ocffM 021, Asa 027 , Aena 028 h
lena 029

IV HEKPETHI,1HE, NOCTPOJEIbA h
onPEMA (0007+0008)

0006 g{r'724!9 q.q26il\ 0

O2O, 022, 023, 025, A26, Aeo 027, Aeo
028. aeo 029

1. HeKperHilHe, nofrpojeba ff onpeMa

Kojil m)ry(e 3a o6aBDabe AuarHofril
0007

2:l 559$326 66341.64

O24, Aeo 027, Aeo 028, aeo 029 . ly'aBefriluiloHe HeKperBuHe 0008
2.1 1074083 32q6.161.

021, Aeo 027, Aeo 028, Aeo 029 v 6l,,1oIourKA CPEACTBA )009

03, ocqN 037
vI AyTOPOgHTI O14HAHCI1JCKl4

nrAC[4AHr,1 (001 1+0015)
)010

71.39?3',1 1571 C55 0

1. Yceuha y (anurany
(0012+0013+0014)

)011
1Bn?564 1 903179 0

030. aeo 039 a) 3aBilcHfix npaBHilx nilqa )012 157714S 1,215{9i

031, ,qeo 039
6) npilApyxeHux npaBH[x nilqa x
3ajeAH[cKilM noAyxBarilMa

1013
687482

Aeo 038, Aeo 039 e) omarux npaanrx nuqa 1014 29)5.16

2, ofranff AyropocHil OflHaHctrjcKU
nnacMaHil (0016+0019+0020)

1015 2695$i 16678i 5 0

036, Aeo 039
2.1. 14HBefrilLluje Koje ce Apxe Ao

aocneha (0017+0018)
1016 )h9L6? rcai426 li

aeo 036, aeo 039
a) A\p(HilcKe xaprhje oA BpeAHofrtr ca

OtrKcHilM nptrHocoM
0017 2695d7 1603426

Aeo 036, Aeo 039
6) Ofrane xapruje oA BpeAHofru ,
uHBefrhquje Koje ce Apxe Ao Aocneha

0018

033, Aeo 039 2.2. AenBVrv KoA 6aHaKa 0019
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fpyna pacyHa, pacyH n03ilu!tJA AOn HanoMeHa 6poj

!lsHoc

TeKyha roAtrHa

npe[oAHi roahEa

Kpajbe frabe JloqerHo cabe

1 2 3 4 5 6 7

Aeo 038, Aeo 039
2.3. Ofrantr HenoMeHYru AYroPocHY

6[HaHcujcKu nnacMaHu
0020 6,-:45f)

04, oc[M 040 VII OCTMA AYTOPO']HA CPEgCIBA 0021

040 VIII OANOXEHA NOPECKA CPETCTBA oo221i

B. OEPTHA HMOBHHA

(0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)
0023 1.975i]1r9 14729806 0

10, 13, 15 3M1,4XE 0024 3989r :i3,q93

t4
II CIAflHA CPEACTBA HAN4EIbEHA

uPol614 1,1 CPEACTBA nOCJIOBAibA

KOJE CE OEYCTABJ}A

c025

III NOTPAXI,IBAI-bA, NIACMAH14 I,4

TOTOBtlHA (0027+0032+0033+0044)
0026 t6'r39769 11871313 0

1. norpaxuBaba
(0028+0029+0030+0031)

0021 26 2737753 1273668 0

Aeo 20, Aeo 21

1.1. norpaxtrBaba 3a nPeMUlY

ocilrypasa, caocurypasa il
peocilrypasa

0028 1732666 I U2q6B2

Ieo 20, Aeo 21
1.2. norpaxuBasa oA peocurypaBaqa il
peTpoqectroHapa

0029 )1ii4c.l 125930

Aeo 21 ,3. norpaxuBaba 3a perpec€ 0030 !5855

22, ocvq 223 t,4, Ofrana norpaxfiBaba 0031 l gtiB.J4 24\84:a

2. norpaxilBaha 3a Bilue nnaheH

nope3 Ha Ao6uraK
3032 1t564{t

3. OuHaHciljcKil nnacMaHtr

(0034+0038+0042+0043)
0033 13685111 2421r"-1tj 0

233, Aeo 239

3,1. OuHaHcujcKa cpeffBa
pacnonoxilBa 3a npoAajy
(0035+0036+0037)

0034 21*j21 '.)77247 0

aeo 233, aeo 239
a) AlDKHuqKe xapruje oA EPeAHoffu

pactronoxtrBe 3a npoAajy
003s

.qeo 233, Aeo 239
6) BnacHtrqKe xaprtrle oA BPeAHofr[

DacnonoxrBe 3a nPoAajY
)036 t76i21 \7i217

aeo 233, aeo 239

B) Ofrane xaprhje oA BPeAHofrfr [
+ff HaHcxjcKa cpenfr Ba pacnonoxtrBa 3a

npoaajy

0037

236, aeo 239

3.2, OxHaHcujcKa cpeAfrBa Koja ce

xcKa3yiy no Oep BpeAHoqff KPo3

6ilnaHc ycnexa (0039+0040+0041)
0038 1C0655C-a 191CC2 c

leo 236, reo 239

a) AIDKHilHKe xapruje oA BPeAHofrh

Koje ce [cKa3yjy no Oep BPeAHofrtr

rpo:6uranc ycnexa

0039 9965557

Aeo 236, Aeo 239

6) BnacHilcKe xaprule oa BPeaHoffr

Koje ce ucKa3yjy no Oep BPeAHo-ff

Kpo3 6[naHc ycnexa

0040 1.9395i 11571

[eo 236. aeo 239

B) ofrane xaprilje oa BpeaHofrh il

OtrHaHciljcKa cperfrBa Koja ce ilcKa3yiy

no Oep BpeAHofrx Kpo3 6ilnaHc Ycnexa

0041
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fpyna paqyHa, paqyH n03UqtlJA AOn HanoMeHa 6poj

[43Hoc

Texyha roauHa

llpefloaHa roatrHa

Kpajbe 6abe IlocsHo frabe

1 2 3 4 5 6 7

232. Leo 239
3.3, KparKopocHtr aenGurx Koa

6aHa(a
0042 t!i20i100 250a]32

235, 238, aeo 239
3.4. Oranil KparKopocHil OxHaHcxlcKh
nnacMaHr

0043 16021i89

24 4. foroailHcKu eKBtrBaneHT, il roroBqHa 0044 29 i0::.6Bll0 79;Ai77

26 IV NOPE3 HA AOAAry BPEAHOCT 0045

V AKT'1BHA BPE[4EHCKA

PA3TPAH14r.r ErbA (0047+0048)
0046 lit 2078584 I qR58a3 D

214
1. Pa3rpaHHceHu rpouKoBr npil6aBe

ocilrypaba
0047 2A*4514 1 375705

270, 271, 212,273, 279
2. Apyra afiffBHa BpeMeHcKa

pa3rpaHucesa
0048 7441.4 :i0r 8B

VI TEXH1,,1I,1KE PE3EPBE KOJE NMAJY
HA TEPET CAOCilTPABAI,]A,

PEOChTPABAqA l,,1 PETPOLIECI,4OHAPA

(0050+0051+00s2)

0049 :il 5q1 q5 1 911]69 t' {'l

275

1. Pe3epBe 3a npeHocHe npeMffie Koje

naaajy Ha reper caocilrypaBaca,
peocilrypaBaca h perpoqecxoHapa

0050 1tJ4ili5 t2rJ5)t}

276

2, Pe3epBrcaHe urele Koje naaajy Ha

Teper caocilrypaBaca, peocilrypaBaqa u
peTpoqecuoHapa

0051 5il46ig /*79? i

277

3. ofrane rexililqKe pBepBe Koje

naaajy Ha reper caocilrypaBaca,
peocilrypaBaqa il perpoqeciloHapa

0052 22AA

r. YKYNHA AKTI.IBA
(0001+0002+0023)

0053 it/-74233 lnlltt'12i) l

88 A. BAHEI,ITIAHCHA AKT]4BA )054

"13i1,
1n1267

NACHBA

A. KANHTA'I
(0402+0407+0408+0411+ 0412

0413 + 0414 -A49 - 0420+0421)
)401 32 9449598 B99l00l

I OCHOBHh i,1 OCTMI4 KANI4TM
(0403+0404+0405+0406)

)402 5853775 10751274 0

100 L. AKLlilicxff KanilTafl 0403 2i\4{574 !113605

303, 304 2. ApxaBHu u ApyurBeH, Kanilran 0404 2967480 55n8247

301,302
3, YnGff ApyurBa 3a FalaMHo
ocurypabe

0405

309 4. Ofranil (anilTan 0406 131.421 131.+?1

31 II HEYN,IAiEHI,1 YN'1CAHI/ KANLlTA-l"l 0407

tll PE3EPBE (0409+0410) 0408 0 3739S3 u

305 1. EMilctroHa npeMuja )409 3956-i

306, 307
2, 3aKoHcKe, ffar}TapHe h Apyre
pe3epBe

1410 3iS4)i)
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fpyra paqyHa, pacyH n03Htll,uA AOn HanoMeHa 6poj

tl3Hoc

TeKyha roAtrHa

npe[oAHa roAf,Ha

Kpajbe frabe noqerHo cabe

I 2 3 4 5 6 7

320

IV PEBMOPh3AUhOHE PE3EPBE NO

ocHoBv PEBMOPTI34Ut4lE

H EI!-lATEPIIJMHE 14I\-IOBt,1HE/

HEKPETH14HA, NOCTPO.]EI-bA I,4

ONPE[1E

0411 3164175 2t3{\i.63

32, ocilM 320 HEPEMl,,t3OBAH14 AO6t4Ut/ 0412 203070 2t3070

33 r'I HEPEMI,.I3OBAHh ry6fiUt1 0413 14481\

34, ocvY 342
VII HEPACNOPEEEH14 AO6L1TAK
(0415+0416)

0414 j7)qi'3 291784 0

340
1. HepacnopetleHu 406fiaK paHtrjux

roarHa
0415 2595

341
2. HepacnopebeHtr ao6ilraK reKyhe
TOAIHE

0415
37C3:B

35, ocuv 352
vu ry6rTAK AO Bt/Ct4HE KAnL4TMA
(0418+0419)

04t7
n 5540267 0

350 . fy6urax u: paHujtrx roAuHa 0418 41{t6324

3s1 fy6uraK reKyhe roAuHe 0419 137t!43

037, 237 tx oTKvnJbEHE conCTBEHE AKUr4rE 0420

X YI]EI]ITA 5E3 NPABA KOHTPONE o421

E. PE3EPBI4CAIbA }I O6ABE3E
(0423+0430+0434+0435+
0444+0453+0457)

0422 223i4635 tE"r8!,i1i L}

I AyTOPOqHA PE3EPBI1CAtbA
(0424 + 04 25 + 0 4 26 + 0 42) + O 4 28 + O 4 29

0423
33 4t60399 4e53jb: 5

400,403 1. MareMartrcKa pBepBa 0424 32tis]l 2r1,16-.59

401

2. PBepBe 3a octrrypaba KoA xojffx cy
ocilrypaHilLu npilxBartrflq Aa ycefrByjy

Y rHBefr[U[OHOM ptr3uKV
0425

402 3. PeepBe 3a q3paBHase p[3ffKa 0426 6tj55+ 1481965

405 , PeepBe 3a 6oHyce u nonyfre 0427

0428

:.]q530

4A'7 , ApyTe TexHtqKe peepBe ocilrypaea

406, 409 6. Apyra ayropocHa pe3epBffcaba 0429 6tl93l 535736

II AyTOPOT]HE O6A8E3E
(0431+0432+0433) 0430

33i:,38 0

411
a) npeMa MarilqHuM v 3aBvcHilM

npaBHilM nIqilMa
)431

412 6) npeva ofranxM noBe3aHffM npaBHilM

nqquMa
)432

410, 413, 414, 475, 417, 419 B) ofrane ayropocHe o6aB*e )433 3i638 bi2'15

416 III OANOXEHE NOPECKE O6ABE3E
.)4 59_q722 63:!755
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fpyna paqyHa, pacyH no3ilr.l14lA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roAuHa

JlpeuoaHa roatrBa

Kpajbe 6abe noqgxo fraEe

1 2 3 4 5 5 7

IV KPATKOPOqHE O6ABE3E
(0436+0440+0441+ 0442+0443)

3435
1ir605S1 14q5:I4li 0

1. KparKoporHe OilHaHciljcKe o6aBBe
(0437+0438+0439)

0436
0 3 tl

420
a) npeMa Mar[qHtrM u 3aBucHxM

npaBHfrM nilLuMa
0437

42r 6) npeMa ofranilM noBe3aHffM npaBHilM

nilLuMa
0438

o0.422 Lo 429, ocqY 427
B) ofrane KparKopocHe QuHaHcrjcKe
06aBe3e

)439 l

421

2. O6aB*e no ocHoBy ffanHhx
cpeAqaBa HaMe6eHilx npoAajtr v

cpeAfraBa nouoBaba Koje ce

o6ycaBDa

)444

3, O6aBse no ocHoBy urera il
yr0BopeHqx [3Hoca

)44! i5 228171 98573

44, 45, 46,47, ocvY 474
4. o6aB$e 3a npeMffjy, 3apaAe u Apyre
o6asege

0442

0443

36 1.6:l?4c8 1.3E$5i2

414 5, O6aBBe 3a nop* il3 p*ynrara

V NAC'1BHA BPEMEHCKA

PA3f PAHt4rlEtbA (0445+0449+0450)
0444 7-q3:32b $+3Ati? 0

. Pe3epBe 3a npeHocHe npeMuje

0446+0447+0448)
0445

37 74-r5239 6,',r70i49 l)

490, Aeo 492 a) xqBorHfix ocilrypaba tr caocilrypaha 0446 ,619 r 47t

491, Aeo 492 6) HexffBorHilx ocurypasa il
caocilrypaba

044 ?43';67rJ 63n9479

aeo 492 B) peocurypasa r perpoqecuja 044B

Aea 497 2, PBepBe 3a HerfreMe ptr3trKe 0449 1578S4

496, 498, 499 3, Apyra nacilBHa BpeMeHcKa

pa3rpaHilqe6a (0451+0452)
0450 :i, 33t651 5S2?B 0

aeo 499
a) oAnoxeHil nptrxoAfi no ocHoBy
peTpecHUx noTpaxxaaba

0451

496, 498, aeo 499
6) ofrana HenoMeHlra nacuBHa

BDeMeHCKa pa3TpaHfr qeha 0452

0453

3l91l5l 5,CJ??E

VI PE3EPBI,4CAHE I]]TETE
(0454+0455+0456) :11 7t11197i) 62948t_!9 0

493. reo 495 a) xvBorHilx ocvrypaba ff caoc[rypaba 0454 ?q0q{ ;f,2\t

494, aeo 495 6) HexuBorHux ocilrypaba il
caocfrrypaba

0455
7?,i'] )t 1 ilz\LL27

Aeo 495
B) yAenr y ureraMa peocilrypaba x
perpoqecilja

0456 5649 r4')74

Aeo 497
VII APYTE TEXHtIqKE PE3EPBE

ochrvPAr-bA - Ao roArlHv AAHA
0457
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fpyna pacyHa, paqyH

r, yKynHA nAcltBA (0401+0422-

O6pa3aq nponilcaH OAnytou o caapxajy u $opuu o6paaaqa QuHaHcujcKtrx rcBeuraja 3a Apyur8a 3a ocurypaue ('Cnyx6enr L4U20L4 v 102/2015).
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Ceruure: SeorpaA-CrapH fpaA, MaKeAoHcKa 4

SI4JIAHC YCNEXA
y neproAy oA 01.01.2015. ao 31.t2.2015. roguHe
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J
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llonyruaBa ApytxrBo 3a ochrypaFbe
MarhqHtr 6poj 07045898 I Uuopa AenarHonn 6512 I 

n[6 100001958

n-urr. *o"ri

- y xr4jbaAaMa AilHapa -

fpyna paqyaa, paqyH n03xr.ltrja HanoMeHa 6poj

!r3Hoc

Tekyha roatrHa ! np"oog"u rognr"

1 2 3 4 5 6

A. nocfloBHt4 nPHxoAH 14 PACXOAIi

I nocaoBH14 (ovHKqHoHAnH!4)
nPilxoAH

( 1002+ 1009+ 1014+ 1015)

001 1t|l )42)1 !5595752

1 . npHxoAf, oA npeMtrja octrrypaba ,
caocrrypaba

( 1003+ 1004- 1005-1006-1007+ 1008)

r002 1 lii9i14lt 153.ilf,49

600, Aeo 602
.1. 06pacyilara npeMilja xffBorH[x oorypaba
caoc[rypaba

1003 i305S31

610,613
.2. 06pacyHara npeMuja HexilBorflffx
curypasa h ca0cilrypaba

1004 lLl15+4t15 16i92324

Aeo 512, Aeo 523
1.3. npeMilja npeHera y caocurypate -
nacuBHa

1005 q0icD;r 12+i)5

aeo 512, aeo 523 [.4. npeMuja npeHera y peocilryparbe 1006

neo 60, Aeo 61

1.5. noBehase pe3epBu 3a npeHocHe npeMilje il
pBepBx 3a HeilfreMe prcuKe ocilrypaba fr

caourypaba
1007 122?.i25 54!: ::

Aeo 60, Aeo 61

1.6. CMahebe psepBU 3a npeHocHe npeMtrle u

pe3epBu 3a HefrreKne p[3HKe 0cfrrypaba il
caocilrypaba

1008

2. npxxoah oa npeM{ja peoctrrypaba tr
perpoqecrja (1010-1011-1012+1013)

1009

aeo 602, 614, 615
2,1. O6pacyHara npeMuja peochrypaba u

perpoqechja
1010

Aeo 512, Aeo 523
2.2. npeMffja npeHera perpoqeciljoM
peochrypaba x perpoqecuja '

01

neo 60, reo 61

2.3. noBehabe p$epBil 3a npeHocHe npeMxje u

pe3epBB 3a He[freMe pil3trKe peocilrypaha I
perpor-tecvja

101

aeo 60, aeo 61

2,4, CMabeBe pe3epB[ 3a npeHocHe npeMtrje u

pe3epBil 3a Hetr-eMe pfr3ilKe peocrrypaba fr

perpoqechja
101

606, aeo 609, 650, .qeo 659
3. npuxoAu oA noooBa HenocpelHo
noBe3aHtrx c nogoBflMa o cxrypaBa

101
.,1 7_545?.t 216146

Aeo 609, 639, 64, Aeo 653, 655, Aeo 659 4. Ofrartr noqoBHx nptrxoAu 1015 122554 4\'l\1
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fpyna pacyHar pacyH n 03trr.ltrja aon HanoHeHa 6poj

tl 3Hoc

TeKyha roAilHa IlpefloaHa roaxHa

2 3 4 5 6

rr nocJloBH14 (ovHKtll4OHAIHH)
PACXOAI.r

(1017+1026+1034-1035-1044+1045-
1046+1047+ 1048)

1016 1.0790173 E?B\12.2

1 . PacxoAf, 3a AyropocHa pe3epBtrcaba u

OyHKqf, oHanHe AotrpxHoce
(1018+1019+1020+1021+
L022+1023+lo24+lo25)

1017 \2E23) i984,151

500
1,1. lVareMarhcKa pe3epBa xxBorHlx
oclrypaba - noBehahe

1018 .i4lBqg 3i2i53

506
1.2. MareMaruqKa pe3epBa Hex[BorHrx

ocurypaba - noBehabe
1019

502 1.3. AonpxHoc aa npeBeHTIBy 020 :i?5r 6l tg$:i37

503 1,4, AonpuHoctr nponucaH{ [oce6HuM 3a(oHilMa 1021 637

504 1.5. AonprHoc fapaHrHoM OoHAy LO22 782 1 {,6 435637

505 .6. Pe3epBilGsa 3a u3paBHabe pu3uKa 1023

507

1.7. PeepBucaba 3a ocfirypaba Koa Ko]fx cy

ocurypaHuqtr [p{xBarunI Aa yqefrByjy ff

lHaeffff qtroHoM ptr3xKy, pe3epBucaba 3a

6oHyce u nonyfle u noaeha*a apyrtx
TexHil9KilX pe3epBfr

1024 l!530

509
1.8. Ofranff pacxoAil 3a AyropocHa
pe3epBilcaba I dyHKqtroHaaae AonphHoce

1025 486&41) :)56433

2. PacxoAn HaxHaAa urera x yroBopeHtrx
v3HOCa

( 1027+ 1028+ 1029+ 1030+103 1-1 032-1 033)

7026 BJ3t 60! 350,131 l

510
2.1. rlilKB[AftpaHe urere I yroBopeHil /3Hoc[

xrBoTHilx ocurypaba
lo27 5874r:) i0712:J3

520
2.2. JlilKBff,qqpaHe urere HexilBorHux

ocfrrypaba
1028 uli09449 693ii0:4

reo 513, aeo 524
2.3. JlffKBuAupaHe urere - yAentr y ureraMa

caoffrypaba
1029 1!t271

aeo 513, aeo 524
2.4, tvKBqavpale urere - yaenu y ureraMa
peoc/rypaba u perpoqecilja

1030 i1?9 706.1

Aeo 53, Aeo 54, Aeo 55

Aeo 603, 620, 621

2.5. PacxoAil ff 3BtrFlaja, npolleHe, nIKBilAaqu]e

[ [cnnaTe HaKHaAa uTeTa u yroBopeHux

u3HOCa

2.6. npilxoAu o,q yceuha caocrrypaba y

HAKHAtril UTCTA

t03

1032

64645'

)'t525J

6798i.r

aeo 603, 622, 623, 624, 625
2.'1. npvxoqh oA yceuha peocurypaba r
perpoqecrja y HaKHaAil urera

1033 13 r5 ?1?2?l

3. PesepBtrcaHe urere - noBehabe

( 1036- 1037+ 1038-1039+ 1040- 1041+ 1042-

1043) , 0

1034
B

3. Pe3epBrcaHe urere - cMabebe

( 1036-1037+ 1038-1039+ 1040-104 1 + 1 042-

1043) < 0

1035

515
3.1. PBepBqcaHe urere xqBorH[x ocrrypasa

- noeehare
1036 5U55

Aeo 604
3.2. PBepB4caHe urere xqBorHlx ocurypaha

- cMaBebe
1037 9Q99
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fpyna paqyHa, pacyH n03trqhja AOr HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roaf,Ha npexogHa rogEEa

1 2 3 4 5 6

s26 3.3. PeepBtrcaHe urere HexilBorHxx
ocilrypaba - noBehabe

1038
i10B2i1 2301977

630 3.4. PeepBtrcaHe urere HexilBorHxx
oc[rypaba - cMabeibe

1039
?c5!?1 9 2r59183

516, 527
3.5. PBepBtrcaHe urere caocffrypaha,
peocrrypasa u perpoqecilja - noBeha$e

1040
5564 t.3187

aeo 604, 632
3,6. Pe3epBilcaHe urere caochrypaba,
peocurypaba tr peTpol{echja - €Maftebe

1041
l..ttss! 284

aeo 513
i 3,7. noBehase p*epBucaHilx urera - yAena

GOCUrypaBaCa, peocff rypaBaqa il
peTpouecfr oHapa v uTeTaMa

1042

63s
3.8. CMabebe pe3epBilcaHxx urera - yAetra

i peocilrypaBaqa, oAHocHo perpoqecqoHapa y
UTCTAMA

1 043

641, 652, 654 v Aeo 673
4. npxxoAH no ocHoBy perpeca tr npoAaje

ouTeheHtrx 6Bapx
lo44

1045

9 3453+ii 35199i)

5L7, 529
5. noBehabe ofrarxx rexHxcKxx pe3epBtr

- HETO

aeo 604, 631, 633, 638
6. CMabebe ofiartrx rexHx\Kffx pe3epst
- HETO

1046 lil 63994{.1

518,528 7, PacxoAn 3a 6oHyce u nonyfre 104 !1 577?6) 5379q9

Aeo 51, Aeo 52 8. Oqantr nosoBHx pacxoAl t04B

L049
III AOEI4TAK - EPyrO nOCIOBHtl
PE3yITAT (1001-1016) 74B3B4B 571C6r0

ry ryEUTAK - 6PyTO nOCnOBHl,l PByn rAT
(1016-1001)

t050

E, np[xoAt4 H PACXOA]4 nO OCHOBy
HHBECTIiq14OHE AKTT4BHOCTH

I nPHXOAI4 O,q UHBECTI4pAISA
cPEACTABA OChryPAlbA

(1052+ 1053+ I 057 + 1058+
L059+ 1060+ 1061)

1051
l?

660, 661, 665. aeo 672

1 , npxxoAu oA 3aEtrcHux x npxApyr(eHHx
npaaHxx ntrqa tr oA 3ajeaHgcKux
noayxBaTa

1052 3)42? b!941

2 . npHxoAx oA ynaraba y HenoKperHofrH
( 10s4+ 1055+ 1056)

1053 i754n:) 91914

Aeo 608, aeo 653
2.1. npffxoAff oA 3aKynBuHa uHBefffiLlloHilx
HEKPCTHfrHA

t054 gi24l 961 1B

aeo 681 2,2. npvxoq[ oA ycsabilBal6a BpeAHoffff
IHBeffqqtroHilx teKpeTHrHa

1055 iI iq?

aeo 670
2.3. nptrxoA[ oA npoAaie HenoKperHofru
(ABtrHBefrilpaba) 1056

564 ti95

Aeo 662 3 , nptrxoAx oA KaMara 1057
!697c-45 2323tJ

Aeo 683, leo 686, reo 687

4 . nptrxoAx oA ycsaDxBaba BpeAHocru

{rnaxcujcrux cpegfraBa Koja ce
ucKa3yjy no +ep BpelHofru xpo3 6uraHc
ycnexa

058 4rl3l.l6

Aeo 672
5.,4o6Hq{ o4 npogaje xaprnja og
BpeaHofrh

059 J6ilt9c
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fpyna paryHa, pacyH nGtrqxja AOn Hanouera 6poj

,1 3Hoc

TeKyha roAtrHa npeuoAHa roAxHa

2 3 4 5 6

aeo 663
6. n03f,TtrBHe KypcHe pa3rxke u3
affitrBHOfrtr trHBeqf,paba

1050
i 5itt17 ,+?.42._1i\

Aeo 671, Aeo 679, Aeo 682/ Aeo 686, Aeo
689

7. Oqaru npf,xoAf, no ocHoBy
ilHBeCTUXOHe anHBHOfrtr

1061
541-3il

rr PAcxoAl,r no ocHoBy uHBEcTl4PAtbA
cPEACTABA OCUTyPAIbA
(1063+r.064+1067+ 1068+1069+1070)

1062 i3 6?1\i2 i57618

560, 561, 565, Aeo 572

I . PacxoAh tr3 oAHoca ca 3aBtrcH{M {
npuapyxeHuH npaBflxM rtrqxMa x x3
saje4xrrrrx no4yxsara

1063

2 . PacxoAu no ocHoBy yraraba y
HetroxperHoctr (1065+1066)

1054
:11988C ilgi I

Aeo 581
2.1. PacxoAtr no ocHoey o6*apelera
IHBefrUqIOHUX HeKpeTHlHa

1065 ll9griiJ

reo 570
2,2, fy1vqv nptr npoAaju HenoKperEoqtr
(aBuHBefrupaby) 1066 ?851

Aeo 583, Aeo 586, .qeo 587

3 . PacxoAtr no ocHoBy ycualltrBaba
BpeAHofr x OtrHaHcxjcxtrx cpegoaBa xoja
ce xcKa3yjy no +ep BpeAHofrtr (po3
6nnaHc ycnexa

1067 ldqfl :1q18

aeo 5-12
4. fy6f,qtr npr npoAajH xaprhja oA
BpeaHofrtr

1068
128C24

Aeo 563
5. HeraTnBHe KypcHe pastrxe Hs

antrBHo6x trHBefltrpaba
1069 !4:tii7l 163S7

Aeo 571, Aeo 579, Aeo 582, Aeo 586, Aeo
589

6, oqartr pacxoAr no ocHoBy
xHBefrtrutroHe afruaHocTu

1070 !3

III AOEHTAK r43 HHBECTI4qT,TOHE

AKThBHOCTT.T (1051-1062)
to71

,- ).i:)-l

IV ryEltTAK 1,t3 l,tHBECTlil.lt4OHE
AKTITBHOCTH (1062-1051)

t072

B.TPOIUKOBh CNPOBOEETbA
OChTPAtbA

(1074+ 1079+1084-1085)

1073 I4 :li7lJ

1. TpouKoBtr npu6aBe (1075+1076-
1077 +lA7B)

1014
5_?65450 s1 t19

aeo 542 1.1. npoBrcxje 1075 545!91 46\'? i2

iqeo 53, Aeo 54, Aeo 55 1.2. Ofranil TpouKoBil npil6aBe t076 !.94n3)4 4 2134

274
1.3. npoMeHa pa3rpaHUceHrx rpouKoBa
npu6aBe - noBehabe

t017
12BBSs 977 1

274
1.4. npoMeHa pa3rpaHuqeH[x rpouKoBa
npil6aBe - cMasebe

1078

2. TpouKoatr ynpaBe
(1080+1081+1082+1083)

1079 1t4A6l1tt 21i.1_\91

530 2.1, AMoprx3aqilja 1080 41)92.1 4 2030

Aeo 54
2.2. TpouKoBff Marepiljana, eHeprilje, ytryra u

HeMarepiljanHil TpouKoBh
1081 429584 46i492

aeo 55
2.3. TpouKoBil 3apaAa, HaKHaAa 3apaAa il
ofranh n[cHu TpouKoBil

1082 85i 395 1261301
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fpyna pacyHa, pacyH n03H qrja AOn HanoMeHa 6poj
l,t3Hoc

TeKyha roAxHa npflo,qHa roatrHa

1 2 3 4 5 6

Aeo 53. aeo 54, reo 55 2,4. Ofranil TpouKoBu ynpaBe 1083 i441,?,\ '196721

Aeo 53, Aeo 54, aeo 55
3, Oranr rpouroBtr cnpoaobeba
ochrypaba 0B,l

i32Bq8 9i708

60s,651 4. npoBtr3trja oA peocurypaba tr
perpoqectrja 1085

i29r33 8159s

r nocIoBHl4 AOEI,iTAK - HETO
nocroBH14 PE3yJ|TAT (1049+1071-1050-
1072-1073 ) > 0

1086
!353-jE

II NOC.rIOBH]4 ryEXTAK- HETO
nocrloBHh PE3yITAT (1049+1071-1050-
1012-1073 ) 3 0

1087
1278B6?

neo 65
III Ol4HAHCl,lICKt4 nPUXOAl,l, OCHM
OI4HAHCI,IJCKHX nPUXOAA nO OCHOBy
t4 HBECTI4 ql4OH E AKTtt BHOCTT4

1088
15 7908Bii

7nn7q

3l5g.il

aeo 56
IV OHHAHCI4JCKH PACXOAI|,
ocl,rMolr HAHcr4lcKl4x PACXOAA nO
ocHoBy t4HBECTUU]4OHE AKTHBHOCTT4

1089 'tt
549 tB

aeo 68

v nPHxoAt4 oA ycKJIAEt.tBAlbA

BPEAHOCT9T nOTPAXHBAFbA t4 APyrE
IIMOB14HE KOJA C'IY)|(H 3A OEAB'bATbE
AEJIATHOCT}I

1090
L7 s7!t i4s LD25r94

reo 58

VI PACXOAII nO OCHOBy OEE3BPEEE|bA
noTPA)(l,tBAlbA ],t Apyt-E t4MOBt4HE
KOJA C.IIYXI,I 3A OEAB'LATbE

AEnATHOCT14

1091
11i !52b:A6J r475,24

Leo 67 vrl ocTMH nPuxoAu 1092
i:14lfl:J j rt0q1a

aeo 57 VIII OCTMH PACXOAH 10q3 -3 iall

IX AOEHTAK til3 PEAOBHOf nOC,lOBAIbA
nPE OnOPE3HBAIbA (1086 + 1088 + 1090
+ 1092 - 1087 - 1089 - 1091 - 1093) > 0

1094 l:l2si2

X ryEI4TAK H3 PEAOBHO| NOCJIOBAIbA
nPE OnOPE3l4BAtbA (1086 + 10BB + 1090
+ 1092 - 1087 - 1089 - 1091 - 1093) < 0

1095

69-59

xI HETO AOEI4TAK nOCIOBAtbA KOJE CE

OEYCTABTbA, n03UTl4BHtl EOEKTI,!
nPoMEHE PAqyHOBOtrCTBEHI,tX
NONUT]4KA 14 I4CNPABK],I TPEUAKA I43
PAHl,IJl,TX NEPUOflA

t096

59-69

XII HETO TYSTTAK NOC'IOBAIbA KOJE CE
OEYCTAB'bA, HETAT}IBHH EOEKTl4
nPoMEHE PAqyH OBOACTBEH t4X
nOIUTUKA 14 l4CnPABKlil TPEUIAKA 143

PAHl4J14X nEPUOAA

1097 51lq

r, floEI4TAK nPE OnOPE3l4BAlsA

(1094+1096-1095-1097)
1098

A. TyEHTAK nPE OflOpE3hBAtbA

( 1095+ 1097-1094- 1096)
1099

138'i9tj1

NOPE3 HA AOE]4TAK

721 1. nope3 Ha Ao65rax 1100
tl.J



1
)

I
il
LJ

{
J

rl

tl
t
LI

r"1\-r

H
L]
i-t,-l

.I
:\
r/

r:
n
n
n
n
n
n
n
r*.
ra
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2. AoStrTax tro ocHoBy Kpetrpaha
oaroxeHtrx nope€Ktrx cpeafraaa x
cHabeba oaroxeHxx nopecxxx o6aBe3a

3. ay6f,raK no o€HoBy cilabeba
oAnoxeHtrx nopeckxx cpeAfraBa x3
f,pe[oAHtrx roAxxa , Kperpaba
oaroxeHEx nope€Kf,x o6aBe3a

E, HETO AOEHTAK

(1098-1099- 1 100+ 1 101- 1 1 02)

X, HETO ryEHTAK

(1099-1098+ 1 100-1101+ 1 102)

1. OcHoBHa 3apaAa no aKqujx (y AxHapxMa 6e3

2. yMabeHa (pa3BoAbeHa) sapa,qa no aKqxjtr (y

O6pa3aLl nponilcaH oAny(oM o caApxajy u OopMtr o6pa3aqa 6xHaH(trjcKffx BBeuraja 3a ApyurBa 3a GUrypabe C'Cnp(6eHu rnafru(
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IA3BEIIJTAJ O OCTAAOM PE3YflTAry
y neproAy oA 01.01.2015. go 3L.72.2015. roArne

llonyruaBa ApyrlrrBo 3a ocilrypaHre
l]lldpa AenarHontr 6512 I nilE 100001958

Ha3hB KOMPANUA DUNAV OSIGURANJE ADO EEOGRAD (STARI GRAD)

EeorpaA-CTaptr fpaA , MaKeAoHcKa 4

- y xr4JbaAaMa AilHapa -

!l 3Hoc

r HETO AOsr4rAK (AOn 1103)

rr HETO ry6'4rAK (AOn 1106)

OCTMl,l CBEOEyXBATHI,I AOEHTAI( 14.1114

I CTABKE KOIE HEhE 61,'lT14 PEKIACI.'IOIiIKOBAHE v
vcnEXA v 6va).hl,4M nEPr1oar,lMA

23r8:i3 I I 2751:

1, noBehaBe peBanoph3aqiloHhx pe3epBu no ocHoBy

2, CMabebe peBanoph3autro8ilx pe3epBil no ocHoay

HeMareptrjanHe vMoBuHe, HehperHilHa, noopojeba il

3. AxryapcKtr Ao6ffLlr no ocHoBy nnaHoBa

5, Io6uuil no ocHoBy ynarasa y BnacHu!Ke

trHSpyMeHTe KanilTana

6, Ty6uLlu no ocHo8y ynaraba y BnacH[qKe

uHfrpyMeHTe KanlTana

7. Ao6uu[ no ocHoBy yatra y ofrafloM

ry6lllil no ocHoBy yAena y ofranoM

II CTABKE KOJE HAKHMHO MOry EL1TI,1

PEK,|IACI4OI,IKoBAHE v 614llAHCv vCnEXA v
6vA).hr,1[4 n EPrlOAr,li\4A

1, A06rqff no ocHoBy npepaqyHa OilHaHciljcKrx
x3Beuraja ilHofrpaHor nocnoBaba

2. fy6ilq, no ocHoBy npepacyHa oilHaHcujcx{x
u3Beuraja IHofr paHoT fl oqoBaba

3, Ao6hqil oA uHopyMeHara 3aurffTe Hero ynaraha
y vHogpaHo noooBahe

4. fyoilLltr oA hHfrpyMeHara 3aurilTe Hero ynaraba

A06ilqu no ocHoBy ilHfrpyMeHara 3aurtrTe pil3uKa
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6. fy6Bqx no ocHoBy uHfrpyMeHata 3aurure pu3[Ka

(xeulHra) HoBcaHor roKa

7. Ao6trqh no ocHoBy xapruja oa BpeAHootr
pacnonoxhBux 3a npoAajy

8. fy6xqx no ocHoBv xapruja oa BpeaHofr{

NI OCTME KOMNOHEHTE OCTA,]OT PE3YJ]TATA

IV OCTAII,I SPyTO CBEOEyXBATHI,I AOEI4TAK
(2003+ 2005+2007+ 2009+
2011+2013+2015+2017+ 2019)

V OCTMI4 EPYTO CBEOEYXBATHU ryEITAK
(2004+2006+2008+2010+
2012+2014+2016+2018+ 2020)

noPE3 HA OCrAJ]14 CBEOEVXBATHtI AO6I,1TAK
rvErlTAK nEPfi OAA (OEPAtlvHCKl,4)

HETO OCTAI14 CBEOEyXBATHh AOE]4TAK

1-2022-2023) > o

II HETO OCTMI.I CBEOSYXBATHH ry5}tTAK
Q02r-2022-2023) 3 0

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHH PE3YIITAT

NEP}IOAA

I YKYNAH HETO CBEOEYXBATHl,I AOEHTAK

(2001+2024-2002-2025 ) > 0

1. npunilcaH BehIHcK[M BnacHur]ilMa KanilTana

2. npilnucaH anacHili.lilMa Kojff HeMaly KoHrpony

II YKYNAH HETO CBEOEYXBATHU TYEUTAK

2001+2024-2002-202s ) s 0

1, nptrnilcaH BehuHcKhM BnacHiltluMa KantrTana

2. npilnrcaH MacHilr.lilMa Kojv HeMajy KoHrpony

o6pa3aq nponucaH oAny(oM o ca,qprejy tr OopMtr o6pa3aqa OuHaHcljcKilx rcBeuraja 3a apyurBa 3a ocurypabe C'Cn)4(6eHx rnacHtK PC" 6p' 13512014, 14U2014 u 102/2015)'
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I43BELIJTA]oTo$oBt4MAroToBt4HE
y [proov og 01.01.2015, ao 31'12'2015' roArne 

- y xr4rbaAaMa AilHapa -

L

t

tlr
r\r

lllrl

'l3Hoc*:*-*-1-*-**T**Tffi *- ;r*
TexYha roAuHa In03Bqtrja

1 \2
I

I

ffit

3

1.ti:.156665

17?,7"131

iri4307

A. lToKol

s)
2n339491

?1,87B3EB

''lptrauBI

3002

3003

3004

i. npeMffje ocyrypaba s Ldulvn yPer "-

2. npeMUie peoctrrypaba u perpoqecffla

3. nptrnvBtr oa yceutla y HaKHaAil urera

4. nprr^"r" nu"u,a u3 notroBHux afrilBHoffu

, i, o-un, npffnvBtr h3 peAoBBot noiloBaba

t, * .

I#ffi.""r*.*ouoBHux aKruBHonu (os 1ao 9)

1--,,-.---,--**---i-.---.,-'---'----
fiJffia* ,,**t y'oBopechx [3Hoca u3 ocurypaba' yaenfi y ureraMa

1 r: caocrryparoa , Aartr a-BaHcu

r791 1 1i

110160

559653

7-11',J198'+

928545n

193\319

i'183422

,iir755 
I
I

1n\?.22 
I

\912t824 I

I

81r35s86 
I

2C31 fti3

391 57: q

3005

3006

3007

u.

3008

3009

2. HaKHaAe urera u YAenu Y

3010

IupIa", 
"u**un. 

,upaAa u ofranil nvqHff paqoAil 3011

4C71473
184i?'.:

2i!41

'.bL):Ca

1t3lE-r 1

2i4ai

65a1i,

;rc*urr rPor*o", cnPoBot]esa ocuryPaba
3012

i, nnaheHe KaMare

7. noP€ Ha Ao6uraK

-**-..:**-
S, O-ru, no ocHoBy ofra^Yx jaBHtrx nptrxoAa

iil*ur*rr", roroBuHe il3 peAoBHoT nosoBa*a

ffiIpr*il -ourHe 
u3 nosoBHtrx anuBHoflil (l-ll)

3013

3014

3015

3016

3017

t3i22

}..2.48679

323i541

22307391

III.

ilffii *",'. [3 nocfloBHilx afruBroor (11-l) 
1tv.

3479'r6!

.l6l

ffitaHsecruPrlba
3019

5.

lptrnilsx roToBtrHe [3 aKIxHFUUv' rrns

ffiliuju u*,lriu u ygena (nero npunueu)
3020 )65222*

7300

1.q470554

i409:

;npog;;*t"#ffiy*'*' HeKperHUHa' nonpojesa' onpeMe il

6ilonouK[x cPeafraBa

3021

3365i61

.:12-1 i 7

6 i3:

3022

3023

3024

3. OfianI OuHaHcfficKil nnacMaH' - AenoHoEd6o r

(Hero npffnffBil)

. *'.,.''',.*.,,,,.',
ffiil"^"n" *u"ute [3 aKrffBHoo[ ilHBefrhpaba

,,,.,,..--..--.
15, nprr^"r" 4ru,geHAe u yqeuha y pe3ynrary
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f,dpaba (ll-l)
iir*ru--.rfr*u'*1 "'KrrBHonil 

nHBe(

I 

- 

- -* *ciia 
ouxlHct4pAtbA

''p,e*"@
4191999

Ay."p"rffi;^'- (xero nPunreu)

;,<'r.r-t*t;-P"^^' (Hero nP,nuBil)

ilffiffiH;ffi;;;';;;;*' (on t no z]

ilffiIii-u"n'* aKqilja tr YAena

;AfiP"*^ -P-'-' (Hero oanilB,)

;-effi ''.1 -ffi lHero onnueul

; ,ffir*;ffiffi'fiqeuha Y Pe3Ynrary
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l-lonyrraBa ApylxrBo 3a ocrrypaFbe
I 
tlarrqHx 6poj 07046a98

i Ha3uB KOMPANIIA DUNAV OSIGURANJE ADo BEOGRAD (STARI GMD)

i CeAhure EeorpaA-Crapu fpaA, MaxeAoHc{a 4

IA3BELUTAJ O NPOMEHAMA HA KANilTAJIY
y neproAy ot 01.01.2015. no 31.12.2015. rolrne
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UlilOpa AenarHofrtr 5512

- y xr4rbaAaMa AilHapa

Penax
6poj onHc AOn ocHoBHx KanHran (rpyna 30.

octrM 305,306.307 x 309)
aon Oqanx xanxran

(pH 309)
AOn HeynnaheHu yntrcaH,

xanrran (rpyna 31)
AOn

EM6ctroHa
npeurja (px

30s)
Pe3epBe (pH

306 tr 307)

t 2 3 4 5 6

I
nocerHo qabe trntr frabe Ha

AaH 1. jaHyapa npeuoAHe
TOAf,HE

4001 5821ti54 4027 131421
4051 4075 395b3 4099 t:iq4)0

2

14cnpaBKa MarepfijanHo 3HacajH[x
rpeuaKa I npoMeHe
pacyHoBoafraeBilx nonrTuKa -
noBehabe nGilLlilje

4002 4028 4052 4076 4100

:3
ly'cnpaBKa MarepujanHo 3HaqajHtrx

fpeuaKa I npoMeHe

pacyHo8oafrBeHux non[TuKa -
cMabebe nGilq[je

4003 4029 4053 4071 4101

4

I

I

KophroBaHo nocflHo caEe
hrf, frane Ha aan 1. jaHyapa
npeuoaHe ronHHe (peaHu 6p,
1+2-3)

4004 58:'t854
4030

13'1421
4054 4078

39553
t02 13942t)

5 EMrcuje aKqffja 1005 +799q!9 ux 1055 4079

6

noBehabe peBanoprcaqIoHux
pBepBil tr Hepeanil3o8aHil A06[r.l[
no ocHoBy KoMnoHeHTu ofranor
pe3vnraTa

xx gx frX m xn xx

7
CMabeBe peBanopil3aLliloHilx

peepBil
ux ffi xI xn ff ix

I rlepean[3oBaH[ ry6xqil no ocHoBy

KOMnoHeHTH Ofranof p$ynTaTa
ux xxx ffi xxx x

9 Hero Ao6uraK neproAa 4006 403 xu ffi vn m t03

10 lero ry6firaK nepqoAa ux ux m xn xn ffi ffi

11

CTilqabe confrBeHffx aKqhja
(cMabehe Kanxrana noBehabeM

oA6ilTH[x fraBKu)
xxx xxx nx xn vx m ux xn

12

npoaaja/orybebe confrBeHqx
aKquja (noBehabe Kanmana

cvarereu op6rrxux oaexu)
xxx nx m XN m xfr m w xn

13
npeHoc c jeAHor Ha Apyru o6nur
KanffTana - noBehabe nGIqtrje

4007 4032

4033

4056 4080 104

1,4
npeHoc c jeAHor Ha Apyril o6nilK
Kanlrana - cMabese nGtLltrje

4008 4057 4081 4105



\-

I\-

i-{
l\-r

L:

I
r-
l, l

rl
[]

il
I
-t.l
l^{
[-
E<

L-

ri\r

t'a
L .,,1

r{t.i
:1
L.i

"r

-1
-a
"\
*t

PeAHh

6poj
onuc AOn ocHoBH, Kantratr (rpyna 30,

ocf,H 305,306,307 f, 309)
AOn Ocanf, ranxrar

(pH 309)
AOn HeynraheBtr Yntrcahtr

Kanxrar (rpyna 31)
AOn

EMf,ctroHa
npeMxja (pH

30s)
AOn PBepBe (pH

306 x 307)

2 3 4 5 6

t5
:Mabese Kanxrana no ocHoBY

)acnoaene arB[aeHAe
Ix ux ffi ffi xn ffi m xx m

Ib

17

CMasebe Kan[Tana no ocHoBY

o6aBe3a npeMa 3anoqeH[Ma
ux Ix gx ffi m xn ffi ffi

)crana noBehasa no3trurja 1034 4058 4082 4105

I.B )crana cMabeba no3uutrja 4010 4035 4059 4083 4107

19

YKynHa noBehaba no
pavynrua y npeuoaroj
roAxHtr (penHu 6p,

5+6+8+9+10+ 11+13+17)

4011 4 iL)9t)99
4036 4060

4061

4084 4108

4085 4tog
zo

YxynHa cilabeba no
pacyHhBa y npfloAHoj
roaxxr (peanu 6p.

7+12+14+ 15+16+18)

4012 4037

21

Kpajbe ctabe xrx cabe Ha

[aH 31, Aeqeil6pa npeiloAHe
roaxHe (peaH[ 6p, 4+19-20)

4013 101:12iB53
4038 131.421

4062 4086 3q563
t10 13942!

22
noqerHo frabe trrx frabe Ha

AaH 1, jaHyapa reKyhe roAhHe
4014

1 06)111l5i
4039

4044

13t42!
4063

4A64

4087 '19563 411

4112

339420

ly'cnpaBKa MarepiljanHo 3HaqalHux

rpeuaKa x npoMeHe

paqyHoBo.qfrBeHHX nofl ITXKa -
noBeha6e n03truilje

4015

24

ly'cnpaBKa Mar€prjanHo 3HaqajHff x

rpeuaKa r npoMeHe

paqyHoBoarBeHxx nonur[Ka -
cMahe6e no3fl]hje

4016 1041 1065 4089 411

25

KopuroBaHo nocgHo frahe
nntr crabe Ha AaH ,.. jaHYaPa

rekyhe roAhHe (peAHtr 6p.

22+23-24)

4017 105t:i853
4042 131421

4066 4090 19554
411
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PeaHh
6poj

onltc AOn AOn AOn HeynraheH, ynrcaHtr
Kanurar (rpyna 31)

EiltrcxoHa
npeMtrja (pH

305)
AOn PBepBe (pH

306 r 307)
octrM 305,306,307 x 309) (pH 309)

I 2 3 4 5 6

26 EMuc[je aKr.luja 4018 gx m 4061 4091 ux x*

27

noBehabe peBanoprcaqtroHffx

p$epBtr u Hepeanil3oBaHu Ao6uLltl
no ocHoBy KoMnoHeffix ofranor
pBynrara

ffi ux m tr xx xfr ffi ffi xu

28
CMabebe peBinoprcaqff oHtrx
p$ep8tr

m nx nx ffi xn nx xg ff xx xu

29
Hepeanil3oBaHtr ry6xqx no ocHoBy

KOMnOHeHT[ Ofranor pBynTaTa
xx nx gx m xx frx xxx frx xn

30 Hero rooilTaK nep[oaa 4019 4043 xI xn w

31 lero ry6trraK nepiloAa nx m gx m xu xxx xu ffi ux m

32

CTuqabe confrBeHilx aKquja

(cMabebe Kanvrana noBehabeM

oASurHtrx fraBKx)

flx wx tr xxx ux xu ff nx xn

upoaaja/oryDehe confi BeHIx

axqilja (noBehase xanurafla
cuaroe*eu o46rrxux oaaxl)

gx ux Ix tr xfr ux ffi m flx xn

34
npeHoc c je,qHor Ha Apyril o6nvK

Kanrrana - noBehaBe no:uquje
4020 4044 4058 41"16

35
nDeHoc c jeaHor Ha Apyru o6nilK

KanilTana - cMasebe no3vqde
4021 489949!

4045 +093 39563
4u7 339423

36
CMasese xanurana no ocHoBy
pacnoAene AilBtrAeHAe

frx ffi xu ffi xfr nx xx

37
lMabe6e Kanurana no ocHoBY

)6aBe3a npeMa 3anooeHuMa
flx ux nx m xn ux xI tr

38 )oana noBehaba flostrUilje 4022 4046 4070 4094 118

39 Ofrana cMaseba n03[L]trle 4023 4047 1071 4095 41 19

40

YKynHa noaehaba no
pacyHtrila y reKyhoj roAxHtr
(peAHr 6p.

26+27 +29 +30+3 I +32+34+38)

4024 4048 4072 1096 4120

41

YKynHa cuabeba no
pacyHtrHa y rexyhoj roArtr
(peAHil 6p. 2B+33+35+36+37+39)

4025 4891499 4049 1073 4097 3,r5i3
4121 33942C

42

Kpajbe crabe HnB frabe xa
aaH 31. Aeqer6pa rexyhe
roanxe (peanu 6p. 25+40-41)

4026 57t2:54 4050 131421
4074 4098 4122
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PeAHtr
6poj

onuc AOn

PeB. pBepBe x
ranrrosaxl ao5tut aon

HepacnopebeHtr

A06f,TaK

(rpyna 34 . octrM
342)

AOn

YKynHo

(Kon,
2+3+4+5+6+7+8)

AOn

-y6xraK Ao Bxcf,He
KantrTana

(rpyna 35 , octrM
3s2)

Orxyn^eBe conc.
axqrje u yAenr

(pH O37t237)(rpyna 32)

1 7 8 9 10 11

1

'locerHo fraH xntr frabe Ha

taH 1. janyapa npmoaHe
'oaxHe

1r.55657 4r49 1?.7276
177 9625i91

4211 4150349
4235

2

klcnpaBKa MaTepxlanHo 3HaqalHrx

apeuaka u npoMeHe

paqyHoBoAfrBeH[x f,onuTfiKa -
noBehabe nGtrqilie

4124 4150 4fi4 42L2 4236

3

4cnpaBKa MarepujanHo 3HaqajHux
'peuaxa I npoMeHe

)acyHoBoafrBeHUx nonilTtrKa -
:Mabebe nGvqilje

+t25 t51 4t79 t2l3 4237

4

KopxroBaHo noqerHo frabe trrtr
fiabe Ha AaH l. jaHyapa
npfloaHe roaf,He (peaHtr 6p.

1+2-3)

4126 3155657
4r52 127216

4180 .i625tr1 4214 415!84-a
1238

5 EMilcuje aKqlja ffi m Ix 4181 4799999
flx m

6

noBehase peBanopu3aLlxoHilx

pe3ep8U tr Hepeanrco8aHu 406uqu
no ocHoBy KoMnoHeHTu ofranor
pBvnTaTa

4L27 I 1Sq3B
xxx nx 4t82

1.18938
xxx ffi ffi

7
CMabebe peBanopr3aqroHux
pBepBu

4128 xx t83 xn ffi ffi

I Hepeanfl3oBaHx ry6uqx no ocHoBy

KOMn0HeHTT OCranOr p€ynTaTa
xn gx ux ffi ffi xn xxx ffi

9 Hero ao6uraK neptroaa ffi m 4153 4184 m Ix m

10 lero ry6trraK neproAa xu nx nx ffi 4215 l373q4l m ffi

11

cTtrqabe confrBeHffx aKquja

(cMabese KanlTana FoBehaheM

oA6urHtrx craBKil)

XH XH xx xxx ffi ffi ffi

npoaaja/orybese confrBeHilx aKquja

(noBehabe xanurana cMabeEeM
oA6trrHvx saBKu)

xx xv frx ryx ffi m m ffi 124C

L3
npeHoc c jeaHor Ha Apyru o6nxx
Kanurana - noBehabe no3uuuje

4t29 4154
1.272,16

1185 1?1276
42L6 15975

4241

t4 npeHoc c jeaHor Ha Apyrx o6nilK
Kan[Tana - cMabebe no3xquje

4130 4155 4186
1.451.i.7

t217 1242
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YxynHo

(Kon'
2+3+4+5+6+7+8)

AOn AOn

OrKYnDeHe Gonc'

arqrje r YAear

(pH 037,237)PEAHf,

6poj
onuc aon

PeB' Pe3ePBe tr

Hepeanx3oBaHtr A06f,q'

(rpYna 32)

AOn

HepailoP€DeBx
ao6mr

(rpyna 34 , ocxM
342\

\ot

fy6rrak Ao BsctrHr

xanxTana

(rpytra 35 , ocrM
3s2)

I 9 10 11

1 7

ffi xrl ffi

r5
:Mabebe Kanurana no ocHoBY

lacfloase AxBlAeHAe
xn xxx 4156

41\7

4187

ffi
4188 ff xxx

t6
CMabebe mnlrana flo ocHoBY

o6aBea npeMa 3ano6eH[Ma
xxx xn

+243

ofrana noBehaba nGtruilja 4131 4158 15976
ll89 t5s76

{159
+244

8,144
4190 8989

+219

r8 lfrana cMabeba no3uqxJa 1132 24\

4224 138S918
4245

t9
YwnHa noBehaba no PacYHtrila I
y npfloAHoi roArHtr (PeaHn 6P. 14133

i+d+a+siroirrrt: rtzl I

1r893S
416( 143257

4191 5062t89

4246
4161 B?44

4t92 154106
22r

20

rxytrHa cHabeba no PacYHxua
r nperoAxoj rogrxf, (PeaHtr 6P.

'+12+14+15+16+18)

34 145362

t45312:,14
t222 3541\2.f)7

4247(pajbe oabe xrf, crabe Ha

taH 31. aeqeilopa npexoaxe
roatrHe (peaHx 6P' 4+19-20)

4135 ir39z3r 14162 261.7i)4
1193

tzzJ 55402$l
4248

22
'loqfiHo craH xntr qraEe Ha 4136 3139233

t10J 14194
2617'84 I 14\'332!4

4249
4164 4195 4224,lcnpaBKa Marep[jafl Ho 3HacajHUx

rpe[aKa il npoMeHe

paqyHoBoafr BeHtrx nof, uTlKa -
noBehabe no3trqxie I

4137

4196 4225 4250

24

t'lcnpa8Ka MarepxjanHo 3HaqajH,lx

rpeuaKa u npoMeHe

paqyHoBoAfr BeHUX nonuTxKa -
cflabese no3xqffje J

4138 t65

4226 5s4326i 142s1

25

KophrbBaHo noqg?Bo crabe xf,x

6abe Ha aaH 1. jaHYaPa reKYhe

ronuxe (PeAu 6P. 22+23'24)

4139 31392:i3
4166 261784

4L97 14533214
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fy6trTaK ao
ancnHe xanxrara

(rpyna 35, ocxM

3s2)

AOn

OTKYnDeHe
confi,aKqtrje x

yAenE

(pH 037,237)
AOn

HepacnoPefleHtr
ao6trraK

(rpYtra 34, octrM

342)

AOn

YKYnHo

(xor.
2+3+4+5+6+7+8)

AOn

PeAHH

6poj
onHc

PeB. Pe3ePBe tr Hepeantr3oBaH'

ao6trqh (rPYna 32)

11
9 10

7 I
1 xfl xxx

4198 rfl

EMvcilje aKqhla XI xxx xn
26

flx
ffi 4199 4q5698

rfinoBehabe PeBanoPil3aqxoHux
paepBx q Hepealtr3oBaHy Ao6trqil

no ocHoBy KoMnoHeHTff OcTanor

peynTaTa

4t40 4956S8

m xxx

ffi xg 4200 7:i1833
m xfl

CMasehe PeBanoPff3aUuoH[x
peepBil

4L4t 111833

xfr ff m xn

xn ffi H} xfl

JJ

HepeanBoBaHu ry6lqu no ocnoaY

KOMnOHeHTU Ofranor pe3ynTaTa
ffi xxx

ffi

4201 1 170318
ffi

4227

ff xxx 6 37(,3f8
Hero [06uraK nepuoAa xu

gx ffi Ix XU

Hero ry6uraK neptroAa

f--**-*..-.:**
I cuuaroe conoeenux arLlula

! ;a*r*"*" *un"-una noBehaheM

ffi

4252
xg ffi

ffi

ff

xxx

xxx

ffi

iclS;mlx raexu;
i

I 
-:xaje;crybere conflBeHlx

:: i a<r'1a (noffihabe Kanurana

I :v:*euu oa6rft lx qasxn)

#
i . --,^. . '"nror Ha novru o6nuK

-* i .;--;-.;;""ehare no:uqaje

Ix rfi 4253

ffi rfi nx xxx

4254
4202 25!5

4228

42
168

267784
4203 5542861

42291 s51A267
npeHoc c jeAHor Ha apYru o6ntrK

KantTMa - cMasebe no3trqule
4

4169

rff xxx

4L10 4204

36
CMabebe KantrTana no ocHoBY

pamoaene AxBilAesAe

ffi xxx

m rxx x xn
4t1t 4205

37
CMabebe KanffTana no ocHoBY

o6aB$a nPeMa 3anoseHfr Ma
xg xxx

4256

38

4r72 4206 4230

ofrana noBehaba no3truille 4144

42071 tlc5$ r231
4257

4145 l3D5S
4L73

4174

I

39 ofrana cMabeba ncuqule

4258

3129!3
4208 85861i

1232

40

YKynHa noBehaba no
paqyHnila y reKyhoj rogunu
(DeaHu 6P.

ie+27+29+30+31+12+34+38)

4146 4_a5tig8

5540?67
4259

4l'1s 2ir784
4)09 58011r2

4233

41

YKynHa cMabeba no PaqYHhHa
y rexyhoj roaf,Hh (PeaHtr bP'

28+33+35+36+37+39)

147 )n1495

4260

4116 11:9\3
42L0 !1594133

4234
lKpajne oape nntr frahe Ha

42 laax 31. Aeqeu6Pa rexyhe
1 roauxe (Peanu 6P. 25+40-41)

4t48 3367445
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1
4321

4150349
€15 547+n42

I IE-gt"-6-alFL
lrFFrFrmf-r6G

+261

)oo( rxx

426
42ffi

4322

I
W -t-f,er*368i# 

rpatffi
IEGI-FqF@ErEm( trtjufirc-
rtr+erEAS{ie

4323

4287
w *

i
Etffi xareP{iilHo }acajHrx rpeua6 s

rE6C patryHoBOAfiBeHW noMflG -
mtate rmuqrie

4288 4150349
4316 5474842

I

h.!EHO noqefto ffibe unx 6are

E Fr 1. iaHYaPa nPeiloAhe roArHe

bGtf, 6P. 1+2-3)

4264

xn

ff
gx gx nx

s
s l5F aKqrja

x

fl rxx

xxr r* xxx xu fl

nc(

ffi

t
HIE peBanopu3autroHux Pe3ePBtr

G9tarmBaHtr Ao6trqx no ocHoBY

ffir€fln osl?nor p€ynTaTa * no(

xn ffi g)

, JctEbe PeBanopy3aqtroFrx
rfi gx m

4289

a
{eponn:oaanu ry6uqtr no ocHoBY

rcHrcHeHTtr oqanor pBynrara
265

ff )og

)oo( m xg

lsrc Ao6urax neproAa
xn

9 xfi 1325

{290 137:l*13

ro lHero ry6urax nePuoga
vu

rlx
x[( x

I crrur*" aon*u""'x aKquia (cMasebe
ll l*nr-iuru noBehaffiM oA6trrHux fraB*tr)

xu xu 1291

n(
4292

rfi ff fr

t2
;lpoaaja/oryt)ebe conff BeHtrx aKqula

lnoeeharoe xanurara cMabebeM oA9urHilx

fraBK[)

xn

ffx
4266

4293 15975
ffi

13
npenoc c ieasor na gpyrtr o6nu( xanmana

noBehabe tro3uLlilIe

xu 4321

4267
4294

t4
npeHoc.c jeaxor ra Ailr! q6nrx xanurara

cMabebe no3uqilje'tl'

I
I
il

n

I
I
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YrynHo xantrTan

(xon' 9-13)
AOn

fy6trTak h3HaA BhcxHe

KAN'TAIA

(rpyoa 35 , ocuil PH 352)
PenHr
6poj

onuc AOn
Hepeann3oBaHh ry6trqH

(rpyna 33)
AOn

Vxynxo oA6lrxe caPxe

(Kor. 10+11+12)
AOn

12 13 l4 15

ffi

15
lMahese Kanurana no ocHoBy pacnoaene

IfrBUTCHAC

xn xg Ix nx ffi m

16
:Mabebe Kanxrana no ocHoBY o6aBea

rpeMa 3anotreHuMa
xxx xn ffi HX ux nx ffi

4328

17 ofrana noBehaba no3truuja 4268 4295

ffi frx 4329

lfrana cMabeba nG(quja 4269

4297

18

r3B99iB
m 4330

r9
Y(ynHa noBehaba no PacYHtrHa Y

npeiloAHoj roIrHr (Peaxu 6P.

5+6+8+9+10+ 1 1+13+17)

4270

ff nx 4331

20

YxynHa cuabeH no PacYHxMa Y

npefloIHqj roAtrHx (Pe,qHu 6P.

7+12+ 14+15+16+18)

4271 4298

1332

zl
Kpajbe crabe xnx fiabe HB AaH 31'
geqer6pa npeuoAhe roArHe (peAHu 6p.
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту „Друштво“ или „Компанија“) је правно 
лице организовано као јавно акционарско друштво за обављање послова из делатности осигурања 
и других послова у складу са законом. Акције Друштва листиране су на организованом тржишту –
Београдска берза, Београд.

Седиште Компаније је у Београду, Македонска улица бр. 4. Матични број Компаније је 07046898, а 
Порески идентификациони број (ПИБ) је 100001958. 

Компанија је правни следбеник Компаније „Осигурање Дунав“ д.д., Београд организоване Одлуком 
Скупштине Деоничарског друштва за осигурање „Дунав“ усвојеној на IX седници одржаној 26.04.1994. 
године и уписаној у регистар Привредног суда, у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, од 01.09.1994. 
године, а која је решењем Привредног суда у Београду II-Fi бр. 7821/97, регистарски уложак 4-01-00, 
од 03.07.1997. године регистрована као акционарско друштво у складу са Законом о осигурању 
имовине и лица.

Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 1992/2005 од 02.03.2005. године, 
Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и регистрована као акционарско друштво 
за осигурање.

Компанија је организована у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014) и 
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. зaкoн 
и 5/2015).

У циљу стицања добити, Компанија обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које
је Компанија добила дозволу Народне банке Србије: 

Послови животних осигурања, и то: (а) осигурање живота, (б) осигурање за случај венчања
и рођења, (в) рентно осигурање, (г) допунско осигурање уз осигурање живота, (д) животна
осигурања наведена под тачкама (а), (б), (в), везана за јединице инвестиционих фондова, (ђ)
тонтине, које представљају врсту осигурања у коме се осигураници споразумеју да ће заједнички
капитализовати своје доприносе и тако капитализовану имовину поделити између оних
осигураника који доживе одређену старост, односно између наследника умрлих осигураника, (е)
осигурање с капитализацијом исплате, које се заснива на актуарским обрачунима и у коме
осигураник као замену за једнократну или периодичну уплату премије прима исплате у одређеној
висини и у одређеном периоду. 

Послови неживотних осигурања, и то: (а) осигурање од последица незгоде, укључујући
осигурање од повреда на раду и професионалних обољења, (б) добровољно здравствено
осигурање, (в) осигурање моторних возила, (г) осигурање шинских возила, (д) осигурање
ваздухоплова, (ђ) осигурање пловних објеката, (е) осигурање робе у превозу, (ж) осигурање
имовине од пожара и других опасности, (з) остала осигурања имовине, (и) осигурање од
одговорности због употребе моторних возила, (ј) осигурање од одговорности због употребе
ваздухоплова, (к) осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, (л) осигурање од
опште одговорности за штету које покрива остале врсте одговорности, (љ) осигурање кредита,
(м) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника, (н)
осигурање финансијских губитака, (њ) осигурање трошкова правне заштите, (о) осигурање
помоћи на путовању. 

Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прилагoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у складу 
са утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм. Послови из делатности Компаније обављају се у Генералној
дирекцији и огранцима Компаније - Главним филијалама осигурања. 

Генерална дирекција обавља послове осигурања, саосигурања и реосигурања од интереса за
Компанију као целину. У Генералној дирекцији организује се, контролише и координира процес рада
у области осигурања (за неживотна осигурања; за заједничке послове у осигурању; за продају
неживотних осигурања; за животна осигурања, за накнаду штета), финансијских послова, послова
имовине, набавке и одржавања, правних послова,људских ресурса и општих послова, информатике,
интерне ревизије и контроле усклађености пословања и актуарских послова.  

Компанија послује на целој територији Републике Србије, преко мреже коју чини 29 главних филијала 
које су груписане у пет региона. Продајна мрежа животних осигурања своју делатност обавља кроз 
6 главних филијала.



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

3 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ (наставак)

Друштва кoја пoслују као контролисана друштва Компаније су „Дунав ауто“ д.о.о., Београд, „Дунав 
друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д., Београд, „Dunav stockbroker“ а.д., 
Београд, „Дунав ре“ а.д.о., Београд, „Дунав осигурање“ а.д., Бања Лука, Република Српска, „Дунав 
ауто“ д.о.о., Бања Лука, Република Српска и „Дунав турист“ д.о.о., Београд.  

Учешће Компаније у капиталу „Дунав банке“ а.д., Београд је дана 26. децембра 2014. смањено на 
32,76%, чиме је ово правно лице из статуса контролисаног друштва прешло у статус придруженог 
друштва. Почевши од 18. маја 2015. године, „Дунав банка“ а.д. је променила име у МТС банка а.д., 
Београд. Крajeм дeцeмбрa 2015. гoдинe, извршeнa je прoдaja дeлa aкциja MTС бaнкe, нaкoн чeгa je 
учeшћe Кoмпaниje у кaпитaлу MTС бaнкe а.д. смaњeнo нa 14,60343%, чимe jе oвo прaвнo лицe 
изгубилo стaтус придружeнoг прaвнoг лицa. 

На дан 31. децембра 2015. године Компанија је имала 2.936 запослених радника (31. децембра 2014.
године било је 2.968 запослених). Квалификациона структура запослених на дан 31. децембра 2015.
и 2014. године приказана је у наредној табели:

Степен стручне спреме 31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

II 16 18
III 82 75
IV 1.123 1.121
V 14 17
VI 461 466
VII 1.230 1.260
VIII 10 11

2.936 2.968

Усклађивање са новим Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) 

Друштво своју делатност обавља на основу дозволе за рад издате у складу са старим Законом о 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 85/2005, 101/2007, 63/2009 – одлука 
УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014) (у даљем тексту: „Стари Закон о осигурању“), 
a што је у складу са чланом 267 новог Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у 
даљем тексту: „Нови Закон о осигурању“), по коме Друштво наставља да послује, а постојећи чланови 
управе Друштва остају именовани на функције, на начин и под условима предвиђеним постојећом 
дозволом и сагласностима Народне банке Србије, до окончања поступка усклађивања са Новим 
Законом о осигурању. 

Наиме, Друштво је било обавезно да своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 
организацију и акте усклади са одредбама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) 
(у даљем тексту: „Нови Закон о осигурању“) до 26. децембра 2015. године и Народној банци Србије 
достави доказе о усклађивању. Друштво је у прописаном року покренуло поступак усклађивања са 
Новим Законом о осигурању тако што је Народној банци Србије закључно са 26. децембром 2015. 
године доставило захтев за усклађивање са потребним доказима у складу са Одлуком о спровођењу 
одредаба закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова 
осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије од 19. јуна 2015. 

До дана састављања и објављивања приложених појединачних финансијских извештаја, Народна 
банка Србије није Друштву издала решење којим се утврђује да је испунило услове који су прописани 
Новим Законом о осигурању за обављање делатности осигурања. Имајући у виду да је Друштво 
усвојило и доставило Народној банци Србије предлоге одговарајућих општих акта и акта пословне 
политике који су у складу са одредбама Новог Закона о осигурању, руководство Друштва сматра да 
је Друштво своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте ускладило са 
одредбама Новог Закона о осигурању и очекује добијање сагласности Народне банке Србије у 
кратком року.
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Основе за састављање и презентацију поједичних финансијских извештаја

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству 
(у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу са осталом 
применљивом подзаконском регулативом. Друштво је у обавези да примењује Међународне 
стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир 
за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени 
стандарди (“МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), 
накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно 
за послове финансија. 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 
35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. 
Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, 
илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други 
допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно 
тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, односно 
тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са 
њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, 
након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања 
приложених финансијских извештаја.

Међутим, до датума састављања приложених појединачних финансијских извештаја, нису биле 
преведене све измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који 
почињу 1. јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим случајевима 
одступају од захтева МРС/МСФИ и IFRIC Тумачења.

Поред тога, рачуноводственим прописима и претходно наведеним правилницима нису предвиђена 
сва обелодањивања захтевана по МСФИ 4 “Уговори о осигурању” тако да приложени појединачни 
финансијски извештаји не укључују сва обелодањивања предвиђена наведеним стандардом . 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност 
финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем 
периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени 
стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још 
увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4.

Друштво је матично правно лице групе коју поред Друштва чине и контролисана правна лица 
наведена у напомени 1 уз појединачне финансијске извештаје (заједно: „Група“ или „Дунав осигурање 
Група“). Друштво је у обавези да саставља консолидоване финансијске извештаје за Групу за годину 
која се завршава 31. децембра 2015. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије и исте достави Агенцији за привредне регистре до краја јула 2016. године.

Појединачни финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим 
ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.

Друштво је у састављању ових појединачних финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 
политике образложене у напомени 3. У складу са Законом о рачуноводству, финансијски извештаји 
Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у 
Републици Србији. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода

Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се побољшавају 
обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. године, на снази 
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 

Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);

Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 
17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16), првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула 2009. 
године); 

Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године);

Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања 
акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти:
Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 30. јуна 2009. године);

IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године);

„Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са 
купаца примљених на дан или после септембра 2010. године);

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која 
први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 
2010. године);

Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године);

Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године);

Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 
3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13), првенствено са намером отклањања неслагања 
и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција“: Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак)

IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године);

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – Велика 
хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ (на снази 
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године);

Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);

Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за 
обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. 
године);

МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2013. године);

МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године);

МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године);

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” –
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године);

Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године); 

Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада 
по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2013. године);

Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34), 
углавном на отклањању неконзистентности и појашњењa формулација (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек 
нису званично преведени и усвојени

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су 
били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења 
била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али 
нису званично усвојена у Републици Србији:

Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских средстава 
и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године);

Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о 
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће 
зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2014. године);  

Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“: Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године); 

Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак рачуноводства 
хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године); 

Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, 
МРС 24 и МРС 38), ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40), ради 
отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били 
су објављени, али нису још увек ступили на снагу:

МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају, и кредити и потраживања. 
МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, 
уз дозвољену ранију примену.

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку, или финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско 
средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду 
задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују уговорени 
новчани токови, и уговорени услови пружају основ за наплату на одређене датуме новчаних 
токова, који су искључиво наплата главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала 
средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по основу вредновања 
финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, изузев за 
улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при иницијалном 
признавању, касније непроменљив избор да се све промене фер вредности признају у оквиру 
осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде признат у 
оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у билансу успеха. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак)

Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 
пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године;

МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године; 

МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.  
МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC 13 „Програми 
лојалности клијената”, IFRIC 15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC 18 „Преноси 
средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену; 

Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - 
Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године); 

Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - 
Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2016. године);

Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године);

Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у 
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између 
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године);

МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације“- 
Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од обавезе да саставља 
консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно лице инвестиционог 
друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва своја зависна лица по фер 
вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна, измењен је и МРС 28 у циљу 
појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј. задржавање мерења по фер вредности), 
које важи за инвеститора у придружено лице или заједнички подухват уколико је он зависно 
лице инвестиционог друштва које одмерава сва своја улагања у зависна лица по фер 
вредности. (допуне и измене се примењују ретроактивно за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године, уз дозвољену ранију примену); 

2. Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014. 
године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, 
МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).

2.5. Начело сталности пословања

Појединачни финансијски извештаји су састављени у складу са концептом наставка пословања, који 
подразумева да ће Друштво наставити да послује у неограниченом периоду у предвидљивој 
будућности.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.6. Коришћење процењивања

Презентација појединачних финансијских извештаја у складу са рачуноводственим стандардима и 
прописима који се примењују у Републици Србији захтева од руководства коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава 
и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
појединачних финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
појединачних финансијских извештаја, а будући стварни резултати могу да се разликују од 
процењених износа.

а) Амортизација и амортизационе стопе

Обрачун амортизације и примењене стопе амортизације су засноване на пројектованом економском 
веку трајања некретнина, опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује 
економски век на основу тренутних предвиђања.  

Анализа осетљивости у случају промене процена

Уколико би амортизационе стопе, на основу процењеног економског века трајања некретнина, 
опреме и нематеријалних улагања на начин описан у претходном пасусу, биле више (ниже) за 10% у 
односу на оне које су коришћене за обрачун амортизације за годину која се завршава на дан 31. 
децембра 2015. године, износ трошкова амортизације који би били признати у финансијским 
извештајима био би више (нижи) за 47.292 хиљаде динара.

б) Исправка вредности потраживања

Друштво врши процену наплативости потраживања, као и обрачун исправке вредности за сва 
сумњива и спорна потраживања, а на основу процењених губитака услед немогућности купаца да 
испуне обавезе. Процена је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским 
отписима, кредитним способностима купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања 
адекватности исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о 
будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна 
додатна исправка вредности потраживања осим оне која је формирана у приложеним појединачним 
финансијским извештајима.

в) Резервисане штете

Свака пријављена штета се процењује појединачно од стране Друштва, узимајући у обзир околности 
везане за штету, доступне информације и историјско искуство о величини сличних штета. Процена 
резерве штете за сваки случај појединачно се редовно контролише и ажурира када су расположиве 
нове информације. Резервисања за штете се базирају на информацијама које су тренутно доступне. 
Међутим, крајње обавезе по штетама могу варирати као резултат накнадних промена расположивих 
чињеница. У складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских аката Народне банке Србије,
Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним прописима, а у складу са тим и 
измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија техничких резерви, укључујући
резервисане штете. Имајући у виду да наведене промене не представљају промену примењене 
основе за одмеравање, него искључиво промену методологије обрачуна у складу са правилима 
актуарске струке у оквиру важећих прописа, руководство Друштва је става да наведено представља 
промену рачуноводствене процене. Сходно томе, ефекти наведених промена у приложеним 
појединачним финанијским извештајима, примењени су проспективно.

Анализа осетљивости у случају промене процена

У наставку је приказана анализа осетљивости износа обавеза из осигурања признатих у 
појединачним финансијским извештајима на промене кључних претпоставки обрачуна. При томе, за 
износе обавеза по основу дугорочних уговора о осигурању са фиксним или гарантованим условима,
промене у претпоставкама неће узроковати значајне промене у износу признатих обавеза, односно 
резервисања, осим уколико су од таквог значаја да узрокују подешавања преко теста адекватности 
обавеза. 
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2.        ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.6.  Коришћење процењивања (наставак)

в) Резервисане штете (наставак)

Анализа осетљивости у случају промене процена (наставак)

Следећа табела приказује потенцијални утицај промене појединих кључних претпоставки на износе 
признатих резервисања за рентне штете, као и на укупан износ резервисања за настале 
непријављене штете признат у приложеним финансијским извештајима:

У хиљадама динара
Обим 31. децембар

промене 2015.
.

Резервисања за рентне штете:

- повећање / смањење претпоставке о расту рентних исплата,
односно смањење / повећање дисконтне стопе 

±1% 
± (1%)

± 82,540
± (82,540)

- смањење / повећање стопе смртности за све године ±(10%) ±14,145

Резервисања за настале непријављене штете:

- повећање интервала поверења приликом обрачуна за 5% 
(на 84%, односно 94.5% код аутоодговорности) – утицај 
после LAT теста

5% 95,732

 
г) Фер вредност финансијских инструмената

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена применом 
одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом избора 
одговарајућих метода и претпоставки. 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за 
коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну 
вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Друштва врши процену 
ризика, и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама 
неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим 
појединачним финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, 
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.

д)  Процена фер вредности некретнина и инвестиционих некретнина  

Фер вредности грађевинских објеката класификованих као некретнине, односно као инвестиционе
некретнине, процењује се од стране квалификованих проценитеља. Некретнине и инвестиционе 
некретнине су биле предмет процене на дан 31. децембра 2015. године од стране независног 
проценитеља по тржишној вредности. Детаљи у вези резултата процене, као и примењених метода 
процене, обелодањени су у напомени 23 уз појединачне финансијске извештаје.

2.7. Извештавање по сегментима

Основни извештајни сегменти Друштва су пословни сегменти, односно посебно организовани 
сегменти за поједине врсте послова осигурања којима се бави. Основни извештајни сегменти су
приказани у складу са Законим о осигурању и Одлуком о садржају и форми образаца финансијских 
извештаја за друштва за осигурање и то су: 

а) Животна осигурања збирно, а посебно и:

- oсигурaњe живoтa;
- живoтнa oсигурaњa oсим oсигурaњa живoтa.  
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2.        ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.7. Извештавање по сегментима (наставак)

б) Неживотна осигурања збирно, а посебно и:
- oсигурaњe oд пoслeдицa нeзгoдe и дoбрoвoљнo здрaвствeнo oсигурaњe;  
- oсигурaњe вoзилa;  
- oсигурaњe плoвних oбjeкaтa и трaнспoртa;
- oсигурaњe вaздухoплoвa;
- имoвинскa oсигурaњa;  
- oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти;
- oсигурaњe крeдитa и jeмствa;
- нeживoтнa oсигурaњa кoja нису сврстaнa у пoдгрупe.

2.8. Промене законских прописа, ефекти промене рачуноводствених процена и упоредни подаци  

Промене законских прописа

У 2015. години, ступио је на снагу нови Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у 
даљем тексту: „Нови Закон о осигурању“), као и одговарајућа подзаконска акта у смислу одлука 
Народне банке Србије која се односе на друштва за осигурање, укључујући Одлуку о техничким 
резервама („Службени гласник РС“, бр. 42/2015), чије се одредбе примењују први пут приликом 
исказивања техничких резерви у финансијским извештајима друштава за осигурање са стањем на 
дан 31. децембра 2015. године. У складу са тим, Друштво је усвојило одговарајућа интерна акта и 
акта пословне и инвестиционе политике у складу са одредбама Новог Закона о осигурању

Сумарни преглед главних измена у домену техничких резерви, у односу на раније важеће прописе, 
дат је у наставку:

Нови прописи Раније важећи прописи

-Резерве за преносне премије - Преносне премије - живот;
- Преносне премије - неживот;

- Резерве за неистекле ризике (нови тип резервисања)* /
- Резерве за бонусе и попусте (нови тип резервисања)* /
- Резервисане штете - Резервисане штете - живот

- Резервисане штете - неживот
- Математичка резерва - Математичка резерва - живот

- Резерве за осигурања код којих су осигураници 
прихватили да учествују у инвестиционом ризику**

/

- Резерве за изравнање ризика*** - Резерве за изравнање ризика -
неживот

*    Нови облици резерви које је Друштво први пут обрачунало на дан 31. децембра 2015. године,
** Није примењиво у Друштву,
*** У складу са прописима, Друштво почев од 31. децембра 2015. године резерве за изравнање ризика

обрачунава само за једну врсту осигурања (осигурање кредита). У складу са раније важећим 
прописима, на дан 31. децембра 2014. године, наведене резерве обрачунате за све врсте неживотних 
осигурања.

Имајући у виду да наведене промене не представљају промену примењене основе за одмеравање, 
него искључиво промену методологије обрачуна у складу са правилима актуарске струке у оквиру 
важећих прописа, руководство Друштва је става да наведено представља промену рачуноводствене 
процене. Сходно томе, ефекти наведених промена у приложеним појединачним финанијским 
извештајима, примењени су проспективно.

Ефекти промене рачуноводствених процена
 

Имајући у виду промену рачуноводствених процена у односу на начин и методологију утврђивања 
одређених категорија техничких резерви услед измена Закона о осигурању и подзаконских аката 
Народне банке Србије, а у циљу разумевања финансијских извештаја и омогућавања упоредивости 
података, у наставку су дати ефекти промене рачуноводствених процена у делу обрачуна техничких 
резерви неживотних осигурања:
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2.        ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.8. Промене законских прописа, ефекти промене рачуноводствених процена и упоредни подаци 
(наставак)

 
Ефекти промене рачуноводствених процена (наставак)

У хиљадама динара

Категорија
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2015.
Ефекат промене 

процена
Исказано у 

финансијским 
извештајима након 
промене процена

Обрачунато по 
раније важећим

прописима
(неживотна осигурања)
Преносна премија 7.433.670 7.433.670 -
Резерве за неистекле ризике 157.884 - 157.884
Резерве за бонусе и попусте 39.530 - 39.530
Резервисане штете 7.812.916 6.169.502 1.643.414
Резерве за изравнање ризика 60.554 1.481.966 (1.412.412)

Свега 15.504.554 15.085.138 419.416

Упоредни подаци

Упоредни подаци представљају финансијске извештаје Друштва на дан и за годину завршену на дан 
31. децембра 2014. године.

Да су важећи прописи на дан 31. децембра 2015. године, били важећи на дан 31. децембра 2014. 
године, упоредни подаци у делу обрачуна техничких резерви неживотних осигурања, били би као што 
следи:

У хиљадама динара

Категорија
31. децембар 

2014.
31. децембар 

2014. Разлика
Исказано у 

финансијским 
извештајима 

Обрачунато по 
тренутно важећим 

прописима
(неживотна осигурања)
Преносна премија 6.369.479 6.369.479 -
Резерве за неистекле ризике - 435.890 (435.890)
Резерве за бонусе и попусте - 43.243 (43.243)
Резервисане штете 6.266.601 7.366.955 (1.100.354)
Резерве за изравнање ризика 1.481.966 8.595 1.473.371

Свега 14.118.046 14.224.162 (106.116)

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 

3.1. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања се почетно вреднују по набавној вредности. Вредновање нематријалних 
улагања након почетног признавања врши се применом основног поступка предвиђеног МРС 38 –
„Нематеријална имовина“, односно по набавној вредности умањеној за укупну амортизацију и укупне 
губитке по основу обезвређења. Накнадни издаци за нематеријална улагања се капитализују само 
ако је вероватно да ће се остварити будуће економске користи, ако су економске користи изнад 
првобитно процењених стандарда о учинку нематеријалних  средстава и ако се издатак може 
поуздано утврдити и приписати средству.
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак)

3.1. Нематеријална улагања (наставак)

Нематеријална имовина престаје да се признаје након отуђења или када се од њене употребе или
отуђења не очекују никакве будуће економске користи. У моменту отуђења или стављања
нематеријалног улагања ван употребе, разлика између књиговодствене вредности и нето прилива
који се добија тим отуђењем, признаје се као губитак или добитак периода. 

За обрачун амортизације нематеријалних улагања примењује се пропорционални метод отписивања.
Нематеријална улагања се амортизују по стопи од 20%, осим ако уговором или другим документом
време трајања улагања није дефинисано на другачији начин. 

3.2. Некретнине и опрема и инвестиционе некретнине

3.2.1. Некретнине и опрема

Земљишта, грађевински објекти и опрема су материјална средства која Компанија држи за пружање 
услуга, за изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, и за која се очекује да ће се 
користити дуже од једног обрачунског периода. Почетно признавање врши се по набавној вредности. 

Након почетног признавања, земљишта и некретнине се исказују по ревалоризованим вредностима,
које изражавају њихову поштену (фер) вредност на дан ревалоризације, умањену за укупан износ
исправке вредности по основу обрачунате амортизације (акумулиране) и укупан износ исправке
вредности по основу обезвређења, све у складу са МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема. 

Процена земљишта и некретнина врши се довољно често, односно када год постоје индиције да се
њихова фер вредност разликује од књиговодствене вредности. У сваком случају, процена земљишта
и некретнина се врши сваке три године од стране овлашћеног процењивача, у складу са Одлуком о
Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање. 

Некретнине у власништву Друштва биле су предмет процене на дан 31. децембра 2015. године од 
стране независног проценитеља по тржишној вредности.

Након почетног признавања сва средства опреме исказују се по набавној вредности умањеној за
укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења, односно применом
основног поступка предвиђеног МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема. 

Амортизација

За обрачун амортизације некретнина и опреме, примењује се пропорционални метод. Обрачун 
амортизације за пореске сврхе врши се у складу са пореским прописима. Основицу за обрачун
амортизације чини набавна вредност (за средства која се вреднују применом основног поступка)
односно ревалоризована набавна вредност (за средства која се вреднују применом алтернативног
поступка), по одбитку процењене преостале вредности средстава на крају процењеног века
коришћења. Ако је преостала вредност средстава безначајна, сматра се да је једнака нули. Стoпe 
амoртизацијe кoјe су биле у примeни за обрачун амортизације за 2015. и 2014. годину, као и стопе 
амортизације изведене на основу процењеног века употребе по процени фер вредности (напомене 
2.6 д) и 23 уз појединачне финансијске извештаје) које ће бити у примени за 2016. годину, дате су у 
наставку (у %):

2015. 2014. 2016. по процени%

Грађевински објекти 1.96 - 20.00% 1.96 - 20.00% 1.72 - 50.00%
Рачунарска опрема 20.00% 20.00% 20.00%
Возила 15.50% 15.50% 15.50%
Остала oпрeма 7.00 - 33.33% 7.00 - 33.33% 7.00 - 33.33%

3.2.2. Инвестиционе некретнине 

Инвестиционе некретнине су непокретности (земљишта или зграде – или делови зграда – или и једно 
и друго), које Друштво (као власник или корисник финансијског лизинга) држи ради остваривања 
зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а 
не ради употребе за обављање властите делатности или продаје у оквиру редовног пословања.
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак)

3.2. Некретнине и опрема и инвестиционе некретнине (наставак)

3.2.2.  Инвестиционе некретнине (наставак)

Почетно одмеравање инвестиционих некретнина врши се по набавној вредности која укључује
трошкове трансакције. 

Вредновање инвестиционих некретнина након почетног признавања врши се по методу поштене 
(фер) вредности. Повећање фер тржишне вредности се исказује у оквиру прихода, а смањење у 
оквиру расхода периода. У складу са тим, не обрачунава се амортизација инвестиционих некретнина.

Накнадни издаци који се односе на већ признату инвестициону некретнину приписују се исказаном
износу те инвестиционе некретнине, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да
буде већи од првобитно процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине.Сви остали накнадно
настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали.

Инвестиционе некретнине су процењене на дан 31. децембра 2015. године од стране независног 
проценитеља по тржишној вредности. 

3.3. Умањење вредности

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ 
појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то 
средство припада. 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања, која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. Ако је процењен 
надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодственог износа, 
онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише новац) умањује до 
надокнадивог износа. 

Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство није земљиште или 
зграда која се не користи као инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризованом износу, 
у којем случају се губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом 
средства.

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства (јединице 
која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога средства, 
при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би била 
утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици која 
генерише новац) услед умањења вредности.

Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно
средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења
вредности исказује као повећање услед ревалоризације. 

Некретнине и инвестиционе некретнине су процењене на дан 31. децембра 2015. године од стране 
независног проценитеља по тржишној вредности.

Истовремено, на дан 31. децембра 2015. године, извршено је обезвређење нематеријалних улагања
у припреми код којих је процењено да је надокнадива вредност нижа од њихове књиговодствене
вредности. 
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3.4. Учешћа у капиталу контролисаних друштава

Учешћем у контролисаном друштву сматра се улагање којим је Компанија стекла контролу над тим 
друштвом. У складу са Законом о осигурању, Компанија има контролно учешће у другом правном 
лицу када има директно или индиректно право или могућност да оствари 50% или више гласачких 
права у том правном лицу, односно када Компанија има директно или индиректно власништво над 
50% или више капитала у том правном лицу, или могућност именовања натполовичне већине 
чланова органа управљања или надзора тог правног лица или могућност ефективног вршења 
контролног утицаја на управљање тим правним лицем или на његову пословну политику. 

Учешћа у капиталу контролисаних правних лица исказана су по набавној вредности улагања, 
умањеној за акумулиране импаритетне губитке.

Набавна вредност приликом стицања учешћа у капиталу не укључује трансакционе трошкове, који се 
могу директно приписати стицању учешћа у капиталу. Ови трошкови се у целости евидентирају на 
терет рачуна биланса успеха у тренутку куповине/стицања.

3.5. Остали дугoрoчни финансијски пласмани 

Учешћа у капиталу осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и тржишне вредности,
вреднују се по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 

Дугорочни кредити и дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа се исказују у износима 
који одговарају амортизованом трошку на дан билансирања, по коме се ова финансијска средства 
одмеравају приликом почетног признавања умањена за исплате главнице, уз додавање или 
одузимање кумулиране амортизације применом метода ефективне камате за све разлике између 
почетног износа и износа при доспећу, и уз одузимање за исправку вредности по основу обезвређења 
вредности или ненаплативости. 

Друштво врши прекњижавање дугорочних хартија од вредности, које се држе до доспећа које
доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса, на позицију финансијских пласмана. 

3.6. Финансијска средства

Друштво признаје финансијско средство онда када постане једна од уговорених страна у
финансијском инструменту. 

Редовна куповина и продаја финансијских средстава се признаје на датум трговања - датум када се
Друштво обавезало да ће купити или продати финансијско средство.

У зависности од намере са којом су стечена, Друштво финансијска средства распоређује у једну од
следећих категорија: 

1) Финансијска средства која се држе до доспећа; 
2) Финансијска средства намењена трговању; 
3) Финансијска средства расположива за продају; и
4) Зајмови (кредити) и потраживања. 

Финансијска средства се иницијално признају по фер вредности увећаној за трансакционе трошкове 
за сва финансијска средства која се не исказују по фер вредности, чији се ефекти промена у фер 
вредности исказују у билансу успеха. 

Фер вредност је цена која би се наплатила за продају средства, или платила за пренос обавезе у
редовној трансакцији између учесника на тржишту, на датум одмеравања. 

Трансакциони трошкови су трошкови који се могу директно приписати стицању, емитовању, или
отуђењу неког финансијског средства или финансијске обавезе. 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговорним правима
над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована,
истекла, напуштена или уступљена. 
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3.6. Финансијска средства (наставак)

3.6.1. Финансијска средства која се држе до доспећа

У категорију финансијских средстава која се држе до доспећа, Друштво класификује недериватна 
финансијска средства која испуњавају следеће услове: (1) имају фиксне или одредиве исплате; (2) 
имају фиксно доспеће и постоји намера и могућност да се држе до доспећа. 

Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа се вреднују по амортизованој вредности,
коришћењем метода ефективне каматне стопе. Амортизована вредност је набавна вредности
умањена за отплате главнице, коригована за сваку разлику између набавне вредности и износа
доспећа и умањена за отплате главнице, и умањена за било који отпис услед обезвређивања или
ненаплативости. Ефективна каматна стопа је стопа по којој се дисконтује очекивани ток будућих
готовинских плаћања до доспећа. 

Приходи настали у периоду држања хартија од вредности у портфолију Друштва се приказују као
приходи од каматa. Све куповине и продаје хартија од вредности се рачуноводствено евидентирају у
моменту трансакције. 

3.6.2. Финансијска средства намењена трговању

Финансијска средства намењена трговању представљају део портфолија финансијских средстава 
којима Друштво управља и за који постоји доказ да су:

- Стечена са циљем продаје и/или поновне куповине у блиској будућности
- Финансијска средства за краткорочно остваривање добити или
- Деривати финансијских средстава и деривати финансијских обавеза (осим ако представљају део 
ефективног хеџинг инструмента).

Финансијска средства намењена трговању се иницијално вреднују по фер вредности. Фер вредности 
код овог типа финансијских средстава не укључује трансакционе трошкове који се могу директно 
приписати куповини/стицању/издавању финансијског средства.  Ови трошкови се у целости 
евидентирају на терет биланса успеха у тренутку куповине/стицања/издавања.

Фер вредност финансијског инструмента приликом иницијалног признавања је уобичајена 
трансакциона цена.

Накнадно мерење финансијских средстава намењених трговању се врши по фер вредности. Фер 
вредност се одређује на активном тржишту (берзи) и представља понуђену цену берзе на дан 
вредновања финансисјког средства. Промена фер вредности финансијских средстава намењених 
трговању обухватају се у корист/терет биланса успеха периода у коме су настале.

3.6.3. Финансијска средства расположива за продају

Почетно мерење финансијских средстава која су расположива за продају врше се по набавној 
вредности увећаној за трансакционе трошкове који се директно могу приписати њиховој куповини 
односно стицању.

Накнадно мерење финансијских средстава која су расположива за продају се врши по фер вредности. 
Фер вредност се одређује на активном тржишту (берзи) и представља понуђену цену берзе на дан 
вредновања финансијског средства или у случају одсуства активног тржишта, на основу најбоље 
процене Друштва о износу фер вредности наведених улагања коришћењем метода дисконтовања 
новчаних токова или ослањањем на мишљење независног експерта.

Добици и губици од усклађивања вредности признају се у корист, односно на терет ревалоризационих 
резерви у оквиру капитала. Смањење вредности услед постојања објективног доказа умањења 
вредности, признаје се као добитак или губитак периода.
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3.6. Финансијска средства (наставак)
 
3.6.4. Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања и пласмани су недериватна финансијска средства са фиксним или 
одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту.

Почетно мерење пласмана и потраживања врши се по набавној вредности увећаној за трансакционе 
трошкове који се директно могу приписати њиховом издавању (МРС 39.43). Накнадно вредновање 
кредита и пласмана врши се по амортизованој набавној вредности применом ефективне каматне 
стопе (МРС 39.47). Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује процењене будуће 
новчане токове (приливе и одливе) на иницијалну књиговодствену вредност кредита или пласмана 
(садашњу вредност), за очекивани век трајања кредита или пласмана. Добици и губици услед
амортизације се признају у нето износу у корист и/или на терет биланса успеха. Приходи по основу 
камата и накнада обрачунавају се применом ефективне каматне стопе на амортизовану вредност.

Ако постоји објективни доказ да је настао губитак због умањења вредности зајмова (кредита) и
потраживања, износ губитка се одмерава као разлика између књиговодствене вредности средства и
садашње вредности процењених будућих токова готовине дисконтованих по првобитној ефективној
каматној стопи финансијског средства (тј. ефективној каматној стопи израчунатој приликом почетног
признавања).

Признавање импаритетних губитака се врши на терет биланса успеха. Износи за које је вредност
ових средстава умањена по основу импаритетних губитака воде се преко рачуна исправки вредности. 

Уколико се износ импаритетног губитка смањује услед догађаја насталих након његовог иницијалног 
признавања, укидање импаритета се врши у корист биланса успеха, али укидање импаритета не 
може да буде у износу већем од амортизоване вредности која би била на дан укидања да импаритет 
није био признат.

3.7. Потраживања по основу премије осигурања и остала краткорочна потраживања

Потраживања за премију осигурања представљају потраживања од уговарача осигурања, односно
осигураних лица за полисирану премију осигурања у складу са уговореним условима у закљученој
полиси осигурања. Висина премије осигурања утврђена је тарифом премије према врсти
осигурања. Тарифну политику усваја Извршни одбор Друштва.

Уколико је потраживања исказано у страној валути приликом почетног признавања, Друштвo 
потраживање изражава у динарима, тако што се на износ у страној валути примењује званични
средњи курс те стране валуте, на датум трансакције у складу са МРС 21 – Ефекти промена девизних
курсева. Променe девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се
као курсне разлике у корист прихода, или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути
на дан биланса прерачунавају се према званичном средњем курсу, а курсне разлике признају се као
приход или расход периода. 

3.8. Исправка вредности потраживања

Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе према 
уговореним условима, руководство процењује износ исправке вредности којом се потраживања своде 
на реалну вредност.

Друштво процењује вредност и наплативост потраживања по уговорима о осигурању и
oбeзврeђeнoст oстaлих крaткoрoчних пoтрaживaњa, односно одговарајућу исправку вредости тих
потраживања, сагласно посебном Правилнику који доноси Друштво. Сходно поменутом Правилнику 
Друштво врши појединачну и општу исправку вредности потраживања. Појединачна процена 
исправке вредности потраживања врши се за: 

- потраживања која нису наплаћена у року од три месеца од дана доспелости; 
- потраживања са сумњивим или спорним правним основом; 
- потраживања за камате; 
- потраживања од контролисаних правних лица. 
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3.8.      Исправка вредности потраживања (наставак)

Поред тога, потраживања чији износ прелази 1% гарантне резерве Друштва, исправљају се у оном 
износу у ком се процени ризик њиховог враћања у будућем периоду за сваког комитента посебно.

Компанија општу исправку вредности врши тако што прво све осигуранике – правна лица за премију 
осигурања класификује у једну од три категорије:

Кaтeгoриja I – Пoтрaживaњa oд дужникa чиja je финaнсиjскa спoсoбнoст зaдoвoљaвajућa пo свим 
критeриjумимa; пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje блaгoврeмeнo, a изузeтнo сa 
дoцњoм дo три мeсeцa, при чему се наведена потраживања не исправљају. 

Кaтeгoриja II – пoтрaживaњa oд дужникa чиja финaнсиjскa спoсoбнoст ниje зaдoвoљaвajућa, aли сe нe 
oчeкуje њeнo пoгoршaњe, oсим пoтрaживaњa oд нeсoлвeнтнoг и нeликвиднoг дужникa, као и 
пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje с дoцњoм дo 9 мeсeци, при чему се за исправку 
вредности потраживања примењује проценат израчунат односом укупно ненаплаћене и укупно 
фактурисане премије осигурања у последње три године које претходе години у којој се формира 
исправка. 

Кaтeгoриja III – пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje сa дoцњoм од преко 9 мeсeци, 
при чему се исправка вредности формира до 100% потраживања.

Признавање импаритетних губитака се врши на терет биланса успеха. Износи за које је потраживање
умањено по основу импаритетних губитака воде се преко рачуна исправкe вредности. 

3.9. Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином се подразумевају новчана средства у динарима и страној валути и средства на 
динарским и девизним рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су краткорочне, 
високо ликвидне инвестиције које се могу брзо претворити у познате износе готовине, и које нису под 
утицајем значајног ризика промене вредности. Хартије од вредности као готовински еквиваленти, 
депозити по виђењу и готовина процењују се на следећи начин:

- ако су у домаћој валути процењују се по номиналној вредности;
- ако су у страној валути процењују се по номиналној вредности применом средњег курса 

Народне банке Србије за односну валуту на дан биланса.

Сва накнадна вредновања позиција готовине и готовинских еквивалената на дан биланса признају се 
као приходи или расходи у билансу успеха.

3.10. Разграничени трошкови прибаве

Друштво врши разграничење трошкова прибаве у сразмери учешћа резерве за преносне премије у
укупној премији, у складу са чланом 141. Закона о осигурању. 

Рaзгрaничeни трoшкoви прибaвe, кao aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa, кoристe сe збoг рaвнoмeрнoг
тeрeћeњa укупних трoшкoвa пoсмaтрaнoг пoслoвнoг периода, и штo рeaлниjeг прикaзa кoнaчнoг
пoслoвнoг рeзултaтa.

3.11. Капитал и резерве

Капитал Компаније чини основни и остали капитал, резерве, ревалоризационе резерве по основу
ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина и опреме, нереализовани добици и
нереализовани губици, нераспоређена добит, односно губитак ранијих година и нераспоређена
добит, односно губитак текуће године. 

Основни и остали капитал исказује се у номиналној вредности, а вредност акцијског капитала
представља производ броја емитованих акција и њихове номиналне вредности. 

Компанија је дужна да у свом пословању одржава основни капитал најмање у висини која је
прописана чланом 27. Закона о осигурању. 
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3.11. Капитал и резерве (наставак)

Резерве Компаније обухватају емисиону премију, законске, статутарне и друге резерве. 

Ради обезбеђивања трајног измирења обавеза и подношења ризика у пословању, осигуравајуће
друштво формира гарантну резерву у складу са Законом о осигурању и Одлуком о адекватности
капитала друштва за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 51/2015). Гарантну резерву
чине примарни капитал и допунски капитал, умањени за одбитне ставке. 

3.12.  Дугорочна резервисања

а) Математичка резерва 

Обрачун математичке резерве врши се у складу са Техничким основама животних осигурања, и 
Правилником о критеријумима и начину обрачунавања математичке резерве, који је Компанија  
донела у складу са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, 
бр. 42/2015).Математичка резерва је техничка резерва друштва за осигурање намењена измиривању 
будућих обавеза по основу животног осигурања. Резерва се обрачунава применом начела актуарске 
математике животних осигурања по нето проспективној методи. Oбрачунава се појединачно за сваки 
уговор, посебно за активна и капитализирана осигурања, као разлика садашње вредности будућих 
обавеза осигуравача утврђених уговором и садашње вредности будућих обавеза уговарача 
осигурања. Обрачун се за сваки производ осигурања врши на основу верификованих актуарско-
техничких основа за обрачун математичке резерве, откупних и капиталисаних вредности и учешћа у 
добити, коришћењем претпоставки конзистентних са претпоставкама тарифног система коришћеним 
при закључењу уговора. Обрачуни се врше посебно за сваку валуту. Математичка резерва укључује 
и обавезе које се односе на полисе осигурања живота са дискреционим правом учешћа у добити, 
формирањем резерви за учешће у добити. Резерве за учешће у добити образују по полисама по 
којима је приписана добит осигураницима применом нето проспективне методе.

Поред наведеног, саставни део математичке резерве је и преносна премија осигурања живота 
обрачуната методом pro rata temporis, и резерва будућих трошкова обрачуната нето проспективном 
методом. Средства математичке резерве формирају се на начин који у сваком моменту обезбеђује 
испуњавање свих обавеза из уговора о осигурању, и веће су од откупних вредности. Математичка 
резерва у самопридржају израчунава се као збир математичке резерве сопственог портфеља 
осигурања и математичке резерве по основу примљених саосигурања, умањенa за збир математичке 
резерве пренете у саосигурање и реосигурање.

Тест провере довољности обрачунате математичке резерве (LAT тест) утврђује се на крају пословне 
године. Тест се састоји од поређења резервације и утврђене садашње вредности најбоље процене 
токова готовине (новчаних токова) који се очекују у будућности. Обрачун се врши за сваки уговор 
посебно, одвојено за осигурања уговорена у девизама и динарима. Такође, код динарских осигурања 
одвојено се утврђује тест довољности за уговоре код којих се примењује рачунска каматна стопа од 
7,5% (до 01.10.2010) и 6% - уговори закључени након 01.10.2010. Очекивани токови готовине 
обухватају будуће приходе по основу очекиване премије, умањене за очекиване исплате по основу 
штета и очекиваних будућих трошкова. Очекиване штете обухватају очекиване исплате за случај: 
смрти, откупа код мешовитих осигурања и истека мешовитих осигурања за активна и редукована 
осигурања.

б) Резерве (резервисања) за изравнање ризика

Као што је обелодањено у напомени 2.6 д), у складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских 
аката Народне банке Србије, Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним 
прописима, а у складу са тим и измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија 
техничких резерви, укључујући и резерве за изравнање ризика. С тим  у вези, обрачун резерви за 
изравнање ризика на дан 31. децембра 2015. године извршен је у складу са новим Правилником о 
начину утврђивања износа техничких резерви за изравнање ризика, који је Компанија донела у складу 
са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 
Компанија образује резерве за изравнање ризика на врсти осигурања 14 - Осигурање кредита, на 
годишњем нивоу. Резерве за изравнање ризика увећавају се при годишњем обрачуну ако је остварен 
нето пословни резултат у овој врсти осигурања, за 75% позитивног нето пословног резултата, а 
највише до 12% премије у самопридржају, док резерве за изравнање ризика не достигну горњу 
границу.
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3.12.  Дугорочна резервисања (наставак)

На дан 31. децембра 2014. године, резерве за изравнање ризика биле су формиране на основу тада 
важећих правилника, а биле су образоване на основу стандардног одступања меродавних техничких 
резултата у току 2014. године од просечног меродавног техничког резултата за сваку врсту 
неживотних осигурања којима се Компанија бавила у наведеној години. Основицу за обрачунавање
резерви за изравнање ризика чинила је техничка премија у самопридржају остварена у датом 
обрачунском периоду (тромесечном и годишњем) и стандардно одступање. Горња граница за 
образовање резерви за изравнање ризика била је утврђена множењем једноструког до троструког 
стандардног одступања (у зависности од врсте осигурања) и одговарајуће техничке премије у 
самопридражају остварене у наведеној години.

в) Резерве за бонусе и попусте

Обрачун резерви за бонусе и попусте врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа 
техничких резерви за бонусе и попусте, који је Компанија донела у складу са Одлуком о техничким 
резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 

Резерве за бонусе и попусте се утврђују у износу производа меродавне премије у последњих 12 
месеци, и количника износа поврата дела премије у последњих 12 месеци који се односи на 
претходни период, и меродавне премије за период 12 месеци који се завршава на дан обрачуна 
претходне године.

У складу са тада важећим прописима, резерве за бонусе и попусте нису биле обрачунате на дан 31. 
децембра 2014. године.

г) Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених

Друштво врши резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених и обелодањивање у складу
са МРС 19 – Примања запослених. Друштво врши резервисања трошкова за исплату отпремнина и
трошкова за исплату јубиларних награда. Приликом обрачуна резервисања користи се актуарски
PUC метод (метод кредитирања пројектоване јединице).

3.13.  Финансијске обавезе

Под финансијским обавезама сматрају се дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним 
лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним 
хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе), краткорочне обавезе из пословања 
(добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана од дана чинидбе, 
односно од дана годишњег биланса. 

Финансијска обавеза је свака обавеза  која представља уговорну обавезу:

а) предаје готовине или другог финансијског средства другом правном лицу, или
б) размене финансијских инструмената са другим правним лицима под потенцијално неповољним 
условима.

Приликом почетног признавања обавеза Друштво мери финансијску обавезу по њеној набавној 
вредности која представља поштену вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони 
трошкови представљају расходе периода у коме су плаћени.

Након почетног признавања Друштво мери све финансијске обавезе по амортизованој вредности, 
осим обавеза које држи ради трговања и деривата који представљају обавезе које мери по поштеној 
вредности.

Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза 
плаћања предвиђена уговором укинута или истекла
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3.13.   Финансијске обавезе (наставак)

3.13.1. Обавезе по основу штета и друге обавезе из пословања

Обавезе за штете по основу осигурања се евидентирају у висини накнаде за ликвидиране штете које
треба исплатити осигураницима, корисницима осигурања или трећим оштећеним лицима. За износе
пријављених, а неликвидираних обавеза по основу штета, као и за износе насталих, а непријављених
обавеза по основу штета, Друштво формира резервисања. Уколико је обавеза исказана у страној
валути или је уговорена валутна клаузула приликом почетног признавања, Компанија обавезу
изражава у динарима тако што се на износ у страној валути примењује званични средњи курс те
стране валуте на датум трансакције, у складу са МРС 21 – Ефекти промена девизних курсева.
Промена девизног курса од датума трансакције до датума исплате обавезе исказују се као курсне
разлике у корист прихода, или на терет расхода. Обавезе исказане у страној валути на дан биланса
прерачунавају се према званичном средњем курсу, а курсне разлике признају се као приход или
расход периода. 

3.14. Резерве за преносне премије

Резерве за преносне премије јесу део премије који се користи за покриће обавеза из осигурања које 
настају у наредном периоду. Обрачун преносне премије врши се последњег дана текућег обрачунског 
периода и на дан преноса портфеља осигурања. Основица за обрачун резерви за преносне премије 
је укупна премија осигурања утврђена уговором и израчунава се појединачно за сваки уговор о 
осигурању с тачним временским разграничењем водећи рачуна о томе да ли има промена висине 
осигуравајућег покрића (pro rata temporis). За животна осигурања за која се обрачунава математичка 
резерва преносна премија је саставни део исте.

Обрачун преносних премија врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа техничких 
резерви за преносне премије, који је Компанија донелa у складу са Одлуком о техничким резервама 
Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 

3.15.   Резервисане штете

Обрачун резервисаних штета врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа 
резервисаних штета, који је Компанија донелa у складу са Одлуком о техничким резервама Народне 
банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015).

Компанија врши резервисања за: настале пријављене, а нерешене штете, настале непријављене 
штете, и трошкове у вези са решавањем и исплатом штета. Компанија врши резервисање за 
пријављене, а неликвидиране штете на основу појединачне процене износа штете, који ће морати да 
плати. Резерве за рентне штете утврђују се у капиталисаним износима, као садашња вредност 
будућих рентних исплата, узимајући у обзир и очекивано повећање тих исплата. Резервисан износ 
на име насталих непријављених штета се обрачунава на нивоу врсте осигурања, у зависности од 
карактеристика појединих врста осигурања и расположивости потребних података на дан 31.12. 
текуће године следећим методама:

1) Паушалном методом (врсте осигурања: осигурање шинских возила, осиграње ваздухоплова, 
осигурање пловних објеката, осигурање робе у превозу, осигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова, осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, осигурање кредита, 
осигурање јемства, осигурање финансијских губитака, осигурање трошкова правне заштите и 
основно животно осигурање, 

2) Mack-овим моделом оцене резерве за настале непријављене штете, где се најбоља оцена добија 
Chain ladder методом, а маргина ризика на основу претпоставке да Ri и R имају lognormalnu 
расподелу у интервалу поверења не мањем од 70% за R. Примењује се  за врсте осигурања:
осигурања за последице незгоде, добровољно здравствено осигурање, осигурање моторних 
возила, осигурање имовине од пожара, остала осигурања имовине, осигурања од одговорности 
од употребе моторних возила, осигурање од опште одговорности и осигурање помоћи на путу.
Полазни интервал поверења у 2015. години за све врсте осигурања осим врсте 10 је био 80%, док 
је за врсту осигурања 10 полазни интервал био 90%. После обрачуна са полазним интервалом, 
Компанија по Правилнику, врши LAT тест резервисаних штета, и у случају да на некој врсти није 
задовољен овај тест подиже интервал поверења за обрачун насталих непријављених штета до 
нивоа који ће задовољити LAT. Почев од 31. децембра 2016. Компанија ће вршити и поређење 
резервације са искуством, и у случају потребе додатно кориговати интервале поверења.

За животна осигурања за која се обрачунава математичка резерва не врши се резервација за настале 
непријављене штете.  
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3.16. Резервисања за неистекле ризике

Као што је обелодањено у напомени 2.8, у складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских 
аката Народне банке Србије, Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним 
прописима, а у складу са тим и измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија 
техничких резерви, укључујући и резервисања за неистекле ризике. Наиме, у складу са раније 
важећим прописима, наведена резервисања нису била формирана и призната у финансијским 
извештајима Друштва на дан 31. децембра 2014. године.

На дан 31. децембра 2015. године, обрачун резерви за неистекле ризике врши се у складу са
Правилником о начину утврђивања износа техничких резерви за неистекле ризике које је Компанија
донела у складу са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”,
бр. 42/2015). 

Правилником је предвиђено да Друштво образује резерве за неистекле ризике ако утврди да је
очекивани износ штета и трошкова у наредном периоду по уговорима из текућег периода виши од
износа обрачунате преносне премије на нивоу врсте осигурања. Примењена је формула где се
резерва за неистекле ризике рачуна као производ преносне премије са делом очекиваног
комбинованог рација који прелази 100%. 

3.17. Допринос за превентиву

Средства превентиве представљају средства Друштва намењена улагањима у превентивну заштиту, 
којима се предупређује остварење осигураног случаја на осигураној имовини и лицима и смањују 
последице штетних догађаја, а која се на основу критеријума утврђених Правилником о превентиви 
наменски усмеравају одређеним осигураницима Друштва.

3.18.  Приходи

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Друштва (пословне и финансијске приходе) 
и добитке. Уобичајене односно редовне активности Друштва су све активности које Друштво
предузима у делокругу свог рада као и активности које су са њима повезане и које подржавају тај рад, 
и од њега произилазе или имају пропратни карактер. 

Приходе Компаније чине пословни (функционални) приходи, приходи од инвестиционе активности,
финансијски приходи, приходи по основу усклађивања вредности имовине и остали приходи. 

3.18.1. Пословни (функционални) приходи

У оквиру пословних прихода Друштво евидентира приходе из делатности осигурања, односно
приходе по основу премије осигурања и саосигурања, приходе по основу учешћа саосигурања и
реосигурања у накнади штета, приходе од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања,
приходе од повраћаја пореских и других дажбина и приходе од премија, субвенција, дотација,
донација, приходе по основу провизија реосигурања, приходе по основу регреса неживотних
осигурања и друге функционалне приходе. 

а) Приходи од премије осигурања и саосигурања

Приходе од премије осигурања и саосигурања представљају износи фактурисане премије (доспеле 
премије код осигурања живота) коју осигураник/уговарач осигурања плаћа осигуравачу на основу 
уговора о осигурању, односно саосигурању, умањене за износ премије који припада наредном 
обрачунском периоду (преносна премија).

Висина премије утврђена је тарифом премије према врсти осигурања. Тарифну политику усвојио је 
Извршни одбор Друштва. 

Премија се састоји од функционалне премије и режијског додатка. Функционалну премију чине
техничка премија (за сва осигурања) и допринос за превентиву. Режијски додатак користи се за
покриће трошкова спровођења осигурања. 

Начин расподеле премије осигурања по врстама животних и неживотних осигурања утврђује се
интерним актом који доноси Извршни одбор Друштва.  

б) Приходи од учешћа у накнади штета

У оквиру прихода од учешћа у накнади штета Компанија исказује пословне приходе по основу учешћа
саосигурања у накнади штета неживотних осигурања правних лица, са којима Компанија има
закључене уговоре о саосигурању као и приходе по основу учешћа реосигурања у накнади штета
контролисаног правног лица - Друштвo за реосигурање „Дунав – Ре“ а.д.о., Београд.
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3.18. Приходи (наставак)

3.18.1. Пословни (функционални) приходи (наставак)

в) Приходи по основу провизија реосигурања

Приходи по основу провизија реосигурања представљају провизије које Друштво остварује по 
уговорима од реосигуравача код којег реосигурава свој портфељ.

 
3.18.2.  Приходи од инвестирања средстава осигурања

У приходе од инвестирања средстава осигурања спадају: приходи од зависних и придружених 
правних лица и од заједничких подухвата, приходи од улагања у непокретности, приходи од камата 
и позитивних курсних разлика по основу инвестирања, приходи од усклађивања вредности 
финансијских средстава која се се исказују по фер вредности, добици од продаје хартија од 
вредности, и остали приходи од инвестиционе активности.

3.18.3.  Финансијски приходи  

Финансијске приходе чине приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне 
клаузуле, и остали финансијски приходи, осим финансијских прихода од инвестирања средстава 
осигурања. Ови приходи вреднују се према МРС 18, МРС 21 и другим релевантним МРС.

3.18.4.  Приходи по основу усклађивања вредности имовине
 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине обухватају позитивне ефекте промене поштене
(фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, опреме и залиха – до висине претходно
исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања, као и других укидања исправки
вредности по основу вредносног усклађивања у складу са релевантним МРС и интерном регулативом
Друштва. 

3.18.5. Остали приходи

У оквиру осталих прихода, исказују се добици по основу продаје некретнина, опреме (основних 
средстава) и нематеријалних улагања, добици од продаје остатака осигураних оштећених ствари, 
наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања и остали 
непоменути приходи.

3.19. Расходи

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Компаније и губитке. 

На рачунима расхода обухватају се пословни расходи, расходи по основу инвестирања средстава
осигурања, финансијски расходи и остали расходи, који обухватају и расходе по основу обезвређења
средстава. 

3.19.1.  Пословни расходи
 

У оквиру пословних расхода Компанија евидентира расходе за дугорочна резервисања и 
функционалне доприносе, накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања 
животних осигурања, накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања, трошкове спровођења 
осигурања и друге функционалне расходе. 

а) Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе

Расходе за дугорочна резервисања и функционалне доприносе чине математичка резерва, допринос 
за превентиву, допринос за одбрану од града, допринос гарантном фонду, накнада Републичком 
фонду за здравствено осигурање, резервисања за изравнање ризика, и остала резервисања и 
функционалне доприносе.



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

24

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.19. Расходи (наставак)

3.19.1. Пословни расходи (наставак)

Математичка резерва

Математичка резерва је техничка резерва друштва за осигурање намењена измиривању будућих
обавеза по основу животног осигурања. Oбрачунава се појединачно за сваки уговор о животном
осигурању, по проспективној методи за сва осигурања живота, као разлика садашње вредности
будућих обавеза осигуравача утврђених уговором и садашње вредности будућих обавеза уговарача
осигурања. 

а)  Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (наставак)

Математичка резерва (наставак)

Саставни део математичке резереве су: 
- резерве за све гарантоване накнаде (осигуране суме) уговарачима, осигураницима и

корисницима осигурања, укључујући и гарантовану откупну вредност; 
- резерве за учешће у добити за сва осигурања којима је приписана добит на основу Одлуке

Скупштине Компаније; 
- резерве будућих трошкова за сва осигурања код којих је престала обавеза плаћања премије; 
- преносна премија. 

Математичка резерва се исказује посебно за сваку валуту. Обрачун математичке резерве дефинисан
је у Техничким основама животних осигурања Компаније, где је предвиђена примена проспективних
метода: бруто - Ziellmer методе и нето проспективне. Техничким основама предвиђено је да се код
редукованих (капитализираних) осигурања, осигурања уговорених са једнократним плаћањем
премије и ризико осигурања искључиво примењује нето проспективна метода. Такође, резерва
добити и резерва будућих трошкова се обрачунава нето проспективном методом. Компанија врши
резервацију будућих трошкова за уговоре код којих је престала даља обавеза плаћања премије
(осигурања са уговореном једнократном премијом, капитализирана осигурања).

За обрачун смањењa математичке резерве (код активних уговора за осигурање за случај смрти и
доживљења) за неамортизоване стварне трошкове провизије закључeња уговора користи се бруто - 
Ziellmer метода, при чему стопа цилмеризације не може бити већа од 3,5% уговорене осигуране суме.
Рачунско-статистичке основе обрачуна математичке резерве (каматна стопа и таблице вероватноћа)
једнаке су каматној стопи и таблицама вероватноћа из Тарифног система Компаније. 

Обрачун математичке резерве укључује и могућност неповољних одступања релевантних фактора
који се користе при утврђивању резерве. Неповољна одступања утврђена применом одговарајућих
тестова (LAT) за проверу адекватности обрачунате математичке резерве и у том случају врши се
додатна резервација уз образложење овлашћеног актуара. 

Математичка резерва се обрачунава и исказује посебно за индивидуалана и групна осигурања.
Математичка резерва за групна осигурања мора бити покривена изворима средстава и средствима
математичке резерве само тог групног осигурања, укључујући сва гарантована права уговарача,
осигураника и корисника осигурања. Средства математичке резерве формирају се на начин који у
сваком моменту обезбеђује испуњавање свих обавеза из уговора о осигурању и веће су од откупних
вредности.

Допринос за превентиву

Допринос за превентиву се обрачунава у проценту и за врсте осигурања у складу са интерним актом
који доноси Извршни одбор Компаније, а којим се утврђује начин расподеле премије осигурања по
врстама животних и неживотних осигурања. 
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3.19. Расходи (наставак)

3.19.1. Пословни расходи (наставак)

Допринос за oдбрану од града

Компанија обрачунава и Министарству пољапривреде и заштите животне средине плаћа допринос
за одбрану од града на основу члана 15 Закона о одбрани од града («Службени гласниј РС» бр.
54/15). 

Допринос гарантном фонду

Допринос гарантном фонду се издваја на основу Одлуке Удружења осигуравајућих организација
Србије о утврђивању висине доприноса организација за осигурање за образовање средстава и
коришћењу средстава гарантног фонда. Поменутом одлуком је дефинисан износ доприноса по
моторном возилу одређене категорије, а допринос се издваја сразмерно броју осигураних возила. 

а)  Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (наставак)

Накнада Републичком фонду за здравствено осигурање  

Накнада Републичком фонду за здравствено осигурање се плаћа у износу од 5% на износ бруто
премије осигурања од аутоодговорности на име штета осигуравајућих друштава према овом фонду,
тако да фонд не може да истиче додатне регресне захтеве према друштву за осигурање. 

Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика

Резереве за изравнање ризика се издвајају у складу са Одлуком о техничким резервама („Службени
гласник РС“, бр. 42/2015) и релевантним актом пословне политике Компаније. Компанија образује
резерве за изравнање ризика образује за врсту осигурања кредита. 

б) Расходи накнаде штета и уговорених износа осигурања

Расходи накнаде штета и уговорених износа осигурања представљају расходе за исплату накнада
штета и осигураних сума и других уговорених износа који се исплаћују осигураницима, односно
корисницима осигурања. 

в) Расходи по основу премија реосигурања 

Расходи по основу премија реосигурања представљају расходе реосигурања ризика код Друштва за 
реосигурање „„Дунав-Ре““ а.д.о., Београд са којим Друштво има закључене уговоре о реосигурању. 

г) Трошкови спровођења осигурања

Трошкови спровођења осигурања обухватају расходе за обављање послова осигурања чије покриће 
се врши из режијског додатка. Трошкови спровођења осигурања обухватају трошкове амортизације 
нематеријалних улагања, трошкове амортизације некретнина и опреме, трошкове резервисања за 
судске спорове и резервисања за исплату накнада и других бенифиција запосленима, трошкове 
материјала, горива и енергије, производних услуга, рекламе и пропаганде, репрезентације, порезe и 
доприносe независнe од резултата, трошковe непроизводних услуга, нематеријалне трошкове као и 
трошкове зарада, накнада зарада и друге трошкове обављање послова осигурања.

Tрошкови спровођења осигурања у финансијским извештајима обухватају трошкове прибаве, 
трошкове управе, остале трошкове спровођења осигурања, умањено за провизије од реосигурања. 
Опредељивање трошкова спровођења осигурања је у непосредној вези са распоредом трошкова на 
функционалне аналитике дефинисане Одлуком о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за друштва за осигурање, односно на трошкове управе, трошкове прибаве осигурања, затим 
трошкове извиђаја, процене, ликвидације и исплате штета, као и на трошкове по основу инвестиционе 
активности.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.19. Расходи (наставак)

3.19.1. Пословни расходи (наставак)

Трошкови прибаве укључују трошкове настале у вези са закључивањем нових уговора о осигурању и 
обнови постојећих уговора. Компанија врши разграничење трошкова прибаве осигурања у сразмери 
учешћа преносне премије неживотних осигурања, без примљених саосигурања, у укупној бруто 
премији неживотних осигурања, без примљених саосигурања, појединачно по свим врстама 
неживотних осигурања из члана 8. Закона о осигурању, које Компанија обавља у складу са добијеном 
дозволом НБС.

3.19.2.  Расходи по основу инвестирања средстава

У расходе по основу инвестирања средстава осигурања спадају: расходи из односа са зависним и 
придруженим правним лицима, и од заједничких подухвата, расходи по основу улагања у 
непокретности, расходи од усклађивања вредности финансијских средстава која се се исказују по 
фер вредности, губици при продаји хартија од вредности и остали расходи по основу инвестиционе 
активности. 

Финансијске расходе чине расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу 
валутне клаузуле и остали финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестирања 
средстава осигурања.

3.19.3.  Финансијски расходи 

Финансијске расходе чине расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу 
валутне клаузуле и остали финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестирања 
средстава осигурања.

3.19.4.  Расходи по основу обезвређења имовине 
 

У оквиру расхода по основу обезвређења имовине, исказују се негативни ефекти вредносних 
усклађивања нематеријалних улагања, некретнина и опреме, дугорочних и краткорочних 
финансијских пласмана (депоновања и улагања), залиха, хартија од вредности и потраживања, у 
складу с МРС 36 - Умaњeњe врeднoсти имoвинe и другим релевантним МРС и овом одлуком, према 
називима рачуна ове групе. На рачунима ове групе исказује се и негативан ефекат промене поштене 
(фер) вредности средстава, ускладу с МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, МРС 38 -
Нематеријална имовина и осталим релевантним МРС.

3.19.5.  Остали расходи 

Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје опреме и нематеријалних улагања, 
губици по основу продаје некретнина, губици од продаје материјала, мањкови, судски трошкови и 
остали непоменути расходи.

3.20. Курсне разлике

Пословне промене настале у страној валути (валути која није функционална), су прерачунате у 
функционалну валуту по званичном средњем курсу који је важио на дан пословне промене. Средства 
и обавезе исказане оригинално у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
функционалну валуту по званичном средњем курсу који је важио на тај дан.
Средства и обавезе са уговореном валутном клаузулом прерачунате су на дан састављања биланса 
према уговореном курсу. Курсне разлике, настале као резултат прерачунавања, књиже су у корист 
финансијских прихода или на терет финансијских расхода.

3.21. Бенефиције за запослене

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Компанија јe у oбавeзи да плаћа 
дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe 
укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца, у изнoсима oбрачунатим пo стoпама 
прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Компанија јe, такoђe, oбавeзна да oд брутo плата 
запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на 
тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe 
oднoсe.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.21. Бенефиције за запослене (наставак)

У складу са Пoјeдиначним кoлeктивним угoвoрoм, Компанија јe у oбавeзи да исплати отпремнине при 
одласку у пензију у висини три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, или три мeсeчнe зарадe кoју је 
запoслeни oствариo за месец који претходи мeсeцу у кoм се исплаћујe oтпрeмнина, oднoснo у висини 
три прoсeчнe зарадe исплаћeнe у Компанији за месец који претходи месецу у кoм се исплаћујe 
oтпрeмнина, ако је то за запосленог повољније. 

Пoрeд тoга, Компанија јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20 и 30 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Компанији. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe 
Компаније, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распoну oд јeднe дo три зарадe, 
зависнo oд трајања нeпрeкиднoг рада кoд пoслoдавца. По новом колективном уговору, дана 29.
јануара 2015. године престаје да важи обавеза о исплати јубиларнe наградe за 35 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Компанији.

Компанија је самостално обрачунала и исказала дугорочне обавезе по основу отпремнина и 
јубиларних награда применом сопственог актуарског обрачуна у складу са захтевима МРС 19. 
Отпремнине по основу споразумног раскида радног односа евидентиране су на терет биланса успеха 
текуће године.

3.22. Пoрeзи и доприноси

а) Порески расход периода

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% (31. децембар 2014. године – 15%) на основицу утврђену пореским билансом, коју 
представља износ добитка пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у 
складу са пореским прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. 

Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици 
из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 
2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година.

б) Oдлoжeни пoрeз на дoбитак

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза 
и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све одбитне привремене разлике и 
пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег 
ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити.
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује у 
периоду када ће се средство реализовати, односно обавеза измирити. 

в) Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, доприносе на терет 
послодавца по основу примања запослених, као и друге порезе и доприносе у складу са републичким 
и општинским прописима.
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4. ПРИХOДИ OД ПРEМИЈА OСИГУРАЊА И САОСИГУРАЊА

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Обрачуната премија животна осигурања 1.306.931 1.354.519
Обрачуната премија неживотна осигурања 19.980.667 16.093.851
Обрачуната премија саосигурања 173.738 103.473

Укупно обрачуната премија: 21.461.336 17.551.843
Премија пренета у саосигурање-пасивна (905.007) (424.725)
Премија животних осигурања пренета у реосигурање (5.161) (4.575)
Премија неживотних осигурања пренета у реосигурање (1.431.803) (946.675)

Укупно премија пренета у саoосигурање / реосигурање: (2.341.971) (1.375.975)
Резерве за преносне премије животних осигурања  - повећање (149) (142)
Резерве за преносне премије неживотних осигурања  - повећање (1.007.944) (820.220)
Резерве за преносне премије саосигурања - повећање (56.248) (21.857)
Резерве за неистекле ризике - повећање (157.884) -
Укупно преносна премија и резерве за неистекле ризике: (1.222.225) (842.219)

17.897.140 15.333.649

5. ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНИХ СА ПОСЛОВИМА ОСИГУРАЊА
 

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи од продате зелене карте 241.751 204.212
Приходи од услужне обраде и процене штета 288 354
Приходи од провизија услужних исплата штета 8.793 7.981
Приходи од услужних записника и остали пословни приходи 3.695 3.799

254.527 216.346

6. РАСХОДИ ЗА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОПРИНОСЕ
 

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Математичка резерва 443.898 362.353
Допринос за превентиву 375.161 298.337
Допринос за одбрану од града 637 -
Допринос гарантном фонду 782.166 435.687
Резервисања за изравнање ризика - 527.351
Резервисања за бонусе и попусте 39.530 -
Остали расходи за дуг.резервисања и функционалне доприносе 486.840 356.433

2.128.232 1.980.161

Износ на позицији остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе од 486.840 
хиљадa динара односи се на издвајање од 5% од бруто премије осигурања од аутоодговорности за 
Републички фонд за здравствено осигурање, у складу са чланом 35. Закона о обавезном осигурању 
у саобраћају.
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7. РАСХОДИ НАКНАДА ШТЕТА И УГОВОРЕНИХ ИЗНОСА

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања 587.413 1.072.233
Ликвидиране штете и уговорени износи неживотних осигурања 8.809.449 6.938.024
Ликвидиране штете - удели у штетама саосигурања 38.273 97.709
Ликвидиране штете - удели у штетама реосигурања и ретроцесија 3.429 7.064
Расходи извиђаја, процене, ликвидације 
и исплате накнада штета и уговорених износа 646.459 679.814

Укупно: 10.085.023 8.794.844
Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (305.253) (83.304)
Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (1.748.161) (207.227)
Укупно: (2.053.414) (290.531)

8.031.609 8.504.313

8. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Резервисане штете животних осигурања - повећање 5.856 10.554
Резервисане штете неживотних осигурања - повећање 3.908.217 2.301.977
Резервисане штете саосигурања, реосигурања - повећање 5.564 13.787
Укупно повећање: 3.919.637 2.326.318
Резервисане штете животних осигурања - смањење (9.099) (6.272)
Резервисане штете неживотних осигурања - смањење (2.069.219) (2.459.183)
Резервисане штете саосигурања, реосигурања - смањење (14.889) (284)
Укупно смањење: (2.093.207) (2.465.739)

1.826.430 (139.421)

9. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ РЕГРЕСА И ПРОДАЈЕ ОСИГУРАНИХ ОШТЕЋЕНИХ СТВАРИ

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи по основу регреса у земљи 329.901 327.404
Приходи од регреса у иностранству 12.940 30.507
Продаја осигураних оштећених ствари 2.507 79

345.348 357.990
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10. СМАЊЕЊЕ ОСТАЛИХ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ – НЕТО
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Смањење математичке резерве 6.399 461.655
Смањење резервисања за интерно изравнање ризика 1.421.413 75.667
Приходи од смањења осталих резевисања - 102.618

1.427.812 639.940

11. РАСХОДИ ЗА БОНУСЕ И ПОПУСТЕ
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Расходи по основу бонуса 47.253 58.719
Расходи по основу попуста 530.009 479.280

577.262 537.999

12. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Приходи од зависних правних лица - 65.941
Приходи од придружених правних лица 31.922 -
Приходи од закупнина инвестиционих некретнина 93.247 96.118
Позитивни ефекти процене инвестиционих некретнина

(напомена 24) 81.592 -
Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања) 564 1.795
Приходи од камата 169.795 29.230
Приходи од усклађивања вредности фин.средстава 
која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 403.116 82.662

Добици од продаје хартија од вредности 360.090 983
Позитивне курсне разлике из активности инвестирања 151.487 424.298
Остали приходи по основу инвестиционе активности 54.230 -

1.346.043 701.027

Приходи од придружених правних лица у износу од 31.922 хиљаде динара односе се на приходе од 
камате на орочене и депозите по виђењу код МТС банке а.д., остварени до момента престанка 
признавања наведене банке као придруженог правног лица. 
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13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

Негативни ефекти процене инвестиционих некретнина
(напомена 24) 319.880 -

Губици при продаји непокретности - 2.851
Расходи по основу усклађивања вредности фин.средстава која се 
исказују по фер вредности кроз биланс успеха 36.571 3.938

Губици при продаји хартија од вредности 128.024 -
Негативне курсне разлике из активности инвестирања 143.077 16.387
Остали расходи по основу инвест. акт. - 134.442

627.552 157.618

Исказан губитак од продаје хартија од вредности у износу од 128.024 хиљаде динара односи се на
губитак од продаје акција МТС банке дана 25. децембра 2015. године. 

14. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Трошкови прибаве 5.365.450 5.110.192
Трошкови управе 1.898.636 2.413.594
Остали трошкови спровођења осигурања 132.898 90.708
Укупно: 7.396.984 7.614.494
Провизија од реосигурања (129.983) (81.593)

7.267.001 7.532.901
14.1. Трошкови прибаве

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Провизија и друге накнаде правних лица за посредовање и 
заступање 545.991 465.772
Трошкови материјала, горива и енергије 210.650 205.565
Нето зараде 1.182.980 1.291.455
Порез на зараде 142.652 159.856
Доприноси на зараде 629.151 689.041
Накнаде физ. лицима  по основу уговора 52.696 52.277
Дневнице и трошкови службених путовања 7.010 4.846
Трошкови превоза радника 55.796 53.478
Отпремнине 40.655 20.610
Јубиларне награде 15.260 16.036
Остали лични расходи 28.375 48.136
Добровољно пензионо осигурање 58.349 88.693
Трошкови транспорта и ПТТ трошкови 33.156 37.654
Одржавање 12.906 14.378
Закуп 368.464 269.402
Трошкови рекламе и пропаганде 1.030.426 874.417
Спонзорство и донаторство 130.027 112.731
Репрезентација 177.963 139.296
Трошкови премија осигурања 73.537 73.079
Платни промет 207.753 58.390
Трошкови непроизводних услуга 64.451 62.545
Остали трошкови 426.067 470.249
Промена разграничених трошкова прибаве (128.865) (97.714)

5.365.450 5.110.192
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14. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА (наставак)
 
14.2. Трошкови управе

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Амортизација 472.922 492.080
Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 350.008 359.392
Трошкови транспорта и ПТТ трошкови 45.906 49.910
Одржавање 20.779 24.710
Закуп 12.991 29.480
Нето зараде 431.357 665.149
Порез на зараде 52.385 83.452
Доприноси на зараде 227.811 345.858
Накнаде физ. лицима  по основу уговора 27.737 26.922
Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора 12.868 12.212
Дневнице и трошкови службених путовања 10.761 9.385
Трошкови превоза радника 20.342 24.842
Отпремнине 22.399 29.045
Јубиларне награде 10.339 11.947
Остали лични расходи 15.653 12.842
Добровољно пензионо осигурање 19.743 39.647
Репрезентација 3.614 4.871
Трошкови премија осигурања 1.107 1.218
Платни промет 26.238 22.080
Трошкови резервисања за судске спорове 5.660 137.400
Трошкови резервисања за исплату накнада и других бенеф. 
запослених 108.016 31.152

1.898.636 2.413.594

14.3.  Остали трошкови спровођења осигурања
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Трошкови материјала, енергије и производних услуга 409 -
Трошкови пореза 43.746 40.643
Трошкови доприноса 52.814 50.065
Трошкови непроизводних услуга и остали 
нематеријални трошкови 34.921 -

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 1.008 -

132.898 90.708

15. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Приходи од камата на премију осигурања живота - 2
Приходи од камата на премију осигурања неживота 103.309 108.251
Позитивне курсне разлике 55.598 6.424
Приходи од дивиденде - 6.195
Остали финансијски приходи 131.973 214.669

290.880 335.541
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16. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Расходи камата 13.194 20.541
Негативне курсне разлике 35.713 9.024
Остали финансијски расходи 29.172 25.353

78.079 54.918

17. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

а)  Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање 
делатности  

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи од усклађивања вредности финансијских пласмана 44.771 412
Приходи од усклађивања вредности потраживања 832.949 1.024.782
Позитивни ефекти процене грађевинских објеката (напомена 23) 1.628 -

879.348 1.025.194

б) Остали приходи

Од укупног износа осталих прихода насталих током 2015. године у износу од 114.383 хиљаде динара, 
појединачно највећи део се односи на приходе по основу позитивних исхода судских спорова по 
основу штета које је Друштво водило током 2015. године у износу од 44.595 хиљада динара.

18. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

а) Расходи по основу обезвређења и друге имовине која служи за обављање делатности 
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

Исправкe врeднoсти пoтраживања 911.739 1.171.059
Исправка вредности учешћа у капиталу 300.497 120.975
Расходи по основу обезвређења финансијских пласмана 114.821 183.190
Обезвређење нематеријалних улагања (напомена 22) 178.826 -
Негативни ефекти процене грађевинских објеката (напомена 23) 20.978 -

1.526.861 1.475.224
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18. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ (наставак)

б) Остали расходи

Од укупног износа осталих расхода за 2015. годину у износу од 282.157 хиљада динара, највећи део 
у износу од 250.069 хиљада динара односи се на накнаду коју је Друштво исплатило Телеком-у Србија 
а.д. по основу закљученог уговора о упису акција МТС банке а.д., за додатне исправке вредности 
потраживања и ризике губитка судских спорова банке, идентификоване током редовне, односно
ванредне ревизије финансијских извештаја банке за годину, односно период који се завршава на дан
31. децембра 2014. године, односно 30. јуна 2015. године, по извештају независног ревизора. Након 
извршене исплате, Друштво и Телеком Србија а.д. закључили су споразум којим је дефинисано да су 
сва међусобна потраживања и обавезе по основу напред наведеног правног посла измирене.

19. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

а)  Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

Текући порез – порески расход периода - -
Одложени порески приходи периода: 42.585 8.054

42.585 8.054

б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања пре опорезивања и 
прописане пореске стопе

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Добитак / (Губитак) пре опорезивања 327.733 (1.381.997)
Порез на добитак (49.160) 207.300
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу (134.936) (190.145)
Искоришћени губитак претходних година 224,845 -
Остало 1.836 (9.101)

42.585 8.054

в) Одложена пореска средства и обавезе

На дан 31. децембра 2015. године нето одложене пореске обавезе износе 598.722 хиљаде динара.
При томе, од наведеног износа, износ од 614.335 хиљада динара представља одложене пореске 
обавезе по основу привремених разлика између основице по којој се некретнине, опрема и 
инвестиционе некретнине признају у пореском билансу и износа по којима су та средства исказана у 
финансијским извештајима. 
Износ од 18.720 хиљаде динара настао је по основу нереализованих добитака / губитака по основу 
вредновања хартија од вредности расположивих за продају, док је по основу резервисања за 
отпремнине запослених креирано одложено пореско средство у износу од 34.333 хиљада динара.
Кретање на рачуну одложених пореских обавеза су обелодањени у напомени 34.
Преглед непризнатих одложених пореских средстава по основу пореских губитака и пореских кредита 
дат је у наставку:  

У хиљадама динара

Година истека
31. децембар

2015.
31. децембар

2014.
Пренети порески губици:
2012 2017 - -
2013 2018 - -
2014 2019 110.462 110.462

110.462 110.462
Пренети порески кредити:
2008 2018 11.894 11.894
2009 2019 18.009 18.009

29.903 29.903
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20. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

2015. 2014.

Нето добитак / губитак (у хиљадама динара) 370.318 (1.373.943)
Просечан пондерисани број акција 4.226.121 313.521

Основна зарада по акцији (у динарима) 87,63 (4.382,30)

21. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ (АО) И ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

 
Трошкови спровођења осигурања од аутоодговорности током 2015. године износили су 3.591.096 
хиљада динара и за 1.836.254 хиљаде динара (или 2.04 пута) су превазилазили режијски додатак у 
обављању послова осигурања од аутоодговорности, што није у складу са чланом 45. Закона о 
обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 
7/2013 – одлука Уставног суда), који прописује да наведени трошкови не могу бити већи од режијског 
додатка. Током 2015. године, провизија за продају АО полиса износила је 265.243 хиљадe динара, 
односно 2,70 % укупне фактурисане премије, што је у складу са чланом 45. Закона о обавезном 
осигурању у саобраћају, који предвиђа да ти трошкови не прелазе 5%.

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи
Фaктурисaнa прeмиja:
Брутo фaктурисaнa тeхничкa прeмиja 7.861.866 5.706.415
Брутo фaктурисaн рeжиjски дoдaтaк 1.754.842 1.283.944
Брутo фaктурисaнa прeвeнтивa 194.822 142.660

9.811.530 7.133.019
Прeнoснa прeмиja и нeистeкли ризици (1.071.457) (1.228.212)
Oстaли прихoди 2.936.628 1.738.181

Укупни прихoди 11.676.701 7.642.988
Расходи
Трошкови спровођења осигурања:
Прoвизиja (265.243) (188.820)
Oстaли TСO (3.325.853) (2.841.619)

(3.591.096) (3.030.439)
Oстaли рaсхoди (6.709.846) (4.827.007)

Укупни рaсхoди (10.300.942) (7.857.446)

Укупнa дoбит/губитaк : 1.375.759 (214.458)
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22. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Табела кретања на рачунима нематеријалних улагања током 2014. и 2015. године дата је у 
наставку:

 У хиљадама динара
Концесије, 
патенти, 

лиценце и 
слична права

Остала 
нематериј. 
улагања Софтвер

Нематер.
улагања у  
припреми

Аванси за 
нематериј. 
улагања УКУПНО

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање - 1. јануар 2014 411.827 2.276 814.712 158.503 3.525 1.390.843
Повећања 150.095 17.652 167.747
Активирања 122.404 - 2.587 (124.991) - -
Остала смањења - - - - (21.162) (21.162)
Отуђења и расходовање (9.555) - - - - (9.555)
Стање - 31. децембар 2014 524.676 2.276 817.299 183.607 15 1.527.873
Повећања 8.505 4.172 12.677
Активирања 8.505 - - (8.505) - -
Остала смањења - - - - (2.100) (2.100)
Отуђења и расходовање - - - - - -
Стање - 31. децембар 2015 533.181 2.276 817.299 183.607 2.087 1.538.450
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Стање - 1. јануар 2014 255.263 2.276 553.823 811.362
Амортизација 61.091 - 104.945 - - 166.036
Отуђења и расходовање (159) - - - - (159)
Обезвређење - - - - - -
Стање - 31. децембар 2014 316.195 2.276 658.768 - - 977.239
Амортизација 82.959 - 87.032 - - 169.991
Отуђења и расходовање - - - - - -
Обезвређење - - - 178.826 - 178.826
Стање - 31. децембар 2015 399.154 2.276 745.800 178.826 - 1.326.056
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ
31. децембар 2014 208.481 - 158.531 183.607 15 550.634
31. децембaр 2015 134.027 - 71.499 4.781 2.087 212.394

Компанија је на дан 31.12.2015. године обезвредила нематеријална улагања у припреми у укупном 
износу од 178.826 хиљада динара (напомена 18). Обезвређење се односи на улагања извршена у 
набавку лиценци и софтвера „Инсис“ (за потребе животног осигурања) од компаније „Фадата“ и 
улагања у набавку софтвера „Исок“ од компаније „Инфолинк“.

С обзиром на упоредни развој више различитих апликација за обављање послова осигурања, 
одлуком органа Компаније, 2014. године покренуте су активности за утврђивање стратегије даљег 
развоја информационог система. Одлучено је да се ангажује независни консултант на основу чијих 
анализа и резултата ће се утврдити даљи правац развоја информационог система. На основу 
резултата независне анализе, као и процене степена развијености започетих апликативних решења 
и потребних ресурса за њихов завршетак, Компанија је донела одлуку да се започети пројекти 
улагања у „Инсис“ и „Исок“ напусте. Последично, обезвређена је целокупна вредност започетих 
улагања у ове пројекте.

Што се тиче неживотних осигурања, у складу са пословним планом Компанија намерава да задржи 
апликативно решење „Инсис“ као примарно решење за значајан део имовинских осигурања и да 
највећи део процеса који се тренутно обављају на застарелој апликацији пребаци на „Инсис“, тaкo дa 
за ово улагање нeмa индиција зa oбeзврeђeњe.
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23. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА КОЈЕ СЛУЖЕ ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ

Табела кретања на рачунима некретнина и опреме током 2014. и 2015 године, дата је у наставку:

У хиљадама динара

Земљиште
Грађевин.
објекти Опрема

Остала 
опрема

НПО у 
припреми и 
улагања на 
туђим НПО

Аванси 
НПО УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање - 1. јануар 2014 25.807 6.349.214 1.828.725 94.445 63.723 4.991 8.366.905
Повећања - - - - 87.799 2.014 89.813
Активирање - 13.135 61.844 - (74.979) - -
Продаја - - (22.180) - - - (22.180)
Расходовање и остала отуђења - - (59.868) (1.577) (21) - (61.466)
Пренос са инвестиционих 
некретина - 95.303 - - - - 95.303

Пренос на инвестиционе 
некретине - - - - (698) - (698)

Смањења током године - - - - (21) (665) (686)

Стање - 31. децембар 2014 25.807 6.457.652 1.808.521 92.868 75.803 6.340 8.466.991

Повећања - - 120 3.412 27.025 2.210 32.767
Активирање - 66.664 21.379 - (80.353) - 7.690
Продаја - (1.220) (29.502) - - - (30.722)
Расходовање и остала отуђења - (3.154) (29.982) - (1.921) (119) (35.176)
Пренос са инвестиционих 
некретина - 829 - - - - 829

Пренос на инвестиционе 
некретине - (1.500) - - - - (1.500)

Повећање по процени 39.727 453.814 - - - - 493.541
Смањење по процени (35) (789.478) - - - - (789.513)
Смањења током године - - - - - (8.431) (8.431)

Стање - 31. децембар 2015 65.499 6.183.607 1.770.536 96.280 20.554 - 8.136.476

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Стање - 1. јануар 2014 - 176.409 1.408.082 215 383 4.936 1.590.025
Амортизација - 181.131 144.912 - - - 326.043
Продаја - - (20.301) - - - (20.301)
Расходовање и остала отуђења - - (58.995) - - - (58.995)
Остала смањења - - - - - 55 55

Стање - 31. децембар 2014 - 357.540 1.473.698 215 383 4.991 1.836.827

Амортизација - 180.111 122.820 - - - 302.931
Продаја - (539) (29.479) - - - (30.018)
Расходовање и остала отуђења - (200) (29.487) - - (119) (29.806)
Пренос на инвестиционе 
некретине - (209) - - - - (209)

Смањење по процени - (536.703) - - - - (536.703)
Остала смањења - - - - - (4.872) (4.872)

Стање - 31. децембар 2015 - - 1.537.552 215 383 - 1.538.150

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31. децембар 2014. године 25.807 6.100.112 334.823 92.653 75.420 1.349 6.630.164
31. децембар 2015. године 65.499 6.183.607 232.984 96.065 20.171 - 6.598.326
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23.      НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА КОЈЕ СЛУЖЕ ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ (наставак)

Фер вредност некретина у власништу Друштва

На дан 31. децембра 2015. године, земљиште и грађевински објекти Друштва исказани су по 
процењеној фер вредности. Наиме, за потребе Друштва урађена је процена тржишне вредности 
непокретности, на дан 31. децембра 2015. године, евидентираних у пословним књигама. Привредно 
друштво „Vision Consulting“ д.o.o. из Београда, као независни проценитељ који поседује адекватне 
квалификације и референце, извршио је процену на основу склопљеног уговора од 13. новембра 
2015. године.

Процењена фер вредност непокретности извршена је применом тржишног и приносног приступа. 

1. Принoсни приступ – Meтoд кaпитaлизaциje, кao oснoвни мeтoд у прoцeни и Meтoд дискoнтoвaних 
нoвчaних тoкoвa зa хoтeлскe кaпaцитeтe. 

2. Tржишни приступ – Meтoд упoрeдивих цeнa, кao oснoвни мeтoд у прoцeни зeмљиштa и дoпунски 
мeтoд у прoцeни oбjeкaтa. Изузeтaк прeдстaвљajу нeкрeтнинe кoje су вaн упoтрeбe или зa кojимa 
нe пoстojи пoтрaжњa зa зaкупoм, гдe je тржишни приступ примeњeн кao oснoвнa тeхникa у 
прoцeни. 

Укупни ефекти процене фер вредности за непокретности (износи у хиљадама динара): 

Земљиште које служи за обављање делатности - (повећање 39.692 хиљаде динара):
-  39.727 - књижено у корист ревалоризационих резерви
- 35 - књижено на терет ревалоризационих резерви

Грађевински објекти (повећање 201.038 хиљада динара ):
- 452.187 - књижено у корист ревалоризационих резерви
- 231.797 - књижено на терет ревалоризационих резерви
- 1.628 - књижено у корист прихода (напомена 17)
- 20.978 - књижено на терет расхода (напомена 18)

Хијерархија фер вредности земљишта и грађевинских објеката у зависности од инпута коришћених 
за одмеравање фер вредности, дата је у наставку:

У хиљадама динара

Ниво 1 Ниво 2      Ниво 3

Фер вредност 
31. децембар  

2015.

Грађевински објекти - 114.337 6.069.270 6.183.607
Земљиште 1.211 64.288 65.499

 
24. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ  

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Почетно стање - 1. јануар 3.296.461 3.403.650
Повећања која су резултат стицања 28.252 1.853
Продаја и друга смањења (12.802) (12.940)
Расходовање и остала отуђења - (799)
Пренос са залихе или са некретнине коју користи власник 1.289 -
Пренос на залихе или на некретнине којe користи власник (829) (95.303)
Позитивни ефекти процене (напомена 12) 81.592 -
Негативни ефекти процене (напомена 13) (319.880) -
Крајње стање - 31. децембар 

3.074.083 3.296.461
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24. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (наставак)  

Фер вредност инвестиционих некретнина

На дан 31. децембра 2015. године, инвестиционе некретнене Друштва исказане су по процењеној
фер вредности. Наиме, за потребе Друштва урађена је процена тржишне вредности инвестиционих 
некретнина на дан 31. децембра 2015. године, евидентираних у пословним књигама Друштва.
Привредно друштво „Vision Consulting“ д.o.o. из Београда, као независни проценитељ који поседује 
адекватне квалификације и референце, извршио је процену на основу склопљеног уговора са 
Компанијом.
 
Укупни ефекти процене фер вредности за инвестиционе некретнине (износи у хиљадама динара):

Инвестиционе некретнине (смањење 202.702 хиљаде динара ):
- 54.756 - књижено у корист прихода
- 257.458 - књижено на терет расхода.

Инвестиционо земљиште (смањење 35.586 хиљада динара ):
- 26.836 - књижено у корист прихода
- 62.422 - књижено на терет расхода. 

У складу са Законом о осигурању и Одлуком о инвестирању средстава осигурања, Компанија на дан 
31.12.2015. године за покриће техничких резерви може користити непокретности и друга стварна 
права на непокретностима – ако су уписане у земљишне, односно друге јавне књиге у Републици, ако 
доносе принос, ако је њихова куповна цена одређена на основу процене овлашћеног процењивача и 
ако су без терета. 
 
Укупан износ књиговодствене вредности инвестиционих некретнина који Компанија не користи за 
покриће техничких резерви на дан 31.12.2015. године износи 909.346 хиљада динара.

Хијерархија фер вредности инвестиционих некретнина у зависности од инпута коришћених за 
одмеравање фер вредности, дата је у наставку:

У хиљадама динара

Ниво 1 Ниво 2      Ниво 3

Фер вредност 
31. децембар  

2015.

Инвестиционе некретнине
- 171.486 2.902.597 3.074.083
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
                                                                                        

У хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

% Бруто Исправка Нето Бруто Исправка Нето
Учeшћа у капиталу 
зависних правних лица:
Дунав РЕ а.д., Београд 92,65% 433.626 - 433.626 433.626 - 433.626
„Дунав Турист“ д.о.о., 
Београд 66,82% 125.515 (125.329) 186 125.515 (125.329) 186
Дунав ауто д.о.о., Београд 100,00% 205.230 (126.163) 79.067 205.230 (126.163) 79.067
Дунав Друштво за 
управљање добр. пензијским 
фондом

100,00%
229.470 - 229.470 229.470 - 229.470

Дунав Стокброкер а.д., 
Београд 100,00% 57.722 - 57.722 57.722 - 57.722
Дунав осигурање ад, Бања 
Лука 87,56% 1.011.287 (234.210) 777.077 649.836 (234.210) 415.626

2.062.850 (485.702) 1.577.148 1.701.399 (485.702) 1.215.697
Учeшћа у кап.придружених пр. лица:
MTС банка - - - 1.427.460 (739.978) 687.482

Учeшћа у капиталу 
осталих правних лица: 1.335.627 (1.043.111) 292.516 624.605 (560.155) 64.450

Инвестиције које се држе 
до доспећа:
Дугорочне државне ХОВ 269.567 - 269.567 1.603.426 - 1.603.426

Остали дугорочни пласмани
Дати депозити и кауције 4.230 (4.230) - 4.226 (4.226) -
Депозити за гаранције МКО 53.291 (53.291) - 50.393 (50.393) -
Остали дугорочни пласмани 6.219 (6.219) - 6.184 (6.184) -

63.740 (63.740) - 60.803 (60.803) -

3.731.784 (1.592.553) 2.139.231 5.417.693 (1.846.638) 3.571.055

Кoмпaниja je, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 371/14 од 10.12.2014. године, извршила 
докапитализацију Дунав осигурања Бања Лука у априлу 2015. године куповином акција 9. емисије у 
износу од 1.999.960 ЕУР (3.911.852 КМ), а у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 77/15 од
21.04.2015. године, Кoмпaниja je извршила докапитализацију Дунав осигурања Бања Лука у децембру
2015. године куповином акција 11. емисије у износу од 999.919 ЕУР (1.955.791 КМ). Након спроведних 
докапитализација, учешће Компаније у Дунав осигурању Бања Лука износи 87,56% (31.12.2014.
године учешће је износило 76,34%).

Кoмпaниja као продавац je 24. децембра 2015. године закључила са Телекомом Србија као купцем  
уговор о продаји акција МТС банке а.д., у складу са којим је продала 1.190.700 комада акција укупне 
вредности 252.990 хиљада динара, из неживота. Имајући у виду да се акцијама МТС банке а.д. не 
тргује на организованом тржишту, те да су искључене са Београдске берзе, Друштво је, у сврху 
вредновања акција за потребе трансакције (продаје истих) користило процену њихове тржишне 
вредности. Процена вредности извршена је од стране независног проценитеља TCF д.о.о., Београд, 
применом тржишне методе помоћу мултипликатора или трансакција. Процена је заснована на 
подацима о финансијској позицији и резултатима пословања банке на дан, односно за периоде који 
се завршавају 31. децембра 2013., 2014. и 30. јуна 2015. године. Процењена вредност акције банке,
тако добијена, износила је 212.48 динара и, као таква, прихваћена је од обе уговорне стране приликом 
трансакције продаје (куповине) акција. Имајући у виду да је трансакција извршена непосредно пред 
датум биланса стања, иста вредности је узета за потребе вредновања преосталог броја акција банке 
у портфељу Друштва. 

Продајом акција је учешће Компаније у МТС банци смањено на 14,6%, односно 203.488 хиљада 
динара. (31.12.2014. године учешће је износило 32,76%), чиме је МТС банка престала да буде 
придружено лице Компаније, а у пословним књигама је извршена је одговарајућа рекласификација 
са учешћа у капиталу придружених лица, на учешћа у капиталу других правних лица (и то живот –
33.111 хиљада динара, неживот – 170.377 хиљада динара).  
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Привредни суд у Панчеву је донео Решење Посл. бр. 1. Ст.5/2013 од 04.06.2014. године, правоснажно 
дана 14.10.2014. године, којим се отвара и обуставља стечајни поступак над стечајним дужником ХИП 
Aзoтaрa д.o.o., Пaнчeвo и потврђује се усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације 
(УППР) од 25.03.2014. године. У наведеном УППР-у Азотаре предвиђена је, између осталог, 
конверзија потраживања Компаније у капитал Азотаре која је регистрована у Агенцији за привредне 
регистре дана 25.02.2015. године чиме је Компанија уписна као члан са власничким уделом у Азотари 
у износу од 222.105 хиљада динара односно 1,0036%. Наведени износ учешћа у капиталу Азотаре је 
у пословним књигама Компаније прокњижен у неживоту на конту 03810 услед чега је дошло до
повећања на позицији Учешћа у капиталу осталих правних лица. Наведено учешће исправљено је у 
износу од 197.527 хиљада динара.

Друштво је на дан 31.12.2015. године извршило обезвређење вредности учешћа у капиталу МТС
банке, у износу од 102.970 хиљада динара (живот 16.755 хиљада динара, неживот 86.215 хиљада
динара) и ХИП Азотаре у износу од 197.527 хиљада динара. Након прокњижених обезвређења нето 
вредност Учешћа у капиталу осталих правних лица износи укупно 292.516 хиљада динара, од чега је 
у животу 33.111 хиљада динара (МТС банка), а у неживоту је 259.405 хиљада динара (МТС банка,
ХИП Aзoтaрa, РТЦ Шабац, ХК Слoбoднa зoнa ад Бeoгрaд, Београдска берза и др.)

Инвестиције које се држе до доспећа у које спадају дугорочне државне хартије од вредности су 
31.12.2015. године мање за 83,19% у односу на 31.12.2014. године због рекласификације на 
финансијске пласмане, на позицију Остали краткорочни финансијски пласмани, државне ХоВ-део
који доспева до 1 године, с обзиром да им је преостали рок доспећа краћи од годину дана. Укупна 
номинална вредност главнице дугорочних државних ХоВ које су остале на позицији Инвестиција које
се држе до доспећа износи 2.152.000 хиљада ЕУР или 261.739 хиљада динара (од чега 1.286.000 
хиљада ЕУР у животу,а 866 хиљада ЕУР у неживоту), при чему 1.052.000 хиљада ЕУР или 127.951 
хиљада динара доспева 2017. године (од чега живот 186 хиљада ЕУР, а неживот 866 хиљада ЕУР),
800 хиљада ЕУР или 97.301 хиљада динара доспева 2018. године (живот), а 300 хиљада ЕУР или 
36.488 хиљада динара доспева 2026. године (живот).

Корекција oбeзврeђeњa учeшћa у кaпитaлу повезаних правних лица извршена је на бази усклађивања 
нето књиговодствене вредности учeшћa у кaпитaлу повезаних правних лица са припадајућом нето 
имовином повезаних правних лица.

26. ПОТРАЖИВАЊА
у хиљадама динара

31. децембар 2015. 31. децембар 2014.
Бруто Исправка Нето Бруто Исправка Нето

Потраживања по основу:
Прeмијe животних осигурања 416.994 (377.109) 39.885 337.072 (287.022) 50.050
Прeмијe неживотних осигурања 5.872.807 (4.298.294) 1.574.513 6.372.195 (4.612.181) 1.760.014
Прeмијe саосигурања 86.947 (2.326) 84.621 33.191 (28.119) 5.072
Учешћа у накнади штета у 
земљи  257.847 (41.802) 216.045 131.860 (5.774) 126.086
Провизије из послова 
саосигурања и реосигурања 28.005 - 28.005 14.390 - 14.390
Права на рeгрeс у земљи 875.415 (780.813) 94.602 810.334 (739.055) 71.279
Права на рeгрeс у 
иностранству 1.919 (666) 1.253 1.596 (662) 934
Услужнa ликвидација и исплата 
штета 21.024 (16.767) 4.257 19.164 (14.480) 4.684
Дати аванси за штете из 
осигурања и остали дати 
аванси 264.292 (168.632) 95.660 248.381 (122.018) 126.363
Потраживања од повезаних 
правних лица 4.400 (3.807) 593 5.957 (5.957) -
Камате на доспеле премије 505.541 (505.541) - 596.008 (586.941) 9.067
Потраживања за остале камате 122.758 (122.456) 302 90.283 (87.737) 2.546
Потраживања од запослених 57.010 (660) 56.350 61.748 (670) 61.078
Остала потраживања 3.326.491 (3.284.819) 41.672 3.339.450 (3.297.345) 42.105

11.841.450 (9.603.692) 2.237.758 12.061.629 (9.787.961) 2.273.668
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26. ПОТРАЖИВАЊА (наставак)

Потраживања према рочности доспећа

У хиљадама динара

31. 
децембар

Премија 
осигурања

Премија 
саосигурања

Учешће у 
накнади 
штета Регреси Камата

Остала 
потражи-
вања Укупно

Недоспело
2014 1.371.970 29.370 110.899 57.773 55 465.720 2.035.787
2015 1.234.195 73.092 182.765 47.146 352 59.864 1.597.414

0 - 60
2014 580.798 2.250 20.789 23.643 1.167 13.549 642.196
2015 489.636 7.989 457 26.784 2.194 128.350 655.410

60 - 90
2014 227.860 68 0 5.891 474 25.530 259.823
2015 274.633 3.488 60.287 15.013 99 37.799 391.319

90 и више
2014 4.528.638 1.504 173 724.623 594.312 3.274.573 9.123.823
2015 4.291.337 2.378 14.340 788.390 502.896 3.597.966 9.197.307

СВЕГА 2014 6.709.266 33.192 131.861 811.930 596.008 3.779.372 12.061.629
2015 6.289.801 86.947 257.849 877.333 505.541 3.823.979 11.841.450

27. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама динара

31. децембар 2015. 31. децембар 2014.
Бруто Исправка Нето Бруто Исправка Нето 

Финансијска средства 
расположива за продају:
Власничке ХоВ 630.164 (351.843) 278.321 630.164 (252.957) 377.207

Финансијска сред. која се
исказују по фер вред. кроз 
биланс успеха:
Дужничке ХоВ 9.866.557 - 9.866.557 45.512 (227) 45.285
Власничке ХоВ 455.245 (261.293) 193.952 461.261 (315.544) 145.717

10.321.802 (261.293) 10.060.509 506.773 (315.771) 191.002

Краткорочни депозити код 
банака 1.520.000 - 1.520.000 250.832 - 250.832

Остали краткорочни 
финансијски пласмани
Државне ХоВ -део који доспева 
до 1 год. 1.337.513 - 1.337.513 1.210.390 - 1.210.390
Депозити код MTС банке 313.110 - 313.110 215.411 - 215.411
Корпоративне обвезнице 1.567.244 (1.391.566) 175.678 1.522.008 (1.345.021) 176.987
Остало 45.074 (45.074) - 21.140 (21.039) 101

3.262.941 (1.436.640) 1.826.301 2.968.949 (1.366.060) 1.602.889

15.734.907 (2.049.776) 13.685.131 4.356.718 (1.934.788) 2.421.930

Финансијски пласмани на дан 31.12.2015. године бележе значајно повећање у односу на 31.12.2014.
године, што је највећим делом последица улагања у државне хартије од вредности и орочавања 
депозита.

Позиција Финансијска средства расположива за продају обухвата акције Комерцијалне банке чија је 
вредност на дан 31.12.2015. године износи 278.321 хиљада динара (живот 39.430 хиљада динара,
неживот 238.891 хиљада динара) што представља смањење у односу на крај претходне године за 
26,21%. Промена вредности је последица пада вредности акција које Компанија поседује у 
портфолиу, са 2.201 динар по акцији колико је износила вредност на дан 31.12.2014. године. на 1.624 
динара по акцији колико је износила вредност на дан 31.12.2015. године.
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27.      ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Компанија поседује укупно 171.380 акција Комерцијалне банке од којих се 24.280 акција води у 
животу, а 147.100 акција је у неживоту. С обзиром да Компанија, у складу са МРС 39,  врши свођење 
књиговодствене вредности на тржишну вредност, у пословним књигама је извршено обезвређење 
учешћа у капиталу Комерцијалне банке као последица наведеног пада цене акција банке. 

Дужничке ХоВ у оквиру позиције Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс
успеха бележе раст на дан 31.12.2015. године у односу на крај 2014. године у нето износу од 9.821.271 
хиљада динара што је последица улагања средстава Компаније, добијених крајем 2014. године кроз 
докапитализацију, у државне хартије од вредности и реинвестирања средстава од наплаћених 
државних ХоВ у исту врсту хартија. Компанија је у 2015. години од средстава из докапитализације 
купила државних ХоВ чија укупна набавна вредност износи 6,99 милијарди динара, док је по основу 
реинвестирања средстава од наплаћених државних ХоВ и из слободних средстава из текућих 
прилива купљено државних ХоВ чија укупна набавна вредност износи 4,31 милијарда динара. Такође, 
Компанија је у 2015. години вршила и продају државних ХоВ чија укупна продајна вредност износи
2,14 милијарди динара. Процењена вредност државних хартија од вредности које Компанија има у 
портфолиу на дан 31.12.2015. године износи 9.866.557 хиљада динара (живот 1.640.274 хиљада
динара, неживот 8.226.283 хиљаде динара), од чега се на ХоВ по основу средстава из 
докапитализације односи 5.491.443 хиљаде динара (живот 440.742 хиљаде динара, неживот
5.050.701 хиљада динара), а на ХоВ купљене из слободних средстава и из текућих прилива, као и по
основу реинвестирања средстава од наплаћених државних ХоВ се односи 4.375.114 хиљада динара
(живот 1.199.531 хиљада динара, неживот 3.175.583 хиљаде динара).

Власничке ХоВ у оквиру позиције Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс 
успеха обухвата акције којима се тргује чија нето књиговодствена вредност на дан 31.12.2015. године 
износи 193.952 хиљаде динара (живот 26.980 хиљада динара, неживот 166.972 хиљаде динара) и 
бележи пад на дан 31.12.2015. године у односу на крај 2014. године у нето износу од 14.352 хиљаде
динара односно 6,89%. Пад вредности је последица продаје акција емитената Тигар, Металац, 
Марфин банка, Сунце, Чачанска банка, ШКО Аик Врање (ликвидација) и ПИ Панонка и промене 
вредности акција које Компанија поседује у портфолиу (у складу са МРС 39 извршено је усклађивање
књиговодствене вредности са тржишном вредношћу). Средства од продаје наведених акција су 
искоришћена за куповину акција НИС-а.  

Позиција Краткорочни депозити код банака бележи повећање вредности у износу од 1.269.168
хиљада динара, од чега повећање у животу износи 307.000 хиљада динара, а у неживоту износи
962.168 хиљада динара, а што је највећим делом последица орочавања слободних средстава 
Компаније из текућих прилива, као и орочавања средстава са рачуна Компаније (депозити по 
виђењу). Каматне стопе по којима су орочени депозити на дан 31.12.2015. године су углавном везане 
за референтну стопу НБС и крећу се у распону од 3,05% до 4,1%, зависно од износа депозита и рока 
доспећа. Средства животних осигурања у износу од 327.000 хиљада динара су орочена код Аик 
банке, Ерсте банке и Сбер банке, док су средства неживотних осигурања у износу од 1.193.000 
хиљада динара орочена код Аик банке, Алфа банке, Халк банке (раније Чачанска банка), Ерсте банке
и Сбер банке. Компанија по свим ороченим ненаменским депозитима на дан 31.12.2015. године има 
Изјаве банака дa сe банке нeћe кoмпeнзoвaти нa тeрeт тих срeдстaвa Компаније, oднoснo дa их нeћe
зaдржaвaти пo билo кoм oснoву, сходно тaчки 6. стaв 2. Oдлуке НБС o инвeстирaњу срeдстaвa
oсигурaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 55/2015). Компанија, као део редовних активности, на дан 
31.12.2015. године има депонована девизна средства код МТС банке (у оквиру позиције Остали 
краткорочни финансијски пласмани, неживот) у износу од 2.574.364 ЕУР (313.110 хиљада динара), за 
потребе издавања од стране банке чинидбених и плативих гаранција за учествовање Компаније на 
тендерима за осигурање, приликом закључења уговора о осигурању тј. као средство финансијског 
обезбеђења за потребе осигурања по којима је Компанија налогодавац, а корисник гаранције је треће 
лице (потенцијални или постојећи осигураник). 

Вредност државних хартија од вредности у оквиру позиције Државне ХоВ-део који доспева до 1 год. 
на дан 31.12.2015. године износи 1.337.513 хиљаде динара  (живот 595.988 хиљада динара, неживот 
741.525 хиљада динара). Номинална вредност ових државних ХоВ износи 10,68 милиона ЕУР (живот
4,79 милиона ЕУР, доспеће 20.06.2016. и 31.07.2016., неживот 5,89 милиона ЕУР, доспеће 
28.03.2016.). Ове ХоВ су иницијално књижене на дугорочним пласманима, али су прекњижене на 
позицију краткорочних пласмана с обзиром да им је преостали рок доспећа постао краћи од годину 
дана. Просечна годишња каматна стопа на наведене хартије од вредности је 4.5%.
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27.     ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак)

Вредност корпоративних обвезница у оквиру позиције Остали краткорочни финансијски пласмани на 
дан 31.12.2015. године износи 175.678 хиљада динара, нето (живот 16.555 хиљада динара, неживот 
159.123 хиљаде динара). Компанија је у 2015. години наплатила динарску обвезницу са валутном 
клаузулом емитента Ваљаоница бакра Севојно IV емисије у укупном износу од 233.283 хиљаде
динара. Део средства од наплаћене корпоративне обвезнице је, у складу са Протоколом о 
реструктуирању дуга путем издавања обвезница од 29.06.2012. године и Oдлуком Надзорног одбора 
Компаније, реинвестиран у нову динарску обвезницу са валутном клаузулом Ваљаонице бакра 
Севојно V eмисиjе. Наведене обвезнице су купљене  17.07.2015. године у износу од 1.440.000 ЕУР у
динарској противвредности и доспевају на наплату 11.07.2016. године. Средства обезбеђења су 
менице Ваљаонице и јемаца Житомлин и YU Point. Процењена вредност обвезница Ваљаонице на 
дан 31.12.2015. године износи 175.678 хиљада динара, нето (живот 16.555 хиљада динара, неживот
159.123 хиљаде динара).

Компанија у портфолиу има и обвезнице других емитената (Пупин телеком, Тигар, Еурополис 011, 
Интеркомерц, Котекс, Концерн Фармаком, Галеника, WEG Tehnology, MВM Moтoрс, Зaстaвa прoмeт
арена моторс) чија бруто књиговодствена вредност износи 1,39 милијарди динара (живот 674,3 
милиона динара, неживот 717,3 милиона динара), док је нето књиговодствена вредност нула 
(потраживања су у потпуности исправљена). Поједини емитенти су у стечају (Концерн Фармаком, 
Зaстaвa прoмeт арена моторс) и Компанија је потраживања пријавила у стечајну масу и она су у 
целости призната, док је код неких емитената покренут поступак реорганизације путем Унапред 
припремљеног плана реорганизације (Интеркомерц, Котекс) или је УППР усвојен и правоснажан 
(Пупин телеком, Тигар). Због немогућности наплате потраживања редовним путем, Компанија је 
активирала менице редовним и судским путем и покренула поступке активирања хипотека и залога 
на покретним стварима (Еурополис 011, WEG Tehnology, MВM Moтoрс) односно извршила пријаву 
потраживања у поступку реорганизације код Агенције за приватизацију (Галеника).

28.  СТРУКТУРА ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

 
У наредном прегледу дата је табела кретања на рачунима исправке вредности дугорочних и 
краткорочних финансијских пласмана и потраживања током 2014. и 2015. године:

У хиљадама динара

Исправка вредности

Учешћа у 
капиталу 

зависних и 
придружених 
правних лица
(напомена 25)

Учешћа у 
капиталу осталих 

правних лица
(напомена 25)

Потраживања
(напомена 26)

Краткорочни 
финансијски 

пласмани
(напомена 27)

Стање 1. јануар 2014. године 1.114.699 550.783 8.514.438 2.875.427
Додатна исправка 110.982 9.993 1.171.059 183.190
Наплаћена исправљена 
потраживања и укидање исправке 
по обрачуну - - (1.024.782)
Рекласификације - - 1.127.246 (1.127.246)
Друго - (621) 3.417

Стање 31. децембар 2014. године 1.225.681 560.155 9.787.961 1.934.788

Стање 1. јануар 2015. године 1.225.681 560.155 9.787.961 1.934.788
Додатна исправка - 300.497 911.739 114.821
Наплаћена исправљена потраж. - - (416.475) (44.772)
Укидање исправке вр. по обрач. - - (679.533) -
Продаја инструмената (557.484) - - -
Рекласификације (МТС банка) (182.495) 182.495 - -
Вредновање ХоВ преко капитала - - - (44.939)
Друго - (36) - -

Стање 31. децембар 2015. године 485.702 1.043.111 9.603.692 2.049.776
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29. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Текући рачуни - животна осигурања 98.680 20.691
Текући рачуни - неживотна осигурања 724.697 5.016.070
Дeвизни рачуни - животна осигурања 24.015 128.473
Дeвизни рачуни - неживотна осигурања 102.369 1.841.883
Чекови 5.479 1.625
Издвојена новчана средства 55.340 55.035
Oстала нoвчана срeдства 6.300 6.300

1.016.880 7.070.077

30. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Разграничени трошкови прибаве осигурања 2.004.570 1.875.705
Друга активна временска разграничења 74.014 30.188

2.078.584 1.905.893

а) Унапред плаћени трошкови прибаве осигурања

Компанија врши разграничење трошкова прибаве неживотних осигурања у сразмери учешћа 
преносне премије неживотних осигурања у укупној бруто премији неживотних осигурања, појединачно 
по свим законским врстама неживотних осигурања.

На дан 31.12.2015. године извршено је разграничење трошкова прибаве у укупном износу од 
2.004.570 хиљада динара (31.12.2014. године разграничење је износило 1.875.705 хиљада динара).

Кретање на рачуну унапред плаћени трошкови прибаве осигурања:

У хиљадама динара
2015. 2014.

Почетно стање разграничених трошкова прибаве на дан 01.01. 1.875.705 1.777.991
Разграничени трошкови прибаве који се преносе у следећу год. 5.112.730 4.749.080
Укидање разграничених тр. из претходне год. (пренос на расходе 
текуће године) 4.983.865 4.651.366

Стање на дан 31.12. 2.004.570 1.875.705
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31. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И
РЕТРОЦЕСИОНАРА  

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, 
реосигуравача и ретроцесионара 184.815 128.520

Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, 
реосигуравача и ретроцесионара 504.619 787.977

Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, 
реосигуравача и ретроцесионара 2.519 2.200

691.953 918.697
 
 
32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Основни и остали капитал 5.853.775 10.753.274
Резерве - 378.983

- Емисиона премија - 39.563
- Законске стат. и друге резерве - 339.420

Ревалоризационе резерве 3.164.375 2.936.163
Нереализовани добици 203.070 203.070
Нереализовани губици (144.535) -
Нераспоређена добит 372.913 261.784

- Нераспоређена добит ранијих година 2.595 261.784
- Нераспоређена добит текуће године 370.318 -

Губитак до висине капитала - (5.540.267)
- Губитак из ранијих година - (4.166.324)
- Губитак текуће године - (1.373.943)

9.449.598 8.993.007

Према финансијским извештајима за 2014. годину исказан је губитак у укупном износу од 5.540.267
хиљада динара . 

Извршни одбор Компаније је на седници одржаној 08.04.2015. године донео Закључак И бр. 203/15 
којим је размотрио и прихватио Предлог одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала ради 
покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, а која се доставља Надзорном одбору 
Компаније на разматрање и одлучивање. Надзорни одбор Компаније је на седници одржаној 
21.04.2015. године утврдио Предлог Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала ради 
покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, Н број 62/15.

Скупштина Компаније је на редовној седници одржаној 29.04.2015. године донела Одлуку о покрићу 
губитка и смањењу основног капитала ради покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, 
С број 8/15. Наведеном Одлуком је предвиђено да се покриће губитка исказаног у финансијским 
извештајима за 2014. годину врши на терет нераспоређене добити из ранијих година у износу од 
261.784 хиљаде динара, резерви из добити у износу од 339.420 хиљада динара, емисионе премије у 
износу од 39.563 хиљаде динара и основног капитала  у износу од 4.899.500 хиљада динара. 
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак)

32.1. Основни и остали капитал
 

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Акцијски капитал 2.754.874 5.113.606
Друштвени капитал 2.967.480 5.508.247
Oстали капитал 131.421 131.421

5.853.775 10.753.274

У пoслoвнoј 2004. гoдини, Компанија је извршила хомогенизацију номиналне вредности акцијског 
капитала, односно претварање дела ревалоризационих резерви у основни капитал. Комисија за 
хартије од вредности је својим Решењима бр. 4/0-29-1487/6-04 односно бр. 4/0-23-1615/3-04 од 14. 
децембра 2004. године дала одобрење за издавање хартија од вредности ради замене постојећих 
акција због промене њихове номиналне вредности, односно одобрење за издавање акција ради 
претварања резерви у основни капитал. Након спроведених промена, акцијски капитал Компаније на 
дан 31. децембра 2004. године састојао се од 259.179 обичних акција појединачне номиналне 
вредности од 1.210 динара, док је друштвени капитал исказан кроз 4.552.270 обрачунских акција 
номиналне вредности 1.210 динара по акцији. 

У пoслoвнoј 2014. гoдини, Скупштина акционара Компаније је на Ванредној седници одржаној 
12.12.2014. године донела Одлуку о издавању обичних акција II РС емисије ради повећања основног 
капитала без објављивања проспекта. Сходно одлуци, Компанија је издала 3.966.942 комада 
обичних акција II РС емисије појединачне номиналне вредности од 1.210,00 динара, односно у
укупном обиму од 4.799.999.820 динара.  

Намена средстава прикупљених издавањем ове емисије акција је повећање основног капитала 
Компаније ради реализације развојних планова и јачања конкурентске позиције на тржишту. Акције II 
РС емисије понуђене су једном купцу, квалификованом инвеститору, Републици Србији, без 
објављивања проспекта.  

Докапитализација Компаније (уплата средстава од стране Републике Србије) извршена је 26.12.2014.
године на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-16168/2014 од 25.12.2014. године,
а акције II емисије су уписане у ЦРХоВ дана 26.12.2014. године, након чега је стање акцијског 
капитала Републике Србије у акцијском капиталу Компаније на дан 31.12.2014. године следеће: 

Емисија обичних 
акција

Укупан број
акција

Номинална вредност 
једне акције 

31.12.2014.

Укупна номинална 
вредност 31.12.2014.

у динарима
Прва емисија 9.513 1.210,00 11.510.730
Друга емисија 3.966.942 1.210,00 4.799.999.820

3.976.455 1.210,00 4.811.510.550

Након спроведених промена, акцијски капитал Компаније на дан 31. децембра 2014. године је 
износио 5.113.606 хиљада динара и састојао се од 4.226.121 обичне акције појединачне номиналне 
вредности од 1.210 динара, док је друштвени капитал износио 5.508.247 хиљада динара исказан кроз 
4.552.270 обрачунских акција номиналне вредности 1.210 динара по акцији. На дан 31. децембар 
2014. године, берзанска цена акција Компанијe износила је 836,00 динара (31. децембрa 2013. 
године: 853,00 динара).

Скупштина Компаније је на редовној седници одржаној 29.04.2015. године донела Одлуку о покрићу
губитка и смањењу основног капитала ради покрића губитка смањењем номиналне вредности акција,
С број 8/15. Смањење основног капитала извршено је, у складу са чланом 321. Закона о привредним
друштвима, смањењем номиналне вредности обичних акција са 1.210,00 динара по акцији на
вредност од 651,8681249923820 динара по акцији, чиме је вредност акцијског капитала смањена за
2.358.733 хиљаде динара, а вредност друштвеног капитала је смањена за 2.540.767 хиљада динара.
Акционари исте класе у спровођену поступка смањења основног капитала Компаније имају исти
третман, који се обезбеђује сразмерним смањењем вредности њихових акција.
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак)

32.1. Основни и остали капитал (наставак)

Након извршеног смањења капитала у априлу 2015. године, основни капитал Компаније износи
5.722.353 хиљада динара од чега акцијски капитал износи 2.754.874 хиљаде динара, а друштвени
капитал износи 2.967.479 хиљада динара.

У конкретном случају, смањење основног капитала Компаније нема за последицу промену нето
имовине Компаније, па се на ово смањење капитала не примењују одредбе из члана 319. Закона о
привредним друштвима у погледу заштите поверилаца.

Компанија је извршила регистрацију наведене Одлуке о смањењу капитала у Агенцији за привредне
регистре о чему је добила Рeшeњe АПР бр. БД 57930/2015 од 03.07.2015. године, а у Централном
регистру ХоВ је смaњeње акцијског кaпитaлa извршено 12.08.2015. године. 

На дан 31. децембар 2015. године акциjски капитал Компаније (књиговодствена вредност) у износу 
од 2.754.874 хиљаде динара (31. децембрa 2014. године: 5.113.606 хиљада динара) налазио се у
поседу укупно 3.481 акционара, од којих су 3.304 физичка лица, 160 правна лица и 17 су кастоди лица 
(31. децембрa 2014. укупно 3.517 акционара, од којих су 3.327 физичка лица, 175 правна лица и 15 
су кастоди лица).

Структура акцијског капитала на дан 31. децембра била је следећа:

31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

Акционар:
%

учешћа
Број  

акција
У хиљадама 

динара
%

учешћа
Број  

акција
У хиљадама 

динара

Република Србија 94,09% 3.976.455 2.592.124 94,09% 3.976.455 4.811.511
Комерцијална банка а.д. 0,62% 26.207 17.084 0,62% 26.207 31.710
Utma commerc д.о.o. 0,41% 17.493 11.403 0,41% 17.493 21.166
АМС осигурање а.д.о. 0,35% 14.600 9.517 0,35% 14.600 17.666
Prudence capital ad Beograd 0,23% 9.551 6.226 0,13% 5.484 6.636
Рударско топ. басен Бор 0,18% 7.709 5.025 0,18% 7.709 9.328
Саобраћајни факултет 0,13% 5.547 3.616 0,13% 5.547 6.712
Металац ад Г. Милановац 0,13% 5.391 3.514 0,13% 5.391 6.523
ТЦК Косјерић доо 0,12% 5.242 3.417 0,12% 5.242 6.343
Клинички центар 0,12% 5.174 3.373 0,12% 5.267 6.373
Остала правна лица 1,50% 63.571 41.441 1,65% 69.889 84.565
Custody лица 0,85% 35.690 23.265 0,79% 33.543 40.587
Физичка лица 1,27% 53.491 34.869 1,26% 53.294 64.486

100,00% 4.226.121 2.754.874 100,00% 4.226.121 5.113.606

Друштво је у 2015. години извршило поделу укупног основног капитала (веза напомена 43) у износу
од 5.722.354 хиљаде динара на  

- животна осигурања                                      885.000 хиљада динара и  
- неживотна осигурања                                4.837.354 хиљаде динара. 

У складу са чланoм 27. Закoна o oсигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014), оснoвни кaпитaл
aкциoнaрскoг друштвa зa oсигурaњe нe мoжe бити мaњи oд динaрскe прoтивврeднoсти слeдeћих
изнoсa и тo зa:  

- живoтнa oсигурaњa 3.200.000 ЕУР,
- свe врстe нeживoтних oсигурaњa 3.200.000 ЕУР. 

Основни капитал Компаније (друштвени и акцијски) на дан 31.12.2015. године износи за живoтнa
oсигурaњa 885.000 хиљада динара односно 7.276.398 ЕУР, а за неживoтнa oсигурaњa износи
4.837.354 хиљаде динара односно 39.772.329 ЕУР (31.12.2014. године, у складу са чланoм 28. тада
важећег Закoна o oсигурању, законски минимум за основни капитал је износио 8.500.000 ЕУР у
динарскoј прoтивврeднoсти, а основни капитал Компаније (друштвени и акцијски) на дан 31.12.2014. 
године износи је 10.621.853 хиљаде динара односно 87.814.173 ЕУР).
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак)

32.1. Основни и остали капитал (наставак)

Oстали капитал исказан у износу од 131.421 хиљада динара, фoрмиран је у складу са захтeвима из
МСФИ 1, “Прва примeна Мeђунарoдних стандарда за финансијскo извeштавањe” и прeлазних
oдрeдби Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за
друштва за осигурање, на oснoву кoга јe Компанија извршила рeкласификацију извoра ванпoслoвних
срeдстава у кoрист рачуна oсталoг капитала.

32.2. Резерве

На дан 31.12.2014. године средства резерви износила су 378.983 хиљаде динара. На основу одлуке 
Скупштине акционара од 29.04.2015. године, С број 8/15, средства резерви су искоришћена за 
покриће дела губитка исказаног у финансијским извештајима за 2014. годину.

32.3 Нереализовани добици / губици

Нереализовани добици у износу од 203.070 хиљада динара односе се на добитке по основу повећања 
фер вредности акција Комерцијалне банке које су класификоване као финансијска имовина 
расположива за продају.

Нереализовани губици у износу од 144.535 хиљада динара односе се на актуарске губитке по основу
планова дефинисаних примања у износу 60.482 хиљада РСД и нереализоване губитке по основу
смaњења фер вредности акција Комерцијалне банке које су класификоване као финансијска имовина
расположива за продају у износу од 84.053 хиљаде динара.  

32.4. Промене на капиталу

Промене на капиталу у 2014. и 2015. години приказане су у следећој табели:

Основни и 
остали 
капитал Резерве

Ревалор. 
резерве

Нереализов 
добици / 
губици

Нераспор.
добит

Губитак 
до висине 
капитала Укупно

Стање, 1. јануар 2014. 5.953.275 378.983 3.063.684 101.973 127.276 (4.150.349) 5.474.842
Докапитализација РС 4.799.999 - - - - - 4.799.999
Отуђења основних 
средстава - - (245) - - - (245)
Вредновање ХОВ
расположивих за продају - - - 118.938 - - 118.938

Реализоване рев. резерве - - (127.276) - 127.276 - -
Одложени порески ефекати - - - (17.841) - - (17.841)
Остала повећања / 
смањења - - - - 7.232 (15.975) (8.743)
Нето губитак текуће године - - - - - (1.373.943) (1.373.943)
Стање, 31. децембар 2014. 
године 10.753.274 378.983 2.936.163 203.070 261.784 (5.540.267) 8.993.007

Стање, 1. јануар 2015. 10.753.274 378.983 2.936.163 203.070 261.784 (5.540.267) 8.993.007
Покриће губитка (4.899.499) (378.983) - - (261.784) 5.540.267 -
Повећење рев.резерви –
процена - - 260.081 - - - 260.081

Вредновање ХОВ
расположивих за продају - - - (98.886) - - (98.886)

Отуђење основних сред. (2.595) 2595 -
Актуарски губици - - - (71.155) - - (71.155)
Одложени порески ефекати - - (33.058) 25.506 - - (7.552)
Нето добитак текуће године - - - - 370.318 - 370.318
Oстало - - 3.784 - - - 3.784
Стање, 31. децембар 2015. 
године 5.853.775 - 3.164.375 58.535 372.913 - 9.449.598
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33. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Математичка резерва 3.283.877 2.846.059
Резерве за изравнање ризика 60.554 1.481.966
Резерве за бонусе и попусте 39.530 -
Друга дугорочна резервисања 676.937 535.736

4.060.898 4.863.761

Позиција других дугорочних резервисања састоји се од резервисања за судске спорове у износу од 
192.780 хиљада динара, и резервисања за бенефиције запослених у износу од 484.157 хиљада 
динара. Промене на рачунима дугорочних резервисања у 2014. и 2015. години биле су следеће:

Матeматичка 
резерва*

Резерве за 
изравнање 
ризика****

Резерве за 
бонусе и 

попусте***

Резервисања 
за отпремнине 

и јубиларне 
награде **

Резервисања 
за судске 

спорове у току Укупно

Стање, 1. јануар 2014. 2.945.048 1.030.282 - 397.336 49.720 4.422.386
Додатна резервисања 362.353 527.351 - 31.152 137.400 1.058.256
Смањења по обрачуну (461.655) (75.667) - - - 537.322
Искоришћена резерв. (79.872) - (79.872)
Остало 313 - - - 313
Стање, 31. децембар 

2014. 2.846.059 1.481.966 - 348.616 187.120 4.863.761
Додатна резервисања 443.898 - 39.530 108.016 5.660 597.104
Смањења по обрачуну (6.399) - - - - (6.399)
Искоришћена резерв - - - (16.105) - (16.105)
Остало 319 (1) - - - 318
Укидање резервисања (1.421.413) - - - (1.421.413)
Стање, 31. децембар 

2015. 3.283.877 60.554 39.530 484.157 192.780 4.060.898
* Математичка резерва се обрачунава по нето проспективној методи.
**Обелодањивање дугорочних резервисања за бенефиције запослених се врши у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардом 19

*** Формирано у складу са новим прописима
**** Укинуто у складу са новим прописима 

33.1. Математичка резерва

Обрачун матемтичке резерве извршен је у складу са актима Компаније и релевантном Одлуком НБС.
Математичка резерва на дан 31.12.2015. године износи 3.283.877 хиљада динара. Од овог износа на
чисту математичку резерву са преносном премијом односи се 3.203.650 хиљада динара, резерву
добити 45.435 хиљада динара, резерву будућих трошкова 3.485 хиљада динара и дорезервацију
утврђену LAT тестом 31.307 хиљада динара. На дан 31.12.2015. први пут су формиране резерве
будућих трошкова које се обрачунавају само за капитализирана осигурања и осигурања са
једнократним плаћањем премије. Такође, вршена је провера довољности резервације и утврђени
износ по LAT тесту прокњижен у пословним књигама Друштва као део математичке резерве. Учешће
реосигуравача на дан 31.12.2015. године у математичкој резерви износи 2.519 хиљада динара. 

Повећање математичке резерве у односу на претходну годину је 437.818 хиљада динара, а у
самопридржају 437.500 хиљада динара. Због промене правилника Друштва бележи се повећање
математичке резерве увођењем нове резерве за будуће трошкове и применом LAT теста од укупно
31.307 хиљада динара. 

33.2. Резерва за изравнање ризика (РЗИР)

Обрачунате РЗИР на дан 31.12.2015. године износе 60.554 хиљаде динара, што је смањење у односу
на претходну годину за 1.421.412 хиљаде динара (31.12.2014. године обрачунате РЗИР износиле су
1.481.966 хиљада динара). Смањење РЗИР-а је због промене правилика Компаније и законских
прописа. 
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33. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак)

33.3.   Резерве за бонусе и попусте
 

Резерве за бонусе и попусте 31.12.2015. године износе 39.530 хиљада динара. Компанија је први пут
обрачунала резерве за бонусе и попусте на дан 31.12.2015. године због промене законских прописа. 

33.4. Резeрвисања у складу са МРС 19 „Примања запослених“

Укупни износ за дугорочно резервисање у складу са МРС 19 је 463.557 хиљада динара. Од тога, 
резервисани износ за отпремнине при одласку у пензију износе 228.891 хиљада динара, а за 
јубиларне награде 234.666 хиљада динара. Приликом обрачуна је коришћен Метод пројeктоване 
кредитне јединице.

Обрачун дугорочних резервисања у складу са МРС 19, за јубиларне награде и отпремнине приликом 
одласка у пензију, израђен је на основу следећег:

података о запосленим, њиховим годинама старости, радном стажу и висини примања, 
интерним актима и пословним политикама Друштва,
пословног плана Друштва за период 2016.-2018. године,
података републичког завода за статистику о зарадама у Републици Србији, Закона о раду и 
Закона о порезу на доходак грађана,
прогноза економских кретања датих од стране Владе Републике Србије и Народне банке 
Србије,
просечне бруто зараде исплаћене за новембар 2015., као последњег објављеног података о 
просечној заради и чињенице да је зарада у децембру увећана давањима запосленим 
поводом празника и
актуарских претпоставки.

Актуарске претпоставке коришћене у обрачуну су следеће:
таблице морталитета РЗС Србије 2010-2012., посебно за мушки и женски пол,
стопа инвалидитета (вероватноћа настанка потпуне радне неспособности) која износи 0,1 %,
пројектована стопа раста зарада од 4%, а на бази прогноза економских кретања датих од 
стране Владе РС и НБС,
дисконтна стопа од 4,5 %, према пројекцији стопе приноса на постојеће висококвалитетне 
хартије од вредности са најдужим расположивим роком доспећа и 
просечна флуктуација запослених у првој години 1,91% у другој 3,39%, у трећој години 4,13%, 
а после тога 2%.

33.5. Резeрвисања за судске спорове

Друштво је извршило повећање резервисања за судске спорове у износу 5.660 хиљада динара, тако 
да укупан износ резервисања на дан 31.12.2015. године по наведеном основу износи 192.780 хиљада 
динара. 

34. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Промене на рачуну одложених пореских обавеза / средстава дата је у прилогу:

У хиљадама динара
2015. 2014.

Стање на дан 01.01.: 633.755 623.968
Средства која подлежу амортизацији одл. пореска обавеза (9.845) (5.920)
ХОВ расположиве за продају одл. пореска обавеза (14.833) 17.841
Резервисања за отпремнине одл. пореска средства (10.355) (2.134)
Стање на дан 31.12.: 598.722 633.755
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35. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ШТЕТА И УГОВОРЕНИХ ИЗНОСА

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Oбавeзe по основу штeта и уговорених износа у земљи 225.864 87.944
Oбавeзe по основу штeта и уговорених износа у иностранству 229 229
Обавезе по основу удела у штетама из саосигурања у земљи 2.080 10.400

228.173 98.573

36. OБАВEЗE ЗА ПРЕМИЈУ, ЗАРАДЕ И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

а)     Обавезе за премију, зараде и друге обавезе
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Обавезе за премију саосигурања у земљи 146.148 273.899
Обавезе за премију реосигурања у земљи 471.540 171.293
Обавезе по регресима 509 -
Обавезе за провизију из послова осигурања и реосигурања 30.885 53.170
Обавезе по основу зарада и накнада зарада 202.236 140.105
Примљени аванси 90.496 105.886
Обавезе према добављачима 295.422 282.041
Обавезе према добављачима - повезана правна лица 126.882 115.996
Обавезе за порез на послове осигурања 56.320 57.234
Остале обавезе за порезе доприносе и друге дажбине 2.172 43.863
Обавезе према запосленима 7.820 14.143
Oсталe краткoрoчнe oбавeзe 201.978 139.042

1.632.408 1.396.672

б)     Обавезе за порез из резултата

Губици исказани у пореском билансу ранијег периода се користе за умањење пореске основице у 
2015. години, тако да Друштво нема обавезу за порез на добит у 2015. години. Због исказаног губитка 
у 2014. години Друштво такође није имало обавезу за порез на добит.

в) Обавезе према рочности доспећа

у хиљадама динара

Штете Добављачи
Сао(ре)

осигурање Укупно

п
2014 - 176.319 135.311 311.630
2015 2.103 39.753 312.774 354.630

0 - 60
2014 43.798 146.963 80.063 270.824
2015 175.703 103.202 93.956 372.861

60 - 90
2014 2.734 27.338 45.874 75.946
2015 2.964 270.172 113.878 387.014

90 и више
2014 52.041 47.417 183.944 283.402
2015 47.403 9.177 97.080 153.660

СВЕГА
2014 98.573 398.037 445.192 941.802
2015 228.173 422.304 617.688 1.268.165
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37. РЕЗЕРВЕ ЗА ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Преносне премије животних осигурања 1.619 1.470
Преносне премије неживотних осигурања 7.350.619 6.342.675
Преносне премије caосигурања 83.051 26.804

7.435.289 6.370.949

Обрачун преносне премије извршен је у складу са актима Компаније и релевантном Одлуком НБС, 
методом „pro rata temporis“. Укупна преносна премија на дан 31.12.2015. године износи 7.435.289 
хиљада динара, док је претходне године износила 6.370.949 хиљада динара. 

38. РЕЗЕРВЕ ЗА НЕИСТЕКЛЕ РИЗИКЕ

Компанија је први пут образовала резерве за неистекле ризике у износу 157.884 хиљаде динара,
имајући у виду да је очекивани износ штета и трошкова у наредном периоду по уговорима из текућег
периода виши од износа резерви за преносне премије, а у складу са Одлуком о техничким резервама
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2015) и релевантним актом пословне политике Компаније. 

39. ДРУГА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Допринос за превентиву 304.768 25.655
Остала пасивна временска разграничења 34.885 33.573

339.653 59.228

Допринос за превентиву:

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Стање на дан 01.01.: 25.655 59.586
Повећање у току периода 375.161 297.251
Видео надзор - (61.981)
Исплате осигураницима (96.048) (166.583)
Оприходовање неискоришћене превентиве - (102.618)
Стање на дан 31.12.: 304.768 25.655

На основу Правилника о превентиви, Надзорни одбор Компаније је донео Одлуку број 98/15, којом се 
одобрава оприходовање дела неискоришћених средстава превентиве у 2014. години, у укупном 
износу од 102.618 хиљада динара. 
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40. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Резервисане штете животних осигурања и саосигурања: 25.054 28.298
- настале непријављене штете 13.599 13.171
- настале пријављене штете 11.455 15.127
Резервисане штете неживотних осигурања и саосигурања: 7.807.267 6.251.627
- настале непријављене штете 3.872.933 2.292.171
- настале пријављене штете 3.934.334 3.959.456
Удели у штетама реосигурања 5.649 14.974

7.837.970 6.294.899

Резервисане штете на дан 31.12.2015. године утврђене су у складу са правилником Компаније и 
износе 7.837.970 хиљада динара, док су претходне године износиле 6.294.899 хиљада динара. 
Повећање резервисаних штета у односу на претходну годину је 1.421.413 хиљаде динара.

Повећање резервисаних штета је због промене правилника Компаније.

Износ резервисаних штета је утврђен у складу са правилником Компаније и одлуком Народне банке 
Србије.

Обрачун резервације за настале непријављене штете за врсте осигурања 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13 и 
18 је урађен Macк-овим моделом, уз корекцију интервала поверења после LAT теста на врстама 
осигурања 08 и 09. Основа за обрачун су развојни троуглови пријављених штета (incured claims)
насталих од 2005 – 2015. године (уз кориговање резервисаних насталих пријављених штета ранијих 
година на основу остварења до дана обрачуна).

Утврђен износ резервисаних штета је у складу са актуарском струком и прописима и обезбеђује 
трајно испуњење обавеза Компаније.

41. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Остала потраживања 88.997 137.162
Примљене менице 22.905 30.105
Издате менице 1.875 -

113.777 167.267

У ванбилансној евиденцији Компанија има евидентирано пoтeнциjaлнo пoтрaживaњe/oбaвeзу у 
изнoсу од 800.000 aмeричких дoлaрa, односно 88.997 хиљaдa динaрa.

Компанија на дан 31.12.2015. године поседује укуно 7.620 менице које су примљене, најчешће, као
средство обезбеђења, од чега се 7.373 односе на неживот, а 247 на живот. Од укупног броја
примљених меница 7.568 су бланко, а остале 52 су попуњене на укупан износ од 22.896 хиљада 
динара.

Примљене менице на дан 31.12.2015. године 

Група осигурања
ПРИМЉЕНЕ МЕНИЦЕ

УКУПНО
БЛАНКО ПОПУЊЕНЕ
БРОЈ БРОЈ ИЗНОС (У РСД)

Неживот 7.373 7.321 52 22.896.496
Живот 247 247 - -
Укупно 7.620 7.568 52 22.896.496

Компанија је на дан  31.12.2015. године издала укупно 433 бланко менице и две попуњене менице на 
укупан износ 1.875 хиљада динара као средство финансијског обезбеђења за потребе учешћа на 
тендерима, по уговорима о издавању банкарских гаранција МТС банке као и по другим основама 
(закуп пословног простора, отварање рачуна). Износи на који се менице могу попунити дефинисани 
су конкретним меничним овлашћењем. 
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42. СРЕДСТВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ  

a) Техничке резерве

у хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

Живот Неживот Укупно Живот Неживот Укупно 

Математичка резерва 3.283.877 - 3.283.877 2.846.059 - 2.846.059 
Резерве за изравнање ризика - 60.554 60.554 - 1.481.966 1.481.966 
Резерве за бонусе и попусте - 39.530 39.530 - - -
Резерве за преносне премије 1.619 7.433.670 7.435.289 1.470 6.369.479 6.370.949 
Резерве за неистекле ризике - 157.884 157.884 - - -
Резервисане штете 25.054 7.812.916 7.837.970 28.298 6.266.601 6.294.899 

3.310.550 15.504.554 18.815.104 2.875.827 14.118.046 16.993.873 

Укупне обрачунате техничке резерве Компаније на дан 31.12.2015. године износе 18.815.105 хиљада
динара. На дан 31.12.2014. године, техничке резерве износиле су 16.993.873 хиљаде динара.

Техничке резерве у самопридржају на дан 31.12.2015. године износе 18.123.151 хиљада динара (на
дан 31.12.2014. године износиле су 16.075.176 хиљада динара).

б)      Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара

у хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

Живот Неживот Укупно Живот Неживот Укупно 
Резерве за преносне премије 
које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача - 184.815 184.815 - 128.520 128.520

Резервисане штете које падају на 
терет саосигуравача, 
реосигуравача - 504.619 504.619 - 787.977 787.977

Остале техничке резерве које 
падају на терет саосигуравача, 
реосигуравача 2.519 - 2.519 2.200 - 2.200

2.519 689.434 691.953 2.200 916.497 918.697

в)     Депоновање и улагање средстава техничких резерви 31.12.2015.  године и валутна структура 
инвестираних средстава

у хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

Живот Неживот Укупно Живот Неживот Укупно 
Хартије од вредности којима се 
не тргује 49.659 321.596 371.255 96.693 580.136 676.829
Хартије од вредности осталих 
правних лица којима се тргује 66.411 405.848 472.259 131.592 810.879 942.471

Хартије од вредности које је 
издала Република Србија 2.396.612 9.077.025 11.473.637 1.982.188 876.914 2.859.102

Депозити код банака са седиштем 
у земљи 326.467 1.187.617 1.514.084 20.000 446.243 466.243

Инвестиционе некретнине 346.187 1.811.408 2.157.595 493.990 2.371.821 2.865.811
Средства у благајни и на 
пословним рачунима код банака 
у Републици Србији 122.695 832.546 955.240 149.164 6.920.913 7.070.077

Резерве за преносне премије које 
падају на терет (саос)реосигурав. 184.815 184.815 128.520 128.520
Резервисане штете које падају на 
терет саосигуравача, 
реосигуравача 504.619 504.619 787.977 787.977

Потраживања за недоспеле 
премије 1.179.080 1.179.080 1.215.171 1.215.171

Математичка резерва на терет 
реосигуравача 2.519 2.519 2.200 2.200

3.310.550 15.504.554 18.815.104 2.875.827 14.138.574 17.014.401
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42.     СРЕДСТВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ (наставак)

Компанија је обезбедила потпуну покривеност техничких резерви прописаним облицима улагања у 
складу са Законом о осигурању и Одлуком о инвестирању.

Валутна структура инвестираних средстава животних осигурања одговара структури обавеза по 
основу тих осигурања по свим материјално значајним валутама. Код неживотних осигурања није у 
потпуности усаглашена валутна структура инвестираних средстава. Компанија ће у првом кварталу 
2016. године ускладити структуру инвестираних средстава са обавезама.

43. АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА

Новим Законом о осигурању, чл.25. и чл.124. до 130 и Одлуком о адекватности капитала друштва за 
осигурање чија примена почиње од годишњег обрачуна за 2015. годину, прописани су начин и 
динамика процене услова који се односе на адекватност капитала, односно начин и динамика 
обрачуна гарантног капитала и захтеване маргине солвентности за неживотна и животна осигурања. 

Законом о осигурању,чл. 25. прописана је обавеза друштва за осигурање да процењује испуњеност 
услова који се односе на адекватност капитала одвојено за животна и неживотна осигурања као и 
обавезу трајног разграничења имовине која припада животним осигурањима од оне која припада 
неживотним осигурањима, припадајућег капитала и обавеза тако да се обезбеди одвојено 
управљање имовином припадајућим капиталом и обавезама.

Компанија је у складу са одредбама Закона о осигурању, извршила поделу укупног основног капитала 
у износу од 5.722.354 хиљаде динара на 
– животна осигурања                                        885.000 хиљада динара и 
– неживотна осигурања                                4.837.354 хиљаде динара.

Разграничење средстава и капитала животних и неживотних осигурања извршено је узимајући у 
обзир пројекцију будућих резултата и кретање показатеља који утичу на висину гарантне резерве и 
маргине солвентности.

У следећој табели дат је обрачун адекватности капитала сагласно новом Закону о осигурању, према 
подацима на дан 31.12.2015. године:

Живот Неживот Укупно
1. Гарантни капитал 932.930 7.891.265 8.824.195

2. Гарантна резерва (расположива 
маргина солвентности) 753.156 4.994.684 5.747.840

3. Маргина солвентности (захтевана 
маргина солвентности) 195.114 3.022.993 3.218.107

4.
Разлика гарантне резерве и 
захтеване маргине солвентности 
(2-3) 558.042 1.971.691 2.529.733

5.
Однос захтеване маргине 
солвентности и гарантног 
капитала (3:1< 3)

0,21 0,38 0,36

6. Износ прописан чланом 27. Закона 389.204 389.204 774.407

7.
Разлика гарантног капитала и 
износа прописаног чланом 27. 
Закона  (1-6 >0) 543.726 7.502.061 8.045.787

8.
Однос гарантне резерве 
(расположиве МС) и захтеване 
маргине солвентности (2:3)

3,86 1,65 1,79

Компанија је испунила све услове који се односе на адекватност капитала прописане Законом тако 
што је:

– Однос Гарантне резерве (расположива маргина солвентности) и захтеване маргине солвентности  
1,65 за неживотна осигурања и 3,86 за животна осигурања.

– Однос захтеване маргине солвентности и гарантног капитала 0,38 за неживотна и 0,21 за животна 
осигурања.

– Гарантни капитал већи од износа основног капитала прописаног чланом 27. Закона за 7.502.061 
хиљада динара код неживотних и за 543.726 хиљада динара код животних осигурања.
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44. ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ ЖИВОТНИХ И НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 

Компанија је сходно захтевима Закона о осигурању и пратећим подзаконским актима извршила 
раздвајање имовине која може служити или служи за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајућег капитала и обавеза животног односно неживотног осигурања. Имовина животног 
односно неживотног осигурања, као и припадајући капитал и обавезе на дан 31.12.2015. године 
приказани су у следећој табели:

У хиљадама динара
Живот Неживот Укупно

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА 1.513.095 10.510.939 12.024.034
Нематеријална улагања (имовина) - 140.895 140.895
Софтвер и остала права 13.712 57.787 71.499
Некретнине, постројења и опрема 1.177.687 8.494.722 9.672.409
Дугорочни финансијски пласмани 321.696 1.817.535 2.139.231
Одложена пореска средства - - -

2.815.040 16.935.159 19.750.199ОБРТНА ИМОВИНА 
Залихе - 39.893 39.893
Потраживања, пласмани и готовина 2.809.100 14.130.669 16.939.769
Порез на додату вредност - - -
Активна временска разграничења 3.421 2.075.163 2.078.584
Техничке резерве које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача и 
ретроцесионара 2.519 689.434 691.953

4.328.135 27.446.098 31.774.233УКУПНА АКТИВА 

ПАСИВА
КАПИТАЛ 946.641 8.502.957 9.449.598
Основни и остали капитал 885.000 4.968.775 5.853.775
Резерве - - -
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме 239.071 2.925.304 3.164.375
Нереализовани добици 27.336 175.734 203.070
Нереализовани губици 11.908 132.627 144.535
Нераспоређена добит  - 565.771 372.913
1. Нераспоређени добитак ранијих година  - 2.595 2.595
2. Нераспоређени добитак текуће године - 563.176 370.318
Губитак до висине капитала 192.858 - -
1. Губитак из ранијих година - - -
2. Губитак текуће године 192.858 - -

3.333.993 18.990.642 22.324.635РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 
Дугорочна резервисања 3.283.877 777.021 4.060.898
Дугорочне обавезе - 33.638 33.638
Одложене пореске обавезе - 598.722 598.722
Краткорочне обавезе 23.388 1.837.193 1.860.581
Пасивна временска разграничења 1.674 7.931.152 7.932.826
Резервисане штете 25.054 7.812.916 7.837.970

УКУПНА ПАСИВА 4.280.634 27.493.599 31.774.233

Компанија, посебно за групу животних односно групу неживотних осигурања:
разграничава имовину која служи или може служити за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајући капитал и обавезе, 
управља имовином која служи или може служити за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајући капитал и обавезе, с тим дa срeдствa и њихoвe извoрe нe прeбaцуje из jeднe групe 
oсигурaњa у другу. 

Неслагање активе и пасиве групе животних / неживотних осигурања у износу од 47.501 хиљада РСД 
је резултат интерних односа између групе животних осигурања и групе неживотних осигурања.

Однос прихода и расхода животних односно неживотних осигурања обелодањен је у оквиру напомене 
45.  - Извештавање по сегментима.
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1 2 3 (1+2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(Σ4+.+11) 13 (3+12)
ПОСЛОВНИ  ПРИХОДИ
Приходи од премија 
осигурања и саосигурања 1.204.737 96.884 1.301.621 1.282.727 1.261.182 252.748 (3.411) 4.409.205 8.973.733 49.336 369.999 16.595.519 17.897.140

Приходи од послова 
непосредно повезаних са 
пословима осигурања

- - - 803 1.027 499 119 6.749 245.110 83 137 254.527 254.527

Остали пословни приходи 103 - 103 1.074 5.682 333 3.013 99.118 13.042 68 121 122.451 122.554
1.204.840 96.884 1.301.724 1.284.604 1.267.891 253.580 (279) 4.515.072 9.231.885 49.487 370.257 16.972.497 18.274.221

ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ
Расходи за дугорочна 
резервисања и 
функционалне доприносе 

(443.898) - (443.898) (27.175) (30.934) (23.641) (117) (138.754) (1.452.614) (9.971) (1.128) (1.684.334) (2.128.232)

Расходи накнада штета и 
уговорених износа (552.361) (35.064) (587.425) (953.090) (1.114.638) (65.981) (11.896) (2.226.956) (2.938.107) (21.484) (112.032) (7.444.184) (8.031.609)

Резервисане штете 2.639 604 3.243 (49.637) 8.325 (6.037) 29.807 (382.671) (1.401.710) (5.508) (22.242) (1.829.673) (1.826.430)
Приходи по основу регреса и 
продаје осигураних 
оштећених ствари

- - - 209 99.032 4.129 4 2.333 227.320 12.275 46 345.348 345.348

Смањење осталих техничких 
резерви – нето 6.399 - 6.399 80.009 - 57.178 - - 1.268.855 409 14.962 1.421.413 1.427.812

Расходи за бонусе и попусте - - - (46.724) (123.252) (29.379) (2.882) (323.690) (20.368) (11.430) (19.537) (577.262) (577.262)
Остали пословни приходи - - - - - - - - - - - - -

(987.221) (34.460) (1.021.681) (996.408) (1.161.467) (63.731) 14.916 (3.069.738) (4.316.624) (35.709) (139.931) (9.768.692) (10.790.373)
Добитак – бруто пословни 
резултат 217.619 62.424 280.043 288.196 106.424 189.849 14.637 1.445.334 4.915.261 13.778 230.326 7.203.805 7.483.848

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО 
ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
АКТИВНОСТИ
Приходи од инвестирања 
средстава осигурања 228.709 18.315 247.024 71.308 78.995 17.724 3.772 367.238 532.247 3.929 23.806 1.099.019 1.346.043

Расходи по основу 
инвестирања средсрава 
осигурања

(147.673) (11.625) (159.298) (30.103) (33.917) (8.383) (1.756) (148.751) (237.955) (538) (6.851) (468.254) (627.552)

Добитак/(губитак) из 
инвестиционе активности 81.036 6.690 87.726 41.205 45.078 9.341 2.016 218.487 294.292 3.391 16.955 630.765 718.491
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45. ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА (наставак)
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1 2 3 (1+2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(Σ4+.+11) 13 (3+12)
ТСО
Трошкови прибаве (353.338) (28.246) (381.584) (351.985) (345.202) (57.624) (9.248) (1.268.208) (2.782.216) (11.441) (157.942) (4.983.866) (5.365.450)
Трошкови управе (45.049) (3.564) (48.613) (124.315) (135.725) (30.683) (6.093) (603.440) (909.106) (6.052) (34.609) (1.850.023) (1.898.636)
Остали трошкови 
спровођења осигурања (3.671) (295) (3.966) (8.732) (9.518) (1.976) (413) (40.396) (64.961) (443) (2.493) (128.932) (132.898)

Провизија од реосигурања и 
ретроцесија 303 - 303 34 - 1.098 1.833 111.810 11.045 3.770 90 129.680 129.983

(401.755) (32.105) (433.860) (484.998) (490.445) (89.185) (13.921) (1.800.234) (3.745.238) (14.166) (194.954) (6.833.141) (7.267.001)
Пословни добитак/ 
(губитак) – нето пословни 
резултат

(103.100) 37.009 (66.091) (155.597) (338.943) 110.005 2.732 (136.413) 1.464.315 3.003 52.327 1.001.429 935.338

ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ 
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ)
Финансијски приходи 31.787 2.517 34.304 14.578 13.834 6.422 5.043 110.443 105.981 112 163 256.576 290.880
Финансијски расходи (11.856) (928) (12.784) (3.612) (3.872) (2.150) (840) (20.151) (31.760) (1.698) (1.212) (65.295) (78.079)
Приходи од усклађивања 
вредности потраживања и 
друге имовине која служи за 
обављање делатности

2.123 151 2.274 82.439 62.072 21.929 14.779 520.418 169.711 843 4.883 877.074 879.348

Расходи по основу 
обезвређења потраживања 
и друге имовине која служи 
за обављање делатности

(147.166) (4.391) (151.557) (109.525) (128.154) (44.074) (2.952) (508.423) (565.736) (2.696) (13.744) (1.375.304) (1.526.861)

Остали приходи 1.735 140 1.875 5.890 8.110 1.304 270 48.427 45.594 1.059 1.854 112.508 114.383
Остали расходи (797) (47) (844) (17.920) (20.373) (5.025) (1.037) (85.996) (146.747) (385) (3.830) (281.313) (282.157)
ДОБИТАК/ (ГУБИТАК) ИЗ 
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(227.274) 34.451 (192.823) (183.747) (407.326) 88.411 17.995 (71.695) 1.041.358 238 40.441 525.675 332.852

НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА

(40) 5 (35) (182) (193) (143) (3) (3.550) (1.028) 1 14 (5.084) (5.119)

ДОБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА

(227.314) 34.456 (192.858) (183.929) (407.519) 88.268 17.992 (75.245) 1.040.330 239 40.455 520.591 327.733
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45. ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА (наставак)

Имајући виду промене законских и подзаконских прописа током 2015. године, те, по том основу 
утврђених јасних критеријума за раздвајање послова осигурања живота од послова осигурања 
неживота, њихових резултата пословања и имовине и обавеза, а који су различити у односу на 
прописе и праксу Друштва важећу у 2014. години, у наставку је извештавање по сегментима 
пословања за пословну 2014. годину, при чему подаци садржани у обелодањивању које следи нису 
упоредиви са подацима за текућу годину:  

У хиљадама динара
2014. Живот Здравство Имовина

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ
Приходи од премија осигурања 
и саосигурања 15.333.649 1.349.802 1.358.405 12.625.442

Приходи од послова непосредно повезаних 
са пословима осигурања 216.346 - 1.047 215.299

Остали пословни приходи 45.757 3.450 1.160 41.147
15.595.752 1.353.252 1.360.612 12.881.888

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ
Расходи за дугорочна резервисања 
и функционалне доприносе (1.980.161) (362.353) (27.697) (1.590.111)

Расходи накнада штета и уговорених износа (8.504.313) (1.068.249) (942.627) (6.493.437)
Резервисане штете 139.421 (4.282) 8.952 134.751
Приходи по основу регреса и продаје 
осигураних оштећених ствари 357.990 - 7 357.983

Смањење осталих техничких резерви – нето 639.940 461.655 30.330 147.955
Расходи за бонусе и попусте (537.999) - (35.163) (502.836)

(9.885.122) (973.229) (966.198) (7.945.695)

Добитак – бруто пословни резултат 5.710.630 380.023 394.414 4.936.193
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТ

Приходи од инвестирања средстава 
осигурања 701.027 224.548 43.766 432.713

Расходи по основу инвестирања средсрава 
осигурања (157.618) (2.622) (14.239) (140.757)

Добитак/(губитак) из инвестиционе 
активности 543.409 221.926 29.527 291.956

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА
Трошкови прибаве (5.110.192) (458.826) (424.744) (4.226.622)
Трошкови управе (2.413.594) (55.649) (215.600) (2.142.345)
Остали трошкови спровођења осигурања (90.708) (3.847) (8.395) (78.466)
Провизија од реосигурања и ретроцесија 81.593 1.499 - 80.094

(7.532.901) (516.823) (648.739) (6.367.339)
Пословни добитак/ (губитак) – нето 
пословни резултат (1.278.862) 85.126 (224.798) (1.139.190)

ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ 
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ)

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ осим 
финансијских прихода по основу 
инвестиционе активности 335.541 100.822 15.008 219.711

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ осим 
финансијских расхода по основу 
инвестиционе активности (54.918) (1.633) (2.704) (50.581)

Приходи од усклађивања вредности 
потраживања и друге имовине која служи 
за обављање делатности 1.025.194 1.065 84.991 939.138

Расходи по основу обезвређења 
потраживања и друге имовине која служи 
за обављање делатности (1.475.224) (237.247) (96.078) (1.141.899)

Остали приходи 100.916 7.533 7.529 85.854
Остали расходи (34.644) (674) (3.757) (30.213)
ДОБИТАК/ (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1.381.997) (45.008) (219.809) (1.117.180)

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1.381.997) (45.008) (219.809) (1.117.180)
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи од премије осигурања неживотних осигурања
МТС банка, Београд 36.703 17.510
„Дунав Турист“ д.о.о., Београд 522 472
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 846 960
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д., Београд 803 863

Дунав Стокброкер а.д., Београд 193 165
Дунав ауто д.о.о., Београд 3.375 2.613

42.442 22.583
Приходи по основу учешћа у накнади штета из реосигурања 
у земљи

„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 1.878.143 288.819

Приходи од закупнина
МТС банка, Београд 12.979 20.542
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 10.259 10.264
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд 5.777 5.749
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д., 
Београд 1.564 1.549
Дунав Стокброкер а.д., Београд 1.152 100
Дунав ауто д.о.о., Београд 16.056 15.654

47.787 53.858
Остали пословни приходи
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 3.886 -
МТС банка, Београд - 9
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд - 2
Дунав Стокброкер а.д., Београд - -
Дунав ауто д.о.о., Београд 10 11

3.898 22
Финансијски приходи
МТС банка, Београд 59.551 84.200
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 6.141 1.662

65.692 85.862
Приходи од усклађивања вредности потраживања
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 11.265 12.021
МТС банка, Београд 2.208 21.005
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд 10.941 10.206
Дунав ауто д.о.о., Београд 17.287 24.439
Дунав Стокброкер а.д., Београд 354 208
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д., 
Београд 552 494

42.607 68.373

Укупно приходи 2.080.569 519.517
  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

62

46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2015. 2014.

Расходи
Расходи накнада штета и уговор. износа
МТС банка Београд 18.985 4.697
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 3.429 7.064
Дунав ауто д.о.о.. Београд 32.808 53.300

55.222 65.061
Расходи по основу премије реосигурања
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 1.436.943 951.250
Расходи по основу бонуса и попуста
МТС банка Београд 219 197
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 8 -
„Дунав“ пензије а.д.. Београд 17 8
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 12
Дунав ауто д.о.о.. Београд 8 -

264 205
Трошкови материјала. горива и енергије
Дунав ауто д.о.о.. Београд                                                                     5.610 4.592

5.610 4.592
Трошкови рекламе и пропаганде
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 34.560 52.506
Дунав ауто д.о.о.. Београд 119.135 99.555

153.695 152.061
Трошкови непроизводних услуга и остали 
нематеријални трошкови

Дунав Стокброкер а.д.. Београд 30.196 27.936
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд - 762
МТС банка Београд 1.088 -
Дунав ауто д.о.о.. Београд 61 89

31.345 28.787
Трошкови зарада .нак. зарада и ост. л.р.
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 1.157
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. 
Београд 91.798 157.347

92.955 157.347
Трошкови закупа, одржавања и провизија
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 17.082 15.702
Дунав ауто д.о.о.. Београд 602 -

17.684 15.702
Финансијски расходи
МТС банка Београд 40.449 13.710
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 12.030 24.931

52.479 38.641
Остали расходи 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд - 622
МТС банка Београд 167.082 115.829
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 5 663
Дунав ауто д.о.о.. Београд 284.021 240.051

451.108 357.165
Обезвређењепотраживања и пласмана
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 339 203
МТС банка Београд 105.178 130.351
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 8.899 8.190
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. 
Београд 552 513
Дунав ауто д.о.о.. Београд 17.189 18.705
Дунав РЕ а.д.. Београд 11.270 11.279

143.427 169.241
Укупно расходи 2.440.732 1.940.052
Расходи - нето 360.163 1.420.535
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
 

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.
Учешћа у капиталу
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 125.515 125.515
Дунав РЕ а.д.o.. Београд 433.626 433.626
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д.. Београд 229.470 229.470

Дунав Стокброкер а.д.. Београд 57.722 57.722
Дунав ауто д.о.о.. Београд 205.230 205.230
Дунав осигурање а.д.. Бања Лука 1.011.288 649.836

2.062.851 1.701.399

Потраживања по основу премије осигурања 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 145 130
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д.. Београд 285 336

430 466
Потраживања по основу учешћа у накнади штета 
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 182.397 111.540
Остала потраживања 
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 28.287 16.890
Дунав ауто д.о.о.. Београд 27 40.763

28.314 57.653
Пот. из специфичних послова. заједничког посл. и ост. потраж.
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 1.243 3.285
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 1.028 1.022
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д.. Београд 41 41

Дунав Стокброкер а.д.. Београд - 16
Дунав ауто д.о.о.. Београд 1.495 1.593

3.807 5.957
Исправка вредности учешћа у капиталу
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (125.329) (125.329)
Дунав ауто д.о.о.. Београд (126.163) (126.163)
Дунав осигурање а.д. Бања Лука (234.210) (234.210)

(485.702) (485.702)
Исправка потраживања по основу премије осигурања 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (103) (86)
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д.. Београд (238) (257)

(341) (343)
Исправка вредности потраживања
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (1.243) (3.285)
Дунав -Ре а.д.о.. Београд (1.028) (1.022)
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом
а.д.. Београд (41) (41)

Дунав Стокброкер а.д.. Београд - (16)
Дунав ауто д.о.о.. Београд (1.495) (1.593)

(3.807) (5.957)

Укупно актива 1.787.947 1.385.013
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Пасива
Обавезе за премију реосигурања
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 473.175 171.930

473.175 171.930
Остале обавезе
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. 
Београд 14.891 54.319
Дунав -Ре а.д.о.. Београд - 23
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 899 4.499
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 2.890 2.395
Дунав ауто д.о.о.. Београд 108.420 58.694

127.100 119.930

Укупно пасива 600.275 291.860

Актива. нето 1.187.672 1.093.153

Кoмпaниja je 24.12.2015. године извршила продају 1.190.700 акција МТС банке чиме је учешће 
Компаније у МТС банци смањено на 14,6% (31.12.2014. учешће је износило 32,76%), тако да МТС 
банкана дан 31.12.2015. није више придружено лице Компаније. Из наведеног разлога имовина и 
обавезе МТС банке нису приказане у оквиру трансакција са повезаним правним лицима, док су 
припадајући расходи и приходи приказани. 

Накнаде кључном особљу

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.

Трошкови зарада Извршни одбор 19.064 31.704
Накнада - Надзорни одбор 12.868 12.212

31.932 43.916

47. НАЛАЗИ ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
47.1. Контрола Народне банке Србије

Народна банка Србије – Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања је у периоду 23. 
марта 2015. – 24.08.2015. је извршила непосредну контролу пословања Друштва за период 
01.01.2014.-31.03.2015. године која је обухватала:

- ризичне активности пословања (повезана лица, инвестиције – финансијски пласмани и 
нематеријална улагања, трошкови спровођења осигурања – контрола спровођења мере 
наложене Решењем Г. бр. 449 од 30.01.2013. године, ликвидност и солвентност, 
утврђивање преносних премија, утврђивање резервисаних штета и друго по потреби);

- решавање одштетних захтева по основу осигурања моторних возила од одговорности за 
штету причињену трећим лицима;

- корпоративно управљање

о чему је сачињен Записник о контроли пословања бр: УНФИ II – 317/5/15 од 24.08.2015. године.

На основу утврђених незаконитости и неправилности у пословању, у смислу члана 146. Закона о 
осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05,101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 116/13 
и 139/14) донето је Решење о изрицању мера надзора Г.бр. 998 од 12.02.2016. године (у даљем 
тексту: Решење).
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47. НАЛАЗИ ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ (наставак)

47.1.   Контрола Народне банке Србије (наставак)

Изреченим мерама у Решењу наложено је Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. да: отклони 
незаконитости и неправилности у пословању, односно:

- до 30. септембра 2016. године усагласи пословање са одредбама Закона о обавезном 
осигурању у саобраћају тако да одштетне захтеве по основу осигурања власника моторних 
возила од одговорности за штету причињену трећим лицима решава на начин и у роковима 
прописаним тим законом. Извештај о поступању по наведеној мери Друштво је дужно да 
достави Народној банци Србије до 31.октобра 2016 године.;

- унапреди постојећи систем интерних контрола на начин да обезбеди тачност и поузданост 
података у књизи штета / електронској евиденцији одштетних захтева по основу осигурања од 
аутоодговорности. Извештај о поступању по наведеној мери Друштво је дужно да достави 
Народној банци Србије до 30.септембра 2016. године;

- у року од 60 дана од пријема Решења изврши и Народној банци Србије достави детаљну 
анализу трошкова спровођења осигурања од аутоодговорности остварених у 2015. години као 
и план за њихово снижавање и свођење у оквире режијског додатка;

- раскине Уговор о пословној сарадњи са повезаним правним лицем „Дунав ауто“ д.о.о. Београд 
број 249279 од 13. децембра 2013. године уз поштовање одредби о раскиду уговора, о чему је 
Друштво дужно да достави доказ у року од 10 дана од дана спровођења наложене мере;

- изврши процену преостале вредности нематеријалних улагања исказане у пословним 
књигама, изврши процену њиховог надокнадивог износа, преостали корисни век коришћења 
тих улагања, износ губитка од умањења вредности и у пословним књигама искаже ефекте 
извршене процене, да успостави процес управљања нематеријалном активом Kомпаније, 
односно софтверском компонентом информационог система. Друштво је дужно да изврши 
наложену меру до 31. децембра 2016. године и да у истом року достави Народној банци 
извештај о спровођењу наложене мере;

- oбезбеди адекватно и континуирано стручно оспособљавање и обучавање запослених, тако 
да сачини план обуке извршилаца за примену интерних аката који се односе на расподелу 
трошкова спровођења осигурања по прописаним врстама, као и да утврди начин контроле 
поступка расподеле трошкова пре уноса предметних података у пословне књиге до 31. марта 
2016. године. Друштво је дужно да до 31. октобра 2016. године достави извештај о резултатима 
спровођења ове мере са стањем на дан 30. септембар 2016. године;

- изврши тест довољности појединачних резервисаних штета, по врстама осигурања, на основу 
података исказаних на дан 31. децембар 2015. године и да до 30. априла 2016. године, 
Народној банци Србије достави извештај о извршеном тестирању и поступању са мишљењем 
овлашћеног актуара;

- изврши контролу довољности појединачних процењених износа резервисаних штета 
осигурања од аутоодговорности на дан 31. децембар 2015. године, редовних и у спору, 
користећи податке о решавању и резервацији тих штета закључно са 30. јуном 2016. године и 
да Народној банци Србије, до 20. јула 2016. године, достави извештај о спровођењу наложене 
мере и налаз интерне ревизије који у случају недовољности ових резерви садржи предлог 
мера односно препорука с утврђеним роком њиховог спровођења.

47.2. Контрола Министарства финансија – Пореске управе

Министарство финансија, Пореска управа Центар за велике пореске обвезнике на основу налога за 
теренску контролу број 47-00034/2014-ЦВПО-000 од 28. јануара 2014. године извршила је контролу 
обрачуна и плаћања пореза и доприноса по одбитку-порез на доходак грађана и осталих прихода за 
период од 01.01.2011. године до 30.09.2013. године у Главној филијали осигурања Крагујевац, са 
седиштем у Крагујевцу, ул.Бранка Радичевића бр.3. Поступак је окончан решењем бр. 47-00034/2014-
ЦВПО-010 од 30.12.2014. године. На наведено решење у законском року Компанија је уложила жалбу 
Министарству финансија - Пореској управи-Сектору за пореско правне послове и координацију-
Одељењу за другостепени поступак и управну праксу. Решењем Министарства финансија Републике 
Србије, Пореске управе бр. 000-47-00-00126/2015-И0060 жалба је одбијена као неоснована. Дана 
21.07.2015. године Компаније је покренула управни спор. Обавезе за порезе и доприносе и камата по 
наведеном решењу у укупном износу од 40.553 хиљаде динара су плаћене у 2015. години.
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48. МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА 

Мишљење овлашћених актуара је дато на основу оцене актуарских позиција у финансијским 
извештајима и годишњем извештају о пословању на које овлашћени актуари дају мишљење у складу 
са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и Одлуком о садржини мишљења 
овлашћеног актуара („Службени гласник РС“ број 38/2015).

Овлашћени актуари дају позитивно мишљење на финансијске извештаје и годишњи извештај о 
пословању Компаније за 2015. годину. 

На бази спроведених анализа и расположивих релевантних података, може се закључити да је 
премија осигурања Компаније утврђена у складу са актуарском струком и прописима и да обезбеђује 
трајно испуњење обавеза друштва из уговора о осигурању.

Техничке резерве Компаније су утврђене у складу са важећим прописима и актуарском струком и 
обезбеђују испуњење обавеза из уговора о осигурању.

49. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Надзорни одбор Компаније је у складу са Законом о осигурању и Статутом Компаније пратио рад 
Функције интерне ревизије. О налазима Интерне ревизије Надзорни одбор Компаније информисан је 
на основу поднетих тромесечних, шестомесечних и годишњег извештаја о раду за 2015. годину, које 
размотрио и прихватио. 

У складу са чланом 158. и 159. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), тачком 15. 
Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 55/2015), 
тромесечни извештаји Интерне ревизије су са одлуком Надзорног одбора о усвајању извештаја 
Интерне ревизије достављени Народној банци Србије.

Током обављања ревизија ревизори су скретали пажњу и предлагали доследну примену закона и 
интерних аката са нарочитом пажњом на примени система интерних контрола.

Утврђена одступања од законских прописа и прописаних процедура интерна ревизија констатовала 
је у својим појединачним извештајима. На основу утврђеног чињеничног стања интерна ревизија је у 
складу са тим  предлагала корективне мере и рокове за њихово отклањање. Функција је, непрекидно 
пратила спровођење предложених мера и вршила непосредну проверу извршења у контролисаним 
пословним процесима.

У периоди од 01.01. до 31.12.2015. године, Функција интерне ревизије обавила је укупно 78
појединачних ревизија, и то 66 планираних и 12 ванредних. На основу извршених интерних ревизија,
предложене су укупно 184 мере или препоруке, у циљу кориговања утврђених неправилности. Од
тога су за 55 мера дати рокови за спровођење, а 129 препорука се односе на будући рад. 

Од укупно 81 појединачне интерне ревизије предвиђене Годишњим планом за 2015. годину завршено
је 66 (при чему је код пет измењен предмет/субјект ревизије), а није обављено 14 планираних
ревизија. Од тога je једна интерна ревизија, започета крајем 2015. године бити завршена у првом
тромесечју 2016. године, a три је пренето у Годишњи план за 2016. годину. 
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49. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ (наставак)

Подаци по тромесечјима:

- У периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, интерни ревизори су обавили 21 ревизију (15 
планираних и 6 ванредних) при чему је предложено 48 мера или препорука (14 дати рокови 
за спровођење, а 34 се односе на будући рад).

- У периоду од 01.04. до 30.06.2015. године, интерни ревизори су обавили такође 21 ревизију, 
и то 19 планираних и две ванредне, при чему је предложено укупно 80 мера или препорука 
(за 28 су дати рокови за спровођење, а 52 се односе на будући рад).

- У периоду од 01.07. до 30.09.2015. године, интерни ревизори су обавили укупно 17 
планираних ревизија  и предложили 14 мера или препорука (5 су дати рокови за спровођење, 
а 9 се односе на будући рад). 

- У периоду од 01.10. до 31.12.2015. године, интерни ревизори су обавили укупно 19 интерних 
ревизија (од чега су 15 планиране и 4 ванредне – укључујући једну проверу спровођења мера 
или препорука) и предложили 42 мере или препорука (8 су дати рокови за спровођење, а 34 
се односе на будући рад).

Најзначајнији налази у обављеним интерним ревизијама се односе на недоследну примену као и на 
пропусте код примене интерних процедура, непотпуно функционисање интерних контрола, 
неадекватност појединих интерних аката, неправилности код поништавања полиса, недостаци 
информационог система и др.

Интерна ревизија је у протеклом периоду континуирано пратила спровођење предложених 
корективних мера за отклањање уочених неправилности и пропуста у раду као и препорукe за 
унапређење система рада. Ове активности извршене су на основу достављених обавештења и 
пословне документације, као и непосредним увидом у документацију и евиденције на терену, о чему 
су сачињени извештаји о контроли спровођења предложених мера.

Годишњи извештај о раду интерне ревизији у 2015. години  као и Извештај о мерама које су предузете, 
поводом налаза интерне ревизије за отклањање утврђених неправилности доставља се Скупштини 
Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. ради разматрања и одлучивања.

50. РЕОСИГУРАЊЕ

Компанија врши реосигурање да би се смањила финансијска изложеност ризицима. Реосигурање је 
извршено код реосигуравајуће организације која представља контролисано друштво а које је, 
надаље, извршило реосигурање у иностранству. Цеденти су највећим делом иностране 
реосигуравајуће организације. Резервације средстава по основу осталих осигурања и преносне 
премије исказане су након умањења за реосигурања извршена код других осигуравајућих компанија 
укључујући и субсидијарну реосигуравајућу организацију.

51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА
 
51.1. Делокруг и циљеви управљања ризицима и спровођења интерних контрола

Организациони оквир процеса идентификације, мерења и процењивања ризика утврђен је 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Компанији, Законом о 
сигурању , Одлуком НБС о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање и Поступком 
за управљање ризицима. 

Кoмпaниja je успoстaвилa свеобухватно, поуздано и ефикасно управљања ризицима којима је 
изложена или би могла бити изложена у свом пословању, на начин који обезбеђује трајно одржавање 
степена изложености ризицима на нивоу који неће угрозити њену имовину и пословање, односно који 
ће обезбедити права и интересе (сигурност) корисника услуга осигурања (осигураника).

51.2. Носиоци система управљања ризицима и спровођења система интерних контрола

Носиоци система управљања ризицима су: Надзорни одбор; Комисија за ревизију; Извршни одбор; 
Функција за актуарство и управљање ризицима солвентности – ФАУРС; Функција за интерну ревизију 
и контролу усклађености пословања; Функције и дирекције.
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51.2.   Носиоци система управљања ризицима и спровођења система интерних контрола (наставак)

За примену процедура управљања ризицима одговорни су органи Компаније, организациони део 
надлежан за послове управљања ризицима, као и сви организациони делови Компаније који 
учествују у систему управљања ризицима, у сегменту линија ризика који су у њиховој надлежности.
У надлежним организационим јединицама ФАУРС израђују се сценарија и спроводе тестови раног 
упозорења што подразумева:оцену бонитета правних лица; анализу позиције друштва на тржишту
осигурања;  анализу адекватности техничких и гарантних резерви, анализу покрића техничких и 
гарантних резерви Компаније;анализу трошкова спровођења осигурања и извора за њихово покриће; 
анализу економског и тржишног окружења; анализу позиције у групи и међусобног утицаја између 
повезаних правних  лица и друге анализе.

Сектор за управљање ризицима најмање једном годишње сачињава Извештај о управљању 
ризицима, са оценом ризика, анализом узрока који су довели до прекорачења постављених лимита, 
налазима и закључцима, односно резултатима спроведених анализа, предлогом мера за 
минимизирање идентификованих ризика.  

Извештај се доставља Извршном одбору Компаније на разматрање.  

Извршни одбор Компаније, разматра и анализира Извештај о управљању ризицима и финални текст 
Извештаја доставља Надзорном одбору на разматрање и усвајање. 

Извештај о сопственој процени ризика, саставни је део Годишњег извештаја о пословању.

51.3. Циљеви и начела политика управљања ризицима 

Циљеви и начела политика управљања ризицима се огледају кроз обезбеђење функционисања 
ефикасног система управљања ризицима којима је Компанија изложена или би могла бити изложена 
у свом пословању. 

Политике управљања ризицима се састоје од низа процеса и процедура које су неопходне за 
континуирано идентификовање, мерење и праћење ризика, управљање ризицима и извештавање о 
појединачним и укупним ризицима, укључујући и њихову међузависност.

Политике управљања ризицима обухватају следеће активности:

1. Преузимање ризика у осигурање и резервисања;
2. Управљање имовином и обавезама;
3. Инвестиције;
4. Ликвидност и управљање концентрацијом ризика;
5. Управљање оперативним ризиком;
6. Реосигурање и други начини умањења ризика и
7. Друго за шта се процени да има утицај на ризични профил Компаније

51.4. Врсте ризика које се предмет праћења и управљања

Компанија у свом пословању може бити изложена следећим ризицима:

I Ризик осигурања,
II Тржишни ризик,
III Ризик неиспуњења обавеза друге уговорне стране,
IV Ризик ликвидности,
V  Оперативни ризик,
VI Правни ризик,
VII Други значајни ризици.
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51.4. Врсте ризика које се предмет праћења и управљања (наставак)

У оквиру ризика осигурања посебно се управља појединачним ризицима као што су: ризик 
неадекватно одређене премије, ризик неадекватног образовања техничких резерви, ризик осигурања 
који произилази из катастрофалних догађаја, посебне ризике који произилазе из промене висине, 
тренда (тенденције) и волатилности (одступања од очекиваног) стопа смртности (ризик смртности и 
ризик дуговечности), промене висине, тренда и волатилности стопа истека, раскида, обнове и откупа 
уговора о осигурању (ризик истека осигурања), промене висине, тренда и волатилности стопа 
инвалидности и болести (ризик обољевања), промене момента настанка и учесталости осигураних 
случајева, као и висине исплате при настанку тих случајева, ризик неадекватне процене ризика који 
се преузима у осигурање, ризик неадекватног одређивања нивоа самопридржаја или преузимање 
ризика већих од износа самопридржаја, односно непреношење вишка ризика изнад самопридржаја у 
саосигурање, реосигурање, остале ризике осигурања (професионалне и техничке) који су у складу 
са природом, обимом и сложеношћу пословања Компаније.

У оквиру тржишних ризика, посебно се управља појединачним ризицима: ризик промене каматних 
стопа, ризик промене ценa хартија од вредности, ризик промене цена непокретности, ризик приноса, 
девизни ризик, ризик конкуренције, ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуге 
осигурања, остале тржишне ризике у складу са природом, обимом и сложеношћу пословања 
Компаније. 

У оквиру ризика неиспуњења обавеза друге уговорне стране посебно се управља појединачним 
ризицима: ризик немогућности наплате инвестираних средстава, ризик немогућности наплате 
приноса од инвестираних средстава или закупа, ризик немогућности наплате потраживања по основу 
осигурања, саосигурања и реосигурања, остале ризике. 

Ризик ликвидности обухвата појединачне ризике: ризик неадекватног управљања имовином и 
обавезама (ALM-Asset Liability Management), ризик погрешне процене, евидентирања, презентовања 
и обелодањивања вредности имовине и извора средстава друштва као и њихових прихода, расхода 
и резултата пословања, ризик немогућности продаје имовине друштва по књиговодственој вредности 
и немогућност наплате извршене продаје, ризик рочне неусклађености средстава и њихових извора, 
ризик немогућности измиривања обавеза по основу осигурања и другим основама, остале ризике.

У оквиру оперативних ризика прате се: ризик погрешног, неодговарајућег избора чланова Извршног 
одбора, Надзорног одбора и лица којима је поверено руковођење појединим пословима, ризик 
погрешног, неодговарајућег избора, распореда и постављења запослених у друштву 
(квалификационо и бројно), ризик неадекватне организације пословања друштва, ризик погрешног и 
економски штетног уговарања послова, ризик превара, злоупотреба и др. незаконитих активности, 
ризик уговарања, организовања и обављања послова супротно правилима струке осигурања, ризик 
одсуства система интерних контола, процедура и поступака, остали ризици.

У оквиру правних ризика прате се: ризик налагања мера, односно изрицања казне од стране 
Народне банке Србије или другог надлежног органа, ризик немогућности извршења уговора 
(делимично или у целини), ризик могућих губитака из спорова, ризик неуспостављања ефикасних 
процедура за спречавање прања новца и финансирања тероризма, остали ризици.

Други значајни ризици обухватају појединачне ризике: репутациони ризик, који проистиче из 
умањеног поверења јавности у пословање Компаније, стратешки ризик, који представља могућност 
настанка негативних ефеката на финансијски резултат или капитал Компаније услед непостојања 
одговарајућих политика и стратегија Компаније, њиховог неадекватног спровођења, као и услед 
промена у окружењу, односно изостанка одговарајућег реаговања на промене, ризици који настају 
при увођењу нових производа осигурања, укључујући и нове активности у вези са процесима и 
системима у Компанији, ризици по основу послова које је Компанија поверила трећим лицима, остали 
ризици који се процене као значајни.

51.5. Процедуре, модели управљања ризицима и начин идентификовања, мерења, процене и 
контроле ризика

 
Надлежни Сектор за управљање ризицима aнализира и преиспитује процедуре управљања 
ризицима и даје Извршном одбору на разматрање предлог измена и допуна процедура, примењује 
усвојене процедуре и врши идентификацију, мерење и процену ризика из своје надлежности.
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51.5 Процедуре, модели управљања ризицима и начин идентификовања, мерења, процене и 
контроле ризика

Ризици који могу угрозити пословање Компаније (наведене врсте ризика у претходној тачки) се 
континуирано прате и мере квантитативним и квалитативним методама.

Према степену утицаја на пословање Компаније, ризици се класификују у четири категорије:
- Низак,
- Средњи,
- Висок и 
- Екстреман ризик.

Мерење, односно процена ризика, врши се кроз квалитативну и квантитативну процену 
идентификованих ризика и догађаја тако што се: врши обрада сваког идентификованог ризика, 
анализирају постојеће контролне мере у Компанији, квантификују идентификовани ризици – кад год 
је то могуће, предлажу додатне мере и прати спровођење свих донетих мера. 

При вршењу сопствене процене ризика и солвентности, Компанија идентификује све ризике којима 
је изложена или би могла бити изложена у пословању краткорочно и дугорочно.

Документован извештај о сопственој процени ризика и солвентности надлежна организациона 
јединица за управљање ризицима подноси члановима управе Компаније.

Извештај о сопственој процени ризика и солвентности Компаније са квантитативним и квалитативним 
резултатима процене, закључцима и описом примењених метода и претпоставки саставни је део 
Годишњег извештаја о пословању, али се не објављује.

51.6. Обелодањивање података у складу са захтевима МСФИ 4 „Уговори о осигурању“

Структура премије по врстама осигурања-диверсификованост портфолија осигурања

Ризик осигурања је ризик губитка или неповољне промене вредности обавеза из осигуравајућег 
покрића у случају немогућности Компаније да апсорбује преузете ризике својствене делтности 
осигурања.

Компанија је изложена ризику прибаве, односно премијском ризику и ризику резерви. Они се односе 
на адекватност премијских тарифа и адекватност резерви у односу на обавезе из осигурања. 
Премијски ризик је присутан у тренутку издавања полисе пре него што се догоди осигурани случај. 
Ризик резерви представља ризик да су техничке резерве обрачунате у неадекватном износу. Ризик 
прибаве такође укључује ризик катастрофе, који произилази из неочекиваних догађаја који нису у 
довољној мери покривени премијским ризиком или ризиком резерви.

Компанија управља ризиком осигурања преносом дела ризика у реосигурање односно саосигурање 
као и кроз лимите прибаве, процедуре одобравања трансакција које укључују нове производе или 
које прелазе задате лимите, тарифирањем и дизајном производа. 

Компанија има добро  диверсификован и  уравнотежен портфолио осигурања по врстама,  што 
смањује укупни варијабилитет резултата односно укупан ризик. Уговори осигурања неживота су по 
правилу годишњи и Компанија може одбити продужење уговора или променити услове уговора 
приликом обнављања.
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак)

Структура премије по врстама осигурања-диверсификованост портфолија осигурања

Структура укупне премије осигурања
У хиљадама динара

Р.Б. Шифра Врста осигурања                          2015. година 2014. година
1 2 3

1. (1) Осигурање од последица незгоде                        1.227.912 1.235.731
2. (3) Осигурање моторних возила - каско           1.443.600 1.380.675
3. (7) Осигурање робе у превозу                             203.575 213.373

4. (10) Осигурање од одговорности  због употребе 
моторних возила 9.811.530 7.133.019

5. (8;9) Осигурање имовине 6.059.521 4.974.335
6. Остало 1.408.267 1.260.191

7. Укупно неживотно осигурање 
(1+2+3+4+5+6) 20.154.405 16.197.324

8. Животно осигурање 1.306.931 1.354.519
9. Укупна премија (7+8) 21.461.336 17.551.843

Ризици концентрације  

Компанија нема значајних изложености према било којој скупини осигураника. Највећа вероватноћа 
значајних губитака за Компанију произилази из катастрофалних догађаја, као што су поплаве, олује, 
град, пожар или оштећења од земљотреса.

Постоји значајна концентрација ризика у вези са могућношћу губитка спорова у појединим 
парницама, из разлога непостојања јасно дефинисаних законских критеријума за вредновање 
нематеријалних штета. Значајни судски или регулаторни ризици могу проузроковати велике 
појединачне губитке или имати утицај који се шири на велики број уговора.

Компанија има обезбеђено покриће реосигурањем, у случајевима реализације појединачних ризика, 
односно катастрофалних догађаја које Компанију излажу ризику који обухвата већи број врста 
осигурања. Са становишта осигураних вредности, највећи ризици у портфељу Компаније су 
електропривредни објекти и објекти нафтне индустрије. Сви вишкови ризика изнад самопридржаја 
Компаније код ових објеката, имају одговарајуће реосигуравајуће покриће.

Обелодањивање података у вези са структуром ликвидираних штета

Структура ликвидираних штета по носиоцима ризика У хиљадама динара
2015. година 2014. година

Р.Б.
Структура ликвидираних 
штета по носиоцима 
ризика

Живот Неживот   Укупно Живот   Неживот Укупно  

1 2 3 4= 2 + 3 5 6 7= 5 +6 

1. Ликвидиране штете у 
самопридржају 587.413 6.794.308 7.381.721 1.064.893 6.752.543 7.817.436

2.
Удео реосигурања и 
саосигурања у ликвидираним 
штетама       

- 2.053.414 2.053.414 7.341 283.190 290.531

3. Укупно ликвидиране штете  
(1+2) 587.413 8.847.722 9.435.135 1.072.234 7.035.733 8.107.966
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Обелодањивање података у вези са структуром ликвидираних штета (наставак)

Структура ликвидираних штета по врстама осигурања У хиљадама динара
Р.Б. Шифра Врста осигурања                          2015. година 2014. година

1 2 3
1. (1) Осигурање од последица незгоде                              820.584 777.502
2. (3) Осигурање моторних возила - каско           1.032.309 1.329.622
3. (7) Осигурање робе у превозу                             19.738 34.374

4. (10) Осигурање од одговорности  због употребе 
моторних возила 2.550.301 2.198.330

5. (8;9) Осигурање имовине 3.996.253 2.330.046
6. Остало 428.537 365.859
7. Укупно неживотно осигурање (1+2+3+4+5+6) 8.847.722 7.035.733
8. Животно осигурање 587.413 1.072.233
9. Укупно  ликвидиране штете (7+8) 9.435.135 8.107.966

Компанија реосигурава део ризика које прибавља како би контролисала изложеност губицима и на 
тај начин смањила ризик концентрације. Компанија има комбинацију пропорционалних и 
непропорционалних уговора о реосигурању. 

Самопридржај је један од основних чинилаца у опредељењу ризика који ће Компанија давати у 
покриће реосигурања, односно дела ризика који ће задржавати. 

Ризик произилази из неадекватно одређеног нивоа самопридржаја, као и из ризика непримењивања 
подзаконских аката и интерних аката Компаније којима су дефинисане процедуре за реосигурање 
вишкова ризика односно изравнање ризика. 

Компанија је током 2015. године спроводила одговорну и опрезну политику саосигурања и 
реосигурања вишкова ризика, у складу са Одлуком о критеријумима, начину утврђивања, табели 
максималног самопридржаја и укупном износу самопридржаја за 2015. годину, као и Правилником о 
условима и начину саосигурања и реосигурања.

Структура укупно остварене (меродавне) премије према носиоцима ризика, приказана је у 
следећој табели:

У хиљадама динара
2015. година 2014. година

Р.Б
.

Меродавна 
премија по 
носиоцима 
ризика

Живот Неживот     Укупно  Живот     Неживот   Укупно

1 2 3 4=(2+3) 5 6 7= 5 +6

1.

Остварена 
(меродавна) 
премија у 
самопридржај
у

1.301.621 16.753.403 18.055.024 1.349.802 13.983.846 15.333.648

2.
Удео 
реосигурања и  
саосигурања

5.161 2.336.811 2.341.971 4.575 1.371.400 1.375.975

3.

Укупно 
остварена 
(меродавна) 
премија (1 + 
2)

1.306.782 19.090.214 20.396.996 1.354.377 15.355.246 16.709.623
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Компанија спроводи перманентну анализу показатеља и информација од значаја за утврђивање 
висине самопридржаја.Најмање једном годишње захтева се преиспитивање адекватности нивоа 
самопридржаја. Предмет анализе је свака врста/тарифа осигурања појединачно. 

У поступку преузимања ризика у осигурање, у складу са актима Компаније, води се рачуна о 
елаборатима за процену ММШ (максимално могуће штете) као и о ризику неблаговременог 
пријављивања или непријављивања ризика у реосигурање. 

Структура техничких резерви 

Обрачун техничких  Компанија врши у складу са Законом о осигурању, подзаконским актима донетим 
на основу закона и интерним актима Компаније. 

У хиљадама динара
Р.Б. Показатељ 31.12.2015. 31.12.2014.

1 2 3
1. Преносне премије укупног портфеља - неживот 7.433.670 6.369.479
2. Резерве за неистекле ризике - неживот 157.884 -
3. Резерве за бонусе и попусте - неживот 39.530 -
4. Резервисане штете укупног портфеља - неживот 7.812.916 6.266.601
5. Резерве за изравнање ризика - неживот 60.554 1.481.966
6. Укупно техничке резерве - неживот (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 15.504.554 14.118.046

7. Преносна премија реосигурања и саосигурања + учешће 
реосигуравача у резервисаним штетама  - неживот 689.434 916.497

8. Техничке резерве у самопридржају - неживот (6 - 7) 14.815.120 13.201.549
9. Преносне премије-живот 1.619 1.470
10 Математичка резерва осигурања живота 3.283.877 2.846.059
11 Резервисане штете  - живот 25.054 28.298
12 Укупно техничке резерве (живот) (9 + 10 + 11) 3.310.550 2.875.827
13 Математичка резерва из реосигурања - живот 2.519 2.200
14 Техничке резерве у самопридржају - живот  (12 - 13) 3.308.031 2.873.627
15 Укупне  техничке резерве (6 + 12) 18.815.104 16.993.873
16 Укупно пренето у реосигурање (7 + 13) 691.953 918.697
17 Укупно техничке резерве у самопридржају (8 + 14) 18.123.151 16.075.176

Новим Законом о осигурању уведени су нови облици резервисања - резерве за неистекле ризике и 
резерве за попусте и бонусе.
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Преносна премија У хиљадама динара

Р.Б. Показатељ

2015. година 2014. година

Mеродавна 
премија  
укупног 

портфеља   

Реосигурање 
и дато 

саосигурање
Самопридржај

Mеродавна 
премија  
укупног 

портфеља   

Реосигурање 
и дато 

саосигурање
Самопридржај

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7

1. Преносна 
премија  1.1.  6.370.949 128.520 6.242.429 5.528.730 161.601 5.367.129

2. Бруто премија 21.461.336 2.398.267 19.063.069 17.551.843 1.342.895 16.208.947

3. Меродавна  
премија 20.396.996 2.341.971 18.055.024 16.709.623 1.375.975 15.333.647

4.
Преносна 
премија  
31.12.(1 + 2 - 3)   

7.435.289 184.815 7.250.474 6.370.949 128.520 6.242.429

Кретања резервисаних штета

Укупан износ резервисаних штета састоји се из резервисаних пријављених а неликвидираних штетa, 
резервисаних насталих непријављених штета и резервације за трошкове ликвидације и исплате 
штета.
У наредним прегледима износи резервисаних штета садрже и резервацију за трошкове.
Обрачун резервисаних штета врши се према релевантним актима регулаторног органа Народне 
банке Србије и интерним актима Компаније. 

Стање резервисаних пријављених штета, презентује се у наставку:

Резервисанe (пријављенe, а неликвидиранe) штетe У хиљадама динара

Р.Б. Показатељ

2015. година 2014. година
Резервисане 
настале 

пријављене а 
нерешене 
штете 
укупног 

портфеља

Учешће 
реосигурав. 

и 
саосигурав. 

у 
резервисан. 
штетама

Резервисане 
настале 

пријављене 
штете у 

самопридрж

Резервисане 
настеле 

пријављене а 
нерешене 
штете 
укупног 

портфеља

Учешће 
реосигурав. 

и 
саосигурав. 

у 
резервисан. 
штетама

Резервисане 
настале 

пријављене 
штете у 

самопридрж

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7

1. Почетно стање  
1.1. 3.989.558 787.977 3.201.581 3.321.221 169.487 3.151.734

2.
Промене 
резервисаних 
штета

(38.119) (294.293) 256.174 668.337 618.490 49.847

3. Крајње стање  
31.12.    (1 + 2)    3.951.439 493.684 3.457.755 3.989.558 787.977 3.201.581

У 2015. години дошло је до смањења расхода по основу резервисаних пријављених а нерешених 
штета портфеља неживотних осигурања за 38 милиона динара. У исто време смањено је учешће 
реосигуравача и саосигуравача у резервисаним штетама за 294 милиона динара, тако да су 
резервисане пријављене а нерешене штете у самопридржају веће за приближно 256 милиона динара 
у односу на претходни обрачунски период.

Стање просечног износа резервисаних штета (редовне / спор / укупно), презентује се у табели у 
наставку:

Просечан износ резервисаних штета      У хиљадама динара
2015. 2014.

Редовне У спору Укупно Редовне У спору Укупно 
751.504 868.704 818.351 740.782 876.536 808.523 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак)

Обрачунати износи резервисања за настале непријављене штете, дају се у наставку: 

Резервисане настале, а непријављене штете У хиљадама динара
Р.Б. Показатељ 2015. година 2014. година

1 2 3

1. Почетно стање  1.1. 2.305.341 2.494.609
2. Промене резервисаних штета 1.581.191 (189.268)

3. Крајње стање  31.12.   (1 + 2)      3.886.532 2.305.341

Преглед укупних резервисаних штета даје се у наставку: 

Укупно резервисане штете У хиљадама динара

Р.Б. Показатељ

2015. година 2014. година

Резервисане 
штете укупног 
портфеља

Учешће 
реосигуравача 

и 
саосигуравача 
у резервисаним 

штетама

Резервисане 
штете у 

самопридржају

Резервисане 
штете укупног 
портфеља

Учешће 
реосигуравача 

и 
саосигуравача 
у резервисаним 

штетама

Резервисане 
штете у 

самопридржају

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7

1. Почетно стање  
1.1. 6.294.899 787.977 5.506.922 5.815.829 169.487 5.646.342

2.
Промене 
резервисаних 
штета

1.543.071 (283.358) 1.826.429 479.070 618.490 (139.420)

3. Крајње стање  
31.12.    (1 + 2)    7.837.970 504.619 7.333.351 6.294.899 787.977 5.506.922

a Неживот 7.812.916 504.619 7.308.297 6.266.601 787.977 5.478.624
b               Живот 25.054 0 25.054 28.298 0 28.298

У 2015. години дошло је до повећања укупно резервисаних штета портфеља неживотних осигурања  
за око 1.543 милиона динара. У исто време смањено је учешће реосигуравача и саосигуравача у 
резервисаним штетама за 283 милиона динара, тако да су резервисане штете у самопридржају веће 
за 1.826 милиона динара.
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак)

Обелодањивање података у вези са меродавном премијом, меродавним штетама у 
самопридржају и трошковима по врстама осигурања  

У табелама у наставку презентују се упоредни подаци о меродавним премијама и меродавним 
штетама у самопридржају Компаније, као и преглед трошкова спровођења осигурања за последње 
две године.

2014.  година У хиљадама динара

Р.Б. Шифра Врста осигурања Укупна 
премија

Меродавна 
премија у 

самопридржају

Меродавне 
штете у 

самопридржају
ТСО Салдо 

реосигурања

1 2 3 4 5 6

1. (1) Осигурање од 
последица незгоде 1.235.731 1.227.828 837.465 595.285 12.968

2. (3) Осигурање моторних 
возила 1.380.675 1.508.140 1.362.404 655.488 12.210

3. (7) Осигурање робе у 
превозу 213.373 174.016 19.589 85.500 41.503

4. (10)

Осигурање од 
одговорности  због 
употребе моторних 
возила

7.133.019 5.847.809 2.016.862 3.014.868 46.302

5. (8;9) Осигурање имовине 4.974.335 4.315.873 2.352.180 2.123.888 604.827
6. Остало 1.260.191 910.179 413.607 541.048 337.321

7.
Укупно нежиботно 
осиурање 
(1+2+3+4+5+6)

16.197.324 13.983.845 7.002.107 7.016.077 1.055.131

8. Животно осигурање 1.354.519 1.349.802 1.072.531 516.824 (2.765)

9. Укупно (7 + 8) 17.551.843 15.333.647 8.074.638 7.532.901 1.052.366

2015.  година У хиљадама динара

Р.Б. Шифра Врста осигурања Укупна 
премија

Меродавна 
премија у 

самопридржају

Меродавне 
штете у 

самопридржају
ТСО Салдо 

реосигурања

1 2 3 4 5 6

1. (1) Осигурање од 
последица незгоде 1.227.912 1.187.468 889.182 446.160 6.510

2. (3) Осигурање моторних 
возила 1.443.600 1.349.955 1.102.884 490.446 63.613

3. (7) Осигурање робе у 
превозу 203.575 157.182 20.323 59.450 45.648

4. (10)

Осигурање од 
одговорности  због 
употребе моторних 
возила

9.811.530 8.669.474 3.808.904 3.591.096 66.627

5. (8;9) Осигурање имовине 6.059.521 4.434.991 2.609.626 1.800.234 (305.472)
6. Остало 1.408.267 954.333 839.509 445.757 462.766

7.
Укупно неживотно 
осиурање 
(1+2+3+4+5+6)

20.154.405 16.753.403 9.270.428 6.833.143 339.692

8. Животно осигурање 1.306.931 1.301.621 584.182 433.859 5.161

9. Укупно (7 + 8) 21.461.336 18.055.024 9.854.610 7.267.002 344.853
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак)

Обелодањивање података у вези са меродавним техничким резултатом 

Шифра Врста осигурања                          

ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ У 
САМОПРИДРЖАЈУ (МШ:МП)   

У %         
31.12.2015. 31.12.2014.

1 2 3

(1) Осигурање од последица незгоде                                      106,98 97,38
(2) Добровољно здравствено осигурање 124,86 104,84
(3) Осигурање моторних возила - каско           118,27 137,87
(4) Осигурање шинских возила 94,85 83,53
(5) Осигурање ваздухоплова 1426,68 81,94
(6) Осигурање пловних објеката 54,95 124,98
(10) Осигурање од одговорности због употребе моторних возила 20,73 18,32
(11) Осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова 121,48 73,37

(12) Осигурање од одговорности због употребе пловних 
објеката 73,83 82,46

(7) Осигурање робе у превозу                             54,91 46,75
(8) Осигурање имовине од пожара и других опасности (0,04) 0,00
(9) Остала осигурање имовине 0,00 0,00
(13) Осигурање од опште одговорности 296,78 86,80
(14) Осигурање кредита 98,43 90,93
(15) Осигурање јемства 0,17 (5,90)
(16) Осигурање финансијских губитака 2,15 (4,91)
(17) Осигурање трошкова превне заштите 0,00 0,00
(18) Осигурање помоћи на путовању 67,10 47,64
(19) Друге врсте неживотних осигурања 0,00 0,00

УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 74,73 76,16

(20) Осигурање живота 57,51 104,49
(22) Допунско осигурање уз осигурање живота 44,46 44,28

УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 56,53 99,97

УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА 73,73 73,96
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51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“

Категорије финансијких инструмената
У хиљадама динара

31. децембар 
2015.

31. децембар 
2014.

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани 562.083 2.355.358
Потраживања 2.085.748 2.086.227
Краткорочни финансијски пласмани 13.685.131 2.421.930
Готовина и готовински еквиваленти 1.016.880 7.070.077
Потраживања за нефактурисан приход 39.747 -

17.389.589 13.933.592

Финансијске обавезе
Обавезе по основу штета 228.173 98.573
Обавезе за премију 617.688 273.899
Обавезе за провизију 31.394 53.170
Обавезе према добављачима 422.304 398.037
Унапред обрачунати трошкови 34.885 -

1.334.444 823.679

Ризици који потичу од финансијских инструмената обухватају:

- кредитни ризик;
- тржишни ризик који се састоји од три врсте ризика: девизног ризика, каматног ризика и ризика 

промене цене финансијског инструмента и
- ризик ликвидности.  

Кредитни ризик  
 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у трансакцији са финансијским инструментом 
проузроковати финансијски губитак за другу страну, тако што неће испунити своју обавезу. 

У случају Компаније Дунав осигурање, кредитни ризик представља ризик да њени дужници неће моћи 
у потпуности, или делимично да измире своје обавезе према Компанији у уговореним роковима. 

Изложеност кредитном ризику посебно се обелодањује за следеће категорије финансијских 
средства, односно финансијске имовине:

- дугорочни финансијски пласмани, 
- краткорочни финансијски пласмани и 
- потраживања.

Постоји значајна разлика у степену изложености  Компаније кредитном ризику у зависности од тога 
о којој се категорији финансијског инструмента ради. Кредитном ризику су највише изложена 
потраживања од осигураника по основу фактурисане премије осигурања и обрачунатих камата по 
основу кашњења у измиривању обавеза од стране дужника. Ово је, пре свега, последица изражене 
неликвидности у привреди, као и присутне праксе да осигураници обавезе по основу премије 
осигурања не третирају као приоритетне и сврставају их иза обавеза по основу пореза, зарада и 
обавеза према банкама и добављачима.

У процесу управљања кредитним ризиком, Компанија управља ризицима који произилазе из 
уложених средстава у хартије од вредности којима се тргује и ризиком бонитета осигураника, интерно 
категорисаних у сегмент великих клијената и осталим ризицима који стоје у вези са наплатом 
потраживања. 
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51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
(наставак)

  
Кредитни ризик (наставак)

Континуирана анализа бонитета према утврђеној методологији, у сегменту великих клијената, указује  
да већина осигураника има бонитет испод задовољавајућег нивоа, што се директно одражава на 
финансијски резултат Компаније, имајући у виду обавезу обезвређења таквих потраживања. 
Несолвентност појединих осигураника и искуства Компаније у погледу редовности испуњавања 
обавеза, упућују на висок ризик и  потребу преиспитивања сарадње са несолвентним и неликвидним 
осигураницима.

У циљу повећања наплате премије и минимизирања кредитног ризика неопходно је наставити са 
праксом редовног праћења наплате по осигураницима од стране продаје осигурања.

У поступку закључивања и обнављања Уговора о осигурању, поред оцене бонитета, морају да  се 
узму у обзир и одређени квалитативни фактори као што су: квалитет управљања и руководства, 
област пословања осигураника, услови и перспективе у грани у којој осигураник послује (тржиште),
број година у осигурању, искуства Компаније у погледу наплате премије, односно редовност 
измиривања обавеза, промене у власничкој структури осигураника, подаци о техничкој процени 
ризика (код осигураника са великим ризицима), подаци о повезаним правним лицима.

Просечан период наплате потраживања од премије током 2015. године био је 119 дана (током 2014. 
године – 150). 

Политикама управљања ризицима, предвиђено је да организациона јединица надлежна за послове 
управљања ризицима обезбеђује анализу финансијског положаја, оцену бонитета и процену висине 
ризика правних лица.  

Mаксимална изложеност кредитном ризику је приказана у следећој табели:

У хиљадама динара
31.12.2015. 31.12.2014.

Финансијска имовина Бруто износ Исправка 
вредности Нето износ

Дугорочни финансијски пласмани 1.668.934 1.106.851 562.083 2.335.358
Потраживања 11.515.792 9.434.400 2.085.748 2.086.227
Краткорочни финансијски  пласмани 15.734.907 2.049.776 13.685.131 2.421.930

Укупно 28.919.633 12.591.027 16.332.962 6.843.515

Изложеност кредитном ризику, у погледу потраживања, приказана је и на основу старосне структуре 
потраживања која је дата у следећој табели:

У хиљадама динара
31.12.2015.

Старосна структура потраживања Бруто износ
Исправка 
вредности Нето износ

Недоспело 1.683.726 449.686 1.234.040
Кашњење од 0-90 дана 893.078 277.485 615.593
Кашњење од 91-180 дана 395.117 354.363 40.754
Кашњење од 181-270 дана 320.583 274.337 46.246
Кашњење преко 271 дана 8.227.644 8.078.529 149.115

Укупно 11.515.792 9.434.400 2.085.748
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Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности

Девизни ризик

Под девизним ризиком подразумева се вероватноћа настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Компаније услед промене вредности девизних курсева. Девизном ризику су 
изложене све позиције активе и пасиве у девизама, као и потраживања и обавезе индексиране 
страном валутом.

Компанија управља девизним ризиком у циљу ограничавања могућих губитака због промена курса 
страних валута и одржавања ризика на нивоу који је прихватљив из угла резултата пословања, 
адекватности капитала и захтева за очувањем ликвидности.

Надлежна служба за девизне послове у оквиру финансијске функције, у обавези је да редовно прати 
изложеност Компаније девизном ризику и да квартално израђује Извештај о девизним позицијама и 
показатељима девизног ризика и исти достави организационој јединици надлежној за послове 
управљања ризицима. Организациона јединица надлежна за послове управљања ризицима дужна 
је да квартално анализира изложеност Компаније девизном ризику и да исти обухвати Извештајем о 
управљању ризицима. Изложеност Компаније девизном ризику је дата у наредној табели:

Девизни ризик У хиљадама динара
USD EUR Остале 

валуте RSD Укупно

Дугорочни финансијски 
пласмани - 269.567 - 292.516 562.083
Потраживања 8.542 1.425.963 - 651.243 2.085.748
Краткорочни финансијски 
пласмани - 1.674.022 - 12.011.109 13.685.131
Готовински еквиваленти и 
готовина 2.502 169.359 9.862 835.157 1.016.880
Потраживања за 
нефактурисан приход - - - 39.747 39.747

Укупно 11.044 3.538.911 9.862 13.829.772 17.389.589

USD EUR Остале 
валуте RSD Укупно

Обавезе за премије и штете - - - 877.255 877.255
Обавезе према добављачима - 14.515 - 407.789 422.304
Унапред обрачунати трошкови - - - 34.885 34.885

Укупно - 14.515 - 1.319.929 1.334.444

Нето девизна позиција на 
дан 31.12.2015. 11.044 3.524.936 9.862 12.509.843 16.055.685

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко дугорочних и краткорочних финансијских 
пласмана, потраживања и готовине и готовинских еквивалената, као и обавеза према добављачима 
које су деноминовани у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као 
заштиту од ризика, с обзиром на то да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира. 

Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (EUR) и америчког долара (USD). Промена 
девизног курса за ±10%, изазвала би могући ефекат на нето добитак у износу од ± 1.605.569 хиљада 
динара.
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51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
(наставак)

Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)  

Каматни ризик

Каматни ризик је ризик промене имовине или обавеза, прихода или расхода због промене каматне 
стопе на тржишту. Висина тржишне каматне стопе највећи утицај има на део инвестиционог 
портфолиа уложеног у депозите код банака и обвезнице.

У процесу идентификовања каматног ризика Компанија прати трансакције којима се врши 
депоновање и улагање краткорочних компанијских извора, пре свега техничких резерви у дугорочне 
облике имовине, као и дугорочних извора у краткорочне облике имовине, константно имајући у 
фокусу хоризонталну и вертикалну усклађеност активе и пасиве.

Компанија нема обавеза по дугорочним и краткорочним банкарским кредитима или других обавеза 
које су везане за плаћање камата што значајно умањује њену изложеност каматном ризику. Кретање 
тржишних каматних стопа на депозите везано је за кретање референтне стопе Народне банке 
Србије. На почетку 2015. године референтна каматна стопа НБС износила  је 8,00% и току године 
седам пута је мењана тако што је сваки пут снижавана за по 0,50% и на крају године је достигла ниво 
од 4,50%, што указује да је присутан тренд  значајаног пада општег нивоа каматних стопа на 
финансијском тржишту.

Изложеност каматном ризику је дата у односу на каматне стопе по којима Компанија пласира 
средства и каматне стопе по којима су узете финансијске обавезе у складу са подацима 
презентираним у наредној табели:

Каматни ризик

Финансијска имовина
Распон каматних стопа (на 
годишњем нивоу)

Дугорочни финансијски пласмани 4,50% - 5,85% државне ХОВ
Потраживања У висини прописане затезне камате

Краткорочни финансијски пласмани
1,00% - 4,10%

6,50%
0,99% - 10,00%

орочени депозити
корпоративне 
обвезнице

државне ХОВ

Финансијске обавезе
Дугорочне обавезе -
Краткорочне обавезе -

Ризик промене цене финансијског инструмента је ризик флуктуације тржишних цена хартија од 
вредности који утиче на промену њихове фер вредности.

Индекс Belex 15 (индекс 15 најликвиднијих акција на Београдској берзи) на крају 2015. године је на 
нивоу од 644,10 поена и у поређењу са крајем претходне године бележи пад од 3,44%,  док се индекс 
Belex line (општи индекс Београдске берзе) налази на нивоу од 1.380,42 поена и у истом временском 
периоду бележи раст од 2,65%. Флуктуација цена акција указује да је присутан ризик промене цена 
акција као финансијских инструмената чија се тржишна вредност утврђује на берзи. 
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51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
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Каматни ризик (наставак)

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у 
следећем прегледу:

У хиљадама динара
31. децембар 

2015.
31. децембар 

2014.
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани 292.516 751.932
Потраживања 2.085.748 2.086.227
Краткорочни финансијски пласмани 472.273 523.025
Готовина и готовински еквиваленти 961.540 7.015.042
Потраживања за нефактурисан приход 39.747 -

3.851.824 10.376.226
Фиксна каматна стопа
Дугорочни финансијски пласмани 269.567 1.603.426
Краткорочни финансијски пласмани 13.212.858 1.898.905
Готовина и готовински еквиваленти 55.340 55.035

13.537.765 3.557.366

17.389.589 13.933.592
Финансијске обавезе
Некаматоносна
Обавезе по основу штета 228.173 98.573
Обавезе за премију 617.688 273.899
Обавезе за провизију 31.394 53.170
Обавезе према добављачима 422.304 398.037
Унапред обрачунати трошкови 34.885 -

1.334.444 823.679

Ризик ликвидности

Ликвидност Компаније, као њена способност да о року извршава доспеле обавезе, зависи са једне 
стране од билансне структуре, а са друге стране од усклађености прилива и одлива средстава.

Циљ управљања ризиком ликвидности је трајно одржавање ниског степена изложености ризику 
немогућности испуњавања обавеза Компаније, стварање претпоставки које обезбеђују проактивни 
приступ и превентивно идентификовање, мерење, процењивање и контролу ризика ликвидности.

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва који су 
успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Друштва, као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног 
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
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51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
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Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)

Ризик ликвидности (наставак)

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава, на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
наплати потраживања.

Доспећа финансијских средстава
У хиљадама динара

31. децембар 2015.

Мање 
од месец 

дана
1-3

месеца

Од 3 
месеца до 

једне 
године

Од 1 до 5 
година Укупно

Некаматоносна 2.164.186 848.751 546.371 292.516 3.851.824
Фиксна каматна стопа 55.340 1.108.267 12.401.945 281.697 13.847.249

2.219.526 1.957.018 12.948.316 574.213 17.699.073

У хиљадама динара
31. децембар 2014.

Мање 
од месец 

дана
1-3

месеца

Од 3 
месеца до 

једне 
године

Од 1 до 5 
година Укупно

Некаматоносна 7.705.827 848.946 1.069.521 751.932 10.376.226
Фиксна каматна стопа 55.035 165.362 1.818.993 1.675.580 3.714.970

7.760.862 1.014.308 2.888.514 2.427.512 14.091.196

Доспећа финансијских обавеза
У хиљадама динара

31. децембар 2015.

Мање 
од месец 

дана
1-3

месеца

Од 3 
месеца до 

једне 
године

Од 1 до 5 
година Укупно

Некаматоносне 912.140 422.304 - - 1.334.444

912.140 422.304 - - 1.334.444

У хиљадама динара
31. децембар 2014.

Мање 
од месец 

дана
1-3

месеца

Од 3 
месеца до 

једне 
године

Од 1 до 5 
година Укупно

Некаматоносне 425.642 398.037 - - 823.679

425.642 398.037 - - 823.679



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

84

51.       УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак)
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Ризик ликвидности (наставак)

На дан 31. децембра 2015. године најликвиднија имовина Компаније, чија је рочност доспећа до 
месец дана, износи 2.219.526 хиљада динара, а истовремено краткорочне обавезе које доспевају у 
року до месец дана износе 912.140 хиљада динара, што указује да постоји вишак ликвидних 
средстава у односу на обавезе. Овај вишак ликвидних средстава преносиће се сукцесивно кроз 
наредне периоде, што указује да су створени услови за континуирано остваривање ликвидности 
Компаније. 

Фер вредност финансијских инструмената

У хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембар 2014.

Књиговодствена
вредност

Фер 
вредност

Књиговодствена
вредност

Фер
вредност

Финансијска средства
Дугорочни фин. пласмани 562.083 562.083 2.355.358 2.355.358
Потраживања 2.085.748 2.085.748 2.086.227 2.086.227
Краткорочни фин. пласмани 13.685.131 13.685.131 2.421.930 2.421.930
Готовина и еквиваленти 1.016.880 1.016.880 7.070.077 7.070.077
Остала потраживања 39.747 39.747 - -

17.389.589 17.389.589 13.933.592 13.933.592
Финансијске обавезе
Обавезе по основу штета 228.173 228.173 98.573 98.573
Обавезе за премију 617.688 617.688 273.899 273.899
Обавезе за провизију 31.394 31.394 53.170 53.170
Добављачи 422.304 422.304 398.037 398.037
Остале обавезе 34.885 34.885 - -

1.334.444 1.334.444 823.679 823.679

Фер вредност финансијске имовине и финансијских обавеза одређује се на следећи начин: 

• Ниво 1 одмеравања фер вредности произлази из котиране тржишне вредности (некориговане) 
на активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе,

• Ниво 2 одмеравања фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од котиране 
тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или обавеза, 
директно (на пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене),

• Ниво 3 одмеравања фер вредности произлази из техника процењивања које укључују улазне 
параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који се не могу 
наћи на тржишту (неистражени улазни параметри).

Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након 
почетног признавања по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до 3, у зависности од степена 
могућности процене фер вредности.
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Фер вредност финансијских инструмената (наставак)

хиљадама динара
31. децембар 2015.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно
Финансијска средства
Дугорочни фин. пласмани 562.083 - - 562.083
Потраживања - 2.085.748 - 2.085.748
Краткорочни фин. пласмани 13.685.131 - - 13.685.131
Готовина и еквиваленти 1.016.880 - - 1.016.880
Остала потраживања - 39.747 - 39.747

15.264.094 2.125.495 - 17.389.589
Финансијске обавезе 
Обавезе по основу штета - 228.173 - 228.173
Обавезе за премију - 617.688 - 617.688
Обавезе за провизију - 31.394 - 31.394
Добављачи - 422.304 - 422.304
Остале обавезе - 34.885 - 34.885

- 1.334.444 - 1.334.444

Током године није било ставки које би по хијерархији мера фер вредности биле рекласификоване из 
једног нивоа у други.

Ризик ценовне неконкурентности

У циљу минимизирања ризика ценовне неконкурентности и ризика нелојалне конкуренције, као 
кључних тржишних ризика који непосредно угрожавају пословање Компаније, неопходно је у 
континуитету предузимати активности праћења конкуренције, прибављати различите податке о раду 
конкуренције.

У оцени манифестација тржишних ризика и ризика конкуренције, организациона јединица надлежна 
за послове управљања ризицима спроводи анализу позиционираности Компаније на тржишту 
осигурања, односно спроводи упоредне анализе Компанијских података и показатеља успешности 
пословања са расположивим подацима других друштава за осигурање и просеком гране. У оцени 
позиционираности Компаније, користи се већи број инструмената, а пре свега упоредна анализа 
висине и структуре техничких и гарантних резерви, анализа адекватности капитала, анализа 
ликвидности, структуре имовине и покрића појединих имовинских делова, анализа показатеља 
управљања и потребе за додатним изворима финансирања, упоредна анализа економских принципа 
пословања, структуре портфолиа депонованих и уложених средстава техничких и гарантних резерви, 
анализа профитабилности, анализа техничког резултата, премија и штета у самопридржају - у мери 
и обиму у којој су доступни подаци других друштава за осигурање. 

У циљу минимизирања ризика који стоје у вези са ценовном неконкурентношћу и нелојалном 
конкуренцијом, надлежне дирекције за продају и развој спроводе активности праћења конкуренције, 
обезбеђују израду предлога за увођење нових производа и пакета осигурања који нису заступљени 
код конкуренције, предузимају мере за повећање квалитета услуге и у сарадњи са организационим 
јединицама Компаније надлежним за послове актуарства и управљање ризицима сачињавају 
предлог корекција тарифног система, полазећи од претходно сачињених анализа меродавног 
техничког резултата.

Остало

Процењена висина идентификованих ризика, резултати до којих се дошло у процесу управљања 
ризицима, дефинисане мере којима се обезбеђује минимизирање идентификованих ризика, као и 
функционисање система интерних контрола, детаљно се могу сагледати у Извештају о управљању 
ризицима за период 01.01 - 31.12.2015. године.
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52. СУДСКИ СПОРОВИ

Током 2015. године против Компаније је поднето 1.533 нових тужби за накнаду штета. Са судским
предметима из претходних година, укупан број за решавање је 3.887 судских. Од наведеног броја, на
основу правоснажних пресуда (усвајајућих или одбијајућих), вансудских и судских поравнања,
решено је 1.390 предмета и исплаћен је износ од 740.704 хиљаде динара. 

На дан 31.12.2015. године за тужбене захтеве за накнаду штета у спору резервисан је укупни износ
од 2.137.577 хиљада динара. 

Што се тиче наплате премије и регреса у току 2015. године отворено је 3.122 нова предмета. Из
претходних година је пренето 10.985 предмета. Укупан број предмета у раду је био 14.107 предмета
који обухватају парничне, извршне, стечајне и ликвидационе поступке. Завршено је укупно 2.914 
предмета, а наплаћен је укупан износ од 236.248 хиљаде динара. Укупан број нерешених предмета
износи 11.193 предмета. 

У оквиру Функције за правне послове Сектора за заступање ван области осигурања и подршку правно
заступничким пословима на дан 31.12.2015. године у раду је било 265 предмета, од чега 106 
предмета у којима је Компанија тужена. У току 2015. године у оквиру овог организационог дела
Компаније примљено је укупно 73 нова предмета, а окончано је 57 предмета. У предметима је укупно
наплаћено у корист Компаније 19.495 хиљада динара, а исплаћено на терет Компаније 30.641 хиљада
динара. 

На дан 31. децембра 2015. године, против Друштва се води судски спорови чија је процењена 
вредност 192.780 хиљада динара, за које су у овим финансијским извештајима призната резервисања 
(напомена 33).

53. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Друштво у току редовног пословања ступа у пословне односе са повезаним правним лицима. 
Приликом састављања приложених појединачних финансијских извештаја, Друштво је исказало 
ефекте трансферних цена на обрачунати порез на добитак на основу најбоље процене. При томе, у 
складу са пореским законима Републике Србије, Друштво је у обавези доставити порески биланс за 
2015. годину и другу пратећу документацију, укључујући извештај о трансферним ценама, Пореској 
управи Републике Србије до 30. јуна 2016. године. 

Поред тога, порески прописи Републике Србије предмет су честих измена и различитих тумачења. 
Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Постоји неизвесност да ли су 
тумачења руководства Друштва и пратећа документација довољне, и да ли одговарају захтевима и 
тумачењима пореских и других органа. 

Руководство Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Друштва.
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54. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 

Компанија је у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013)
била дужна да изврши усаглашавање потраживања и обавеза пре састављања финансијских
извештаја. Компанија је послала ИОС-е својим комитентима на дан 31. октобра 2015. године.

Укупна потраживања Компаније од правних лица у 2015. години износе 10.043.777 хиљада динара. 

Структура потраживања: У хиљадам динара

Друштва у реструктуирању 1.434.766
Друштва у поступку стечаја 3.127.819
Утужена потраживања утужено 603.908 хиљада динара, 664.337
Потраживања од правних лица којима је послат захтев за 
усаглашавање стања 4.816.855

Свега 10.043.777

Потраживања у реструктуирању, утужена и у стечају су исправљена у износу од 100%.

Преглед усаглашености потраживања приказан је у следећој табели:

У хиљадама динара

2015. год. Премија Камата Остала потраживања Укупно
усаглашено 2.913.345 80,48% 81.447 62,06% 775.071 72,74% 3.769.863 78,26%
није усаглашено 706.772 19,52% 49.789 37,94% 290.431 27,26% 1.046.992 21,74%
- оспорено 35.079 0,97% 12.845 9,79% 2.128 0,20% 50.052
- није се вратиo 
ИОС 671.693 18,55% 36.944 28,15% 288.303 27,06% 996.940
Укупно: 3.620.117 131.236 1.065.502 4.816.855

Руководство Компаније сматра да горе наведена неусаглашена потраживања немају 
материјално  значајне ефекте на приложени финансијски извештај.
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55. ДEВИЗНИ КУРСEВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте били су следећи:

31. децембар 2015. 31. децембар 2014.
USD 111,2468 99,4641
EUR 121,6261 120,9583
GBP 164,9391 154,8365
CHF 112,5230 100,5472

У Београду,  29. марта 2016. године                                                                                                        
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
АКЦИОНАРИМА И РУКОВОДСТВУ КОМПАНИЈЕ “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О., БЕОГРАД 

 
Извршили смо ревизију приложених појединачних финансијских извештаја (страна 3 до 115) Компаније 
„Дунав осигурање“ а.д.о., Београд (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. 
децембра 2015. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама 
на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за појединачне финансијске извештаје 

 

Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових појединачних финансијских извештаја у 
складу са Законом о рачуноводству Републике Србије и прописима Народне банке Србије којима се 
регулише финансијско извештавање друштава за осигурање, као и за интерне контроле које руководство 
сматра неопходним за састављање појединачних финансијских извештаја који не садрже погрешне 
информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним појединачним финансијским извештајима на 
основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и 
Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да 
ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да појединачни 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у појединачним финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског 
просуђивања, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у појединачним 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, 
ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију појединачних 
финансијских извештаја у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу 
изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује 
оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило 
руководство, као и оцену опште презентације појединачних финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 

 
Мишљење 

 
По нашем мишљењу, појединачни финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2015. године, као и 
резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије и прописима Народне банке Србије који регулишу 
финансијско извештавање друштава за осигурање. 
 
Скретање пажње 
 

Скрећемо пажњу на следећа питања: 

а)  Као што је обелодањено у напомени 2.1 уз појединачне финансијске извештаје, Друштво је матично 
правно лице групe коју поред Друштва чине и ентитети наведени у напомени 1 уз  појединачне 
финансијске извештаје (заједно “Група”), чији консолидовани финансијски извештаји у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије још увек нису објављени. У напомени 2.1 уз 
финансијске извештаје је објашњено када ће бити објављени консолидовани финансијски извештаји, 
као и рачуноводствени метод и остала обелодањивања у вези са наведеним. 

(наставља се) 
 



 
 

2 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

АКЦИОНАРИМА И РУКОВОДСТВУ КОМПАНИЈЕ “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О., БЕОГРАД (наставак) 
 
Скретање пажње (наставак) 
 
б)   Као што је обелодањено у напомени 1 уз појединачне финансијске извештаје, Друштво своју делатност 

обавља на основу дозволе за рад издате у складу са старим Законом о осигурању („Службени гласник 
РС”, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 85/2005, 101/2007, 63/2009 – одлука УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 
116/2013 и 139/2014) (у даљем тексту: „Стари Закон о осигурању“), a што је у складу са чланом 267 новог 
Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у даљем тексту: „Нови Закон о осигурању“), 
по коме Друштво наставља да послује, а постојећи чланови управе Друштва остају именовани на 
функције, на начин и под условима предвиђеним постојећом дозволом и сагласностима Народне банке 
Србије, до окончања поступка усклађивања са Новим Законом о осигурању. Наиме, Друштво је било 
обавезно да своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте усклади са 
одредбама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у даљем тексту: „Нови Закон о 
осигурању“) до 26. децембра 2015. године и Народној банци Србије достави доказе о усклађивању. 
Друштво је у прописаном року покренуло поступак усклађивања са Новим Законом о осигурању тако 
што је Народној банци Србије закључно са 26. децембром 2015. године доставило захтев за 
усклађивање са потребним доказима у складу са Одлуком о спровођењу одредаба закона о осигурању 
које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих 
сагласности Народне банке Србије од 19. јуна 2015. До дана састављања и објављивања приложених 
појединачних финансијских извештаја, Народна банка Србије није Друштву издала решење којим се 
утврђује да је испунило услове који су прописани Новим Законом о осигурању за обављање делатности 
осигурања. Имајући у виду да је Друштво усвојило и доставило Народној банци Србије предлоге 
одговарајућих општих акта и акта пословне политике који су у складу са одредбама Новог Закона о 
осигурању, руководство Друштва сматра да је Друштво своје пословање, имовину, капитал, обавезе, 
органе, организацију и акте ускладило са одредбама Новог Закона о осигурању и очекује добијање 
сагласности Народне банке Србије у кратком року. 

в)  Као што је обелодањено у напомени 21 уз појединачне финансијске извештаје, трошкови спровођења 
осигурања од аутоодговорности током 2015. године износили су 3,591,096 хиљада динара и за 1,836,254 
хиљаде динара (или 2.04 пута) су превазилазили режијски додатак у обављању послова наведене врсте 
осигурања, што није у складу са чланом 45. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени 
гласник РС“ бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука Уставног суда), који прописује да 
наведени трошкови не могу бити већи од режијског додатка. Надаље, као што је обелодањено у 
напомени 47.1 уз појединачне финансијске извештаје, Народна банка Србије – Сектор за надзор над 
обављањем делатности осигурања је дана 12. фебруара 2016. године донела решење о извршеној 
непосредној контроли пословања Друштва за период од 1. јануара 2014. године до 31. марта 2015. 
године, којим је, између осталог, наведено одступање констатовано, а Друштву изречена мера надзора 
која подразумева спровођење активности на отклањању одступања од законских прописа, и новчану 
казну. Друштво, такође, има обавезу да у року од 60 дана од дана достављања наведеног решења 
достави Народној банци Србије детаљну анализу трошкова спровођења осигурања од 
аутоодоговорности остварених у 2015. години, као и план за њихово снижавање и свођење у оквире 
оствареног режијског додатка. Руководство Друштва је у процесу израде детаљне анализе трошкова 
спровођења осигурања од аутоодговорности и плана за њихово свођење у законске оквире, коју ће 
доставити Народној банци Србије у предвиђеном року.  

 
Наше мишљење није квалификовано по напред наведеним питањима. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима 
Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених појединачних финансијских 
извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење 
о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2015. годину са појединачним финансијским 
извештајима за ту пословну годину. По нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у 
годишњем извештају о пословању за 2015. годину усаглашене су са ревидираним појединачним 
финансијским извештајима за годину која се завршава 31. децембра 2015. године. 
 
 
Београд, 29. март 2016. године 

Зоран Нешић 
Овлашћени ревизор

Zoran Nešić 288108-
0201971710123
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401 �  � 0425 �  �  �  �  

402 �  � 0426 �  � 60554 � 1481966 �  

405 �  � 0427 �  � ：39530 �  �  

407 �  � 0428 �  �  �  �  

406，409 �  � 0419 �  � 67691〕7 � 535736 �  

0430 �  � 336138 � 67776 � 0 

411 �  � 0431 �  �  �  �  

412 � nHuHMa � 043i  �  �  �  �  

0433 �  � 33638 � 67〕76 �  

416 �  � 0434 �  � 598722 � 633755 �  



no3Mu調A � Aon �  � 調うHoC 

Kpaj i t eCraめe � noueTHOCTah，e 

－ � － 

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

0435 �  � 1860581 � 1495245 � 0 

0436 �  � 0 � 0 � 0 

420 �  � 0437 �  �  �  �  

qZl  � 川仲間佃 � 0038 �  �  �  �  

063863e � 0－穐9 �  �  �  �  

427 � 06YCT和几a � 0440 �  �  �  �  

43 �  � 0441 �  � 228173 � 9857〕 �  

068日63e � 0442 �  � 1632408 � 1396（〕72 �  

474 �  � 0443 �  �  �  �  

04∠国 �  � 7932826 � 6430177 � 0 

（0446＋帥7＋小嶋8） � 0445 �  � 7435：789 � 613709119 � 0 

490．AeO492 �  � 鵬 �  � 1619 � 1470 �  

49㌦Aeo492 � CaOCMrYpa聯 � 0447 �  � 7433670 � 6こ）69479 �  

AeO492 �  � 0448 �  �  �  �  

AeO497 �  � 踊9 �  � 157884 �  �  

0450 �  � 339653 � 59228 � 0 

Aeo499 �  � 0451 �  �  �  �  

0∠i SZ �  � 33965】 � 59］28 �  

0453 �  � 7837970 � 6Z9質i 99 � 0 

493．Aeo495 �  � 0454 �  � 2501）4 � 28298 �  

494，AeO495 � CeOCi l rYpa嶋a � 0455 �  � 7807267 � eZ51627 �  

ReO‘ 195 � PeTpcueC明る � 0456 �  � 5149 � 149〉4 �  

AeO497 �  � 0457 �  �  �  �  



no3Mu的A � Aon � Ham〕MeHa6poj  � 調うhOC 

Kpa川場CraHかe � qoueTNOCral be 

－ � － 

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

35，OCHM352 � KAnMTAnA � 0458 �  �  �  �  

0058） � 0459 �  � 〕17742〕3 � 28778120 �  

89 �  � 0（160 �  � 113777 � 167267 �  

y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3aKOHCX… qYnHHK 

仰Ha－ 
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V13BE山TAJ OHPOMEHAMAHAKAHVI TAHy
yrl ePVI OLl yOLl 01．01．2015．Ll 031．12．2015．roLWHe

‾yX14J baI l aMaFl I ” aPa－

pePHI l  epoj  � 00日MC � Aon �  � AOn � （ph309） � Aon �  � Aon � EHH帥OHa 305） � Aon � pceepPe（pH 306H307） 

1 � �  � 2 �  � ヨ �  � 4 �  � 5 �  � 6 

1 � ren機He � 4001 �  � 4027 � 十「∴丁子 � 4051 �  � 4075 � ］9563 � 4099 � 1339420 

2 �  � 4002 �  � 4028 �  � 4052 �  � 4076 �  � 4100 �  

3 �  � 4003 �  � 4029 �  � 4053 �  � 4077 �  � 4101 �  

4 � 1＋2－3） � 4004 � 5871854 � 4030 � 工事1塙l  � 4054 �  � 4078 � 39563 � 4102 � 339420 

5 �  � 4005 � －1799999 �  � 関 � 4055 �  � 4079 �  �  � 淑 

6 � 噌ynTaTa �  �  �  � 関 �  �  �  � ∞ �  � 関 

7 � 畔選ep的l  �  �  �  � 榔 �  �  �  �  �  � 腿 

8 �  �  � XXX � XXX � 1ヽヽ �  � 、ヽヽ � －ヽ、 � 嬉 �  � 関 

9 �  � 4006 �  � 4031 �  �  � 、ヽヽ � ヽヽヽ �  � 4103 �  

10 �  � ヽヽ子 �  �  � 腿 �  � ヽヽ○  �  � 湘 � XXX � XXX 

11 �  �  �  �  � 関 �  �  �  � 関 �  � 関 

12 �  �  �  �  � 榔 �  �  �  � 淋 �  � 概 

13 �  � 4007 �  � 4032 �  � 4056 �  � 4080 �  � 4104 �  

14 �  � 4008 �  � 4033 �  � 4057 �  � 4081 �  � 4105 �  



penHH epoi  � 0日i l C � Aon �  � Aon � （ph309） � AOH �  � Aon � EHMCMoi t a npeMHj a（pH 305） � Aon � PeaepBe（pN 306日307） 

1 � �  � 2 �  � 3 �  � 4 �  � 5 �  � 6 

15 �  �  �  � ヽヽヽ � XXX �  � 1ヽヽ �  � 洲 �  � 関 

16 �  � ヽヽヽ �  �  �  � ヽ● ヽ � × × ×  �  � 関 � XXX � XXX 

17 �  � 4009 �  � 4034 �  � 4058 �  � 4082 �  � 4106 �  

18 �  � 4010 �  � 4035 �  � 4059 �  � 4083 �  � 4107 �  

19 �  � 4011 � 4799紳9 � 4036 �  � 4060 �  � 4084 �  � 4108 �  

20 �  � 4012 �  � 4037 �  � 4061 �  � 4085 �  � 4109 �  

21 �  � 4013 �  � 4038 � 131421 � 4062 �  � 4086 � 39！）63 � 4110 � 339420 

22 �  � 4014 � 10671853 � 4039 � 1：i 14）1 � 4063 �  � 4087 � 39563 � 4111 � 3394之0 

23 �  � 4015 �  � 40・i O �  � 4064 �  � 4088 �  � 4112 �  

24 �  � 4016 �  � ◆ i 111 �  � 4065 �  � 4089 �  � 1日） �  

25 � i n23－24） � 4017 �  � 4042 � 工）1421 � 4066 �  � 4090 � 33563 � 4114 � 339420 



pe川…  epoj  � onMC � Aon �  � Aon � （pH309） � Aon �  � A° ∩ � eMHC地Oha � AOn � pesepPe（pH 30eH307） 

305） 

1 � �  � 2 �  � 3 �  � 4 �  � 5 �  � 6 

26 �  � 4018 �  �  �  � 4067 �  � 4091 �  � 淑 � XXX 

27 � 囲yl TTaTa �  � 以 �  � 淑 � XXX �  �  � 淑 � 濃くX � 関 

！8 � Pej ep811 �  � 関 �  �  �  �  � ヽヽヽ � XXX �  � 嬉 

29 �  �  �  �  � ヽヽヽ � XXX � ヽヽ†  � ヽヽヽ � XXX �  � ヽヽヽ 

30 �  � 4019 �  � 4043 �  �  �  � l ヽヽ � XXX � 4115 �  

i l  �  �  � 淑 �  � 関 �  �  � ヽ－ヽ � 関 �  � 淑 

32 �  �  � 糊 �  �  � ●  �  �  � 関 �  � 関 

33 �  �  � 撮 �  � 関 �  �  �  �  �  �  

34 �  � 4020 �  � 4044 �  � 4068 �  � 4092 �  � 4116 �  

35 �  � 4021 � 4899499 � 40‘ 15 �  � 4069 �  � 4093 � 〕95的 � 4117 � 339420 

36 �  �  �  � ヽ、ヽ � 関 �  � ヽl ヽ � ＼ヽヽ � 関 �  � 関 

37 �  � ヽ1ヽ � XXX �  � XXX �  �  �  � 関 � × ：1二×  �  

38 �  � 4022 �  � 4046 �  � 4070 �  � 4094 �  � 4118 �  

39 �  � 4023 �  � 4047 �  � 4071 �  � 4095 �  � 4119 �  

40 � （peA… ep． � 4024 �  � 4048 �  � 4072 �  � 4096 �  � 4120 �  

41 �  � 4025 � 4899499 � 4049 �  � 4073 �  � 4097 � 39！）63 � 4121 � 339420 

42 �  � 4026 � 577235‘ 1 � 4050 � 131現1 � 4074 �  � 4098 �  � 4122 �  



Pe即…  epoj  � Oni l C � AOn � peB．peBepBeI l  （rpyha32） � AOn � qoeTa構 34り � AOn � ykynH0 時on． � Aon � Kan機Tana 352） � A° ∩ �  

l  � �  � 7 �  � 8 �  � 9 �  � 10 �  � 11 

1 � noI l … t e � 4123 � 13165657 � 41‘ i 9 � 127276 � 4177 � 062519i i  � 4！11 � 41501〕40 � 4235 �  

2 �  � 412‘ ？ �  � 4150 �  � 4178 �  � 4Zl l  �  � 4236 �  

3 �  � 4125 �  � 4151 �  � 4179 �  � 4213 �  � 4137 �  

4 � 1＋2－3） � 4126 � i 〕165657 � 4152 � 127276 � 4180 �  � 421′ 1 � 41501349 � 4238 �  

5 �  �  � 関 � ーし－ �  � 4181 � 470990g �  �  �  �  

6 � peeYnTaTa � 4127 � 118938 �  � －ヽ－ � 4182 � 118銅8 �  � XXX � �  

7 � Pe3e　B…  � 4128 �  � XXX � l ＼ヽ � 4183 �  �  �  �  �  

8 �  �  �  �  �  �  � ヽヽヽ �  �  �  �  

9 �  � ヽヽ1 � 関 � 4153 �  � 4184 �  �  � XXX � XXX � × XX 

10 �  �  �  �  �  � X篤く �  � 4213 � 1373943 �  � 、－、 

11 �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 4239 �  

12 �  �  � 関 �  �  �  �  �  �  � 4240 �  

13 �  � 4129 �  � 4154 � 12727〈） � 4185 � し27276 � 4216 � 15975 � 4241 �  

14 �  � 4130 � 149117 � 4155 �  � 4186 � 1、15117 � 4217 �  � 4242 �  



pef l 間 6poJ  � onl i C � AOn � peei peeepHeH （rpYne32） � AOn � qoehTaK 342） � AOn � y麟YhHO 恒0几 � Aon � 35～） � AOn �  

l  � �  � 7 �  � 8 �  � 9 �  � 10 �  � 11 

15 �  �  � 関 � 4156 �  � 4187 �  � ヽヽヽ �  �  �  

16 �  �  �  � 4157 �  � 4188 �  �  �  � × ）〔×  �  

17 �  � 4131 �  � 4158 � 1597（） � 4189 � 15976 � 4218 �  � 4243 �  

16 �  � 41〕2 � 2・彊 � 4159 � 87年i  � 4190 � 8989 � 4219 �  � 42－i 4 � 

19 �  � 4133 � 118938 � 4100 � 14：！25！ � 4191 � 5062189 � 4220 � 1389918 � 42115 �  

～0 �  � 4134 � 1碕〕62 � 4161 � 87イ／） � 4192 � 154106 � 4221 �  � 4245 �  

Zl  �  � 4135 � 3139233 � 4162 � 261784 � 4193 � 1453］274 � qZZi  � う540267 � 4247 �  

22 �  � 4136 �  � 4163 � 26178′ l  � 4194 � 1イ5〕3271 � 4223 � 5540267 � 4248 �  

23 �  � 4137 �  � 4161 �  � 4195 �  � 4224 �  � 4249 �  

24 �  � 4138 �  � 4165 �  � 4196 �  � 4225 �  � 4250 �  

25 �  � 4139 �  � 4166 � 却178イ � 4197 � 145〕3274 � 4226 � 鴇10267 � 4251 �  



豊子 � ° nI l c � Aon �  � Aon � no6… “ a魅 342） � AOn � yKyhH0 時oI l ． � Aon � ry6HTai くPo PI 〃CHMe持されHJ aハa 352） � Aon � oTHYh′ eehe ConCT．ai （u巾el l  YpenH （pMO37，237） 

1 � �  � 7 �  � 8 �  � 9 �  � 10 �  � 11 

16 �  � XXX � 洲 �  � XXX � 4198 �  �  �  � ヽヽヽ � XXX 

27 � Pej yI TTaTa � 4140 � i ／）956，8 �  � 関 � 4199 �  �  � 関 �  � 関 

28 � Pe3epBM � 4111 � 231833 � XXX � 関 � qZOO � 2二日8二）3 � XXX � XXX � ヽi ヽ � XXX 

29 �  �  � ヽ・ヽ �  � 撮 �  � 以 �  � 嬉 �  � 嬉 

30 �  �  � 関 � 4167 � 370318 � 4201 � 370318 �  �  �  � 膜 

31 �  �  � XXX �  � XXX �  � 関 � 4227 �  �  � 嬉 

32 �  �  � 関 �  � 嬉 �  � 関 �  � 淑 � 4252 �  

33 �  �  � ヽヽヽ �  � 嬉 �  �  �  � 関 � 4253 �  

34 �  � 4142 �  � 4166 � 彊95 � 4202 � 2595 � 4228 �  � 4254 �  

35 �  � 41113 � 2595 � 4169 � 2（）1784 � 4203 � 55（12861 � 4129 � 55・i O267 � 4255 �  

36 �  � XXX � XXX � 4170 �  � 4204 �  � XXX � 嬉 �  � 関 

37 �  �  �  � 4171 �  � 4205 �  �  �  �  �  

38 �  � 4144 �  � 4172 �  � qI 06 �  � 4230 �  � 4256 �  

〕9 �  � 4145 � 3：狛58 � 4173 �  � 4207 � 330鮒 � 4231 �  � 4257 �  

40 � （PeI l M16p． � 4146 � 49：毒98 � 4174 � 372913 � 4208 � 868611 � 4232 �  � 4258 �  

41 �  � 4147 � 767∠186 � 4175 � 261784 � 4209 � 5807757 � 4233 � 5540767 � 4259 �  

42 �  � 4148 � 33（〕7445 � 4176 � 〕／2913 � 4210 �  � 4234 �  � 4260 �  



PeOH： � eni I C � Aon �  � AOn �  � Aon �  � Aon � KanhTDna 

6pol  � � � （rpYna33） � �  � � 恒ohi 9－13） � �  

1 � �  � 12 �  � 13 �  � 14 �  � 15 

1 �  � 4261 �  � 4285 � 4150釣9 � 4315 �  � 4〕21 �  

2 �  � 4262 �  � 4286 �  �  � 狐 � 4322 �  

3 �  � 4263 �  � 4287 �  �  � 関 � 4323 �  

4 �  � 4264 �  � 4288 � 41≡）i O：国9 � 4316 �  � 4324 �  

5 �  � ヽヽl  �  �  � XXX � × × X � × XX � XXX � 関 

6 �  �  � 炊 �  � 関 �  � 関 �  � ヽヽヽ 

7 �  �  �  �  �  �  �  �  � 榔 

8 �  � 4265 �  � 4289 �  �  � 関 �  � 以 

9 �  �  � 関 �  � 関 �  � 湘 �  � 関 

10 �  �  � 関 � 4290 � 137391（3 �  � 関 � 4325 �  

11 �  �  � 脚 � 4191 �  �  � 関 �  � 糊 

12 � 録aOM） �  �  � 1192 �  �  � 関 �  �  

13 �  � 4266 �  � 1293 � 15975 �  � 関 � 4325 �  

14 �  � 4267 �  � 4294 �  �  � 関 � 43i 7 �  



penHu epoj  � 0∩＝HC � AOn � （rpYna33） � Aon �  � AOn � （Hom9寸3） � AOn � 嶋nHTDna 

1 �  � 12 �  � 13 �  � 14 �  � 15 

15 � AM8日PeHne �  �  � XX）く � XXX �  � 関 � XXX � ヽヽヽ 

16 �  �  � 糊 �  �  �  �  �  � 櫛 

17 �  � 4268 �  � 1295 �  �  � 関 � 4328 �  

18 �  � 4269 �  � 4296 �  �  � 嬉 � 4329 �  

19 �  � 4270 �  � 4297 �  �  � 湘 � 4330 �  

ZO �  � 4271 �  � 4298 �  �  � 関 � 4331 �  

21 � 4＋19－20） � 4272 �  � 4299 � 55′ し0257 � 4317 � 8993007 � 4332 �  

22 �  � 4273 �  � 4300 � 5540267 � 4318 � 8993007 � 4331 �  

23 �  � 4274 �  � 4301 �  �  � 関 � 4334 �  

24 �  � 4275 �  � 4302 �  �  � 脚 � 4335 �  

25 �  � 4276 �  � 4303 � 5540と67 � 4319 � 8903007 � 4336 �  



peqHM epoJ  � 〇〇日日日⊂ � AOn � （i pYl t a33） � Aon �  � Aon � （KO几9－13） � Aon � KanHl anB 

1 � �  � 12 �  � 13 �  � 14 �  � 15 

26 �  � XXX �  �  � 湘 �  � 淑 � 嬉 � × × ×  

27 �  �  � X）こ×  � × ）〔×  � 関 � 11ヽ � XXX �  � 以 

～8 �  �  �  � × 〉t X � m � ヽヽヽ � 関 �  � 以 

29 �  � 4277 � 170041 � 4304 � 1170041 �  � 関 �  �  

30 �  � ヽヽ●  �  �  � 関 �  � 関 � 膜 � 関 

31 �  � ヽヽヽ � ヽヽヽ � 4305 �  �  � 嬉 � 4337 �  

32 �  �  � 関 � 4306 �  � XXX � 〉3〈×  �  � 関 

33 � CTaBM） � × XX �  � 4307 �  �  � XXX � XXX � 関 

34 �  � 4278 �  � 4308 �  �  � 関 � 4338 �  

35 �  � 4279 �  � 4309 � 5540257 �  � 関 � 4339 �  

35 � qi l 即偶eHI l e �  � XXX �  �  �  � XXX �  � 関 

37 �  �  � 関 �  � 糊 �  � 関 �  �  

38 �  � 4280 �  � 4310 �  �  �  � 4340 �  

39 �  � 4281 � 溝506 � 4311 � 25506 �  �  � 4341 �  

40 �  � 4！82 � 170041 � 4312 � 170041 �  � 関 � 4342 �  

41 �  � 4283 � 暮506 � 4313 �  � XXX � ヽ1ヽ � 4343 �  

42 � 25＋40イ1） � 4284 � 1445二！竃 � 4314 � 144535 � 4320 � 9449598 � 4344 �  

AaHa－ 

06pa3aunpOnMCar10LJ nYKOMOCaApXa）yMをop… 06pa3auaQI I Ha… J CMXM386uTaJ aeamyuTBa380的rYPa，berCI l yXeeHMrJ l aCH聞くl て∵ep135I 2014，141／2014m10212015）



VI 3BE山TAJ OTOKOBVI MA「OTOBMHE
ynepMOAyOL101．01．2015．Ll 031．12．2015．roLWHe

‾yXMJ l baLl aMaI I MHaPa－

00ahu“ わ � � � Aon � MaHOC 

Te同心aroI 叩Ha �  

1 � � � 2 � 3 � 4 

A， �  � �  �  �  

I  �  � 〕001 �  � 18966665 

300～ � 21878388 � 17871781 

3003 �  �  

3000 � l I 91177 � 144807 

3005 � 】110268 � イ8755 

3006 � 労9〈558 � 901322 

I I  �  � 3007 � 机101984 � 196：〉1824 

3008 � 9285456 � 8186986 

3009 �  �  

3010 � 1931379 � 20〕1083 

〕011 � 3488422 � 3916719 

3012 � 4071‘ 乾3 � 3846912 

3013 �  � 〕0† 〉‘ 11 

3014 � 480！2 � 166：786 

3015 � 2248679 � 143i 811 

3016 � 28603 � 21486 

I l l ． �  � 3017 � 3237507 �  
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту „Друштво“ или „Компанија“) је правно 
лице организовано као јавно акционарско друштво за обављање послова из делатности осигурања 
и других послова у складу са законом. Акције Друштва листиране су на организованом тржишту – 
Београдска берза, Београд. 
 
Седиште Компаније је у Београду, Македонска улица бр. 4. Матични број Компаније је 07046898, а 
Порески идентификациони број (ПИБ) је 100001958. 
 
Компанија је правни следбеник Компаније „Осигурање Дунав“ д.д., Београд организоване Одлуком 
Скупштине Деоничарског друштва за осигурање „Дунав“ усвојеној на IX седници одржаној 26.04.1994. 
године и уписаној у регистар Привредног суда, у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, од 01.09.1994. 
године, а која је решењем Привредног суда у Београду II-Fi бр. 7821/97, регистарски уложак 4-01-00, 
од 03.07.1997. године регистрована као акционарско друштво у складу са Законом о осигурању 
имовине и лица. 
 
Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 1992/2005 од 02.03.2005. године, 
Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и регистрована као акционарско друштво 
за осигурање. 
 
Компанија је организована у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014) и 
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. зaкoн 
и 5/2015). 

У циљу стицања добити, Компанија обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које 
је Компанија добила дозволу Народне банке Србије: 

 

• Послови животних осигурања, и то: (а) осигурање живота, (б) осигурање за случај венчања 
и рођења, (в) рентно осигурање, (г) допунско осигурање уз осигурање живота, (д) животна 
осигурања наведена под тачкама (а), (б), (в), везана за јединице инвестиционих фондова, (ђ) 
тонтине, које представљају врсту осигурања у коме се осигураници споразумеју да ће заједнички 
капитализовати своје доприносе и тако капитализовану имовину поделити између оних 
осигураника који доживе одређену старост, односно између наследника умрлих осигураника, (е) 
осигурање с капитализацијом исплате, које се заснива на актуарским обрачунима и у коме 
осигураник као замену за једнократну или периодичну уплату премије прима исплате у одређеној 
висини и у одређеном периоду. 
 

• Послови неживотних осигурања, и то: (а) осигурање од последица незгоде, укључујући 
осигурање од повреда на раду и професионалних обољења, (б) добровољно здравствено 
осигурање, (в) осигурање моторних возила, (г) осигурање шинских возила, (д) осигурање 
ваздухоплова, (ђ) осигурање пловних објеката, (е) осигурање робе у превозу, (ж) осигурање 
имовине од пожара и других опасности, (з) остала осигурања имовине, (и) осигурање од 
одговорности због употребе моторних возила, (ј) осигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова, (к) осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, (л) осигурање од 
опште одговорности за штету које покрива остале врсте одговорности, (љ) осигурање кредита, 
(м) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника, (н) 
осигурање финансијских губитака, (њ) осигурање трошкова правне заштите, (о) осигурање 
помоћи на путовању. 
 

Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прилагoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у складу 
са утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм. Послови из делатности Компаније обављају се у Генералној 
дирекцији и огранцима Компаније - Главним филијалама осигурања. 
 

Генерална дирекција обавља послове осигурања, саосигурања и реосигурања од интереса за 
Компанију као целину. У Генералној дирекцији организује се, контролише и координира процес рада 
у области осигурања (за неживотна осигурања; за заједничке послове у осигурању; за продају 
неживотних осигурања; за животна осигурања, за накнаду штета), финансијских послова, послова 
имовине, набавке и одржавања, правних послова, људских ресурса и општих послова, информатике, 
интерне ревизије и контроле усклађености пословања и актуарских послова.  
 

Компанија послује на целој територији Републике Србије, преко мреже коју чини 29 главних филијала 
које су груписане у пет региона. Продајна мрежа животних осигурања своју делатност обавља кроз 
6 главних филијала.  
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ (наставак) 

Друштва кoја пoслују као контролисана друштва Компаније су „Дунав ауто“ д.о.о., Београд, „Дунав 
друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д., Београд, „Dunav stockbroker“ а.д., 
Београд, „Дунав ре“ а.д.о., Београд, „Дунав осигурање“ а.д., Бања Лука, Република Српска, „Дунав 
ауто“ д.о.о., Бања Лука, Република Српска и „Дунав турист“ д.о.о., Београд.  
 
Учешће Компаније у капиталу „Дунав банке“ а.д., Београд је дана 26. децембра 2014. смањено на 
32,76%, чиме је ово правно лице из статуса контролисаног друштва прешло у статус придруженог 
друштва. Почевши од 18. маја 2015. године, „Дунав банка“ а.д. је променила име у МТС банка а.д., 
Београд. Крajeм дeцeмбрa 2015. гoдинe, извршeнa je прoдaja дeлa aкциja MTС бaнкe, нaкoн чeгa je 
учeшћe Кoмпaниje у кaпитaлу MTС бaнкe а.д. смaњeнo нa 14,60343%, чимe jе oвo прaвнo лицe 
изгубилo стaтус придружeнoг прaвнoг лицa. 
 
На дан 31. децембра 2015. године Компанија је имала 2.936 запослених радника (31. децембра 2014. 
године било је 2.968 запослених). Квалификациона структура запослених на дан 31. децембра 2015. 
и 2014. године приказана је у наредној табели: 
 

Степен стручне спреме 

31. децембар 
2015. 

 31. децембар 

2014. 
    

II 16  18 
III 82  75 
IV 1.123  1.121 
V 14  17 
VI 461  466 
VII 1.230  1.260 
VIII 10  11 
  

2.936 
  

2.968 

    
 

Усклађивање са новим Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) 
 
Друштво своју делатност обавља на основу дозволе за рад издате у складу са старим Законом о 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 85/2005, 101/2007, 63/2009 – одлука 
УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014) (у даљем тексту: „Стари Закон о осигурању“). 
Друштво је било обавезно да своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и 
акте усклади са одредбама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у даљем 
тексту: „Нови Закон о осигурању“) до 26. децембра 2015. године и Народној банци Србије достави 
доказе о усклађивању.  
 
Друштво је у прописаном року покренуло поступак усклађивања са Новим Законом о осигурању тако 
што је Народној банци Србије дана 26. децембра 2015. године доставило захтев за усклађивање са 
потребним доказима у складу са Одлуком о спровођењу одредаба закона о осигурању које се односе 
на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности 
Народне банке Србије од 19. јуна 2015. године.  
 
До дана састављања и објављивања приложених појединачних финансијских извештаја, Народна 
банка Србије није Друштву издала решење којим се утврђује да је испунило услове који су прописани 
Новим Законом о осигурању за обављање делатности осигурања.  
 
Имајући у виду да је Друштво усвојило одговарајућа интерна акта и акта пословне и инвестиционе 
политике у складу са одредбама Новог Закона о осигурању, руководство Друштва сматра да је 
Друштво своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте ускладило са 
одредбама Новог Закона о осигурању и очекује добијање сагласности Народне банке Србије у 
кратком року. 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију поједичних финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству 
(у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу са осталом 
применљивом подзаконском регулативом. Друштво је у обавези да примењује Међународне 
стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир 
за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени 
стандарди (“МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), 
накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно 
за послове финансија.  
 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 
35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. 
Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, 
илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други 
допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно 
тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, односно 
тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са 
њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, 
након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања 
приложених финансијских извештаја. 
 

Међутим, до датума састављања приложених појединачних финансијских извештаја, нису биле 
преведене све измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који 
почињу 1. јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим случајевима 
одступају од захтева МРС/МСФИ и IFRIC Тумачења. 
 

Поред тога, рачуноводственим прописима и претходно наведеним правилницима нису предвиђена 
сва обелодањивања захтевана по МСФИ 4 “Уговори о осигурању” тако да приложени појединачни 
финансијски извештаји не укључују сва обелодањивања предвиђена наведеним стандардом. 
 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност 
финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем 
периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени 
стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још 
увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4. 

 

Друштво је матично правно лице групе коју поред Друштва чине и контролисана правна лица 
наведена у напомени 1 уз појединачне финансијске извештаје (заједно: „Група“ или „Дунав осигурање 
Група“). Друштво је у обавези да саставља консолидоване финансијске извештаје за Групу за годину 
која се завршава 31. децембра 2015. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије и исте достави Агенцији за привредне регистре до краја јула 2016. године. 
 

Појединачни финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим 
ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 

Друштво је у састављању ових појединачних финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 
политике образложене у напомени 3. У складу са Законом о рачуноводству, финансијски извештаји 
Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у 
Републици Србији.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се побољшавају 
обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  

 

• Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – Додатни 
изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у индустрији 
нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. године, на снази 
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 
17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16), првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула 2009. 
године);  

 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године); 

 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања акцијама 
групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 

• Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање 
и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. 
јуна 2009. године); 

 

• IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године); 

 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са 
купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која 
први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 
2010. године); 

 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање пречег 
права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 
2010. године); 

 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, 
МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13), првенствено са намером отклањања неслагања и 
појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2011. године);  

 

• Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција“: Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године);  

  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

32 
 

 

 
2.         ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем 

периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак) 
 

• IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – Велика 
хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ (на снази 
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских средстава 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за 
обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. 
године); 

 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној примени” 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – Државни 
кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године); 

 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада по 
престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2013. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34), 
углавном на отклањању неконзистентности и појашњењa формулација (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  

 

• IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
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2.        ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 

2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек 
нису званично преведени и усвојени 

 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су 
били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења 
била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али 
нису званично усвојена у Републици Србији: 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских средстава 
и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године); 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о 
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће 
зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2014. године);  

 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“: Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године); 

 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак рачуноводства 
хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 

• IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 
године); 

 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за запослене 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 
38), ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40), ради отклањања 
неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2014. године). 

 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  
 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били 
су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 
 

• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају, и кредити и потраживања. 
МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, 
уз дозвољену ранију примену. 
 

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку, или финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско 
средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду 
задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују уговорени 
новчани токови, и уговорени услови пружају основ за наплату на одређене датуме новчаних 
токова, који су искључиво наплата главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала 
средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по основу вредновања 
финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, изузев за 
улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при иницијалном 
признавању, касније непроменљив избор да се све промене фер вредности признају у оквиру 
осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде признат у 
оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у билансу успеха.  
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2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 
 

• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 
пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године; 

 
• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године; 
 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.  МСФИ 
15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC 13 „Програми лојалности 
клијената”, IFRIC 15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC 18 „Преноси средстава од 
купаца”. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. 
године, уз дозвољену ранију примену; 

 
• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - 

Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2016. године); 

 
• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - Пољопривреда 

– индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2016. године); 

 
• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 

финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године); 

 
• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у придружене 

ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између инвеститора и његових 
придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године); 

 
• МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације“- 

Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од обавезе да саставља 
консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно лице инвестиционог 
друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва своја зависна лица по фер 
вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна, измењен је и МРС 28 у циљу 
појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј. задржавање мерења по фер вредности), које 
важи за инвеститора у придружено лице или заједнички подухват уколико је он зависно лице 
инвестиционог друштва које одмерава сва своја улагања у зависна лица по фер вредности. 
(допуне и измене се примењују ретроактивно за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2016. године, уз дозвољену ранију примену); 

 
• Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014. 

године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 
7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 
2.5. Начело сталности пословања 
 

Појединачни финансијски извештаји су састављени у складу са концептом наставка пословања, који 
подразумева да ће Друштво наставити да послује у неограниченом периоду у предвидљивој 
будућности. 
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2.6.  Коришћење процењивања 
 

Презентација појединачних финансијских извештаја у складу са рачуноводственим стандардима и 
прописима који се примењују у Републици Србији захтева од руководства коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава 
и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
појединачних финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
појединачних финансијских извештаја, а будући стварни резултати могу да се разликују од 
процењених износа. 

 
а)  Амортизација и амортизационе стопе 
 

Обрачун амортизације и примењене стопе амортизације су засноване на пројектованом економском 
веку трајања некретнина, опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује 
економски век на основу тренутних предвиђања.  
 
Анализа осетљивости у случају промене процена 
 
Уколико би амортизационе стопе, на основу процењеног економског века трајања некретнина, 
опреме и нематеријалних улагања на начин описан у претходном пасусу, биле више (ниже) за 10% у 
односу на оне које су коришћене за обрачун амортизације за годину која се завршава на дан 31. 
децембра 2015. године, износ трошкова амортизације који би били признати у финансијским 
извештајима био би више (нижи) за 47,292 хиљаде динара. 

 
б)  Исправка вредности потраживања 
 

Друштво врши процену наплативости потраживања, као и обрачун исправке вредности за сва 
сумњива и спорна потраживања, а на основу процењених губитака услед немогућности купаца да 
испуне обавезе. Процена је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским 
отписима, кредитним способностима купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања 
адекватности исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о 
будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна 
додатна исправка вредности потраживања осим оне која је формирана у приложеним појединачним 
финансијским извештајима. 

 
в)  Резервисане штете 
 

Свака пријављена штета се процењује појединачно од стране Друштва, узимајући у обзир околности 
везане за штету, доступне информације и историјско искуство о величини сличних штета. Процена 
резерве штете за сваки случај појединачно се редовно контролише и ажурира када су расположиве 
нове информације. Резервисања за штете се базирају на информацијама које су тренутно доступне. 
Међутим, крајње обавезе по штетама могу варирати као резултат накнадних промена расположивих 
чињеница. У складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских аката Народне банке Србије, 
Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним прописима, а у складу са тим и 
измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија техничких резерви, укључујући 
резервисане штете. Имајући у виду да наведене промене не представљају промену примењене 
основе за одмеравање, него искључиво промену методологије обрачуна у складу са правилима 
актуарске струке у оквиру важећих прописа, руководство Друштва је става да наведено представља 
промену рачуноводствене процене. Сходно томе, ефекти наведених промена у приложеним 
појединачним финанијским извештајима, примењени су проспективно. 
 
Анализа осетљивости у случају промене процена 
 
У наставку је приказана анализа осетљивости износа обавеза из осигурања признатих у 
појединачним финансијским извештајима на промене кључних претпоставки обрачуна. При томе, за 
износе обавеза по основу дугорочних уговора о осигурању са фиксним или гарантованим условима, 
промене у претпоставкама неће узроковати значајне промене у износу признатих обавеза, односно 
резервисања, осим уколико су од таквог значаја да узрокују подешавања преко теста адекватности 
обавеза.   
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2.6.  Коришћење процењивања (наставак) 
 
в)  Резервисане штете (наставак) 
 

Анализа осетљивости у случају промене процена (наставак) 
 
Следећа табела приказује потенцијални утицај промене појединих кључних претпоставки на износе 
признатих резервисања за рентне штете, као и на укупан износ резервисања за настале 
непријављене штете признат у приложеним финансијским извештајима: 
 У хиљадама динара 
 Обим  31. децембар 

 промене 2015. 
.   

Резервисања за рентне штете:   
   

- повећање / смањење претпоставке о расту рентних исплата, 
     односно смањење / повећање дисконтне стопе  

±1%  
± (1%) 

± 82,540 
± (82,540)

   

- смањење / повећање стопе смртности за све године ±(10%)  ±14,145 
   

Резервисања за настале непријављене штете:   
   

-  повећање интервала поверења приликом обрачуна за 5% (на   
     84%, односно 94.5% код аутоодговорности) – утицај после    
     LAT теста 

 
 

5% 

 
 

95,732 
   

 
г)  Фер вредност финансијских инструмената 
 

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена применом 
одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом избора 
одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за 
коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну 
вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Друштва врши процену 
ризика, и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама 
неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим 
појединачним финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, 
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 

д)  Процена фер вредности некретнина и инвестиционих некретнина  
 
Фер вредности грађевинских објеката класификованих као некретнине, односно као инвестиционе 
некретнине, процењује се од стране квалификованих проценитеља. Некретнине и инвестиционе 
некретнине су биле предмет процене на дан 31. децембра 2015. године од стране независног 
проценитеља по тржишној вредности. Детаљи у вези резултата процене, као и примењених метода 
процене, обелодањени су у напомени 23 уз појединачне финансијске извештаје. 

 

2.7. Извештавање по сегментима 
 

Основни извештајни сегменти Друштва су пословни сегменти, односно посебно организовани 
сегменти за поједине врсте послова осигурања којима се бави. Основни извештајни сегменти су 
приказани у складу са Законим о осигурању и Одлуком о садржају и форми образаца финансијских 
извештаја за друштва за осигурање и то су: 
 

а) Животна осигурања збирно, а посебно и: 
 

- oсигурaњe живoтa; 
- живoтнa oсигурaњa oсим oсигурaњa живoтa;  
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2.7. Извештавање по сегментима (наставак) 

 
б) Неживотна осигурања збирно, а посебно и: 

- oсигурaњe oд пoслeдицa нeзгoдe и дoбрoвoљнo здрaвствeнo oсигурaњe;  
- oсигурaњe вoзилa;  
- oсигурaњe плoвних oбjeкaтa и трaнспoртa; 
- oсигурaњe вaздухoплoвa; 
- имoвинскa oсигурaњa;  
- oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти;  
- oсигурaњe крeдитa и jeмствa; 
- нeживoтнa oсигурaњa кoja нису сврстaнa у пoдгрупe; 

 
2.8. Промене законских прописа, ефекти промене рачуноводствених процена и упоредни подаци  
 

Промене законских прописа 
 

У 2015. години, ступио је на снагу нови Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) (у 
даљем тексту: „Нови Закон о осигурању“), као и одговарајућа подзаконска акта у смислу одлука 
Народне банке Србије која се односе на друштва за осигурање, укључујући Одлуку о техничким 
резервама („Службени гласник РС“, бр. 42/2015), чије се одредбе примењују први пут приликом 
исказивања техничких резерви у финансијским извештајима друштава за осигурање са стањем на 
дан 31. децембра 2015. године. У складу са тим, Друштво је усвојило одговарајућа интерна акта и 
акта пословне и инвестиционе политике у складу са одредбама Новог Закона о осигурању 
 

Сумарни преглед главних измена у домену техничких резерви, у односу на раније важеће прописе, 
дат је у наставку: 
 

Нови прописи Раније важећи прописи 
  
- Резерве за преносне премије - Преносне премије - живот;  

- Преносне премије - неживот; 

- Резерве за неистекле ризике (нови тип резервисања)* / 

- Резерве за бонусе и попусте (нови тип резервисања)* / 
- Резервисане штете - Резервисане штете - живот 

- Резервисане штете - неживот 

- Математичка резерва  - Математичка резерва - живот 

- Резерве за осигурања код којих су осигураници  
     прихватили да учествују у инвестиционом ризику** 

/ 

- Резерве за изравнање ризика***  - Резерве за изравнање ризика –  
     неживот 

 

*    Нови облици резерви које је Друштво први пут обрачунало на дан 31. децембра 2015. године, 
**   Није примењиво у Друштву, 
*** У складу са прописима, Друштво почев од 31. децембра 2015. године резерве за изравнање ризика 

обрачунава само за једну врсту осигурања (осигурање кредита). У складу са раније важећим 
прописима, на дан 31. децембра 2014. године, наведене резерве обрачунате за све врсте неживотних 
осигурања. 

 

Имајући у виду да наведене промене не представљају промену примењене основе за одмеравање, 
него искључиво промену методологије обрачуна у складу са правилима актуарске струке у оквиру 
важећих прописа, руководство Друштва је става да наведено представља промену рачуноводствене 
процене. Сходно томе, ефекти наведених промена у приложеним појединачним финанијским 
извештајима, примењени су проспективно. 
 

Ефекти промене рачуноводствених процена 
 

Имајући у виду промену рачуноводствених процена у односу на начин и методологију утврђивања 
одређених категорија техничких резерви услед измена Закона о осигурању и подзаконских аката 
Народне банке Србије, а у циљу разумевања финансијских извештаја и омогућавања упоредивости 
података, у наставку су дати ефекти промене рачуноводствених процена у делу обрачуна техничких 
резерви неживотних осигурања: 
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2.        ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.8. Промене законских прописа, ефекти промене рачуноводствених процена и упоредни подаци 
(наставак) 

 

Ефекти промене рачуноводствених процена (наставак) 
 
 У хиљадама динара 
 
Категорија 

31. децембар 
2015. 

 31. децембар 
2015. 

 Ефекат промене 
процена 

 Исказано у 
финансијским 

извештајима након 
промене процена 

  
 

Обрачунато по 
раније важећим 

прописима 

  

(неживотна осигурања)      
Преносна премија 7,433,670  7,433,670  - 
Резерве за неистекле ризике 157,884  -  157,884 
Резерве за бонусе и попусте 39,530  -  39,530 
Резервисане штете 7,812,916  6,169,502  1,643,414 
Резерве за изравнање ризика 60,554  1,481,966  (1,412,412)
      
Свега 15,504,554  15,085,138  419,416 

 
 

Упоредни подаци 
 
Упоредни подаци представљају финансијске извештаје Друштва на дан и за годину завршену на дан 
31. децембра 2014. године. 
 
Да су важећи прописи на дан 31. децембра 2015. године, били важећи на дан 31. децембра 2014. 
године, упоредни подаци у делу обрачуна техничких резерви неживотних осигурања, били би као што 
следи: 
 
 У хиљадама динара 
 
Категорија 

31. децембар 
2014. 

 31. децембар 
2014. 

  
Разлика 

 Исказано у 
финансијским 
извештајима  

 Обрачунато по 
тренутно важећим 

прописима 

  

(неживотна осигурања)      
Преносна премија 6,369,479  6,369,479  - 
Резерве за неистекле ризике -  435,890  (435,890)
Резерве за бонусе и попусте -  43,243  (43,243)
Резервисане штете 6,266,601  7,366,955  (1,100,354)
Резерве за изравнање ризика 1,481,966  8,595  1,473,371 

      
Свега 14,118,046  14,224,162  (106,116)

 

 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА  
 

3.1. Нематеријална улагања 
 

Нематеријална улагања се почетно вреднују по набавној вредности. Вредновање нематријалних 
улагања након почетног признавања врши се применом основног поступка предвиђеног МРС 38 – 
„Нематеријална имовина“, односно по набавној вредности умањеној за укупну амортизацију и укупне 
губитке по основу обезвређења. Накнадни издаци за нематеријална улагања се капитализују само 
ако је вероватно да ће се остварити будуће економске користи, ако су економске користи изнад 
првобитно процењених стандарда о учинку нематеријалних  средстава и ако се издатак може 
поуздано утврдити и приписати средству. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.1. Нематеријална улагања (наставак) 
 
Нематеријална имовина престаје да се признаје након отуђења или када се од њене употребе или 
отуђења не очекују никакве будуће економске користи. У моменту отуђења или стављања 
нематеријалног улагања ван употребе, разлика између књиговодствене вредности и нето прилива 
који се добија тим отуђењем, признаје се као губитак или добитак периода. 
 
За обрачун амортизације нематеријалних улагања примењује се пропорционални метод отписивања. 
Нематеријална улагања се амортизују по стопи од 20%, осим ако уговором или другим документом 
време трајања улагања није дефинисано на другачији начин. 
 

3.2. Некретнине и опрема и инвестиционе некретнине 
 
3.2.1   Некретнине и опрема 
 

Земљишта, грађевински објекти и опрема су материјална средства која Компанија држи за пружање 
услуга, за изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, и за која се очекује да ће се 
користити дуже од једног обрачунског периода. Почетно признавање врши се по набавној вредности. 
 

Након почетног признавања, земљишта и некретнине се исказују по ревалоризованим вредностима, 
које изражавају њихову поштену (фер) вредност на дан ревалоризације, умањену за укупан износ 
исправке вредности по основу обрачунате амортизације (акумулиране) и укупан износ исправке 
вредности по основу обезвређења, све у складу са МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема. 
 

Процена земљишта и некретнина врши се довољно често, односно када год постоје индиције да се 
њихова фер вредност разликује од књиговодствене вредности. У сваком случају, процена земљишта 
и некретнина се врши сваке три године од стране овлашћеног процењивача, у складу са Одлуком о 
Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање. 
 

Некретнине у власништву Друштва биле су предмет процене на дан 31. децембра 2015. године од 
стране независног проценитеља по тржишној вредности. 
 

Након почетног признавања сва средства опреме исказују се по набавној вредности умањеној за 
укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења, односно применом 
основног поступка предвиђеног МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема. 
 

Амортизација 
 

За обрачун амортизације некретнина и опреме, примењује се пропорционални метод. Обрачун 
амортизације за пореске сврхе врши се у складу са пореским прописима. Основицу за обрачун 
амортизације чини набавна вредност (за средства која се вреднују применом основног поступка) 
односно ревалоризована набавна вредност (за средства која се вреднују применом алтернативног 
поступка), по одбитку процењене преостале вредности средстава на крају процењеног века 
коришћења. Ако је преостала вредност средстава безначајна, сматра се да је једнака нули. Стoпe 
амoртизацијe кoјe су биле у примeни за обрачун амортизације за 2015. и 2014. годину, као и стопе 
амортизације изведене на основу процењеног века употребе по процени фер вредности (напомене 
2.6 д) и 23 уз појединачне финансијске извештаје) које ће бити у примени за 2016. годину, дате су у 
наставку (у %): 
 

 2015. 2014.  2016. по процени%

      
Грађевински објекти 1.96 - 20.00% 1.96 - 20.00%  1.72 - 50.00%
Рачунарска опрема 20.00% 20.00%  20.00%
Возила 15.50% 15.50%  15.50%
Остала oпрeма 7.00 - 33.33% 7.00 - 33.33%  7.00 - 33.33%

 

3.2.2.  Инвестиционе некретнине  
 

Инвестиционе некретнине су непокретности (земљишта или зграде – или делови зграда – или и једно 
и друго), које Друштво (као власник или корисник финансијског лизинга) држи ради остваривања 
зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а 
не ради употребе за обављање властите делатности или продаје у оквиру редовног пословања. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 

 
3.2. Некретнине и опрема и инвестиционе некретнине (наставак) 

 
3.2.2.  Инвестиционе некретнине (наставак) 

 
Почетно одмеравање инвестиционих некретнина врши се по набавној вредности која укључује 
трошкове трансакције. 
 
Вредновање инвестиционих некретнина након почетног признавања врши се по методу поштене 
(фер) вредности. Повећање фер тржишне вредности се исказује у оквиру прихода, а смањење у 
оквиру расхода периода. У складу са тим, не обрачунава се амортизација инвестиционих некретнина. 
 
Накнадни издаци који се односе на већ признату инвестициону некретнину приписују се исказаном 
износу те инвестиционе некретнине, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да 
буде већи од првобитно процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно 
настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Инвестиционе некретнине су процењене на дан 31. децембра 2015. године од стране независног 
проценитеља по тржишној вредности.  

 
3.3. Умањење вредности 
 

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ 
појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то 
средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања, која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. Ако је процењен 
надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодственог износа, 
онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише новац) умањује до 
надокнадивог износа.  
 
Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство није земљиште или 
зграда која се не користи као инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризованом износу, 
у којем случају се губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом 
средства. 
 
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства (јединице 
која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога средства, 
при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би била 
утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици која 
генерише новац) услед умањења вредности. 
 
Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно 
средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења 
вредности исказује као повећање услед ревалоризације. 

 
Некретнине и инвестиционе некретнине су процењене на дан 31. децембра 2015. године од стране 
независног проценитеља по тржишној вредности. 
 
Истовремено, на дан 31. децембра 2015. године, извршено је обезвређење нематеријалних улагања 
у припреми код којих је процењено да је надокнадива вредност нижа од њихове књиговодствене 
вредности. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.4. Учешћа у капиталу контролисаних друштава 
 

Учешћем у контролисаном друштву сматра се улагање којим је Компанија стекла контролу над тим 
друштвом. У складу са Законом о осигурању, Компанија има контролно учешће у другом правном 
лицу када има директно или индиректно право или могућност да оствари 50% или више гласачких 
права у том правном лицу, односно када Компанија има директно или индиректно власништво над 
50% или више капитала у том правном лицу, или могућност именовања натполовичне већине 
чланова органа управљања или надзора тог правног лица или могућност ефективног вршења 
контролног утицаја на управљање тим правним лицем или на његову пословну политику.  
 
Учешћа у капиталу контролисаних правних лица исказана су по набавној вредности улагања, 
умањеној за акумулиране импаритетне губитке. 
 
Набавна вредност приликом стицања учешћа у капиталу не укључује трансакционе трошкове, који се 
могу директно приписати стицању учешћа у капиталу. Ови трошкови се у целости евидентирају на 
терет рачуна биланса успеха у тренутку куповине/стицања. 

 
3.5. Остали дугoрoчни финансијски пласмани  
 

Учешћа у капиталу осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и тржишне вредности, 
вреднују се по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
 
Дугорочни кредити и дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа се исказују у износима 
који одговарају амортизованом трошку на дан билансирања, по коме се ова финансијска средства 
одмеравају приликом почетног признавања умањена за исплате главнице, уз додавање или 
одузимање кумулиране амортизације применом метода ефективне камате за све разлике између 
почетног износа и износа при доспећу, и уз одузимање за исправку вредности по основу обезвређења 
вредности или ненаплативости.  
 
Друштво врши прекњижавање дугорочних хартија од вредности, које се држе до доспећа које 
доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса, на позицију финансијских пласмана. 

 
3.6. Финансијска средства 
 

Друштво признаје финансијско средство онда када постане једна од уговорених страна у 
финансијском инструменту. 
 
Редовна куповина и продаја финансијских средстава се признаје на датум трговања - датум када се 
Друштво обавезало да ће купити или продати финансијско средство.  
 
У зависности од намере са којом су стечена, Друштво финансијска средства распоређује у једну од 
следећих категорија: 
 

1) Финансијска средства која се држе до доспећа; 
2) Финансијска средства намењена трговању; 
3) Финансијска средства расположива за продају; и 
4) Зајмови (кредити) и потраживања. 

Финансијска средства се иницијално признају по фер вредности увећаној за трансакционе трошкове 
за сва финансијска средства која се не исказују по фер вредности, чији се ефекти промена у фер 
вредности исказују у билансу успеха.  
 

Фер вредност је цена која би се наплатила за продају средства, или платила за пренос обавезе у 
редовној трансакцији између учесника на тржишту, на датум одмеравања. 
 

Трансакциони трошкови су трошкови који се могу директно приписати стицању, емитовању, или 
отуђењу неког финансијског средства или финансијске обавезе. 
 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговорним правима 
над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, 
истекла, напуштена или уступљена. 
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3.6. Финансијска средства (наставак) 
 

3.6.1. Финансијска средства која се држе до доспећа 
 

У категорију финансијских средстава која се држе до доспећа, Друштво класификује недериватна 
финансијска средства која испуњавају следеће услове: (1) имају фиксне или одредиве исплате; (2) 
имају фиксно доспеће и постоји намера и могућност да се држе до доспећа.  
 
Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа се вреднују по амортизованој вредности, 
коришћењем метода ефективне каматне стопе. Амортизована вредност је набавна вредности 
умањена за отплате главнице, коригована за сваку разлику између набавне вредности и износа 
доспећа и умањена за отплате главнице, и умањена за било који отпис услед обезвређивања или 
ненаплативости. Ефективна каматна стопа је стопа по којој се дисконтује очекивани ток будућих 
готовинских плаћања до доспећа. 
 
Приходи настали у периоду држања хартија од вредности у портфолију Друштва се приказују као 
приходи од каматa. Све куповине и продаје хартија од вредности се рачуноводствено евидентирају у 
моменту трансакције. 

 
3.6.2. Финансијска средства намењена трговању 

 
Финансијска средства намењена трговању представљају део портфолија финансијских средстава 
којима Друштво управља и за који постоји доказ да су: 

 
- Стечена са циљем продаје и/или поновне куповине у блиској будућности 

- Финансијска средства за краткорочно остваривање добити или 

- Деривати финансијских средстава и деривати финансијских обавеза (осим ако представљају део 

ефективног хеџинг инструмента). 

 
Финансијска средства намењена трговању се иницијално вреднују по фер вредности. Фер вредности 
код овог типа финансијских средстава не укључује трансакционе трошкове који се могу директно 
приписати куповини/стицању/издавању финансијског средства.  Ови трошкови се у целости 
евидентирају на терет биланса успеха у тренутку куповине/стицања/издавања. 
 
Фер вредност финансијског инструмента приликом иницијалног признавања је уобичајена 
трансакциона цена. 

 
Накнадно мерење финансијских средстава намењених трговању се врши по фер вредности. Фер 
вредност се одређује на активном тржишту (берзи) и представља понуђену цену берзе на дан 
вредновања финансисјког средства. Промена фер вредности финансијских средстава намењених 
трговању обухватају се у корист/терет биланса успеха периода у коме су настале. 

 
3.6.3. Финансијска средства расположива за продају 
 

Почетно мерење финансијских средстава која су расположива за продају врше се по набавној 
вредности увећаној за трансакционе трошкове који се директно могу приписати њиховој куповини 
односно стицању. 
 
Накнадно мерење финансијских средстава која су расположива за продају се врши по фер вредности. 
Фер вредност се одређује на активном тржишту (берзи) и представља понуђену цену берзе на дан 
вредновања финансијског средства или у случају одсуства активног тржишта, на основу најбоље 
процене Друштва о износу фер вредности наведених улагања коришћењем метода дисконтовања 
новчаних токова или ослањањем на мишљење независног експерта. 
 
Добици и губици од усклађивања вредности признају се у корист, односно на терет ревалоризационих 
резерви у оквиру капитала. Смањење вредности услед постојања објективног доказа умањења 
вредности, признаје се као добитак или губитак периода. 
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3.6. Финансијска средства (наставак) 

 
3.6.4. Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања и пласмани су недериватна финансијска средства са фиксним или 
одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту. 
 
Почетно мерење пласмана и потраживања врши се по набавној вредности увећаној за трансакционе 
трошкове који се директно могу приписати њиховом издавању (МРС 39.43). Накнадно вредновање 
кредита и пласмана врши се по амортизованој набавној вредности применом ефективне каматне 
стопе (МРС 39.47). Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује процењене будуће 
новчане токове (приливе и одливе) на иницијалну књиговодствену вредност кредита или пласмана 
(садашњу вредност), за очекивани век трајања кредита или пласмана. Добици и губици услед 
амортизације се признају у нето износу у корист и/или на терет биланса успеха. Приходи по основу 
камата и накнада обрачунавају се применом ефективне каматне стопе на амортизовану вредност. 
 
Ако постоји објективни доказ да је настао губитак због умањења вредности зајмова (кредита) и 
потраживања, износ губитка се одмерава као разлика између књиговодствене вредности средства и 
садашње вредности процењених будућих токова готовине дисконтованих по првобитној ефективној 
каматној стопи финансијског средства (тј. ефективној каматној стопи израчунатој приликом почетног 
признавања). 
 
Признавање импаритетних губитака се врши на терет биланса успеха. Износи за које је вредност 
ових средстава умањена по основу импаритетних губитака воде се преко рачуна исправки вредности. 
 
Уколико се износ импаритетног губитка смањује услед догађаја насталих након његовог иницијалног 
признавања, укидање импаритета се врши у корист биланса успеха, али укидање импаритета не 
може да буде у износу већем од амортизоване вредности која би била на дан укидања да импаритет 
није био признат. 

 
3.7. Потраживања по основу премије осигурања и остала краткорочна потраживања 
 

Потраживања за премију осигурања представљају потраживања од уговарача осигурања, односно 
осигураних лица за полисирану премију осигурања у складу са уговореним условима у закљученој 
полиси осигурања. Висина премије осигурања утврђена је тарифом премије према врсти 
осигурања. Тарифну политику усваја Извршни одбор Друштва. 
 
Уколико је потраживања исказано у страној валути приликом почетног признавања, Друштвo 
потраживање изражава у динарима, тако што се на износ у страној валути примењује званични 
средњи курс те стране валуте, на датум трансакције у складу са МРС 21 – Ефекти промена девизних 
курсева. Променe девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се 
као курсне разлике у корист прихода, или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути 
на дан биланса прерачунавају се према званичном средњем курсу, а курсне разлике признају се као 
приход или расход периода. 
 

3.8.       Исправка вредности потраживања 
 
Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе према 
уговореним условима, руководство процењује износ исправке вредности којом се потраживања своде 
на реалну вредност. 
 
Друштво процењује вредност и наплативост потраживања по уговорима о осигурању и 
oбeзврeђeнoст oстaлих крaткoрoчних пoтрaживaњa, односно одговарајућу исправку вредости тих 
потраживања, сагласно посебном Правилнику који доноси Друштво. Сходно поменутом Правилнику 
Друштво врши појединачну и општу исправку вредности потраживања. Појединачна процена 
исправке вредности потраживања врши се за: 
 

- потраживања која нису наплаћена у року од три месеца од дана доспелости; 
- потраживања са сумњивим или спорним правним основом; 
- потраживања за камате; 
- потраживања од контролисаних правних лица. 

  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

44 
 

 
 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.8.      Исправка вредности потраживања (наставак) 
 
Поред тога, потраживања чији износ прелази 1% гарантне резерве Друштва, исправљају се у оном 
износу у ком се процени ризик њиховог враћања у будућем периоду за сваког комитента посебно. 
 
Компанија општу исправку вредности врши тако што прво све осигуранике – правна лица за премију 
осигурања класификује у једну од три категорије: 
 
Кaтeгoриja I – Пoтрaживaњa oд дужникa чиja je финaнсиjскa спoсoбнoст зaдoвoљaвajућa пo свим 
критeриjумимa; пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje блaгoврeмeнo, a изузeтнo сa 
дoцњoм дo три мeсeцa, при чему се наведена потраживања не исправљају. 
 
Кaтeгoриja II – пoтрaживaњa oд дужникa чиja финaнсиjскa спoсoбнoст ниje зaдoвoљaвajућa, aли сe нe 
oчeкуje њeнo пoгoршaњe, oсим пoтрaживaњa oд нeсoлвeнтнoг и нeликвиднoг дужникa, као и 
пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje с дoцњoм дo 9 мeсeци, при чему се за исправку 
вредности потраживања примењује проценат израчунат односом укупно ненаплаћене и укупно 
фактурисане премије осигурања у последње три године које претходе години у којој се формира 
исправка. 
 
Кaтeгoриja III – пoтрaживaњa oд дужникa кojи свoje oбaвeзe измируje сa дoцњoм од преко 9 мeсeци, 
при чему се исправка вредности формира до 100% потраживања. 
 
Признавање импаритетних губитака се врши на терет биланса успеха. Износи за које је потраживање 
умањено по основу импаритетних губитака воде се преко рачуна исправкe вредности. 

 
3.9.  Готовина и готовински еквиваленти 
 

Под готовином се подразумевају новчана средства у динарима и страној валути и средства на 
динарским и девизним рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су краткорочне, 
високо ликвидне инвестиције које се могу брзо претворити у познате износе готовине, и које нису под 
утицајем значајног ризика промене вредности. Хартије од вредности као готовински еквиваленти, 
депозити по виђењу и готовина процењују се на следећи начин: 
 

- ако су у домаћој валути процењују се по номиналној вредности; 
- ако су у страној валути процењују се по номиналној вредности применом средњег курса 

Народне банке Србије за односну валуту на дан биланса. 
-  

Сва накнадна вредновања позиција готовине и готовинских еквивалената на дан биланса признају се 
као приходи или расходи у билансу успеха. 
 

3.10. Разграничени трошкови прибаве 
 

Друштво врши разграничење трошкова прибаве у сразмери учешћа резерве за преносне премије у 
укупној премији, у складу са чланом 141. Закона о осигурању. 
 
Рaзгрaничeни трoшкoви прибaвe, кao aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa, кoристe сe збoг рaвнoмeрнoг 
тeрeћeњa укупних трoшкoвa пoсмaтрaнoг пoслoвнoг периода, и штo рeaлниjeг прикaзa кoнaчнoг 
пoслoвнoг рeзултaтa. 
 

3.11. Капитал и резерве 
 

Капитал Компаније чини основни и остали капитал, резерве, ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина и опреме, нереализовани добици и 
нереализовани губици, нераспоређена добит, односно губитак ранијих година и нераспоређена 
добит, односно губитак текуће године. 
 
Основни и остали капитал исказује се у номиналној вредности, а вредност акцијског капитала 
представља производ броја емитованих акција и њихове номиналне вредности. 
 
Компанија је дужна да у свом пословању одржава основни капитал најмање у висини која је 
прописана чланом 27. Закона о осигурању. 
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3.11. Капитал и резерве (наставак) 
 
Резерве Компаније обухватају емисиону премију, законске, статутарне и друге резерве. 
 
Ради обезбеђивања трајног измирења обавеза и подношења ризика у пословању, осигуравајуће 
друштво формира гарантну резерву у складу са Законом о осигурању и Одлуком о адекватности 
капитала друштва за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 51/2015). Гарантну резерву 
чине примарни капитал и допунски капитал, умањени за одбитне ставке. 
 

3.12.  Дугорочна резервисања 
 

а)  Математичка резерва  
 

Обрачун математичке резерве врши се у складу са Техничким основама животних осигурања, и 
Правилником о критеријумима и начину обрачунавања математичке резерве, који је Компанија  
донела у складу са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, 
бр. 42/2015). Математичка резерва је техничка резерва друштва за осигурање намењена измиривању 
будућих обавеза по основу животног осигурања. Резерва се обрачунава применом начела актуарске 
математике животних осигурања по нето проспективној методи. Oбрачунава се појединачно за сваки 
уговор, посебно за активна и капитализирана осигурања, као разлика садашње вредности будућих 
обавеза осигуравача утврђених уговором и садашње вредности будућих обавеза уговарача 
осигурања. Обрачун се за сваки производ осигурања врши на основу верификованих актуарско-
техничких основа за обрачун математичке резерве, откупних и капиталисаних вредности и учешћа у 
добити, коришћењем претпоставки конзистентних са претпоставкама тарифног система коришћеним 
при закључењу уговора. Обрачуни се врше посебно за сваку валуту. Математичка резерва укључује 
и обавезе које се односе на полисе осигурања живота са дискреционим правом учешћа у добити, 
формирањем резерви за учешће у добити. Резерве за учешће у добити образују по полисама по 
којима је приписана добит осигураницима применом нето проспективне методе. 
 

Поред наведеног, саставни део математичке резерве је и преносна премија осигурања живота 
обрачуната методом pro rata temporis, и резерва будућих трошкова обрачуната нето проспективном 
методом. Средства математичке резерве формирају се на начин који у сваком моменту обезбеђује 
испуњавање свих обавеза из уговора о осигурању, и веће су од откупних вредности. Математичка 
резерва у самопридржају израчунава се као збир математичке резерве сопственог портфеља 
осигурања и математичке резерве по основу примљених саосигурања, умањенa за збир математичке 
резерве пренете у саосигурање и реосигурање. 
 
Тест провере довољности обрачунате математичке резерве (LAT тест) утврђује се на крају пословне 
године. Тест се састоји од поређења резервације и утврђене садашње вредности најбоље процене 
токова готовине (новчаних токова) који се очекују у будућности. Обрачун се врши за сваки уговор 
посебно, одвојено за осигурања уговорена у девизама и динарима. Такође, код динарских осигурања 
одвојено се утврђује тест довољности за уговоре код којих се примењује рачунска каматна стопа од 
7,5% (до 01.10.2010) и 6% - уговори закључени након 01.10.2010. Очекивани токови готовине 
обухватају будуће приходе по основу очекиване премије, умањене за очекиване исплате по основу 
штета и очекиваних будућих трошкова. Очекиване штете обухватају очекиване исплате за случај: 
смрти, откупа код мешовитих осигурања и истека мешовитих осигурања за активна и редукована 
осигурања. 

 
б)   Резерве (резервисања) за изравнање ризика 
 

Као што је обелодањено у напомени 2.6 д), у складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских 
аката Народне банке Србије, Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним 
прописима, а у складу са тим и измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија 
техничких резерви, укључујући и резерве за изравнање ризика. С тим  у вези, обрачун резерви за 
изравнање ризика на дан 31. децембра 2015. године извршен је у складу са новим Правилником о 
начину утврђивања износа техничких резерви за изравнање ризика, који је Компанија донела у складу 
са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 
Компанија образује резерве за изравнање ризика на врсти осигурања 14 - Осигурање кредита, на 
годишњем нивоу. Резерве за изравнање ризика увећавају се при годишњем обрачуну ако је остварен 
нето пословни резултат у овој врсти осигурања, за 75% позитивног нето пословног резултата, а 
највише до 12% премије у самопридржају, док резерве за изравнање ризика не достигну горњу 
границу. 
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3.12.  Дугорочна резервисања (наставак) 
 
На дан 31. децембра 2014. године, резерве за изравнање ризика биле су формиране на основу тада 
важећих правилника, а биле су образоване на основу стандардног одступања меродавних техничких 
резултата у току 2014. године од просечног меродавног техничког резултата за сваку врсту 
неживотних осигурања којима се Компанија бавила у наведеној години. Основицу за обрачунавање 
резерви за изравнање ризика чинила је техничка премија у самопридржају остварена у датом 
обрачунском периоду (тромесечном и годишњем) и стандардно одступање. Горња граница за 
образовање резерви за изравнање ризика била је утврђена множењем једноструког до троструког 
стандардног одступања (у зависности од врсте осигурања) и одговарајуће техничке премије у 
самопридражају остварене у наведеној години. 
 

в)   Резерве за бонусе и попусте 
 

Обрачун резерви за бонусе и попусте врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа 
техничких резерви за бонусе и попусте, који је Компанија донела у складу са Одлуком о техничким 
резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 
 
Резерве за бонусе и попусте се утврђују у износу производа меродавне премије у последњих 12 
месеци, и количника износа поврата дела премије у последњих 12 месеци који се односи на 
претходни период, и меродавне премије за период 12 месеци који се завршава на дан обрачуна 
претходне године. 
 
У складу са тада важећим прописима, резерве за бонусе и попусте нису биле обрачунате на дан 31. 
децембра 2014. године. 
 

г)    Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених 
 

Друштво врши резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених и обелодањивање у складу 
са МРС 19 – Примања запослених. Друштво врши резервисања трошкова за исплату отпремнина и 
трошкова за исплату јубиларних награда. Приликом обрачуна резервисања користи се актуарски 
PUC метод (метод кредитирања пројектоване јединице). 

 
3.13.  Финансијске обавезе 
 

Под финансијским обавезама сматрају се дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним 
лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним 
хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе), краткорочне обавезе из пословања 
(добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 
 

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана од дана чинидбе, 
односно од дана годишњег биланса.  
 
Финансијска обавеза је свака обавеза  која представља уговорну обавезу: 
 

а) предаје готовине или другог финансијског средства другом правном лицу, или 
б) размене финансијских инструмената са другим правним лицима под потенцијално неповољним 
условима. 
 
Приликом почетног признавања обавеза Друштво мери финансијску обавезу по њеној набавној 
вредности која представља поштену вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони 
трошкови представљају расходе периода у коме су плаћени. 
 

Након почетног признавања  Друштво мери све финансијске обавезе по амортизованој вредности, 
осим обавеза које држи ради трговања и деривата који представљају обавезе које мери по поштеној 
вредности. 
 

Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза 
плаћања предвиђена уговором укинута или истекла 
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3.13.   Финансијске обавезе (наставак) 
 

3.13.1 Обавезе по основу штета и друге обавезе из пословања 
 

Обавезе за штете по основу осигурања се евидентирају у висини накнаде за ликвидиране штете које 
треба исплатити осигураницима, корисницима осигурања или трећим оштећеним лицима. За износе  
пријављених, а неликвидираних обавеза по основу штета, као и за износе насталих, а непријављених 
обавеза по основу штета, Друштво формира резервисања. Уколико је обавеза исказана у страној 
валути или је уговорена валутна клаузула приликом почетног признавања, Компанија обавезу 
изражава у динарима тако што се на износ у страној валути примењује званични средњи курс те 
стране валуте на датум трансакције, у складу са МРС 21 – Ефекти промена девизних курсева. 
Промена девизног курса од датума трансакције до датума исплате обавезе исказују се као курсне 
разлике у корист прихода, или на терет расхода. Обавезе исказане у страној валути на дан биланса 
прерачунавају се према званичном средњем курсу, а курсне разлике признају се као приход или 
расход периода. 
 

3.14.   Резерве за преносне премије 
 

Резерве за преносне премије јесу део премије који се користи за покриће обавеза из осигурања које 
настају у наредном периоду. Обрачун преносне премије врши се последњег дана текућег обрачунског 
периода и на дан преноса портфеља осигурања. Основица за обрачун резерви за преносне премије 
је укупна премија осигурања утврђена уговором и израчунава се појединачно за сваки уговор о 
осигурању с тачним временским разграничењем водећи рачуна о томе да ли има промена висине 
осигуравајућег покрића (pro rata temporis). За животна осигурања за која се обрачунава математичка 
резерва преносна премија је саставни део исте. 
 

Обрачун преносних премија врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа техничких 
резерви за преносне премије, који је Компанија донелa у складу са Одлуком о техничким резервама 
Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015).  
 

3.15.   Резервисане штете 
 

Обрачун резервисаних штета врши се у складу са Правилником о начину утврђивања износа 
резервисаних штета, који је Компанија донелa у складу са Одлуком о техничким резервама Народне 
банке Србије (“Службени гласник РС”, бр. 42/2015). 
 

Компанија врши резервисања за: настале пријављене, а нерешене штете, настале непријављене 
штете, и трошкове у вези са решавањем и исплатом штета. Компанија врши резервисање за 
пријављене, а неликвидиране штете на основу појединачне процене износа штете, који ће морати да 
плати. Резерве за рентне штете утврђују се у капиталисаним износима, као садашња вредност 
будућих рентних исплата, узимајући у обзир и очекивано повећање тих исплата. Резервисан износ 
на име насталих непријављених штета се обрачунава на нивоу врсте осигурања, у зависности од 
карактеристика појединих врста осигурања и расположивости потребних података на дан 31.12. 
текуће године следећим методама: 
 

1) Паушалном методом (врсте осигурања: осигурање шинских возила, осиграње ваздухоплова, 
осигурање пловних објеката, осигурање робе у превозу, осигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова, осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, осигурање кредита, 
осигурање јемства, осигурање финансијских губитака, осигурање трошкова правне заштите и 
основно животно осигурање, 

2) Mack-овим моделом оцене резерве за настале непријављене штете, где се најбоља оцена добија 
Chain ladder методом, а маргина ризика на основу претпоставке да Ri и R имају lognormalnu 
расподелу у интервалу поверења не мањем од 70% за R. Примењује се  за врсте осигурања: 
осигурања за последице незгоде, добровољно здравствено осигурање, осигурање моторних 
возила, осигурање имовине од пожара, остала осигурања имовине, осигурања од одговорности 
од употребе моторних возила, осигурање од опште одговорности и осигурање помоћи на путу. 
Полазни интервал поверења у 2015. години за све врсте осигурања осим врсте 10 је био 80%, док 
је за врсту осигурања 10 полазни интервал био 90%. После обрачуна са полазним интервалом, 
Компанија по Правилнику, врши LAT тест резервисаних штета, и у случају да на некој врсти није 
задовољен овај тест подиже интервал поверења за обрачун насталих непријављених штета до 
нивоа који ће задовољити LAT. Почев од 31. децембра 2016. Компанија ће вршити и поређење 
резервације са искуством, и у случају потребе додатно кориговати интервале поверења. 

 

За животна осигурања за која се обрачунава математичка резерва не врши се резервација за настале 
непријављене штете.   
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3.16.   Резервисања за неистекле ризике 
 

Као што је обелодањено у напомени 2.8, у складу са изменом Закона о осигурању и подзаконских 
аката Народне банке Србије, Друштво је извршило усклађивање интерних аката са наведеним 
прописима, а у складу са тим и измене у начину и методологији утврђивања одређених категорија 
техничких резерви, укључујући и резервисања за неистекле ризике. Наиме, у складу са раније 
важећим прописима, наведена резервисања нису била формирана и призната у финансијским 
извештајима Друштва на дан 31. децембра 2014. године. 
 

На дан 31. децембра 2015. године, обрачун резерви за неистекле ризике врши се у складу са 
Правилником о начину утврђивања износа техничких резерви за неистекле ризике које је Компанија 
донела у складу са Одлуком о техничким резервама Народне банке Србије (“Службени гласник РС”, 
бр. 42/2015). 
 

Правилником је предвиђено да Друштво образује резерве за неистекле ризике ако утврди да је 
очекивани износ штета и трошкова у наредном периоду по уговорима из текућег периода виши од 
износа обрачунате преносне премије на нивоу врсте осигурања. Примењена је формула где се 
резерва за неистекле ризике рачуна као производ преносне премије са делом очекиваног 
комбинованог рација који прелази 100%. 
 

3.17. Допринос за превентиву 
 

Средства превентиве представљају средства Друштва намењена улагањима у превентивну заштиту, 
којима се предупређује остварење осигураног случаја на осигураној имовини и лицима и смањују 
последице штетних догађаја, а која се на основу критеријума утврђених Правилником о превентиви 
наменски усмеравају одређеним осигураницима Друштва. 

 

3.18.  Приходи 
 

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Друштва (пословне и финансијске приходе) 
и добитке. Уобичајене односно редовне активности Друштва су све активности које Друштво 
предузима у делокругу свог рада као и активности које су са њима повезане и које подржавају тај рад, 
и од њега произилазе или имају пропратни карактер.  
 

Приходе Компаније чине пословни (функционални) приходи, приходи од инвестиционе активности, 
финансијски приходи, приходи по основу усклађивања вредности имовине и остали приходи. 

 

3.18.1. Пословни (функционални) приходи 
 

У оквиру пословних прихода Друштво евидентира приходе из делатности осигурања, односно 
приходе по основу премије осигурања и саосигурања, приходе по основу учешћа саосигурања и 
реосигурања у накнади штета, приходе од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања, 
приходе од повраћаја пореских и других дажбина и приходе од премија, субвенција, дотација, 
донација, приходе по основу провизија реосигурања, приходе по основу регреса неживотних 
осигурања и друге функционалне приходе. 
 

а)  Приходи од премије осигурања и саосигурања 
 

Приходе од премије осигурања и саосигурања представљају износи фактурисане премије (доспеле 
премије код осигурања живота) коју осигураник/уговарач осигурања плаћа осигуравачу на основу 
уговора о осигурању, односно саосигурању, умањене за износ премије који припада наредном 
обрачунском периоду (преносна премија). 
 

Висина премије утврђена је тарифом премије према врсти осигурања. Тарифну политику усвојио је 
Извршни одбор Друштва. 
 

Премија се састоји од функционалне премије и режијског додатка. Функционалну премију чине 
техничка премија (за сва осигурања) и допринос за превентиву. Режијски додатак користи се за 
покриће трошкова спровођења осигурања. 
 

Начин расподеле премије осигурања по врстама животних и неживотних осигурања утврђује се 
интерним актом који доноси Извршни одбор Друштва.  
 

б)  Приходи од учешћа у накнади штета 
 

У оквиру прихода од учешћа у накнади штета Компанија исказује пословне приходе по основу учешћа 
саосигурања у накнади штета неживотних осигурања правних лица, са којима Компанија има 
закључене уговоре о саосигурању као и приходе по основу учешћа реосигурања у накнади штета 
контролисаног правног лица - Друштвo за реосигурање „Дунав – Ре“ а.д.о., Београд.  
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3.14. Приходи (наставак) 

 
3.18.1. Пословни (функционални) приходи 

 
в)  Приходи по основу провизија реосигурања 
 
Приходи по основу провизија реосигурања представљају провизије које Друштво остварује по 
уговорима од реосигуравача код којег реосигурава свој портфељ. 

 

3.18.2. Приходи од инвестирања средстава осигурања 
 

У приходе од инвестирања средстава осигурања спадају: приходи од зависних и придружених 
правних лица и од заједничких подухвата, приходи од улагања у непокретности, приходи од камата 
и позитивних курсних разлика по основу инвестирања, приходи од усклађивања вредности 
финансијских средстава која се се исказују по фер вредности, добици од продаје хартија од 
вредности, и остали приходи од инвестиционе активности. 

 
3.18.3.Финансијски приходи  
 

Финансијске приходе чине приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне 
клаузуле, и остали финансијски приходи, осим финансијских прихода од инвестирања средстава 
осигурања. Ови приходи вреднују се према МРС 18, МРС 21 и другим релевантним МРС. 

 
3.18.4. Приходи по основу усклађивања вредности имовине 

 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине обухватају позитивне ефекте промене поштене 
(фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, опреме и залиха – до висине претходно 
исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања, као и других укидања исправки 
вредности по основу вредносног усклађивања у складу са релевантним МРС и интерном регулативом 
Друштва. 

 
3.18.5.Остали приходи 
 

У оквиру осталих прихода, исказују се добици по основу продаје некретнина, опреме (основних 
средстава) и нематеријалних улагања, добици од продаје остатака осигураних оштећених ствари, 
наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања и остали 
непоменути приходи. 

 
3.19. Расходи 
 

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Компаније и губитке.  
 
На рачунима расхода обухватају се пословни расходи, расходи по основу инвестирања средстава 
осигурања, финансијски расходи и остали расходи, који обухватају и расходе по основу обезвређења 
средстава. 

 
3.19.1.  Пословни расходи 

 
У оквиру пословних расхода Компанија евидентира расходе за дугорочна резервисања и 
функционалне доприносе, накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања 
животних осигурања, накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања, трошкове спровођења 

осигурања и друге функционалне расходе. 
 

а)  Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 
 
Расходе за дугорочна резервисања и функционалне доприносе чине математичка резерва, допринос 
за превентиву, допринос за одбрану од града, допринос гарантном фонду, накнада Републичком 
фонду за здравствено осигурање, резервисања за изравнање ризика, и остала резервисања и 
функционалне доприносе. 
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3.19. Расходи (наставак) 
 

3.19.1. Пословни расходи (наставак) 
 
Математичка резерва 
 
Математичка резерва је техничка резерва друштва за осигурање намењена измиривању будућих 
обавеза по основу животног осигурања. Oбрачунава се појединачно за сваки уговор о животном 
осигурању, по проспективној методи за сва осигурања живота, као разлика садашње вредности 
будућих обавеза осигуравача утврђених уговором и садашње вредности будућих обавеза уговарача 
осигурања. 

 
а) Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (наставак) 
 
Математичка резерва (наставак) 
 
Саставни део математичке резереве су: 

- резерве за све гарантоване накнаде (осигуране суме) уговарачима, осигураницима и 
корисницима осигурања, укључујући и гарантовану откупну вредност; 

- резерве за учешће у добити за сва осигурања којима је приписана добит на основу Одлуке 
Скупштине Компаније; 

- резерве будућих трошкова за сва осигурања код којих је престала обавеза плаћања премије; 
- преносна премија. 

 
Математичка резерва се исказује посебно за сваку валуту. Обрачун математичке резерве дефинисан 
је у Техничким основама животних осигурања Компаније, где је предвиђена примена проспективних 
метода: бруто - Ziellmer методе и нето проспективне. Техничким основама предвиђено је да се код 
редукованих (капитализираних) осигурања, осигурања уговорених са једнократним плаћањем 
премије и ризико осигурања искључиво примењује нето проспективна метода. Такође, резерва 
добити и резерва будућих трошкова се обрачунава нето проспективном методом. Компанија врши 
резервацију будућих трошкова за уговоре код којих је престала даља обавеза плаћања премије 
(осигурања са уговореном једнократном премијом, капитализирана осигурања). 
 
За обрачун смањењa математичке резерве (код активних уговора за осигурање за случај смрти и 
доживљења) за неамортизоване стварне трошкове провизије закључeња уговора користи се бруто - 
Ziellmer метода, при чему стопа цилмеризације не може бити већа од 3,5% уговорене осигуране суме. 
Рачунско-статистичке основе обрачуна математичке резерве (каматна стопа и таблице вероватноћа) 
једнаке су каматној стопи и таблицама вероватноћа из Тарифног система Компаније. 
 
Обрачун математичке резерве укључује и могућност неповољних одступања релевантних фактора 
који се користе при утврђивању резерве. Неповољна одступања утврђена применом одговарајућих 
тестова (LAT) за проверу адекватности обрачунате математичке резерве и у том случају врши се 
додатна резервација уз образложење овлашћеног актуара. 
 
Математичка резерва се обрачунава и исказује посебно за индивидуалана и групна осигурања. 
Математичка резерва за групна осигурања мора бити покривена изворима средстава и средствима 
математичке резерве само тог групног осигурања, укључујући сва гарантована права уговарача, 
осигураника и корисника осигурања. Средства математичке резерве формирају се на начин који у 
сваком моменту обезбеђује испуњавање свих обавеза из уговора о осигурању и веће су од откупних 
вредности.  
 
Допринос за превентиву 
 
Допринос за превентиву се обрачунава у проценту и за врсте осигурања у складу са интерним актом 
који доноси Извршни одбор Компаније, а којим се утврђује начин расподеле премије осигурања по 
врстама животних и неживотних осигурања. 
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3.19. Расходи (наставак) 
 

3.19.1. Пословни расходи (наставак) 
 

а) Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (наставак) 
 
Допринос за oдбрану од града 
 
Компанија обрачунава и Министарству пољапривреде и заштите животне средине плаћа допринос 
за одбрану од града на основу члана 15 Закона о одбрани од града («Службени гласниј РС» бр. 
54/15). 
 
Допринос гарантном фонду 
 
Допринос гарантном фонду се издваја на основу Одлуке Удружења осигуравајућих организација 
Србије о утврђивању висине доприноса организација за осигурање за образовање средстава и 
коришћењу средстава гарантног фонда. Поменутом одлуком је дефинисан износ доприноса по 
моторном возилу одређене категорије, а допринос се издваја сразмерно броју осигураних возила. 
 
Накнада Републичком фонду за здравствено осигурање  
 
Накнада Републичком фонду за здравствено осигурање се плаћа у износу од 5% на износ бруто 
премије осигурања од аутоодговорности на име штета осигуравајућих друштава према овом фонду, 
тако да фонд не може да истиче додатне регресне захтеве према друштву за осигурање. 
 
Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика 
 
Резереве за изравнање ризика се издвајају у складу са Одлуком о техничким резервама („Службени 
гласник РС“, бр. 42/2015) и релевантним актом пословне политике Компаније. Компанија образује 
резерве за изравнање ризика образује за врсту осигурања кредита. 
 
б) Расходи накнаде штета и уговорених износа осигурања 
 
Расходи накнаде штета и уговорених износа осигурања представљају расходе за исплату накнада 
штета и осигураних сума и других уговорених износа који се исплаћују осигураницима, односно 
корисницима осигурања. 
 
в) Расходи по основу премија реосигурања  
 
Расходи по основу премија реосигурања представљају расходе реосигурања ризика код Друштва за 
реосигурање „„Дунав-Ре““ а.д.о., Београд са којим Друштво има закључене уговоре о реосигурању. 

 
г) Трошкови спровођења осигурања 
 
Трошкови спровођења осигурања обухватају расходе за обављање послова осигурања чије покриће 
се врши из режијског додатка. Трошкови спровођења осигурања обухватају трошкове амортизације 
нематеријалних улагања, трошкове амортизације некретнина и опреме, трошкове резервисања за 
судске спорове и резервисања за исплату накнада и других бенифиција запосленима, трошкове 
материјала, горива и енергије, производних услуга, рекламе и пропаганде, репрезентације, порезe и 
доприносe независнe од резултата, трошковe непроизводних услуга, нематеријалне трошкове као и 
трошкове зарада, накнада зарада и друге трошкове обављање послова осигурања. 
 
Tрошкови спровођења осигурања у финансијским извештајима обухватају трошкове прибаве, 
трошкове управе, остале трошкове спровођења осигурања, умањено за провизије од реосигурања. 
Опредељивање трошкова спровођења осигурања је у непосредној вези са распоредом трошкова на 
функционалне аналитике дефинисане Одлуком о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за друштва за осигурање, односно на трошкове управе, трошкове прибаве осигурања, затим 
трошкове извиђаја, процене, ликвидације и исплате штета, као и на трошкове по основу инвестиционе 
активности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.19. Расходи (наставак) 

 
3.19.1. Пословни расходи (наставак) 
 

Трошкови прибаве укључују трошкове настале у вези са закључивањем нових уговора о осигурању и 
обнови постојећих уговора. Компанија врши разграничење трошкова прибаве осигурања у сразмери 
учешћа преносне премије неживотних осигурања, без примљених саосигурања, у укупној бруто 
премији неживотних осигурања, без примљених саосигурања, појединачно по свим врстама 
неживотних осигурања из члана 8. Закона о осигурању, које Компанија обавља у складу са добијеном 
дозволом НБС. 
 

3.19.2.  Расходи по основу инвестирања средстава 
 

У расходе по основу инвестирања средстава осигурања спадају: расходи из односа са зависним и 
придруженим правним лицима, и од заједничких подухвата, расходи по основу улагања у 
непокретности, расходи од усклађивања вредности финансијских средстава која се се исказују по 
фер вредности, губици при продаји хартија од вредности и остали расходи по основу инвестиционе 
активности. 

 
Финансијске расходе чине расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу 
валутне клаузуле и остали финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестирања 
средстава осигурања. 
 

3.19.3.  Финансијски расходи  
 

Финансијске расходе чине расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу 
валутне клаузуле и остали финансијски расходи, осим финансијских расхода по основу инвестирања 
средстава осигурања. 
 

3.19.4. Расходи по основу обезвређења имовине  
 

У оквиру расхода по основу обезвређења имовине, исказују се негативни ефекти вредносних 
усклађивања нематеријалних улагања, некретнина и опреме, дугорочних и краткорочних 
финансијских пласмана (депоновања и улагања), залиха, хартија од вредности и потраживања, у 
складу с МРС 36 - Умaњeњe врeднoсти имoвинe и другим релевантним МРС и овом одлуком, према 
називима рачуна ове групе. На рачунима ове групе исказује се и негативан ефекат промене поштене 
(фер) вредности средстава, ускладу с МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, МРС 38 - 
Нематеријална имовина и осталим релевантним МРС. 
 

3.19.5.  Остали расходи  
 

Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје опреме и нематеријалних улагања, 
губици по основу продаје некретнина, губици од продаје материјала, мањкови, судски трошкови и 
остали непоменути расходи. 
 

3.20. Курсне разлике 
 

Пословне промене настале у страној валути (валути која није функционална), су прерачунате у 
функционалну валуту по званичном средњем курсу који је важио на дан пословне промене. Средства 
и обавезе исказане оригинално у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
функционалну валуту по званичном средњем курсу који је важио на тај дан. 
Средства и обавезе са уговореном валутном клаузулом прерачунате су на дан састављања биланса 
према уговореном курсу. Курсне разлике, настале као резултат прерачунавања, књиже су у корист 
финансијских прихода или на терет финансијских расхода. 

 

3.21. Бенефиције за запослене 
 

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Компанија јe у oбавeзи да плаћа 
дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe 
укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца, у изнoсима oбрачунатим пo стoпама 
прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Компанија јe, такoђe, oбавeзна да oд брутo плата 
запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на 
тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe 
oднoсe. 

  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

53 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.21. Бенефиције за запослене (наставак) 
 
У складу са Пoјeдиначним кoлeктивним угoвoрoм, Компанија јe у oбавeзи да исплати отпремнине при 
одласку у пензију у висини три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, или три мeсeчнe зарадe кoју је 
запoслeни oствариo за месец који претходи мeсeцу у кoм се исплаћујe oтпрeмнина, oднoснo у висини 
три прoсeчнe зарадe исплаћeнe у Компанији за месец који претходи месецу у кoм се исплаћујe 
oтпрeмнина, ако је то за запосленог повољније. 
 
Пoрeд тoга, Компанија јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20 и 30 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Компанији. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe 
Компаније, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распoну oд јeднe дo три зарадe, 
зависнo oд трајања нeпрeкиднoг рада кoд пoслoдавца. По новом колективном уговору, дана 29. 
јануара 2015. године престаје да важи обавеза о исплати јубиларнe наградe за 35 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Компанији. 
 
Компанија је самостално обрачунала и исказала дугорочне обавезе по основу отпремнина и 
јубиларних награда применом сопственог актуарског обрачуна у складу са захтевима МРС 19. 
Отпремнине по основу споразумног раскида радног односа евидентиране су на терет биланса успеха 
текуће године. 

 
3.22. Пoрeзи и доприноси 
 

а) Порески расход периода 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% (31. децембар 2014. године – 15%) на основицу утврђену пореским билансом, коју 
представља износ добитка пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у 
складу са пореским прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици 
из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 
2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година. 
 
б) Oдлoжeни пoрeз на дoбитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза 
и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све одбитне привремене разлике и 
пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег 
ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује у 
периоду када ће се средство реализовати, односно обавеза измирити.  
 
в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, доприносе на терет 
послодавца по основу примања запослених, као и друге порезе и доприносе у складу са републичким 
и општинским прописима. 
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4. ПРИХOДИ OД ПРEМИЈА OСИГУРАЊА И САОСИГУРАЊА 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 
    

Обрачуната премија животна осигурања 1.306.931  1.354.519 
Обрачуната премија неживотна осигурања 19.980.667  16.093.851 
Обрачуната премија саосигурања 173.738  103.473 

 
Укупно обрачуната премија: 

 
21.461.336 

 
 

17.551.843 

Премија пренета у саосигурање-пасивна (905.007)  (424.725)
Премија животних осигурања пренета у реосигурање (5.161)  (4.575)
Премија неживотних осигурања пренета у реосигурање (1.431.803)  (946.675)

Укупно премија пренета у саoосигурање / реосигурање: 
 

(2.341.971) 
 

(1.375.975)

Резерве за преносне премије животних осигурања  - повећање (149)  (142)
Резерве за преносне премије неживотних осигурања  - повећање (1.007.944)  (820.220)
Резерве за преносне премије саосигурања - повећање (56.248)  (21.857)
Резерве за неистекле ризике - повећање (157.884)  - 

Укупно преносна премија и резерве за неистекле ризике: (1.222.225)  (842.219)

17.897.140  15.333.649 

 
 

5. ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНИХ СА ПОСЛОВИМА ОСИГУРАЊА 

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

    
 

Приходи од продате зелене карте 241.751  204.212 
Приходи од услужне обраде и процене штета 288  354 
Приходи од провизија услужних исплата штета 8.793  7.981 
Приходи од услужних записника и остали пословни приходи 3.695  3.799 

 

 254.527  216.346 

 
 
6. РАСХОДИ ЗА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОПРИНОСЕ 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

    
Математичка резерва  443.898  362.353 
Допринос за превентиву 375.161  298.337 
Допринос за одбрану од града 637  - 
Допринос гарантном фонду 782.166  435.687 
Резервисања за изравнање ризика -  527.351 
Резервисања за бонусе и попусте 39.530  - 
Остали расходи за дуг.резервисања и функционалне доприносе 486.840  356.433 

2.128.232  1.980.161 
 

Износ на позицији остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе од 486.840 
хиљадa динара односи се на издвајање од 5% од бруто премије осигурања од аутоодговорности за 
Републички фонд за здравствено осигурање, у складу са чланом 35. Закона о обавезном осигурању 
у саобраћају.  
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7. РАСХОДИ НАКНАДА ШТЕТА И УГОВОРЕНИХ ИЗНОСА 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

    
Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања 587.413  1.072.233 
Ликвидиране штете и уговорени износи неживотних осигурања 8.809.449  6.938.024 
Ликвидиране штете - удели у штетама саосигурања 38.273  97.709 
Ликвидиране штете - удели у штетама реосигурања и ретроцесија 3.429  7.064 
Расходи извиђаја, процене, ликвидације  
   и исплате накнада штета и уговорених износа 646.459  679.814 

Укупно: 10.085.023  8.794.844 

Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (305.253) (83.304)
Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (1.748.161) (207.227)

Укупно: (2.053.414) (290.531)

8.031.609  8.504.313 

 
 
8. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

    
 

Резервисане штете животних осигурања - повећање 5.856  10.554 
Резервисане штете неживотних осигурања - повећање 3.908.217  2.301.977 
Резервисане штете саосигурања, реосигурања - повећање 5.564  13.787 
Укупно повећање: 3.919.637  2.326.318 

Резервисане штете животних осигурања - смањење (9.099) (6.272)
Резервисане штете неживотних осигурања - смањење (2.069.219) (2.459.183)
Резервисане штете саосигурања, реосигурања - смањење (14.889) (284)

Укупно смањење: (2.093.207) (2.465.739)

1.826.430  (139.421)

 
 
9. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ РЕГРЕСА И ПРОДАЈЕ ОСИГУРАНИХ ОШТЕЋЕНИХ СТВАРИ 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

Приходи по основу регреса у земљи 329.901  327.404 
Приходи од регреса у иностранству 12.940  30.507 
Продаја осигураних оштећених ствари 2.507  79 

345.348  357.990 
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10. СМАЊЕЊЕ ОСТАЛИХ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ – НЕТО 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

    
Смањење математичке резерве 6.399  461.655 
Смањење резервисања за изравнање ризика 1.421.413  75.667 
Приходи од смањења осталих резервисања -  102.618 

1.427.812  639.940 

 
 
11. РАСХОДИ ЗА БОНУСЕ И ПОПУСТЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
Расходи по основу бонуса 47.253  58.719 
Расходи по основу попуста 530.009  479.280 

577.262  537.999 

 
 
12. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
    
Приходи од зависних правних лица  -  65.941 
Приходи од придружених правних лица  31.922  - 
Приходи од закупнина инвестиционих некретнина 93.247  96.118 
Позитивни ефекти процене инвестиционих некретнина  
   (напомена 24) 81.592  - 
Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања) 564  1.795 
Приходи од камата  169.795  29.230 
Приходи од усклађивања вредности фин.средстава  
   која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 403.116  82.662 
Добици од продаје хартија од вредности 360.090  983 
Позитивне курсне разлике из активности инвестирања 151.487  424.298 
Остали приходи по основу инвестиционе активности 54.230  - 

1.346.043  701.027 

 
Приходи од придружених правних лица у износу од 31.922 хиљаде динара односе се на приходе од 
камате на орочене и депозите по виђењу код МТС банке а.д., остварени до момента престанка 
признавања наведене банке као придруженог правног лица. 
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13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

Негативни ефекти процене инвестиционих некретнина  
   (напомена 24) 319.880  - 
Губици при продаји непокретности  -  2.851 
Расходи по основу усклађивања вредности фин.средстава која се  
   исказују по фер вредности кроз биланс успеха 36.571  3.938 
Губици при продаји хартија од вредности 128.024  - 
Негативне курсне разлике из активности инвестирања 143.077  16.387 
Остали расходи по основу инвест. акт. -  134.442 

 
 627.552  157.618 

 

Исказан губитак од продаје хартија од вредности у износу од 128.024 хиљаде динара односи се на 
губитак од продаје акција МТС банке дана 25. децембра 2015. године. 

 
14. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 

 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

    
Трошкови прибаве 5.365.450  5.110.192 
Трошкови управе 1.898.636  2.413.594 
Остали трошкови спровођења осигурања 132.898  90.708 
Укупно: 7.396.984  7.614.494 

Провизија од реосигурања (129.983) (81.593)

7.267.001  7.532.901 

 
14.1. Трошкови прибаве 
 

 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

Провизија и друге накнаде правних лица за посредовање и 
заступање 545.991  465.772 
Трошкови материјала, горива и енергије 210.650  205.565 
Нето зараде 1.182.980  1.291.455 
Порез на зараде 142.652  159.856 
Доприноси на зараде 629.151  689.041 
Накнаде физ. лицима  по основу уговора 52.696  52.277 
Дневнице и трошкови службених путовања 7.010  4.846 
Трошкови превоза радника 55.796  53.478 
Отпремнине 40.655  20.610 
Јубиларне награде 15.260  16.036 
Остали лични расходи 28.375  48.136 
Добровољно пензионо осигурање 58.349  88.693 
Трошкови транспорта и ПТТ трошкови 33.156  37.654 
Одржавање 12.906  14.378 
Закуп 368.464  269.402 
Трошкови рекламе и пропаганде 1.030.426  874.417 
Спонзорство и донаторство 130.027  112.731 
Репрезентација 177.963  139.296 
Трошкови премија осигурања 73.537  73.079 
Платни промет 207.753  58.390 
Трошкови непроизводних услуга 64.451  62.545 
Остали трошкови 426.067  470.249 
Промена разграничених трошкова прибаве  (128.865) (97.714)

5.365.450  5.110.192 
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14. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА (наставак) 
 

14.2. Трошкови управе 
 

 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

 
Амортизација  472.922  492.080 
Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 350.008  359.392 
Трошкови транспорта и ПТТ трошкови 45.906  49.910 
Одржавање 20.779  24.710 
Закуп 12.991  29.480 
Нето зараде 431.357  665.149 
Порез на зараде 52.385  83.452 
Доприноси на зараде 227.811  345.858 
Накнаде физ. лицима  по основу уговора 27.737  26.922 
Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора 12.868  12.212 
Дневнице и трошкови службених путовања 10.761  9.385 
Трошкови превоза радника 20.342  24.842 
Отпремнине 22.399  29.045 
Јубиларне награде 10.339  11.947 
Остали лични расходи 15.653  12.842 
Добровољно пензионо осигурање 19.743  39.647 
Репрезентација 3.614  4.871 
Трошкови премија осигурања 1.107  1.218 
Платни промет 26.238  22.080 
Трошкови резервисања за судске спорове 5.660  137.400 
Трошкови резервисања за исплату накнада и других бенеф. 
запослених 108.016  31.152 

1.898.636  2.413.594 

 
14.3.  Остали трошкови спровођења осигурања 
 

 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

 
Трошкови материјала, енергије и производних услуга 409  - 
Трошкови пореза  43.746  40.643 
Трошкови доприноса 52.814  50.065 
Трошкови непроизводних услуга и остали  
   нематеријални трошкови 34.921  - 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 1.008  - 

132.898  90.708 

 
15. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – осим финансијских прихода по основу инвестиционе активности 
 

 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

 
Приходи од камата на премију осигурања живота -  2 
Приходи од камата на премију осигурања неживота 103.309  108.251 
Позитивне курсне разлике 55.598  6.424 
Приходи од дивиденде -  6.195 
Остали финансијски приходи 131.973  214.669 

290.880  335.541 
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16. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – осим финансијских расхода по основу инвестиционе активности 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
Расходи камата 13.194  20.541 
Негативне курсне разлике 35.713  9.024 
Остали финансијски расходи 29.172  25.353 

78.079  54.918 

 
 
17. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

а)  Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за обављање 
делатности  

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
Приходи од усклађивања вредности финансијских пласмана 44.771  412 
Приходи од усклађивања вредности потраживања 832.949  1.024.782 
Позитивни ефекти процене грађевинских објеката (напомена 23) 1.628  - 

879.348  1.025.194 

 
б) Остали приходи 

 
Од укупног износа осталих прихода насталих током 2015. године у износу од 114.383 хиљаде динара, 
појединачно највећи део се односи на приходе по основу позитивних исхода судских спорова по 
основу штета које је Друштво водило током 2015. године у износу од 44.595 хиљада динара. 

 

 
18. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
а) Расходи по основу обезвређења и друге имовине која служи за обављање делатности 

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
Исправкe врeднoсти пoтраживања 911.739  1.171.059 
Исправка вредности учешћа у капиталу 300.497  120.975 
Расходи по основу обезвређења финансијских пласмана 114.821  183.190 
Обезвређење нематеријалних улагања (напомена 22) 178.826  - 
Негативни ефекти процене грађевинских објеката (напомена 23) 20.978  - 

 
 1.526.861  1.475.224 
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18. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ (наставак) 
 

б) Остали расходи 
 

Од укупног износа осталих расхода за 2015. годину у износу од 282.157 хиљада динара, највећи део 
у износу од 250.069 хиљада динара односи се на накнаду коју је Друштво исплатило Телеком-у Србија 
а.д. по основу закљученог уговора о упису акција МТС банке а.д., за додатне исправке вредности 
потраживања и ризике губитка судских спорова банке, идентификоване током редовне, односно 
ванредне ревизије финансијских извештаја банке за годину, односно период који се завршава на дан 
31. децембра 2014. године, односно 30. јуна 2015. године, по извештају независног ревизора. Након 
извршене исплате, Друштво и Телеком Србија а.д. закључили су споразум којим је дефинисано да су 
сва међусобна потраживања и обавезе по основу напред наведеног правног посла измирене. 

 
19. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   
 

а)  Компоненте пореза на добитак 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 
 

Текући порез – порески расход периода -  - 
Одложени порески приходи периода: 42.585  8.054 

 
 

42.585 
 

 
8.054 

 

б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања пре опорезивања и 
прописане пореске стопе 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 
 

Добитак / (Губитак) пре опорезивања 327.733  (1.381.997)

Порез на добитак  (49.160)  207.300 
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу (134.936)  (190.145)
Искоришћени губитак претходних година 224,845  - 
Остало 1.836  (9.101)

 

 

 
42.585  8.054 

 
в) Одложена пореска средства и обавезе 

На дан 31. децембра 2015. године нето одложене пореске обавезе износе 598.722 хиљаде динара. 
При томе, од наведеног износа, износ од 614.335 хиљада динара представља одложене пореске 
обавезе по основу привремених разлика између основице по којој се некретнине, опрема и 
инвестиционе некретнине признају у пореском билансу и износа по којима су та средства исказана у 
финансијским извештајима. Износ од 18.720 хиљаде динара настао је по основу нереализованих 
добитака / губитака по основу вредновања хартија од вредности расположивих за продају, док је по 
основу резервисања за отпремнине запослених креирано одложено пореско средство у износу од 
34.333 хиљада динара. Кретање на рачуну одложених пореских обавеза су обелодањени у напомени 
34. Преглед непризнатих одложених пореских средстава по основу пореских губитака и пореских 
кредита дат је у наставку:  
    У хиљадама динара 

  Година истека  
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

Пренети порески губици:      
2012 2017  -  - 
2013 2018  -  - 
2014 2019  110.462  110.462 

    110.462  110.462 
Пренети порески кредити:      
2008 2018  11.894  11.894 
2009 2019  18.009  18.009 

    
 

 29.903   29.903 
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20. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

 2015.  2014. 

 
Нето добитак / губитак (у хиљадама динара) 370.318  (1.373.943)
Просечан пондерисани број акција 4.226.121  313.521 

Основна зарада по акцији (у динарима) 
 

87,63  (4.382,30)

 
 
21. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ  

ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ (АО) И ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 
 

Трошкови спровођења осигурања од аутоодговорности током 2015. године износили су 3.591.096 
хиљада динара и за 1.836.254 хиљаде динара (или 2.04 пута) су превазилазили режијски додатак у 
обављању послова осигурања од аутоодговорности, што није у складу са чланом 45. Закона о 
обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 
7/2013 – одлука Уставног суда), који прописује да наведени трошкови не могу бити већи од режијског 
додатка. Током 2015. године, провизија за продају АО полиса износила је 265.243 хиљадe динара, 
односно 2,70 % укупне фактурисане премије, што је у складу са чланом 45. Закона о обавезном 
осигурању у саобраћају, који предвиђа да ти трошкови не прелазе 5%. 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

 
Приходи    
Фaктурисaнa прeмиja:    
Брутo фaктурисaнa тeхничкa прeмиja 7.861.866  5.706.415 
Брутo фaктурисaн рeжиjски дoдaтaк 1.754.842  1.283.944 
Брутo фaктурисaнa прeвeнтивa 194.822  142.660 

9.811.530  7.133.019 
Прeнoснa прeмиja и нeистeкли ризици (1.071.457) (1.228.212)
Oстaли прихoди  2.936.628  1.738.181 

Укупни прихoди  
11.676.701  7.642.988 

Расходи    
Трошкови спровођења осигурања:    
Прoвизиja (265.243)  (188.820)
Oстaли TСO (3.325.853)  (2.841.619)

(3.591.096)  (3.030.439)
Oстaли рaсхoди  (6.709.846)  (4.827.007)

Укупни рaсхoди  
(10.300.942)

 
(7.857.446)

   
Укупнa дoбит/губитaк : 1.375.759  (214.458)
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22. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 
Табела кретања на рачунима нематеријалних улагања током 2014. и 2015. године дата је у 
наставку: 

 
         У хиљадама динара 

Концесије, 
патенти, 

лиценце и 
слична права  

Остала 
нематериј. 

улагања  Софтвер  

Нематер. 
улагања у  
припреми  

Аванси за 
нематериј. 

улагања  УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ            
Стање - 1. јануар 2014 411.827  2.276  814.712  158.503  3.525  1.390.843 

Повећања       150.095  17.652  167.747 
Активирања 122.404  -  2.587  (124.991)  -  - 
Остала смањења -  -  -  -  (21.162)  (21.162)
Отуђења и расходовање (9.555)  -  -  -  -  (9.555)

Стање - 31. децембар 2014 524.676  2.276  817.299  183.607  15  1.527.873 

Повећања       8.505  4.172  12.677 
Активирања 8.505  -  -  (8.505)  -  - 
Остала смањења -  -  -  -  (2.100)  (2.100)
Отуђења и расходовање -  -  -  -  -  - 

Стање - 31. децембар 2015 533.181  2.276  817.299  183.607  2.087  1.538.450 

 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 

           

Стање - 1. јануар 2014 255.263  2.276  553.823      811.362 

Амортизација 61.091  -  104.945  -  -  166.036 
Отуђења и расходовање (159)  -  -  -  -  (159)
Обезвређење -  -  -  -  -  - 

Стање - 31. децембар 2014 316.195  2.276  658.768  -  -  977.239 

Амортизација 82.959  -  87.032  -  -  169.991 
Отуђења и расходовање -  -  -  -  -  - 
Обезвређење -  -  -  178.826  -  178.826 

Стање - 31. децембар 2015 399.154  2.276  745.800  178.826  -  1.326.056 

 
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА)  
   ВРЕДНОСТ 

           

31. децембар 2014 208.481  -  158.531  183.607  15  550.634 

31. децембaр 2015 134.027  -  71.499  4.781  2.087  212.394 

 
Компанија је на дан 31.12.2015. године обезвредила нематеријална улагања у припреми у укупном 
износу од 178.826 хиљада динара (напомена 18). Обезвређење се односи на улагања извршена у 
набавку лиценци и софтвера „Инсис“ (за потребе животног осигурања) од компаније „Фадата“ и 
улагања у набавку софтвера „Исок“ од компаније „Инфолинк“. 
 
С обзиром на упоредни развој више различитих апликација за обављање послова осигурања, 
одлуком органа Компаније, 2014. године покренуте су активности за утврђивање стратегије даљег 
развоја информационог система. Одлучено је да се ангажује независни консултант на основу чијих 
анализа и резултата ће се утврдити даљи правац развоја информационог система. На основу 
резултата независне анализе, као и процене степена развијености започетих апликативних решења 
и потребних ресурса за њихов завршетак, Компанија је донела одлуку да се започети пројекти 
улагања у „Инсис“ и „Исок“ напусте. Последично, обезвређена је целокупна вредност започетих 
улагања у ове пројекте. 
 
Што се тиче неживотних осигурања, у складу са пословним планом Компанија намерава да задржи 
апликативно решење „Инсис“ као примарно решење за значајан део имовинских осигурања и да 
највећи део процеса који се тренутно обављају на застарелој апликацији пребаци на „Инсис“, тaкo дa 
за ово улагање нeмa индиција зa oбeзврeђeњe. 
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23. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА КОЈЕ СЛУЖЕ ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Табела кретања на рачунима некретнина и опреме током 2014. и 2015 године, дата је у наставку: 
 

          У хиљадама динара 

Земљиште  
Грађевин. 

објекти  Опрема  
Остала 
опрема  

НПО у 
припреми и 
улагања на 
туђим НПО  

Аванси 
НПО  УКУПНО  

НАБАВНА ВРЕДНОСТ              
Стање - 1. јануар 2014 25.807  6.349.214  1.828.725  94.445  63.723  4.991  8.366.905 

Повећања -  -  -  -  87.799  2.014  89.813 
Активирање -  13.135  61.844  -  (74.979) -  - 
Продаја -  -  (22.180) -  -  -  (22.180)
Расходовање и остала отуђења -  -  (59.868) (1.577)  (21)  -  (61.466)
Пренос са инвестиционих  
   некретина -  95.303  -  -  -  -  95.303 
Пренос на инвестиционе  
   некретине -  -  -  -  (698)  -  (698)
Смањења током године -  -  -  -  (21)  (665)  (686)

 
Стање - 31. децембар 2014 25.807  6.457.652  1.808.521  92.868  75.803  6.340  8.466.991 

 
Повећања -  -  120  3.412  27.025  2.210  32.767 
Активирање -  66.664  21.379  -  (80.353) -  7.690 
Продаја -  (1.220) (29.502) -  -  -  (30.722)
Расходовање и остала отуђења -  (3.154) (29.982) -  (1.921) (119)  (35.176)
Пренос са инвестиционих  
   некретина -  829  -  -  -  -  829 
Пренос на инвестиционе  
   некретине -  (1.500) -  -  -  -  (1.500)
Повећање по процени 39.727  453.814  -  -  -  -  493.541 
Смањење по процени (35)  (789.478) -  -  -  -  (789.513)
Смањења током године -  -  -  -  -  (8.431)  (8.431)

 
Стање - 31. децембар 2015 65.499  6.183.607  1.770.536  96.280  20.554  -  8.136.476 

 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ              
Стање - 1. јануар 2014 -  176.409  1.408.082  215  383  4.936  1.590.025 

Амортизација -  181.131  144.912  -  -  -  326.043 
Продаја -  -  (20.301) -  -  -  (20.301)
Расходовање и остала отуђења -  -  (58.995) -  -  -  (58.995)
Остала смањења -  -  -  -  -  55  55 

 
Стање - 31. децембар 2014 -  357.540  1.473.698  215  383  4.991  1.836.827 

 
Амортизација -  180.111  122.820  -  -  -  302.931 
Продаја -  (539)  (29.479) -  -  -  (30.018)
Расходовање и остала отуђења -  (200)  (29.487) -  -  (119)  (29.806)
Пренос на инвестиционе  
   некретине -  (209)  -  -  -  -  (209)
Смањење по процени -  (536.703) -  -  -  -  (536.703)
Остала смањења -  -  -  -  -  (4.872)  (4.872)

 
Стање - 31. децембар 2015 -  -  1.537.552  215  383  -  1.538.150 

 
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА)  
   ВРЕДНОСТ              
31. децембар 2014. године 25.807  6.100.112  334.823  92.653  75.420  1.349  6.630.164 

31. децембар 2015. године 65.499  6.183.607  232.984  96.065  20.171  -  6.598.326 
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23.      НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА КОЈЕ СЛУЖЕ ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ (наставак) 
 

Фер вредност некретина у власништу Друштва 
 
На дан 31. децембра 2015. године, земљиште и грађевински објекти Друштва исказани су по 
процењеној фер вредности. Наиме, за потребе Друштва урађена је процена тржишне вредности 
непокретности, на дан 31. децембра 2015. године, евидентираних у пословним књигама. Привредно 
друштво „Vision Consulting“ д.o.o. из Београда, као независни проценитељ који поседује адекватне 
квалификације и референце, извршио је процену на основу склопљеног уговора од 13. новембра 
2015. године. 
 
Процењена фер вредност непокретности извршена је применом тржишног и приносног приступа. 
 
1. Принoсни приступ – Meтoд кaпитaлизaциje, кao oснoвни мeтoд у прoцeни и Meтoд дискoнтoвaних 

нoвчaних тoкoвa зa хoтeлскe кaпaцитeтe. 
2. Tржишни приступ – Meтoд упoрeдивих цeнa, кao oснoвни мeтoд у прoцeни зeмљиштa и дoпунски 

мeтoд у прoцeни oбjeкaтa. Изузeтaк прeдстaвљajу нeкрeтнинe кoje су вaн упoтрeбe или зa кojимa 
нe пoстojи пoтрaжњa зa зaкупoм, гдe je тржишни приступ примeњeн кao oснoвнa тeхникa у 
прoцeни. 

Укупни ефекти процене фер вредности за непокретности (износи у хиљадама динара): 
 
Земљиште које служи за обављање делатности - (повећање 39.692 хиљаде динара): 

-  39.727 - књижено у корист ревалоризационих резерви 
-         35 - књижено на терет ревалоризационих резерви 
 

Грађевински објекти (повећање 201.038 хиљада динара ): 
- 452.187 - књижено у корист ревалоризационих резерви 
- 231.797 - књижено на терет ревалоризационих резерви 
-     1.628 - књижено у корист прихода (напомена 17) 
-   20.978 - књижено на терет расхода (напомена 18) 

 
Хијерархија фер вредности земљишта и грађевинских објеката у зависности од инпута коришћених 
за одмеравање фер вредности, дата је у наставку: 
     У хиљадама динара 
  

 
Ниво 1 

  
 

Ниво 2  

  
 

     Ниво 3 

 Фер вредност  
31. децембар   

2015. 

        
Грађевински објекти -  114,337  6,069,270  6,183,607 
Земљиште   1,211  64,288  65,499 

 

 
24. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ  

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Почетно стање - 1. јануар 3.296.461  3.403.650 

Повећања која су резултат стицања 28.252  1.853 
Продаја и друга смањења (12,802) (12.940)
Расходовање и остала отуђења -  (799)
Пренос са залихе или са некретнине коју користи власник 1.289  - 
Пренос на залихе или на некретнине којe користи власник (829)  (95.303)
Позитивни ефекти процене (напомена 12) 81.592  - 
Негативни ефекти процене (напомена 13) (319.880)  - 
 
Крајње стање - 31. децембар  3.074.083  3.296.461 

 
 

  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

65 
 

 
 

24. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (наставак)  
 
Фер вредност инвестиционих некретнина 
 
На дан 31. децембра 2015. године, инвестиционе некретнене Друштва исказане су по процењеној 
фер вредности. Наиме, за потребе Друштва урађена је процена тржишне вредности инвестиционих 
некретнина на дан 31. децембра 2015. године, евидентираних у пословним књигама Друштва. 
Привредно друштво „Vision Consulting“ д.o.o. из Београда, као независни проценитељ који поседује 
адекватне квалификације и референце, извршио је процену на основу склопљеног уговора са 
Компанијом. 
 

Укупни ефекти процене фер вредности за инвестиционе некретнине (износи у хиљадама динара): 
 
Инвестиционе некретнине (смањење 202.702 хиљаде динара ): 
-   54.756 - књижено у корист прихода 
- 257.458 - књижено на терет расхода. 
 
Инвестиционо земљиште (смањење 35.586 хиљада динара ): 
-   26.836 - књижено у корист прихода 
-   62.422 - књижено на терет расхода. 
 
У складу са Законом о осигурању и Одлуком о инвестирању средстава осигурања, Компанија на дан 
31.12.2015. године за покриће техничких резерви може користити непокретности и друга стварна 
права на непокретностима – ако су уписане у земљишне, односно друге јавне књиге у Републици, ако 
доносе принос, ако је њихова куповна цена одређена на основу процене овлашћеног процењивача и 
ако су без терета. 
 

Укупан износ књиговодствене вредности инвестиционих некретнина који Компанија не користи за 
покриће техничких резерви на дан 31.12.2015. године износи 909.346 хиљада динара. 

 
Хијерархија фер вредности инвестиционих некретнина у зависности од инпута коришћених за 
одмеравање фер вредности, дата је у наставку: 
 
     У хиљадама динара 
  

 
Ниво 1 

  
 

Ниво 2  

  
 

     Ниво 3 

 Фер вредност  
31. децембар   

2015. 

        
Инвестиционе некретнине  

- 
  

171,486 
  

2,902,597 
  

3,074,083 
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
                                                                                         

 
  У хиљадама динара 

31. децембар 2015. 31. децембар 2014. 

 %  Бруто  Исправка  Нето  Бруто  Исправка  Нето 

Учeшћа у капиталу зависних  
   правних лица: 

    

Дунав РЕ а.д., Београд 92,65% 433.626  -  433.626  433.626  -  433.626 
„Дунав Турист“ д.о.о., Београд  66,82% 125.515  (125.329)  186  125.515  (125.329)  186 
Дунав ауто д.о.о., Београд 100,00% 205.230  (126.163)  79.067  205.230  (126.163)  79.067 
Дунав Друштво за управљање  
   добр. пензијским фондом 

100,00% 
229.470  -  229.470  229.470  -  229.470 

Дунав Стокброкер а.д., Београд 100,00% 57.722  -  57.722  57.722  -  57.722 
Дунав осигурање ад, Бања Лука 87,56% 1.011.287  (234.210)  777.077  649.836  (234.210)  415.626 

  2.062.850  (485.702)  1.577.148  1.701.399  (485.702)  1.215.697 
Учeшћа у кап.придружених пр. лица:   
MTС банка  -  -  -  1.427.460  (739.978)  687.482 

             
Учeшћа у капиталу осталих  
   правних лица: 

 
1.335.627  (1.043.111)  292.516  624.605  (560.155)  64.450 

             
Инвестиције које се држе до  
   доспећа: 

 
           

Дугорочне државне ХОВ  269.567  -  269.567  1.603.426  -  1.603.426 

             
Остали дугорочни пласмани            
Дати депозити и кауције   4.230  (4.230)  -  4.226  (4.226)  - 
Депозити за гаранције МКО  53.291  (53.291)  -  50.393  (50.393)  - 
Остали дугорочни пласмани  6.219  (6.219)  -  6.184  (6.184)  - 

  63.740  (63.740)  -  60.803  (60.803)  - 
             

 3.731.784  (1.592.553)  2.139.231  5.417.693  (1.846.638)  3.571.055 

 
Кoмпaниja je, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 371/14 од 10.12.2014. године, извршила 
докапитализацију Дунав осигурања Бања Лука у априлу 2015. године куповином акција 9. емисије у 
износу од 1.999.960 ЕУР (3.911.852 КМ), а у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 77/15 од 
21.04.2015. године, Кoмпaниja je извршила докапитализацију Дунав осигурања Бања Лука у децембру 
2015. године куповином акција 11. емисије у износу од 999.919 ЕУР (1.955.791 КМ). Након спроведних 
докапитализација, учешће Компаније у Дунав осигурању Бања Лука износи 87,56% (31.12.2014. 
године учешће је износило 76,34%). 
 
Кoмпaниja као продавац je 24. децембра 2015. године закључила са Телекомом Србија као купцем  
уговор о продаји акција МТС банке а.д., у складу са којим је продала 1.190.700 комада акција укупне 
вредности 252.990 хиљада динара, из неживота. Имајући у виду да се акцијама МТС банке а.д. не 
тргује на организованом тржишту, те да су искључене са Београдске берзе, Друштво је, у сврху 
вредновања акција за потребе трансакције (продаје истих) користило процену њихове тржишне 
вредности. Процена вредности извршена је од стране независног проценитеља TCF д.о.о., Београд, 
применом тржишне методе помоћу мултипликатора или трансакција. Процена је заснована на 
подацима о финансијској позицији и резултатима пословања банке на дан, односно за периоде који 
се завршавају 31. децембра 2013., 2014. и 30. јуна 2015. године. Процењена вредност акције банке, 
тако добијена, износила је 212.48 динара и, као таква, прихваћена је од обе уговорне стране приликом 
трансакције продаје (куповине) акција. Имајући у виду да је трансакција извршена непосредно пред 
датум биланса стања, иста вредности је узета за потребе вредновања преосталог броја акција банке 
у портфељу Друштва.  
 
Продајом акција је учешће Компаније у МТС банци смањено на 14,6%, односно 203.488 хиљада 
динара. (31.12.2014. године учешће је износило 32,76%), чиме је МТС банка престала да буде 
придружено лице Компаније, а у пословним књигама је извршена је одговарајућа рекласификација 
са учешћа у капиталу придружених лица, на учешћа у капиталу других правних лица (и то живот – 
33.111 хиљада динара, неживот – 170.377 хиљада динара).  
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) 
 
Привредни суд у Панчеву је донео Решење Посл. бр. 1. Ст.5/2013 од 04.06.2014. године, правоснажно 
дана 14.10.2014. године, којим се отвара и обуставља стечајни поступак над стечајним дужником ХИП 
Aзoтaрa д.o.o., Пaнчeвo и потврђује се усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације 
(УППР) од 25.03.2014. године. У наведеном УППР-у Азотаре предвиђена је, између осталог, 
конверзија потраживања Компаније у капитал Азотаре која је регистрована у Агенцији за привредне 
регистре дана 25.02.2015. године чиме је Компанија уписна као члан са власничким уделом у Азотари 
у износу од 222.105 хиљада динара односно 1,0036%. Наведени износ учешћа у капиталу Азотаре је 
у пословним књигама Компаније прокњижен у неживоту на конту 03810 услед чега је дошло до 
повећања на позицији Учешћа у капиталу осталих правних лица. Наведено учешће исправљено је у 
износу од 197.527 хиљада динара. 
 
Друштво је на дан 31.12.2015. године извршило обезвређење вредности учешћа у капиталу МТС 
банке, у износу од 102.970 хиљада динара (живот 16.755 хиљада динара, неживот 86.215 хиљада 
динара) и ХИП Азотаре у износу од 197.527 хиљада динара. Након прокњижених обезвређења нето 
вредност Учешћа у капиталу осталих правних лица износи укупно 292.516 хиљада динара, од чега је 
у животу 33.111 хиљада динара (МТС банка), а у неживоту је 259.405 хиљада динара (МТС банка, 
ХИП Aзoтaрa, РТЦ Шабац, ХК Слoбoднa зoнa ад Бeoгрaд, Београдска берза и др.) 
 
Инвестиције које се држе до доспећа у које спадају дугорочне државне хартије од вредности су 
31.12.2015. године мање за 83,19% у односу на 31.12.2014. године због рекласификације на 
финансијске пласмане, на позицију Остали краткорочни финансијски пласмани, државне ХоВ-део 
који доспева до 1 године, с обзиром да им је преостали рок доспећа краћи од годину дана. Укупна 
номинална вредност главнице дугорочних државних ХоВ које су остале на позицији Инвестиција које 
се држе до доспећа износи 2.152.000 хиљада ЕУР или 261.739 хиљада динара (од чега 1.286.000 
хиљада ЕУР у животу,а 866 хиљада ЕУР у неживоту), при чему 1.052.000 хиљада ЕУР или 127.951 
хиљада динара доспева 2017. године (од чега живот 186 хиљада ЕУР, а неживот 866 хиљада ЕУР), 
800 хиљада ЕУР или 97.301 хиљада динара доспева 2018. године (живот), а 300 хиљада ЕУР или 
36.488 хиљада динара доспева 2026. године (живот). 
 
Корекција oбeзврeђeњa учeшћa у кaпитaлу повезаних правних лица извршена је на бази усклађивања 
нето књиговодствене вредности учeшћa у кaпитaлу повезаних правних лица са припадајућом нето 
имовином повезаних правних лица. 

 
26. ПОТРАЖИВАЊА 

       У хиљадама динара 
 31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

 Бруто  Исправка  Нето  Бруто  Исправка  Нето 

Потраживања по основу:            
Прeмијe животних осигурања 416.994  (377.109)  39.885  337.072  (287.022)  50.050 
Прeмијe неживотних осигурања 5.872.807  (4.298.294)  1.574.513  6.372.195  (4.612.181)  1.760.014 
Прeмијe саосигурања 86.947  (2.326)  84.621  33.191  (28.119)  5.072 
Учешћа у накнади штета у земљи   257.847  (41.802)  216.045  131.860  (5.774)  126.086 
Провизије из послова саосигурања  
   и реосигурања 28.005  -  28.005  14.390  -  14.390 
Права на рeгрeс у земљи 875.415  (780.813)  94.602  810.334  (739.055)  71.279 
Права на рeгрeс у иностранству 1.919  (666)  1.253  1.596  (662)  934 
Услужнa ликвидација и исплата  
   штета 21.024  (16.767)  4.257  19.164  (14.480)  4.684 
Дати аванси за штете из осигурања 
   и остали дати аванси 264.292  (168.632)  95.660  248.381  (122.018)  126.363 
Потраживања од повезаних  
   правних лица  4.400  (3.807)  593  5.957  (5.957)  - 
Камате на доспеле премије 505.541  (505.541)  -  596.008  (586.941)  9.067 
Потраживања за остале камате 122.758  (122.456)  302  90.283  (87.737)  2.546 
Потраживања од запослених 57.010  (660)  56.350  61.748  (670)  61.078 
Остала потраживања 3.326.491  (3.284.819)  41.672  3.339.450  (3.297.345)  42.105 

 
 11.841.450  (9.603.692)  2.237.758  12.061.629  (9.787.961)  2.273.668 
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26. ПОТРАЖИВАЊА (наставак) 
 

Потраживања према рочности доспећа 
 

      У хиљадама динара 

   31. децембар 
Премија 

осигурања 
Премија 

саосигурања 

Учешће у 
накнади 

штета Регреси Камата 

Остала 
потражи-

вања Укупно 

Недоспело 
2014 1.371.970 29.370 110.899 57.773 55 465.720 2.035.787 
2015 1.234.195 73.092 182.765 47.146 352 59.864 1.597.414 

0 - 60 
2014 580.798 2.250 20.789 23.643 1.167 13.549 642.196 
2015 489.636 7.989 457 26.784 2.194 128.350 655.410 

60 - 90 
2014 227.860 68 0 5.891 474 25.530 259.823 
2015 274.633 3.488 60.287 15.013 99 37.799 391.319 

90 и више 
2014 4.528.638 1.504 173 724.623 594.312 3.274.573 9.123.823 
2015 4.291.337 2.378 14.340 788.390 502.896 3.597.966 9.197.307 

           
СВЕГА 2014 6.709.266 33.192 131.861 811.930 596.008 3.779.372 12.061.629 

СВЕГА 2015 6.289.801 86.947 257.849 877.333 505.541 3.823.979 11.841.450 

 
 
27. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

       у хиљадама динара 
 31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

  Бруто    Исправка    Нето    Бруто    Исправка    Нето  

Финансијска средства  

   расположива за продају:            
Власничке ХоВ  630.164  (351.843)  278.321  630.164  (252.957)  377.207 

            
Финансијска сред. која се     
   исказују по фер вред. кроз  
   биланс успеха:            
Дужничке ХоВ  9.866.557  -  9.866.557  45.512  (227)  45.285 
Власничке ХоВ  455.245  (261.293)  193.952  461.261  (315.544)  145.717 

 10.321.802  (261.293)  10.060.509  506.773  (315.771)  191.002 
            

Краткорочни депозити код  
   банака 1.520.000  -  1.520.000  250.832  -  250.832 

            
Остали краткорочни  
   финансијски пласмани            
Државне ХоВ -део који доспева 
   до 1 год. 1.337.513  -  1.337.513  1.210.390  -  1.210.390 

Депозити код MTС банке 313.110  -  313.110  215.411  -  215.411 
Корпоративне обвезнице 1.567.244  (1.391.566)  175.678  1.522.008  (1.345.021)  176.987 
Остало 45.074  (45.074)  -  21.140  (21.039)  101 

 3.262.941  (1.436.640)  1.826.301  2.968.949  (1.366.060)  1.602.889 

 
 15.734.907  (2.049.776)  13.685.131  4.356.718  (1.934.788)  2.421.930 

 
Финансијски пласмани на дан 31.12.2015. године бележе значајно повећање у односу на 31.12.2014. 
године, што је највећим делом последица улагања у државне хартије од вредности и орочавања 
депозита. 
 
Позиција Финансијска средства расположива за продају обухвата акције Комерцијалне банке чија је 
вредност на дан 31.12.2015. године износи 278.321 хиљада динара (живот 39.430 хиљада динара, 
неживот 238.891 хиљада динара) што представља смањење у односу на крај претходне године за 
26,21%. Промена вредности је последица пада вредности акција које Компанија поседује у 
портфолиу, са 2.201 динар по акцији колико је износила вредност на дан 31.12.2014. године. на 1.624 
динара по акцији колико је износила вредност на дан 31.12.2015. године. 
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27.      ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) 

 
Компанија поседује укупно 171.380 акција Комерцијалне банке од којих се 24.280 акција води у 
животу, а 147.100 акција је у неживоту. С обзиром да Компанија, у складу са МРС 39,  врши свођење 
књиговодствене вредности на тржишну вредност, у пословним књигама је извршено обезвређење 
учешћа у капиталу Комерцијалне банке као последица наведеног пада цене акција банке.  
 

Дужничке ХоВ у оквиру позиције Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс 
успеха бележе раст на дан 31.12.2015. године у односу на крај 2014. године у нето износу од 9.821.271 
хиљада динара што је последица улагања средстава Компаније, добијених крајем 2014. године кроз 
докапитализацију, у државне хартије од вредности и реинвестирања средстава од наплаћених 
државних ХоВ у исту врсту хартија. Компанија је у 2015. години од средстава из докапитализације 
купила државних ХоВ чија укупна набавна вредност износи 6,99 милијарди динара, док је по основу 
реинвестирања средстава од наплаћених државних ХоВ и из слободних средстава из текућих 
прилива купљено државних ХоВ чија укупна набавна вредност износи 4,31 милијарда динара. Такође, 
Компанија је у 2015. години вршила и продају државних ХоВ чија укупна продајна вредност износи 
2,14 милијарди динара. Процењена вредност државних хартија од вредности које Компанија има у 
портфолиу на дан 31.12.2015. године износи 9.866.557 хиљада динара (живот 1.640.274 хиљада 
динара, неживот 8.226.283 хиљаде динара), од чега се на ХоВ по основу средстава из 
докапитализације односи 5.491.443 хиљаде динара (живот 440.742 хиљаде динара, неживот 
5.050.701 хиљада динара), а на ХоВ купљене из слободних средстава и из текућих прилива, као и по 
основу реинвестирања средстава од наплаћених државних ХоВ се односи 4.375.114 хиљада динара 
(живот 1.199.531 хиљада динара, неживот 3.175.583 хиљаде динара). 
 

Власничке ХоВ у оквиру позиције Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс 
успеха обухвата акције којима се тргује чија нето књиговодствена вредност на дан 31.12.2015. године 
износи 193.952 хиљаде динара (живот 26.980 хиљада динара, неживот 166.972 хиљаде динара) и 
бележи пад на дан 31.12.2015. године у односу на крај 2014. године у нето износу од 14.352 хиљаде 
динара односно 6,89%. Пад вредности је последица продаје акција емитената Тигар, Металац, 
Марфин банка, Сунце, Чачанска банка, ШКО Аик Врање (ликвидација) и ПИ Панонка и промене 
вредности акција које Компанија поседује у портфолиу (у складу са МРС 39 извршено је усклађивање 
књиговодствене вредности са тржишном вредношћу). Средства од продаје наведених акција су 
искоришћена за куповину акција НИС-а.  
 
Позиција Краткорочни депозити код банака бележи повећање вредности у износу од 1.269.168 
хиљада динара, од чега повећање у животу износи 307.000 хиљада динара, а у неживоту износи 
962.168 хиљада динара, а што је највећим делом последица орочавања слободних средстава 
Компаније из текућих прилива, као и орочавања средстава са рачуна Компаније (депозити по 
виђењу). Каматне стопе по којима су орочени депозити на дан 31.12.2015. године су углавном везане 
за референтну стопу НБС и крећу се у распону од 3,05% до 4,1%, зависно од износа депозита и рока 
доспећа. Средства животних осигурања у износу од 327.000 хиљада динара су орочена код Аик 
банке, Ерсте банке и Сбер банке, док су средства неживотних осигурања у износу од 1.193.000 
хиљада динара орочена код Аик банке, Алфа банке, Халк банке (раније Чачанска банка), Ерсте банке 
и Сбер банке. Компанија по свим ороченим ненаменским депозитима на дан 31.12.2015. године има 
Изјаве банака дa сe банке нeћe кoмпeнзoвaти нa тeрeт тих срeдстaвa Компаније, oднoснo дa их нeћe 
зaдржaвaти пo билo кoм oснoву, сходно тaчки 6. стaв 2. Oдлуке НБС o инвeстирaњу срeдстaвa 
oсигурaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 55/2015). Компанија, као део редовних активности, на дан 
31.12.2015. године има депонована девизна средства код МТС банке (у оквиру позиције Остали 
краткорочни финансијски пласмани, неживот) у износу од 2.574.364 ЕУР (313.110 хиљада динара), за 
потребе издавања од стране банке чинидбених и плативих гаранција за учествовање Компаније на 
тендерима за осигурање, приликом закључења уговора о осигурању тј. као средство финансијског 
обезбеђења за потребе осигурања по којима је Компанија налогодавац, а корисник гаранције је треће 
лице (потенцијални или постојећи осигураник).  
 
Вредност државних хартија од вредности у оквиру позиције Државне ХоВ-део који доспева до 1 год. 
на дан 31.12.2015. године износи 1.337.513 хиљаде динара  (живот 595.988 хиљада динара, неживот 
741.525 хиљада динара). Номинална вредност ових државних ХоВ износи 10,68 милиона ЕУР (живот 
4,79 милиона ЕУР, доспеће 20.06.2016. и 31.07.2016., неживот 5,89 милиона ЕУР, доспеће 
28.03.2016.). Ове ХоВ су иницијално књижене на дугорочним пласманима, али су прекњижене на 
позицију краткорочних пласмана с обзиром да им је преостали рок доспећа постао краћи од годину 
дана. Просечна годишња каматна стопа на наведене хартије од вредности је 4.5%. 
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27. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) 
 
Вредност корпоративних обвезница у оквиру позиције Остали краткорочни финансијски пласмани на 
дан 31.12.2015. године износи 175.678 хиљада динара, нето (живот 16.555 хиљада динара, неживот 
159.123 хиљаде динара). Компанија је у 2015. години наплатила динарску обвезницу са валутном 
клаузулом емитента Ваљаоница бакра Севојно IV емисије у укупном износу од 233.283 хиљаде 
динара. Део средства од наплаћене корпоративне обвезнице је, у складу са Протоколом о 
реструктуирању дуга путем издавања обвезница од 29.06.2012. године и Oдлуком Надзорног одбора 
Компаније, реинвестиран у нову динарску обвезницу са валутном клаузулом Ваљаонице бакра 
Севојно V eмисиjе. Наведене обвезнице су купљене  17.07.2015. године у износу од 1.440.000 ЕУР у 
динарској противвредности и доспевају на наплату 11.07.2016. године. Средства обезбеђења су 
менице Ваљаонице и јемаца Житомлин и YU Point. Процењена вредност обвезница Ваљаонице на 
дан 31.12.2015. године износи 175.678 хиљада динара, нето (живот 16.555 хиљада динара, неживот 
159.123 хиљаде динара). 

Компанија у портфолиу има и обвезнице других емитената (Пупин телеком, Тигар, Еурополис 011, 
Интеркомерц, Котекс, Концерн Фармаком, Галеника, WEG Tehnology, MВM Moтoрс, Зaстaвa прoмeт 
арена моторс) чија бруто књиговодствена вредност износи 1,39 милијарди динара (живот 674,3 
милиона динара, неживот 717,3 милиона динара), док је нето књиговодствена вредност нула 
(потраживања су у потпуности исправљена). Поједини емитенти су у стечају (Концерн Фармаком, 
Зaстaвa прoмeт арена моторс) и Компанија је потраживања пријавила у стечајну масу и она су у 
целости призната, док је код неких емитената покренут поступак реорганизације путем Унапред 
припремљеног плана реорганизације (Интеркомерц, Котекс) или је УППР усвојен и правоснажан 
(Пупин телеком, Тигар). Због немогућности наплате потраживања редовним путем, Компанија је 
активирала менице редовним и судским путем и покренула поступке активирања хипотека и залога 
на покретним стварима (Еурополис 011, WEG Tehnology, MВM Moтoрс) односно извршила пријаву 
потраживања у поступку реорганизације код Агенције за приватизацију (Галеника). 
 
 

28.  СТРУКТУРА ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА 

 
У наредном прегледу дата је табела кретања на рачунима исправке вредности дугорочних и 
краткорочних финансијских пласмана и потраживања током 2014. и 2015. године: 
 

      У хиљадама динара
 
 
 
 
 

Исправка вредности 

 

Учешћа у 
капиталу 

зависних и 
придружених 
правних лица
(напомена 25)

Учешћа у 
капиталу осталих 

правних лица
(напомена 25)

Потраживања
(напомена 26)

Краткорочни 
финансијски 

пласмани
(напомена 27)

         
Стање 1. јануар 2014. године  1.114.699  550.783  8.514.438  2.875.427 
Додатна исправка  110.982  9.993  1.171.059  183.190 
Наплаћена исправљена  
   потраживања и укидање  
   исправке по обрачуну  -  -  (1.024.782) 
Рекласификације  -  -  1,127,246  (1.127.246)
Друго  -  (621)   3.417 

         
Стање 31. децембар 2014. године  1.225.681  560.155  9.787.961  1.934.788 

         
Стање 1. јануар 2015. године  1.225.681  560.155  9.787.961  1.934.788 
Додатна исправка  -  300.497  911.739  114.821 
Наплаћена исправљена потраж.  -  -  (416.475) (44.772) 
Укидање исправке вр. по обрач.  -  -  (679.533) - 
Продаја инструмената  (557.484) -  -  - 
Рекласификације (МТС банка)  (182.495) 182.495  -  - 
Вредновање ХоВ преко капитала  -  -  -   (44.939)
Друго  -  (36) -  - 

         
Стање 31. децембар 2015. године  485.702  1.043.111  9.603.692  2.049.776 
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29. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2015.  

31. децембар  
2014. 

    
Текући рачуни - животна осигурања 98.680  20.691 
Текући рачуни - неживотна осигурања 724.697  5.016.070 
Дeвизни рачуни - животна осигурања 24.015  128.473 
Дeвизни рачуни - неживотна осигурања 102.369  1.841.883 
Чекови 5.479  1.625 
Издвојена новчана средства 55.340  55.035 
Oстала нoвчана срeдства  6.300  6.300 

1.016.880  7.070.077 

 
 
30. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Разграничени трошкови прибаве осигурања 2.004.570  1.875.705 
Друга активна временска разграничења 74.014  30.188 

2.078.584  1.905.893 

 
а) Унапред плаћени трошкови прибаве осигурања 

 
Компанија врши разграничење трошкова прибаве неживотних осигурања у сразмери учешћа 
преносне премије неживотних осигурања у укупној бруто премији неживотних осигурања, појединачно 
по свим законским врстама неживотних осигурања. 
 
На дан 31.12.2015. године извршено је разграничење трошкова прибаве у укупном износу од 
2.004.570 хиљада динара (31.12.2014. године разграничење је износило 1.875.705 хиљада динара). 
 
Кретање на рачуну унапред плаћени трошкови прибаве осигурања: 
 
 У хиљадама динара 
 31. 2015.  2014. 

 
Почетно стање разграничених трошкова прибаве на дан 01.01. 1.875.705  1.777.991 

Разграничени трошкови прибаве који се преносе у следећу год. 5.112.730  4.749.080 
Укидање разграничених тр. из претходне год. (пренос на расходе  
   текуће године) 4.983.865  4.651.366 

Стање на дан 31.12. 2.004.570  1.875.705 
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31.      ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И   
РЕТРОЦЕСИОНАРА  
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача,  
   реосигуравача и ретроцесионара 184.815  128.520 
Резервисане штете које падају на терет саосигуравача,  
   реосигуравача и ретроцесионара 504.619  787.977 
Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача,  
   реосигуравача и ретроцесионара 2.519  2.200 
 
 691.953  918.697 

 

 

32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

    
Основни и остали капитал 5.853.775  10.753.274 
Резерве -  378.983 

 - Емисиона премија -  39.563 
 - Законске стат. и друге резерве -  339.420 

Ревалоризационе резерве 3.164.375  2.936.163 
Нереализовани добици 203.070  203.070 
Нереализовани губици (144.535)  - 
Нераспоређена добит 372.913  261.784 

 - Нераспоређена добит ранијих година 2.595  261.784 
 - Нераспоређена добит текуће године 370.318  - 

Губитак до висине капитала -  (5.540.267) 
 - Губитак из ранијих година -  (4.166.324) 
 - Губитак текуће године -  (1.373.943) 

9.449.598  8.993.007 

 
Према финансијским извештајима за 2014. годину исказан је губитак у укупном износу од 5.540.267 
хиљада динара . 
 
Извршни одбор Компаније је на седници одржаној 08.04.2015. године донео Закључак И бр. 203/15 
којим је размотрио и прихватио Предлог одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала ради 
покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, а која се доставља Надзорном одбору 
Компаније на разматрање и одлучивање. Надзорни одбор Компаније је на седници одржаној 
21.04.2015. године утврдио Предлог Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала ради 
покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, Н број 62/15. 
 
Скупштина Компаније је на редовној седници одржаној 29.04.2015. године донела Одлуку о покрићу 
губитка и смањењу основног капитала ради покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, 
С број 8/15. Наведеном Одлуком је предвиђено да се покриће губитка исказаног у финансијским 
извештајима за 2014. годину врши на терет нераспоређене добити из ранијих година у износу од 
261.784 хиљаде динара, резерви из добити у износу од 339.420 хиљада динара, емисионе премије у 
износу од 39.563 хиљаде динара и основног капитала  у износу од 4.899.500 хиљада динара.  
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак) 
 
32.1. Основни и остали капитал 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Акцијски капитал 2.754.874  5.113.606 
Друштвени капитал 2.967.480  5.508.247 
Oстали капитал 131.421  131.421 

5.853.775  10.753.274 

 
У пoслoвнoј 2004. гoдини, Компанија је извршила хомогенизацију номиналне вредности акцијског 
капитала, односно претварање дела ревалоризационих резерви у основни капитал. Комисија за 
хартије од вредности је својим Решењима бр. 4/0-29-1487/6-04 односно бр. 4/0-23-1615/3-04 од 14. 
децембра 2004. године дала одобрење за издавање хартија од вредности ради замене постојећих 
акција због промене њихове номиналне вредности, односно одобрење за издавање акција ради 
претварања резерви у основни капитал. Након спроведених промена, акцијски капитал Компаније на 
дан 31. децембра 2004. године састојао се од 259.179 обичних акција појединачне номиналне 
вредности од 1.210 динара, док је друштвени капитал исказан кроз 4.552.270 обрачунских акција 
номиналне вредности 1.210 динара по акцији.  
 

У пoслoвнoј 2014. гoдини, Скупштина акционара Компаније је на Ванредној седници одржаној 
12.12.2014. године донела Одлуку о издавању обичних акција II РС емисије ради повећања основног 
капитала без објављивања проспекта. Сходно одлуци, Компанија је издала 3.966.942 комада 
обичних акција II РС емисије појединачне номиналне вредности од 1.210,00 динара, односно у 
укупном обиму од 4.799.999.820 динара.  
 

Намена средстава прикупљених издавањем ове емисије акција је повећање основног капитала 
Компаније ради реализације развојних планова и јачања конкурентске позиције на тржишту. Акције II 
РС емисије понуђене су једном купцу, квалификованом инвеститору, Републици Србији, без 
објављивања проспекта.  
 

Докапитализација Компаније (уплата средстава од стране Републике Србије) извршена је 26.12.2014. 
године на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-16168/2014 од 25.12.2014. године, 
а акције II емисије су уписане у ЦРХоВ дана 26.12.2014. године, након чега је стање акцијског 
капитала Републике Србије у акцијском капиталу Компаније на дан 31.12.2014. године следеће: 
 

Емисија обичних 
акција  

Укупан број 
акција 

Номинална вредност 
једне акције 

31.12.2014. 

Укупна номинална 
вредност 31.12.2014.  

у динарима 

Прва емисија 9.513 1.210,00 11.510.730 
Друга емисија 3.966.942 1.210,00 4.799.999.820 

 3.976.455 1.210,00 4.811.510.550 
 

Након спроведених промена, акцијски капитал Компаније на дан 31. децембра 2014. године је 
износио 5.113.606 хиљада динара и састојао се од 4.226.121 обичне акције појединачне номиналне 
вредности од 1.210 динара, док је друштвени капитал износио 5.508.247 хиљада динара исказан кроз 
4.552.270 обрачунских акција номиналне вредности 1.210 динара по акцији. На дан 31. децембар 
2014. године, берзанска цена акција Компанијe износила је 836,00 динара (31. децембрa 2013. 
године: 853,00 динара). 
 

Скупштина Компаније је на редовној седници одржаној 29.04.2015. године донела Одлуку о покрићу 
губитка и смањењу основног капитала ради покрића губитка смањењем номиналне вредности акција, 
С број 8/15. Смањење основног капитала извршено је, у складу са чланом 321. Закона о привредним 
друштвима, смањењем номиналне вредности обичних акција са 1.210,00 динара по акцији на 
вредност од 651,8681249923820 динара по акцији, чиме је вредност акцијског капитала смањена за 
2.358.733 хиљаде динара, а вредност друштвеног капитала је смањена за 2.540.767 хиљада динара. 
Акционари исте класе у спровођену поступка смањења основног капитала Компаније имају исти 
третман, који се обезбеђује сразмерним смањењем вредности њихових акција.  
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак) 
 
32.1. Основни и остали капитал (наставак) 

 
Након извршеног смањења капитала у априлу 2015. године, основни капитал Компаније износи 
5.722.353 хиљада динара од чега акцијски капитал износи 2.754.874 хиљаде динара, а друштвени 
капитал износи 2.967.479 хиљада динара.  
 
У конкретном случају, смањење основног капитала Компаније нема за последицу промену нето 
имовине Компаније, па се на ово смањење капитала не примењују одредбе из члана 319. Закона о 
привредним друштвима у погледу заштите поверилаца.  
 
Компанија је извршила регистрацију наведене Одлуке о смањењу капитала у Агенцији за привредне 
регистре о чему је добила Рeшeњe АПР бр. БД 57930/2015 од 03.07.2015. године, а у Централном 
регистру ХоВ је смaњeње акцијског кaпитaлa извршено 12.08.2015. године. 
 
На дан 31. децембар 2015. године акциjски капитал Компаније (књиговодствена вредност) у износу 
од 2.754.874 хиљаде динара (31. децембрa 2014. године: 5.113.606 хиљада динара) налазио се у 
поседу укупно 3.481 акционара, од којих су 3.304 физичка лица, 160 правна лица и 17 су кастоди лица 
(31. децембрa 2014. укупно 3.517 акционара, од којих су 3.327 физичка лица, 175 правна лица и 15 
су кастоди лица). 
 
Структура акцијског капитала на дан 31. децембра била је следећа: 
 

 31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

Акционар: 
% 

учешћа  
Број  

акција  
У хиљадама 

динара  
% 

учешћа  
Број  

акција  
У хиљадама 

динара 

 
Република Србија 94,09%  3.976.455  2.592.124  94,09%  3.976.455  4.811.511 
Комерцијална банка а.д. 0,62%  26.207  17.084  0,62%  26.207  31.710 
Utma commerc д.о.o. 0,41%  17.493  11.403  0,41%  17.493  21.166 
АМС осигурање а.д.о. 0,35%  14.600  9.517  0,35%  14.600  17.666 
Prudence capital ad Beograd 0,23%  9.551  6.226  0,13%  5.484  6.636 
Рударско топ. басен Бор 0,18%  7.709  5.025  0,18%  7.709  9.328 
Саобраћајни факултет 0,13%  5.547  3.616  0,13%  5.547  6.712 
Металац ад Г. Милановац 0,13%  5.391  3.514  0,13%  5.391  6.523 
ТЦК Косјерић доо 0,12%  5.242  3.417  0,12%  5.242  6.343 
Клинички центар 0,12%  5.174  3.373  0,12%  5.267  6.373 
Остала правна лица 1,50%  63.571  41.441  1,65%  69.889  84.565 
Custody лица 0,85%  35.690  23.265  0,79%  33.543  40.587 
Физичка лица 1,27%  53.491  34.869  1,26%  53.294  64.486 

 
 100,00%  4.226.121  2.754.874  100,00%  4.226.121  5.113.606 

 

Друштво је у 2015. години извршило поделу укупног основног капитала (веза напомена 43) у износу 
од 5.722.354 хиљаде динара на  

- животна осигурања                                          885.000 хиљада динара и  
- неживотна осигурања                                4.837.354 хиљаде динара. 

 

У складу са чланoм 27. Закoна o oсигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014), оснoвни кaпитaл 
aкциoнaрскoг друштвa зa oсигурaњe нe мoжe бити мaњи oд динaрскe прoтивврeднoсти слeдeћих 
изнoсa и тo зa:  
 

- живoтнa oсигурaњa 3.200.000 ЕУР,  
- свe врстe нeживoтних oсигурaњa 3.200.000 ЕУР. 

Основни капитал Компаније (друштвени и акцијски) на дан 31.12.2015. године износи за живoтнa 
oсигурaњa 885.000 хиљада динара односно 7.276.398 ЕУР, а за неживoтнa oсигурaњa износи 
4.837.354 хиљаде динара односно 39.772.329 ЕУР (31.12.2014. године, у складу са чланoм 28. тада 
важећег Закoна o oсигурању, законски минимум за основни капитал је износио 8.500.000 ЕУР у 
динарскoј прoтивврeднoсти, а основни капитал Компаније (друштвени и акцијски) на дан 31.12.2014. 
године износи је 10.621.853 хиљаде динара односно 87.814.173 ЕУР). 
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32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (наставак) 
 
32.1. Основни и остали капитал (наставак) 

 
Oстали капитал исказан у износу од 131.421 хиљада динара, фoрмиран је у складу са захтeвима из 
МСФИ 1, “Прва примeна Мeђунарoдних стандарда за финансијскo извeштавањe” и прeлазних 
oдрeдби Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за 
друштва за осигурање, на oснoву кoга јe Компанија извршила рeкласификацију извoра ванпoслoвних 
срeдстава у кoрист рачуна oсталoг капитала.  
 

32.2.   Резерве 
 
На дан 31.12.2015. године средства резерви износила су 378.983 хиљаде динара. На основу одлуке 
Скупштине акционара од 29.04.2015. године, С број 8/15, средства резерви су искоришћена за 
покриће дела губитка исказаног у финансијским извештајима за 2014. годину. 
 

32.3 Нереализовани добици / губици 
 
Нереализовани добици у износу од 203.070 хиљада динара односе се на добитке по основу повећања 
фер вредности акција Комерцијалне банке које су класификоване као финансијска имовина 
расположива за продају. 
 
Нереализовани губици у износу од 144.535 хиљада динара односе се на актуарске губитке по основу 
планова дефинисаних примања у износу 60.482 хиљада РСД и нереализоване губитке по основу 
смaњења фер вредности акција Комерцијалне банке које су класификоване као финансијска имовина 
расположива за продају у износу од 84.053 хиљаде динара.  

 
32.4. Промене на капиталу 

 
Промене на капиталу у 2014. и 2015. години приказане су у у следећој табели: 
 

 

Основни и 
остали 

капитал  Резерве  
Ревалор. 
резерве  

Нереализов 
добици / 
губици  

Нераспор. 
добит  

Губитак до 
висине 

капитала  Укупно 

Стање, 1. јануар 2014.  5.953.275  378.983  3.063.684  101.973  127.276  (4.150.349) 5.474.842 

Докапитализација РС 4.799.999  -  -  -  -  -  4.799.999 
Отуђења основних средстава -  -  (245) -  -  -  (245) 
Вредновање ХОВ  
   расположивих за продају -  -  -  118.938  -  -  118.938 
Реализоване рев. резерве -  -  (127.276) -  127.276  -  - 
Одложени порески ефекати -  -  -  (17.841) -  -  (17.841) 
Остала повећања / смањења -  -  -  -  7.232  (15.975) (8.743) 
Нето губитак текуће године -  -  -  -  -  (1.373.943) (1.373.943) 
Стање, 31. децембар 2014.  
   године 10.753.274  378.983  2.936.163  203.070  261.784  (5.540.267) 8.993.007 

Стање, 1. јануар 2015.  10.753.274  378.983  2.936.163  203.070  261.784  (5.540.267) 8.993.007 

Покриће губитка (4.899.499) (378.983) -  -  (261.784) 5.540.267  - 
Повећење рев.резерви –    
   процена  -  -  260.081  -  -  -  260.081 
Вредновање ХОВ  
   расположивих за продају -  -  -  (98.886) -  -  (98.886) 
Отуђење основних сред.     (2,595)   2,595    - 
Актуарски губици  -  -  -  (45,649) -  -  (45,649) 
Одложени порески ефекати -  -  (33.058) -  -  -  (33,058) 
Нето добитак текуће године  -  -  -  -  370.318  -  370.318 
Oстало -  -  3.784  -  -  -  3.784 
Стање, 31. децембар 2015.  
   године 5.853.775  -  3.164.375  58.535  372.913  -  9.449.598 
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33. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2015.  

31. децембар 
2014. 

    
Математичка резерва  3.283.877  2.846.059 
Резерве за изравнање ризика 60.554  1.481.966 
Резерве за бонусе и попусте 39.530  - 
Друга дугорочна резервисања 676.937  535.736 

4.060.898  4.863.761 

 
Позиција других дугорочних резервисања састоји се од резервисања за судске спорове у износу од 
192.780 хиљада динара, и резервисања за бенефиције запослених у износу од 484.157 хиљада 
динара. Промене на рачунима дугорочних резервисања у 2014. и 2015. години биле су следеће: 

 

 
Матeматичка 

резерва*  

Резерве за 
изравнање 
ризика****  

Резерве за 
бонусе и 

попусте***  

Резервисања 
за отпремнине 

и јубиларне 
награде **  

Резервисања 
за судске 

спорове у току  Укупно 

 
Стање, 1. јануар 2014.  2.945.048  1.030.282  -  397.336  49.720  4.422.386 

Додатна резервисања 362.353  527.351  -  31.152  137.400  1,058,256 
Смањења по обрачуну (461.655) (75.667) -  -  -  537,322 
Искоришћена резерв.       (79.872)  -  (79.872)
Остало 313  -  -    -  313 

Стање, 31. децембар  
   2014. 2.846.059  1.481.966  -  348.616  187.120  4.863.761 

Додатна резервисања  443.898  -  39.530  108.016  5.660  597.104 
Смањења по обрачуну (6.399) -  -  -  -  (6.399)
Искоришћена резерв -  -  -  (16.105)  -  (16.105)
Остало  319  (1) -  -  -  318 
Укидање резервисања   (1.421.413) -  -  -  (1.421.413)

Стање, 31. децембар  
   2015.  3.283.877  60.554  39.530  484.157  192.780  4.060.898 

* Математичка резерва се обрачунава по нето проспективној методи. 
** Обелодањивање дугорочних резервисања за бенефиције запослених се врши у складу са Међународним  
рачуноводственим стандардом 19 

*** Формирано у складу са новим прописима 
**** Укинуто у складу са новим прописима 

 
33.1. Математичка резерва 

 
Обрачун матемтичке резерве извршен је у складу са актима Компаније и релевантном Одлуком НБС. 
Математичка резерва на дан 31.12.2015. године износи 3.283.877 хиљада динара. Од овог износа на 
чисту математичку резерву са преносном премијом односи се 3.203.650 хиљада динара, резерву 
добити 45.435 хиљада динара, резерву будућих трошкова 3.485 хиљада динара и дорезервацију 
утврђену LAT тестом 31.307 хиљада динара. На дан 31.12.2015. први пут су формиране резерве 
будућих трошкова које се обрачунавају само за капитализирана осигурања и осигурања са 
једнократним плаћањем премије. Такође, вршена је провера довољности резервације и утврђени 
износ по LAT тесту прокњижен у пословним књигама Друштва као део математичке резерве. Учешће 
реосигуравача на дан 31.12.2015. године у математичкој резерви износи 2.519 хиљада динара. 

 
Повећање математичке резерве у односу на претходну годину је 437.818 хиљада динара, а у 
самопридржају 437.500 хиљада динара. Због промене правилника Друштва бележи се повећање 
математичке резерве увођењем нове резерве за будуће трошкове и применом LAT теста од укупно 
31.307 хиљада динара. 
 

33.2. Резерва за изравнање ризика (РЗИР) 
 

Обрачунате РЗИР на дан 31.12.2015. године износе 60.554 хиљаде динара, што је смањење у односу 
на претходну годину за 1.421.412 хиљаде динара (31.12.2014. године обрачунате РЗИР износиле су 
1.481.966 хиљада динара). Смањење РЗИР-а је због промене правилика Компаније и законских 
прописа. 
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33. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 
 

33.3.   Резерве за бонусе и попусте 

 
Резерве за бонусе и попусте 31.12.2015. године износе 39.530 хиљада динара. Компанија је први пут 
обрачунала резерве за бонусе и попусте на дан 31.12.2015. године због промене законских прописа. 

 
33.4.  Резeрвисања у складу са МРС 19 „Примања запослених“ 

 
Укупни износ за дугорочно резервисање у складу са МРС 19 је 463.557 хиљада динара. Од тога, 
резервисани износ за отпремнине при одласку у пензију износе 228.891 хиљада динара, а за 
јубиларне награде 234.666 хиљада динара. Приликом обрачуна је коришћен Метод пројeктоване 
кредитне јединице. 
 
Обрачун дугорочних резервисања у складу са МРС 19, за јубиларне награде и отпремнине приликом 
одласка у пензију, израђен је на основу следећег: 

� података о запосленим, њиховим годинама старости, радном стажу и висини примања, 
интерним актима и пословним политикама Друштва, 

� пословног плана Друштва за период 2016.-2018. године, 
� података републичког завода за статистику о зарадама у Републици Србији, Закона о раду и 

Закона о порезу на доходак грађана, 
� прогноза економских кретања датих од стране Владе Републике Србије и Народне банке 

Србије, 
� просечне бруто зараде исплаћене за новембар 2015., као последњег објављеног података о 

просечној заради и чињенице да је зарада у децембру увећана давањима запосленим 
поводом празника и 

� актуарских претпоставки. 

 Актуарске претпоставке коришћене у обрачуну су следеће: 
� таблице морталитета РЗС Србије 2010-2012., посебно за мушки и женски пол, 
� стопа инвалидитета (вероватноћа настанка потпуне радне неспособности) која износи 0,1 %, 
� пројектована стопа раста зарада од 4%, а на бази прогноза економских кретања датих од 

стране Владе РС и НБС, 
� дисконтна стопа од 4,5 %, према пројекцији стопе приноса на постојеће висококвалитетне 

хартије од вредности са најдужим расположивим роком доспећа и  
� просечна флуктуација запослених у првој години 1,91% у другој 3,39%, у трећој години 4,13%, 

а после тога 2%. 

33.5. Резeрвисања за судске спорове 
 
Друштво је извршило повећање резервисања за судске спорове у износу 5.660 хиљада динара, тако 
да укупан износ резервисања на дан 31.12.2015. године по наведеном основу износи 192.780 хиљада 
динара. 
 
 

34. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Промене на рачуну одложених пореских обавеза / средстава дата је у прилогу: 
 
 У хиљадама динара 
 2015.  2014. 

 
Стање на дан 01.01.: 633.755  623.968 
Средства која подлежу амортизацији одл. пореска обавеза (9.845)  (5.920)
ХОВ расположиве за продају одл. пореска обавеза (14.833)  17.841 
Резервисања за отпремнине одл. пореска средства (10.355)  (2.134)

Стање на дан 31.12.: 598.722  633.755 
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35. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ШТЕТА И УГОВОРЕНИХ ИЗНОСА 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Oбавeзe по основу штeта и уговорених износа у земљи 225.864  87.944 
Oбавeзe по основу штeта и уговорених износа у иностранству 229  229 
Обавезе по основу удела у штетама из саосигурања у земљи 2.080  10.400 

228.173  98.573 

 
 
36. OБАВEЗE ЗА ПРЕМИЈУ, ЗАРАДЕ И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 

 
   а)     Обавезе за премију, зараде и друге обавезе 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Обавезе за премију саосигурања у земљи 146.148  273.899 
Обавезе за премију реосигурања у земљи 471.540  171.293 
Обавезе по регресима 509  - 
Обавезе за провизију из послова осигурања и реосигурања 30.885  53.170 
Обавезе по основу зарада и накнада зарада 202.236  140.105 
Примљени аванси 90.496  105.886 
Обавезе према добављачима 295.422  282.041 
Обавезе према добављачима - повезана правна лица 126.882  115.996 
Обавезе за порез на послове осигурања 56.320  57.234 
Остале обавезе за порезе доприносе и друге дажбине  2.172  43.863 
Обавезе према запосленима 7.820  14.143 
Oсталe краткoрoчнe oбавeзe 201.978  139.042 

1.632.408  1.396.672 

 
б)     Обавезе за порез из резултата 

 
Губици исказани у пореском билансу ранијег периода се користе за умањење пореске основице у 
2015. години, тако да Друштво нема обавезу за порез на добит у 2015. години. Због исказаног губитка 
у 2014. години Друштво такође није имало обавезу за порез на добит. 

 
в)     Обавезе према рочности доспећа 

 
     У хиљадама динара 

    
 

Штете 
 

Добављачи 
 Сао(ре) 

осигурање 
 

Укупно 

п 

 
2014 

 
-  176.319  135.311  311.630 

2015  2.103  39.753  312.774  354.630 

0 - 60 
2014  43.798  146.963  80.063  270.824 
2015  175.703  103.202  93.956  372.861 

60 - 90 
2014  2.734  27.338  45.874  75.946 
2015  2.964  270.172  113.878  387.014 

90 и више 
2014  52.041  47.417  183.944  283.402 
2015  47.403  9.177  97.080  153.660 

          

СВЕГА 
2014  98.573  398.037  445.192  941.802 
2015  228.173  422.304  617.688  1.268.165 
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37. РЕЗЕРВЕ ЗА ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Преносне премије животних осигурања  1.619  1.470 
Преносне премије неживотних осигурања  7.350.619  6.342.675 
Преносне премије caосигурања  83.051  26.804 

7.435.289  6.370.949 

 
Обрачун преносне премије извршен је у складу са актима Компаније и релевантном Одлуком НБС, 
методом „pro rata temporis“. Укупна преносна премија на дан 31.12.2015. године износи 7.435.289 
хиљада динара, док је претходне године износила 6.370.949 хиљада динара.  

 
 
38. РЕЗЕРВЕ ЗА НЕИСТЕКЛЕ РИЗИКЕ 
 

Компанија је први пут образовала резерве за неистекле ризике у износу 157.884 хиљаде динара, 
имајући у виду да је очекивани износ штета и трошкова у наредном периоду по уговорима из текућег 
периода виши од износа резерви за преносне премије, а у складу са Одлуком о техничким резервама 
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2015) и релевантним актом пословне политике Компаније. 

 
 
39. ДРУГА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2015.  

31. децембар 
2014. 

 
Допринос за превентиву 304.768  25.655 
Остала пасивна временска разграничења 34.885  33.573 

339.653  59.228 

 
Допринос за превентиву: 
 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Стање на дан 01.01.: 25.655  59.586 
Повећање у току периода  375.161  297.251 
Видео надзор -  (61.981)
Исплате осигураницима (96.048)  (166.583)
Оприходовање неискоришћене превентиве -  (102.618)

Стање на дан 31.12.: 
 

304.768  25.655 

 
На основу Правилника о превентиви, Надзорни одбор Компаније је донео Одлуку број 98/15, којом се 
одобрава оприходовање дела неискоришћених средстава превентиве у 2014. години, у укупном 
износу од 102.618 хиљада динара. 
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40. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Резервисане штете животних осигурања и саосигурања: 25.054  28.298 
 - настале непријављене штете 13.599  13.171 
 - настале пријављене штете 11.455  15.127 
Резервисане штете неживотних осигурања и саосигурања: 7.807.267  6.251.627 
 - настале непријављене штете 3.872.933  2.292.171 
 - настале пријављене штете 3.934.334  3.959.456 
Удели у штетама реосигурања  5.649  14.974 

7.837.970  6.294.899 

 
Резервисане штете на дан 31.12.2015. године утврђене су у складу са правилником Компаније и 
износе 7.837.970 хиљада динара, док су претходне године износиле 6.294.899 хиљада динара. 
Повећање резервисаних штета у односу на претходну годину је 1.421.413 хиљаде динара. 
 

Повећање резервисаних штета је због промене правилника Компаније. 
 

Износ резервисаних штета је утврђен у складу са правилником Компаније и одлуком Народне банке 
Србије. 
 

Обрачун резервације за настале непријављене штете за врсте осигурања 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13 и 
18 је урађен Macк-овим моделом, уз корекцију интервала поверења после LAT теста на врстама 
осигурања 08 и 09. Основа за обрачун су развојни троуглови пријављених штета (incured claims) 
насталих од 2005 – 2015. године (уз кориговање резервисаних насталих пријављених штета ранијих 
година на основу остварења до дана обрачуна). 
 

Утврђен износ резервисаних штета је у складу са актуарском струком и прописима и обезбеђује 
трајно испуњење обавеза Компаније. 
 
 

41. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2015.  

31. децембар 
2014. 

 

Остала потраживања 88.997  137.162 
Примљене менице 22.905  30.105 
Издате менице 1.875  - 

113.777  167.267 
 

У ванбилансној евиденцији Компанија има евидентирано пoтeнциjaлнo пoтрaживaњe/oбaвeзу у 
изнoсу од 800.000 aмeричких дoлaрa, односно 88.997 хиљaдa динaрa. 
 

Компанија на дан 31.12.2015. године поседује укуно 7.620 менице које су примљене, најчешће, као 
средство обезбеђења, од чега се 7.373 односе на неживот, а 247 на живот. Од укупног броја 
примљених меница 7.568 су бланко, а остале 52 су попуњене на укупан износ од 22.896 хиљада 
динара.  
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41. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА (наставак) 
 
Примљене менице на дан 31.12.2015. године  

Група осигурања 

ПРИМЉЕНЕ МЕНИЦЕ 

УКУПНО 

БЛАНКО ПОПУЊЕНЕ 

БРОЈ БРОЈ 
ИЗНОС 
(У РСД) 

 
Неживот 7.373 7.321 52 22.896.496 
Живот 247 247 - - 

Укупно 7.620 7.568 52 22.896.496 

 
Компанија је на дан  31.12.2015. године издала укупно 433 бланко менице и две попуњене менице на 
укупан износ 1.875 хиљада динара као средство финансијског обезбеђења за потребе учешћа на 
тендерима, по уговорима о издавању банкарских гаранција МТС банке као и по другим основама 
(закуп пословног простора, отварање рачуна). Износи на који се менице могу попунити дефинисани 
су конкретним меничним овлашћењем.  
 
 

42. СРЕДСТВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ  
 
a) Техничке резерве 
 

У хиљадама динара
31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

 Живот  Неживот  Укупно  Живот  Неживот  Укупно 

 
Математичка резерва  3.283.877     -   3.283.877    2.846.059   -    2.846.059  
Резерве за изравнање ризика   -   60.554   60.554     -    1.481.966    1.481.966  
Резерве за бонусе и попусте -   39.530   39.530     -   -     -  
Резерве за преносне премије 1.619    7.433.670   7.435.289   1.470    6.369.479    6.370.949  
Резерве за неистекле ризике -    157.884    157.884     -     -   - 
Резервисане штете 25.054    7.812.916   7.837.970   28.298    6.266.601    6.294.899  

 3.310.550   
 

15.504.554   
 

18.815.104    2.875.827   
 

14.118.046   
 

16.993.873  

 
Укупне обрачунате техничке резерве Компаније на дан 31.12.2015. године износе 18.815.105 хиљада 
динара. На дан 31.12.2014. године, техничке резерве износиле су 16.993.873 хиљаде динара.  
 
Техничке резерве у самопридржају на дан 31.12.2015. године износе 18.123.151 хиљада динара (на 
дан 31.12.2014. године износиле су 16.075.176 хиљада динара). 

 
б) Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 
 

У хиљадама динара
31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

 Живот  Неживот  Укупно  Живот  Неживот  Укупно 

Резерве за преносне премије  
   које падају на терет  
   саосигуравача, реосигуравача  -  184.815  184.815  -  128.520  128.520 
Резервисане штете које падају на 
   терет саосигуравача,  
   реосигуравача -  504.619  504.619  -  787.977  787.977 
Остале техничке резерве које  
   падају на терет саосигуравача,  
   реосигуравача  2.519  -  2.519  2.200  -  2.200 

2.519  689.434  691.953  2.200  916.497  918.697 
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42.     СРЕДСТВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ (наставак) 
 
в)      Депоновање и улагање средстава техничких резерви 31.12.2015.  године и валутна структура 

инвестираних средстава 
 

       у хиљадама динара 
 31. децембар 2015.  31. децембар 2014. 

  Живот    Неживот    Укупно    Живот    Неживот    Укупно  

Хартије од вредности којима се  
   не тргује 49.659  321.596  371.255  96.693  580.136  676.829 
Хартије од вредности осталих  
   правних лица којима се тргује 66.411  405.848  472.259  131.592  810.879  942.471 
Хартије од вредности које је  
   издала Република Србија 2.396.612  9.077.025  11.473.637  1.982.188  876.914  2.859.102 
Депозити код банака са седиштем  
   у земљи 326.467  1.187.617  1.514.084  20.000  446.243  466.243 
Инвестиционе некретнине 346.187  1.811.408  2.157.595  493.990  2.371.821  2.865.811 
Средства у благајни и на  
   пословним рачунима код банака  
   у Републици Србији 122.695  832.546  955.240  149.164  6.920.913  7.070.077 
Резерве за преносне премије које  
   падају на терет саосигуравача,  
   реосигуравача   184.815  184.815    128.520  128.520 
Резервисане штете које падају на  
   терет саосигуравача,  
   реосигуравача   504.619  504.619    787.977  787.977 
Потраживања за недоспеле  
   премије   1.179.080  1.179.080    1.215.171  1.215.171 
Математичка резерва на терет  
   реосигуравача 2.519    2.519  2.200    2.200 

 
 3.310.550  15.504.554  18.815.104  2.875.827  14.138.574  17.014.401 

 
Компанија је обезбедила потпуну покривеност техничких резерви прописаним облицима улагања у 
складу са Законом о осигурању и Одлуком о инвестирању. 
 
Валутна структура инвестираних средстава животних осигурања одговара структури обавеза по 
основу тих осигурања по свим материјално значајним валутама. Код неживотних осигурања није у 
потпуности усаглашена валутна структура инвестираних средстава. Компанија ће у првом кварталу 
2016. године ускладити структуру инвестираних средстава са обавезама. 
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43. АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА 
 

Новим Законом о осигурању, чл.25. и чл.124. до 130 и Одлуком о адекватности капитала друштва за 
осигурање чија примена почиње од годишњег обрачуна за 2015. годину, прописани су начин и 
динамика процене услова који се односе на адекватност капитала, односно начин и динамика 
обрачуна гарантног капитала и захтеване маргине солвентности за неживотна и животна осигурања.  
 
Законом о осигурању,чл. 25. прописана је обавеза друштва за осигурање да процењује испуњеност 
услова који се односе на адекватност капитала одвојено за животна и неживотна осигурања као и 
обавезу трајног разграничења имовине која припада животним осигурањима од оне која припада 
неживотним осигурањима, припадајућег капитала и обавеза тако да се обезбеди одвојено 
управљање имовином припадајућим капиталом и обавезама. 
 
Компанија је у складу са одредбама Закона о осигурању, извршила поделу укупног основног капитала 
у износу од 5.722.354 хиљаде динара на  
– животна осигурања                                        885.000 хиљада динара и  
– неживотна осигурања                                4.837.354 хиљаде динара. 

 
Разграничење средстава и капитала животних и неживотних осигурања извршено је узимајући у 
обзир пројекцију будућих резултата и кретање показатеља који утичу на висину гарантне резерве и 
маргине солвентности. 

У следећој табели дат је обрачун адекватности капитала сагласно новом Закону о осигурању, према 
подацима на дан 31.12.2015. године: 

  Живот  Неживот   Укупно 
 

1. 
Гарантни капитал 

932.930  7.891.265  8.824.195 

2. 
Гарантна резерва (расположива  
   маргина солвентности) 753.156  4.994.684  5.747.840 

3. 
Маргина солвентности (захтевана  
   маргина солвентности) 195.114  3.022.993  3.218.107 

4. 
Разлика гарантне резерве и  
   захтеване маргине солвентности  
   (2-3) 558.042  1.971.691  2.529.733 

5. 
Однос захтеване маргине  
   солвентности и гарантног капитала 
   (3:1< 3) 0,21  0,38  0,36 

6. Износ прописан чланом 27. Закона 389.204  389.204  774.407 

7. 
Разлика гарантног капитала и износа 
   прописаног чланом 27. Закона   
   (1-6 >0) 543.726  7.502.061  8.045.787 

8. 
Однос гарантне резерве     
   (расположиве МС) и захтеване  
   маргине солвентности (2:3) 3,86  1,65  1,79 

Компанија је испунила све услове који се односе на адекватност капитала прописане Законом тако 
што је: 

– Однос Гарантне резерве (расположива маргина солвентности) и захтеване маргине солвентности  
1,65 за неживотна осигурања и 3,86 за животна осигурања. 

– Однос захтеване маргине солвентности и гарантног капитала 0,38 за неживотна и 0,21 за животна 
осигурања. 

– Гарантни капитал већи од износа основног капитала прописаног чланом 27. Закона за 7.502.061 
хиљада динара код неживотних и за 543.726 хиљада динара код животних осигурања. 
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44. ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ ЖИВОТНИХ И НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА  
 

Компанија је сходно захтевима Закона о осигурању и пратећим подзаконским актима извршила 
раздвајање имовине која може служити или служи за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајућег капитала и обавеза животног односно неживотног осигурања. Имовина животног 
односно неживотног осигурања, као и припадајући капитал и обавезе на дан 31.12.2015. године 
приказани су у следећој табели: 
 
   У хиљадама динара 
  Живот   Неживот   Укупно 

АКТИВА      

СТАЛНА ИМОВИНА 1.513.095   10.510.939   12.024.034 

Нематеријална улагања (имовина) -   140.895   140.895 
Софтвер и остала права 13.712   57.787   71.499 
Некретнине, постројења и опрема  1.177.687   8.494.722   9.672.409 
Дугорочни финансијски пласмани  321.696   1.817.535   2.139.231 
Одложена пореска средства -   -   - 
  

2.815.040   16.935.159   19.750.199 ОБРТНА ИМОВИНА  

Залихе -   39.893   39.893 
Потраживања, пласмани и готовина  2.809.100   14.130.669   16.939.769 
Порез на додату вредност -   -   - 
Активна временска разграничења  3.421   2.075.163   2.078.584 
Техничке резерве које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача и 
ретроцесионара  2.519   689.434   691.953 

  

4.328.135   27.446.098   31.774.233 УКУПНА АКТИВА  

  
     ПАСИВА 

КАПИТАЛ 946.641  8.502.957  9.449.598 

Основни и остали капитал  885.000   4.968.775   5.853.775 
Резерве  -   -   - 
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме 239.071   2.925.304   3.164.375 
Нереализовани добици 27.336   175.734   203.070 
Нереализовани губици 11.908   132.627   144.535 
Нераспоређена добит   -   565.771   372.913 
1. Нераспоређени добитак ранијих година   -   2.595   2.595 
1. Нераспоређени добитак текуће године  -   563.176   370.318 
Губитак до висине капитала  192.858   -   - 
1. Губитак из ранијих година -   -   - 
2. Губитак текуће године 192.858   -   - 
Откупљене сопствене акције -   -   - 
Учешћа без права контроле -   -   - 

  

3.333.993   18.990.642   22.324.635 РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  

Дугорочна резервисања  3.283.877   777.021   4.060.898 
Дугорочне обавезе -   33.638   33.638 
Одложене пореске обавезе -   598.722   598.722 
Краткорочне обавезе  23.388   1.837.193   1.860.581 
Пасивна временска разграничења  1.674   7.931.152   7.932.826 
Резервисане штете  25.054   7.812.916   7.837.970 

      
 УКУПНА ПАСИВА 4.280.634   27.493.599   31.774.233 
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44. ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ ЖИВОТНИХ И НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА (наставак) 
 
Компанија, посебно за групу животних односно групу неживотних осигурања: 
 

• разграничава имовину која служи или може служити за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајући капитал и обавезе,  

• управља имовином која служи или може служити за измирење обавеза по основу осигурања и 
припадајући капитал и обавезе, с тим дa срeдствa и њихoвe извoрe нe прeбaцуje из jeднe групe 
oсигурaњa у другу.  

 
Неслагање активе и пасиве групе животних / неживотних осигурања у износу од 47.501 хиљада РСД 
је резултат интерних односа између групе животних осигурања и групе неживотних осигурања. 
 
Однос прихода и расхода животних односно неживотних осигурања обелодањен је у оквиру напомене 
45.  - Извештавање по сегментима. 



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

86 
 

 
 
45. ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА 
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ПОСЛОВНИ  ПРИХОДИ  
Приходи од премија осигурања и  
   саосигурања   1.204.737  96.884  1.301.621  1.282.727  1.261.182  252.748  (3.411)  4.409.205  8.973.733  49.336  369.999  16.595.519  17.897.140 
Приходи од послова непосредно  
   повезаних са пословима  
   осигурања  -  -  -  803  1.027  499  119  6.749  245.110  83  137  254.527  254.527 
Остали пословни приходи  103  -  103  1.074  5.682  333  3.013  99.118  13.042  68  121  122.451  122.554 

   1.204.840  96.884  1.301.724  1.284.604  1.267.891  253.580  (279)  4.515.072  9.231.885  49.487  370.257  16.972.497  18.274.221 

ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ                           
Расходи за дугорочна  
   резервисања и функционалне  
   доприносе   (443.898) -  (443.898) (27.175) (30.934) (23.641) (117) (138.754) (1.452.614) (9.971) (1.128) (1.684.334) (2.128.232)
Расходи накнада штета и  
   уговорених износа   (552.361) (35.064)  (587.425) (953.090) (1.114.638) (65.981) (11.896) (2.226.956) (2.938.107) (21.484) (112.032) (7.444.184) (8.031.609)
Резервисане штете   2.639  604  3.243  (49.637) 8.325  (6.037) 29.807  (382.671) (1.401.710) (5.508) (22.242) (1.829.673) (1.826.430)
Приходи по основу регреса и  
   продаје осигураних оштећених  
   ствари  -  -  -  209  99.032  4.129  4  2.333  227.320  12.275  46  345.348  345.348 
Смањење осталих техничких  
   резерви – нето  6.399  -  6.399  80.009  -  57.178  -  -  1.268.855  409  14.962  1.421.413  1.427.812 
Расходи за бонусе и попусте  -  -  -  (46.724) (123.252) (29.379) (2.882) (323.690) (20.368) (11.430) (19.537) (577.262) (577.262)
Остали пословни приходи  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

   (987.221) (34.460)  (1.021.681) (996.408) (1.161.467) (63.731) 14.916  (3.069.738) (4.316.624) (35.709) (139.931) (9.768.692)  (10.790.373)

Добитак – бруто пословни  
   резултат  217.619  62.424  280.043  288.196  106.424  189.849  14.637  1.445.334  4.915.261  13.778  230.326  7.203.805  7.483.848 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО  
   ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ  
   АКТИВНОСТИ                           
Приходи од инвестирања  
   средстава осигурања  228.709  18.315  247.024  71.308  78.995  17.724  3.772  367.238  532.247  3.929  23.806  1.099.019  1.346.043 
Расходи по основу инвестирања  
   средсрава осигурања  (147.673) (11.625)  (159.298) (30.103) (33.917) (8.383) (1.756) (148.751) (237.955) (538) (6.851) (468.254) (627.552)

Добитак/(губитак) из  
   инвестиционе активности  81.036  6.690  87.726  41.205  45.078  9.341  2.016  218.487  294.292  3.391  16.955  630.765  718.491 
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45.  ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА (наставак) 
 

                      

Ухиљадама РСД 
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 1  2  3 (1+2)  4  5  6  7  8  9  10  11  12(Σ4+.+11)  13 (3+12) 

ТСО  
Трошкови прибаве  (353.338) (28.246)  (381.584) (351.985) (345.202) (57.624) (9.248) (1.268.208) (2.782.216) (11.441) (157.942) (4.983.866) (5.365.450)
Трошкови управе  (45.049) (3.564)  (48.613) (124.315) (135.725) (30.683) (6.093) (603.440) (909.106) (6.052) (34.609) (1.850.023) (1.898.636)
Остали трошкови спровођења  
   осигурања  (3.671) (295)  (3.966) (8.732) (9.518) (1.976) (413) (40.396) (64.961) (443) (2.493) (128.932) (132.898)
Провизија од реосигурања и  
   ретроцесија  303  -  303  34  -  1.098  1.833  111.810  11.045  3.770  90  129.680  129.983 
   (401.755) (32.105)  (433.860) (484.998) (490.445) (89.185) (13.921) (1.800.234) (3.745.238) (14.166) (194.954) (6.833.141) (7.267.001)

Пословни добитак/ (губитак) –  
   нето пословни резултат  (103.100) 37.009  (66.091) (155.597) (338.943) 110.005  2.732  (136.413) 1.464.315  3.003  52.327  1.001.429  935.338 

ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ 
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ)                           
Финансијски приходи   31.787  2.517  34.304  14.578  13.834  6.422  5.043  110.443  105.981  112  163  256.576  290.880 
Финансијски расходи  (11.856) (928) (12.784) (3.612) (3.872) (2.150)  (840) (20.151) (31.760) (1.698) (1.212)  (65.295) (78.079)
Приходи од усклађивања  
   вредности потраживања и 
    друге имовине која служи за  
   обављање делатности  2.123  151  2.274  82.439  62.072  21.929  14.779  520.418  169.711  843  4.883  877.074  879.348 
Расходи по основу обезвређења  
   потраживања и друге имовине 
   која служи за обављање  
   делатности  (147.166) (4.391)  (151.557) (109.525) (128.154) (44.074) (2.952) (508.423) (565.736) (2.696) (13.744) (1.375.304) (1.526.861)
Остали приходи  1.735  140  1.875  5.890  8.110  1.304  270  48.427  45.594  1.059  1.854  112.508  114.383 
Остали расходи  (797) (47)  (844)  (17.920) (20.373) (5.025) (1.037) (85.996) (146.747)  (385) (3.830) (281.313) (282.157)
ДОБИТАК/ (ГУБИТАК) ИЗ  
   РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  
   ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (227.274) 34.451  (192.823) (183.747)  (407.326)  88.411  17.995  (71.695) 1.041.358  238  40.441  525.675  332.852 

НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК)  
   ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ  
   ОБУСТАВЉА  (40) 5  (35) (182)  (193)  (143) (3) (3.550) (1.028) 1  14  (5.084) (5.119)

ДОБИТАК  / ГУБИТАК ПРЕ  
   ОПОРЕЗИВАЊА  (227.314) 34.456  (192.858) (183.929)  (407.519)  88.268  17.992  (75.245) 1.040.330  239  40.455  520.591  327.733 
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45. ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА (наставак) 
 
Имајући виду промене законских и подзаконских прописа током 2015. године, те, по том основу 
утврђених јасних критеријума за раздвајање послова осигурања живота од послова осигурања 
неживота, њихових резултата пословања и имовине и обавеза, а који су различити у односу на 
прописе и праксу Друштва важећу у 2014. години, у наставку је извештавање по сегментима 
пословања за пословну 2014. годину, при чему подаци садржани у обелодањивању које следи нису 
упоредиви са подацима за текућу годину:  
 У хиљадама динара 

 2014.   Живот   Здравство   Имовина 

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ               
Приходи од премија осигурања  
   и саосигурања  15,333,649    1,349,802   1,358,405   12,625,442 
Приходи од послова непосредно повезаних  
   са пословима осигурања 216,346    -   1,047   215,299 
Остали пословни приходи 45,757    3,450   1,160   41,147 
  15,595,752    1,353,252   1,360,612   12,881,888 
ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ               
Расходи за дугорочна резервисања  
   и функционалне доприносе  (1,980,161)  (362,353)  (27,697)  (1,590,111)
Расходи накнада штета и уговорених износа  (8,504,313)  (1,068,249)  (942,627)  (6,493,437)
Резервисане штете  139,421   (4,282)   8,952   134,751 
Приходи по основу регреса и продаје  
   осигураних оштећених ствари 357,990   -   7   357,983 
Смањење осталих техничких резерви – нето 639,940   461,655   30,330   147,955 
Расходи за бонусе и попусте (537,999)  -   (35,163)  (502,836)

  (9,885,122)  (973,229)   (966,198)  (7,945,695)

Добитак – бруто пословни резултат 
 

5,710,630   380,023   394,414   4,936,193 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ  
   ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТ              
Приходи од инвестирања средстава  
   осигурања 701,027   224,548   43,766   432,713 
Расходи по основу инвестирања средсрава  
   осигурања (157,618)  (2,622)  (14,239)  (140,757)
Добитак/(губитак) из инвестиционе    
   активности 543,409   221,926   29,527   291,956 
ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА               
Трошкови прибаве (5,110,192)  (458,826)  (424,744)  (4,226,622)
Трошкови управе (2,413,594)  (55,649)  (215,600)  (2,142,345)
Остали трошкови спровођења осигурања (90,708)  (3,847)  (8,395)  (78,466)
Провизија од реосигурања и ретроцесија 81,593   1,499   -   80,094 

  (7,532,901)  (516,823)  (648,739)  (6,367,339)
Пословни добитак/ (губитак) – нето  
   пословни резултат (1,278,862)  85,126  (224,798) (1,139,190)

ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ  
   ПРИХОДИ/(РАСХОДИ)               
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ осим  
   финансијских прихода по основу  
   инвестиционе активности 335,541   100,822   15,008   219,711 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ осим  
   финансијских расхода по основу   
   инвестиционе активности (54,918)  (1,633)  (2,704)  (50,581)
Приходи од усклађивања вредности  
   потраживања и друге имовине која служи  
   за обављање делатности 1,025,194   1,065   84,991   939,138 
Расходи по основу обезвређења  
   потраживања и друге имовине која служи  
   за обављање делатности (1,475,224)  (237,247)  (96,078)  (1,141,899)
Остали приходи 100,916   7,533   7,529   85,854 
Остали расходи (34,644)  (674)  (3,757)  (30,213)
ДОБИТАК/ (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1,381,997)  (45,008)  (219,809)  (1,117,180)

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1,381,997) (45,008) (219,809) (1,117,180)
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

Приходи од премије осигурања неживотних осигурања    
МТС банка, Београд 36.703  17.510 
„Дунав Турист“ д.о.о., Београд 522  472 
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 846  960 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д., Београд 803  863 
Дунав Стокброкер а.д., Београд 193  165 
Дунав ауто д.о.о., Београд 3.375  2.613 

 42.442  22.583 
Приходи по основу учешћа у накнади штета из реосигурања  
   у земљи      
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 1.878.143  288.819 

 
Приходи од закупнина    
МТС банка, Београд 12.979  20.542 
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 10.259  10.264 
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд 5.777  5.749 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д., 
Београд 1.564  1.549 
Дунав Стокброкер а.д., Београд 1.152  100 
Дунав ауто д.о.о., Београд 16.056  15.654 

 47.787  53.858 
Остали пословни приходи    
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 3.886  - 
МТС банка, Београд -  9 
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд -  2 
Дунав Стокброкер а.д., Београд -  - 
Дунав ауто д.о.о., Београд 10  11 
 3.898  22 
Финансијски приходи    
МТС банка, Београд 59.551  84.200 
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 6.141  1.662 
 65.692  85.862 
Приходи од усклађивања вредности потраживања 
„Дунав-Ре“ а.д.о., Београд 11.265  12.021 
МТС банка, Београд 2.208  21.005 
“Дунав Турист“ д.о.о., Београд 10.941  10.206 
Дунав ауто д.о.о., Београд 17.287  24.439 
Дунав Стокброкер а.д., Београд 354  208 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д., 
Београд 552  494 

 42.607  68.373 

    
Укупно приходи 2.080.569  519.517 
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014. 

Расходи    

Расходи накнада штета и уговор. износа    
МТС банка Београд 18.985  4.697 
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 3.429  7.064 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 32.808  53.300 

 55.222  65.061 
Расходи по основу премије реосигурања      
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 1.436.943  951.250 

Расходи по основу бонуса и попуста      
МТС банка Београд 219  197 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 8  - 
„Дунав“ пензије а.д.. Београд 17  8 
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 12   
Дунав ауто д.о.о.. Београд 8  - 

 264  205 
Трошкови материјала. горива и енергије      
Дунав ауто д.о.о.. Београд                                                                           5.610  4.592 

 5.610  4.592 
Трошкови рекламе и пропаганде      
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 34.560  52.506 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 119.135  99.555 

 153.695  152.061 
Трошкови непроизводних услуга и остали  
   нематеријални трошкови      
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 30.196  27.936 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд -  762 
МТС банка Београд 1.088  - 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 61  89 

 31.345  28.787 
Трошкови зарада .нак. зарада и ост. л.р.      
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 1.157   
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. Београд 91.798  157.347 
 92.955  157.347 

Трошкови закупа, одржавања и провизија      
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 17.082  15.702 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 602  - 

 17.684  15.702 
Финансијски расходи 
МТС банка Београд 40.449  13.710 
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 12.030  24.931 

 52.479  38.641 
Остали  расходи     
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд -  622 
МТС банка Београд 167.082  115.829 
„Дунав-Ре“ а.д.о.. Београд 5  663 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 284.021  240.051 

 451.108  357.165 
Обезвређењепотраживања и пласмана      
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 339  203 
МТС банка Београд 105.178  130.351 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 8.899  8.190 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. Београд 552  513 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 17.189  18.705 
Дунав РЕ а.д.. Београд 11.270  11.279 

 143.427  169.241 

Укупно расходи 2.440.732  1.940.052 

Расходи - нето 360.163  1.420.535 
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

Учешћа у капиталу    
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 125.515  125.515 
Дунав РЕ а.д.o.. Београд 433.626  433.626 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д.. Београд 229.470  229.470 
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 57.722  57.722 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 205.230  205.230 
Дунав осигурање а.д.. Бања Лука 1.011.288  649.836 

 2.062.851  1.701.399 
 

Потраживања по основу премије осигурања     
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 145  130 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д.. Београд 285  336 

 430  466 
Потраживања по основу учешћа у  накнади штета     
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 182.397  111.540 

Остала потраживања     
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 28.287  16.890 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 27  40.763 

 28.314  57.653 
Пот. из специфичних послова. заједничког посл. и ост. потраж.    
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 1.243  3.285 
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 1.028  1.022 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д.. Београд 41  41 
Дунав Стокброкер а.д.. Београд -  16 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 1.495  1.593 

 3.807  5.957 
Исправка вредности учешћа у капиталу    
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (125.329) (125.329)
Дунав ауто д.о.о.. Београд (126.163) (126.163)
Дунав осигурање а.д. Бања Лука (234.210) (234.210)

 (485.702) (485.702)
Исправка потраживања по основу премије осигурања     
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (103) (86)
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д.. Београд (238)  (257)

 (341)  (343)
Исправка вредности потраживања 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд (1.243) (3.285)
Дунав -Ре а.д.о.. Београд (1.028) (1.022)
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом  
   а.д.. Београд (41) (41)
Дунав Стокброкер а.д.. Београд - (16)
Дунав ауто д.о.о.. Београд (1.495) (1.593)

 (3.807) (5.957)

Укупно актива 
 

1.787.947  
 

1.385.013 
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46. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

Пасива    
Обавезе за премију реосигурања    
Дунав -Ре а.д.о.. Београд 473.175  171.930 

 473.175  171.930 
Остале обавезе 
„Дунав“ друштво за управљање добр. пензијским фондом а.д.. 
Београд 14.891  54.319 
Дунав -Ре а.д.о.. Београд -  23 
“Дунав Турист“ д.о.о.. Београд 899  4.499 
Дунав Стокброкер а.д.. Београд 2.890  2.395 
Дунав ауто д.о.о.. Београд 108.420  58.694 
 127.100  119.930 

Укупно пасива 600.275  
 

291.860 

    

Актива. нето 1.187.672  1.093.153 

 
Кoмпaниja je 24.12.2015. године извршила продају 1.190.700 акција МТС банке чиме је учешће 
Компаније у МТС банци смањено на 14,6% (31.12.2014. учешће је износило 32,76%), тако да МТС 
банкана дан 31.12.2015. није више придружено лице Компаније. Из наведеног разлога имовина и 
обавезе МТС банке нису приказане у оквиру трансакција са повезаним правним лицима, док су 
припадајући расходи и приходи приказани. 

 
Накнаде кључном особљу 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2014. 

 
Трошкови зарада Извршни одбор 19.064  31.704 
Накнада - Надзорни одбор 12.868  12.212 

 
 

31.932  43.916 

 
 

47. НАЛАЗИ ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ  
 

47.1.   Контрола Народне банке Србије 
 

Народна банка Србије – Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања је у периоду 23. 
марта 2015. – 24.08.2015. је извршила непосредну контролу пословања Друштва за период 
01.01.2014.-31.03.2015. године која је обухватала: 
 

- ризичне активности пословања (повезана лица, инвестиције – финансијски пласмани и 
нематеријална улагања, трошкови спровођења осигурања – контрола спровођења мере 
наложене Решењем Г. бр. 449 од 30.01.2013. године, ликвидност и солвентност, 
утврђивање преносних премија, утврђивање резервисаних штета и друго по потреби); 

- решавање одштетних захтева по основу осигурања моторних возила од одговорности за 
штету причињену трећим лицима; 

- корпоративно управљање 

о чему је сачињен Записник о контроли пословања бр: УНФИ II – 317/5/15 од 24.08.2015. године. 
 
На основу утврђених незаконитости и неправилности у пословању, у смислу члана 146. Закона о 
осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05,101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 116/13 
и 139/14) донето је Решење о изрицању мера надзора Г.бр. 998 од 12.02.2016. године (у даљем 
тексту: Решење). 
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47. НАЛАЗИ ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ (наставак) 
 

47.1.   Контрола Народне банке Србије (наставак) 
 
Изреченим мерама у Решењу наложено је Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. да: отклони 
незаконитости и неправилности у пословању, односно: 
 

- до 30. септембра 2016. године усагласи пословање са одредбама Закона о обавезном 
осигурању у саобраћају тако да одштетне захтеве по основу осигурања власника моторних 
возила од одговорности за штету причињену трећим лицима решава на начин и у роковима 
прописаним тим законом. Извештај о поступању по наведеној мери Друштво је дужно да 
достави Народној банци Србије до 31.октобра 2016 године.; 

- унапреди постојећи систем интерних контрола на начин да обезбеди тачност и поузданост 
података у књизи штета / електронској евиденцији одштетних захтева по основу осигурања од 
аутоодговорности. Извештај о поступању по наведеној мери Друштво је дужно да достави 
Народној банци Србије до 30.септембра 2016. године; 

- у року од 60 дана од пријема Решења изврши и Народној банци Србије достави детаљну 
анализу трошкова спровођења осигурања од аутоодговорности остварених у 2015. години као 
и план за њихово снижавање и свођење у оквире режијског додатка; 

- раскине Уговор о пословној сарадњи са повезаним правним лицем „Дунав ауто“ д.о.о. Београд 
број 249279 од 13. децембра 2013. године уз поштовање одредби о раскиду уговора, о чему је 
Друштво дужно да достави доказ у року од 10 дана од дана спровођења наложене мере; 

- изврши процену преостале вредности нематеријалних улагања исказане у пословним 
књигама, изврши процену њиховог надокнадивог износа, преостали корисни век коришћења 
тих улагања, износ губитка од умањења вредности и у пословним књигама искаже ефекте 
извршене процене, да успостави процес управљања нематеријалном активом Kомпаније, 
односно софтверском компонентом информационог система. Друштво је дужно да изврши 
наложену меру до 31. децембра 2016. године и да у истом року достави Народној банци 
извештај о спровођењу наложене мере; 

- oбезбеди адекватно и континуирано стручно оспособљавање и обучавање запослених, тако 
да сачини план обуке извршилаца за примену интерних аката који се односе на расподелу 
трошкова спровођења осигурања по прописаним врстама, као и да утврди начин контроле 
поступка расподеле трошкова пре уноса предметних података у пословне књиге до 31. марта 
2016. године. Друштво је дужно да до 31. октобра 2016. године достави извештај о резултатима 
спровођења ове мере са стањем на дан 30. септембар 2016. године; 

- изврши тест довољности појединачних резервисаних штета, по врстама осигурања, на основу 
података исказаних на дан 31. децембар 2015. године и да до 30. априла 2016. године, 
Народној банци Србије достави извештај о извршеном тестирању и поступању са мишљењем 
овлашћеног актуара; 

- изврши контролу довољности појединачних процењених износа резервисаних штета 
осигурања од аутоодговорности на дан 31. децембар 2015. године, редовних и у спору, 
користећи податке о решавању и резервацији тих штета закључно са 30. јуном 2016. године и 
да Народној банци Србије, до 20. јула 2016. године, достави извештај о спровођењу наложене 
мере и налаз интерне ревизије који у случају недовољности ових резерви садржи предлог 
мера односно препорука с утврђеним роком њиховог спровођења. 

 
47.2. Контрола Министарства финансија – Пореске управе 
 

Министарство финансија, Пореска управа Центар за велике пореске обвезнике на основу налога за 
теренску контролу број 47-00034/2014-ЦВПО-000 од 28. јануара 2014. године извршила је контролу 
обрачуна и плаћања пореза и доприноса по одбитку-порез на доходак грађана и осталих прихода за 
период од 01.01.2011. године до 30.09.2013. године у Главној филијали осигурања Крагујевац, са 
седиштем у Крагујевцу, ул.Бранка Радичевића бр.3. Поступак је окончан решењем бр. 47-00034/2014-
ЦВПО-010 од 30.12.2014. године. На наведено решење у законском року Компанија је уложила жалбу 
Министарству финансија - Пореској управи-Сектору за пореско правне послове и координацију-
Одељењу за другостепени поступак и управну праксу. Решењем Министарства финансија Републике 
Србије, Пореске управе бр. 000-47-00-00126/2015-И0060  жалба је одбијена као неоснована. Дана 
21.07.2015. године Компаније је покренула управни спор. Обавезе за порезе и доприносе и камата по 
наведеном решењу у укупном износу од 40.553 хиљаде динара су плаћене у 2015. години. 
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48.      МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА  
 

Мишљење овлашћених актуара је дато на основу оцене актуарских позиција у финансијским 
извештајима и годишњем извештају о пословању на које овлашћени актуари дају мишљење у складу 
са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и Одлуком о садржини мишљења 
овлашћеног актуара („Службени гласник РС“ број 38/2015). 
 
Овлашћени актуари дају позитивно мишљење на финансијске извештаје и годишњи извештај о 
пословању Компаније за 2015. годину.  
 
На бази спроведених анализа и расположивих релевантних података, може се закључити да је 
премија осигурања Компаније утврђена у складу са актуарском струком и прописима и да обезбеђује 
трајно испуњење обавеза друштва из уговора о осигурању. 
 
Техничке резерве Компаније су утврђене у складу са важећим прописима и актуарском струком и 
обезбеђују испуњење обавеза из уговора о осигурању. 

 
 
49. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Надзорни одбор Компаније је у складу са Законом о осигурању и Статутом Компаније пратио рад 
Функције интерне ревизије. О налазима Интерне ревизије Надзорни одбор Компаније информисан је 
на основу поднетих тромесечних, шестомесечних и годишњег извештаја о раду за 2015. годину, које 
размотрио и прихватио.  
 
У складу са чланом 158. и 159. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), тачком 15. 
Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 55/2015), 
тромесечни извештаји Интерне ревизије су са одлуком Надзорног одбора о усвајању извештаја 
Интерне ревизије достављени Народној банци Србије. 
 
Током обављања ревизија ревизори су скретали пажњу и предлагали доследну примену закона и 
интерних аката са нарочитом пажњом на примени система интерних контрола. 
 
Утврђена одступања од законских прописа и прописаних процедура интерна ревизија констатовала 
је у својим појединачним извештајима. На основу утврђеног чињеничног стања интерна ревизија је у 
складу са тим  предлагала корективне мере и рокове за њихово отклањање. Функција је, непрекидно 
пратила спровођење предложених мера и вршила непосредну проверу извршења у контролисаним 
пословним процесима. 
 
У периоди од 01.01. до 31.12.2015. године, Функција интерне ревизије обавила је укупно 78 
појединачних ревизија, и то 66 планираних и 12 ванредних. На основу извршених интерних ревизија, 
предложене су укупно 184 мере или препоруке, у циљу кориговања утврђених неправилности. Од 
тога су за 55 мера дати рокови за спровођење, а 129 препорука се односе на будући рад. 
 
Од укупно 81 појединачне интерне ревизије предвиђене Годишњим планом за 2015. годину завршено 
је 66 (при чему је код пет измењен предмет/субјект ревизије), а није обављено 14 планираних 
ревизија. Од тога je једна интерна ревизија, започета крајем 2015. године бити завршена у првом 
тромесечју 2016. године, a три је пренето у Годишњи план за 2016. годину. 
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49. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ (наставак) 
 
Подаци по тромесечјима: 
 

- У периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, интерни ревизори су обавили 21 ревизију (15 
планираних и 6 ванредних) при чему је предложено 48 мера или препорука (14 дати рокови 
за спровођење, а 34 се односе на будући рад). 

- У периоду од 01.04. до 30.06.2015. године, интерни ревизори су обавили такође 21 ревизију, 
и то 19 планираних и две ванредне, при чему је предложено укупно 80 мера или препорука 
(за 28 су дати рокови за спровођење, а 52 се односе на будући рад). 

- У периоду од 01.07. до 30.09.2015. године, интерни ревизори су обавили укупно 17 
планираних ревизија  и предложили 14 мера или препорука (5 су дати рокови за спровођење, 
а 9 се односе на будући рад).  

- У периоду од 01.10. до 31.12.2015. године, интерни ревизори су обавили укупно 19 интерних 
ревизија (од чега су 15 планиране и 4 ванредне – укључујући једну проверу спровођења мера 
или препорука) и предложили 42 мере или препорука (8 су дати рокови за спровођење, а 34 
се односе на будући рад). 
 

Најзначајнији налази у обављеним интерним ревизијама се односе на недоследну примену као и на 
пропусте код примене интерних процедура, непотпуно функционисање интерних контрола, 
неадекватност појединих интерних аката, неправилности код поништавања полиса, недостаци 
информационог система и др. 
 
Интерна ревизија је у протеклом периоду континуирано пратила спровођење предложених 
корективних мера за отклањање уочених неправилности и пропуста у раду као и препорукe за 
унапређење система рада. Ове активности извршене су на основу достављених обавештења и 
пословне документације, као и непосредним увидом у документацију и евиденције на терену, о чему 
су сачињени извештаји о контроли спровођења предложених мера. 
 
Годишњи извештај о раду интерне ревизији у 2015. години  као и Извештај о мерама које су предузете, 
поводом налаза интерне ревизије за отклањање утврђених неправилности доставља се Скупштини 
Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. ради разматрања и одлучивања. 
 
 

50. РЕОСИГУРАЊЕ 
 

Компанија врши реосигурање да би се смањила финансијска изложеност ризицима. Реосигурање је 
извршено код реосигуравајуће организације која представља контролисано друштво а које је, 
надаље, извршило реосигурање у иностранству. Цеденти су највећим делом иностране 
реосигуравајуће организације. Резервације средстава по основу осталих осигурања и преносне 
премије исказане су након умањења за реосигурања извршена код других осигуравајућих компанија 
укључујући и субсидијарну реосигуравајућу организацију. 

 
51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА 

 
51.1. Делокруг и циљеви управљања ризицима и спровођења интерних контрола 

 
Организациони оквир процеса идентификације, мерења и процењивања ризика утврђен је 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Компанији, Законом о 
сигурању , Одлуком НБС о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање и Поступком 
за управљање ризицима.  
 
Кoмпaниja je успoстaвилa свеобухватно, поуздано и ефикасно управљања ризицима којима је 
изложена или би могла бити изложена у свом пословању, на начин који обезбеђује трајно одржавање 
степена изложености ризицима на нивоу који неће угрозити њену имовину и пословање, односно који 
ће обезбедити права и интересе (сигурност) корисника услуга осигурања (осигураника). 
 

51.2.   Носиоци система управљања ризицима и спровођења система интерних контрола 
 
Носиоци система управљања ризицима су: Надзорни одбор; Комисија за ревизију; Извршни одбор; 
Функција за актуарство и управљање ризицима солвентности – ФАУРС; Функција за интерну ревизију 
и контролу усклађености пословања; Функције и дирекције. 
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51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 

51.2.   Носиоци система управљања ризицима и спровођења система интерних контрола (наставак) 
 
За примену процедура управљања ризицима одговорни су органи Компаније, организациони део 
надлежан за послове управљања ризицима, као и сви организациони делови Компаније који 
учествују у систему управљања ризицима, у сегменту линија ризика који су у њиховој надлежности. 
У надлежним организационим јединицама ФАУРС израђују се сценарија и спроводе тестови раног 
упозорења што подразумева:оцену бонитета правних лица; анализу позиције друштва на тржишту 
осигурања;  анализу адекватности техничких и гарантних резерви, анализу покрића техничких и 
гарантних резерви Компаније;анализу трошкова спровођења осигурања и извора за њихово покриће; 
анализу економског и тржишног окружења; анализу позиције у групи и међусобног утицаја између 
повезаних правних  лица и друге анализе. 
 
Сектор за управљање ризицима најмање једном годишње сачињава Извештај о управљању 
ризицима, са оценом ризика, анализом узрока који су довели до прекорачења постављених лимита, 
налазима и закључцима, односно резултатима спроведених анализа, предлогом мера за 
минимизирање идентификованих ризика.   
 
Извештај се доставља Извршном одбору Компаније на разматрање.   
 
Извршни одбор Компаније, разматра и анализира Извештај о управљању ризицима и финални текст 
Извештаја доставља Надзорном одбору на разматрање и усвајање.  
 
Извештај о сопственој процени ризика, саставни је део Годишњег извештаја о пословању. 
 

51.3. Циљеви и начела политика управљања ризицима  

 
Циљеви и начела политика управљања ризицима се огледају кроз обезбеђење функционисања 
ефикасног система управљања ризицима којима је Компанија изложена или би могла бити изложена 
у свом пословању.  
 
Политике управљања ризицима се састоје од низа процеса и процедура које су неопходне за 
континуирано идентификовање, мерење и праћење ризика, управљање ризицима и извештавање о 
појединачним и укупним ризицима, укључујући и њихову међузависност. 
 
Политике управљања ризицима обухватају следеће активности: 
 

1. Преузимање ризика у осигурање и резервисања; 
2. Управљање имовином и обавезама; 
3. Инвестиције; 
4. Ликвидност и управљање концентрацијом ризика; 
5. Управљање оперативним ризиком; 
6. Реосигурање и други начини умањења ризика и 
7. Друго за шта се процени да има утицај на ризични профил Компаније 

 
51.4. Врсте ризика које се предмет праћења и управљања 

Компанија у свом пословању може бити изложена следећим ризицима: 

 I  Ризик осигурања, 
II Тржишни ризик, 
III Ризик неиспуњења обавеза друге уговорне стране, 
IV Ризик ликвидности, 
V  Оперативни ризик, 
VI Правни ризик, 
VII Други значајни ризици. 
 

 
 
 
 

  



КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О., БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2015. године 

97 
 

 
 

51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 

51.4. Врсте ризика које се предмет праћења и управљања (наставак) 
 
У оквиру ризика осигурања посебно се управља појединачним ризицима као што су: ризик 
неадекватно одређене премије, ризик неадекватног образовања техничких резерви, ризик осигурања 
који произилази из катастрофалних догађаја, посебне ризике који произилазе из промене висине, 
тренда (тенденције) и волатилности (одступања од очекиваног) стопа смртности (ризик смртности и 
ризик дуговечности), промене висине, тренда и волатилности стопа истека, раскида, обнове и откупа 
уговора о осигурању (ризик истека осигурања), промене висине, тренда и волатилности стопа 
инвалидности и болести (ризик обољевања), промене момента настанка и учесталости осигураних 
случајева, као и висине исплате при настанку тих случајева, ризик неадекватне процене ризика који 
се преузима у осигурање, ризик неадекватног одређивања нивоа самопридржаја или преузимање 
ризика већих од износа самопридржаја, односно непреношење вишка ризика изнад самопридржаја у 
саосигурање, реосигурање, остале ризике осигурања (професионалне и техничке) који су у складу 
са природом, обимом и сложеношћу пословања Компаније. 
 
У оквиру тржишних ризика, посебно се управља појединачним ризицима: ризик промене каматних 
стопа, ризик промене ценa хартија од вредности, ризик промене цена непокретности, ризик приноса, 
девизни ризик, ризик конкуренције, ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуге 
осигурања, остале тржишне ризике у складу са природом, обимом и сложеношћу пословања 
Компаније.  
 
У оквиру ризика неиспуњења обавеза друге уговорне стране посебно се управља појединачним 
ризицима: ризик немогућности наплате инвестираних средстава, ризик немогућности наплате 
приноса од инвестираних средстава или закупа, ризик немогућности наплате потраживања по основу 
осигурања, саосигурања и реосигурања, остале ризике.  

Ризик ликвидности обухвата појединачне ризике: ризик неадекватног управљања имовином и 
обавезама (ALM-Asset Liability Management), ризик погрешне процене, евидентирања, презентовања 
и обелодањивања вредности имовине и извора средстава друштва као и њихових прихода, расхода 
и резултата пословања, ризик немогућности продаје имовине друштва по књиговодственој вредности 
и немогућност наплате извршене продаје, ризик рочне неусклађености средстава и њихових извора, 
ризик немогућности измиривања обавеза по основу осигурања и другим основама, остале ризике. 

У оквиру оперативних ризика прате се: ризик погрешног, неодговарајућег избора чланова Извршног 
одбора, Надзорног одбора и лица којима је поверено руковођење појединим пословима, ризик 
погрешног, неодговарајућег избора, распореда и постављења запослених у друштву 
(квалификационо и бројно), ризик неадекватне организације пословања друштва, ризик погрешног и 
економски штетног уговарања послова, ризик превара, злоупотреба и др. незаконитих активности, 
ризик уговарања, организовања и обављања послова супротно правилима струке осигурања, ризик 
одсуства система интерних контола, процедура и поступака, остали ризици. 

У оквиру правних ризика прате се: ризик налагања мера, односно изрицања казне од стране 
Народне банке Србије или другог надлежног органа, ризик немогућности извршења уговора 
(делимично или у целини), ризик могућих губитака из спорова, ризик неуспостављања ефикасних 
процедура за спречавање прања новца и финансирања тероризма, остали ризици. 

Други значајни ризици обухватају појединачне ризике: репутациони ризик, који проистиче из 
умањеног поверења јавности у пословање Компаније, стратешки ризик, који представља могућност 
настанка негативних ефеката на финансијски резултат или капитал Компаније услед непостојања 
одговарајућих политика и стратегија Компаније, њиховог неадекватног спровођења, као и услед 
промена у окружењу, односно изостанка одговарајућег реаговања на промене, ризици који настају 
при увођењу нових производа осигурања, укључујући и нове активности у вези са процесима и 
системима у Компанији, ризици по основу послова које је Компанија поверила трећим лицима, остали 
ризици који се процене као значајни. 

51.5 Процедуре, модели управљања ризицима и начин идентификовања, мерења, процене и 
контроле ризика 

 
Надлежни Сектор за управљање ризицима aнализира и преиспитује процедуре управљања 
ризицима и даје Извршном одбору на разматрање предлог измена и допуна процедура, примењује 
усвојене процедуре и врши идентификацију, мерење и процену ризика из своје надлежности. 
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51.5 Процедуре, модели управљања ризицима и начин идентификовања, мерења, процене и 
контроле ризика 

 
Ризици који могу угрозити пословање Компаније (наведене врсте ризика у претходној тачки) се 
континуирано прате и мере квантитативним и квалитативним методама. 
 
Према степену утицаја на пословање Компаније, ризици се класификују у четири категорије: 

- Низак, 
- Средњи, 
- Висок и  
- Екстреман ризик. 

Мерење, односно процена ризика, врши се кроз квалитативну и квантитативну процену 
идентификованих ризика и догађаја тако што се: врши обрада сваког идентификованог ризика, 
анализирају постојеће контролне мере у Компанији, квантификују идентификовани ризици – кад год 
је то могуће, предлажу додатне мере и прати спровођење свих донетих мера.  
 
При вршењу сопствене процене ризика и солвентности, Компанија идентификује све ризике којима 
је изложена или би могла бити изложена у пословању краткорочно и дугорочно. 
 
Документован извештај о сопственој процени ризика и солвентности надлежна организациона 
јединица за управљање ризицима подноси члановима управе Компаније. 
 
Извештај о сопственој процени ризика и солвентности Компаније са квантитативним и квалитативним 
резултатима процене, закључцима и описом примењених метода и претпоставки саставни је део 
Годишњег извештаја о пословању, али се не објављује. 
 

51.6.   Обелодањивање података у складу са захтевима МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ 
 
Структура премије по врстама осигурања-диверсификованост портфолија осигурања 
 
Ризик осигурања је ризик губитка или неповољне промене вредности обавеза из осигуравајућег 
покрића у случају немогућности Компаније да апсорбује преузете ризике својствене делтности 
осигурања. 
 
Компанија је изложена ризику прибаве, односно премијском ризику и ризику резерви. Они се односе 
на адекватност премијских тарифа и адекватност резерви у односу на обавезе из осигурања. 
Премијски ризик је присутан у тренутку издавања полисе пре него што се догоди осигурани случај. 
Ризик резерви представља ризик да су техничке резерве обрачунате у неадекватном износу. Ризик 
прибаве такође укључује ризик катастрофе, који произилази из неочекиваних догађаја који нису у 
довољној мери покривени премијским ризиком или ризиком резерви. 
 
Компанија управља ризиком осигурања преносом дела ризика у реосигурање односно саосигурање 
као и кроз лимите прибаве, процедуре одобравања трансакција које укључују нове производе или 
које прелазе задате лимите, тарифирањем и дизајном производа.  
 
Компанија има добро  диверсификован и  уравнотежен портфолио осигурања по врстама,  што 
смањује укупни варијабилитет резултата односно укупан ризик. Уговори осигурања неживота су по 
правилу годишњи и Компанија може одбити продужење уговора или променити услове уговора 
приликом обнављања. 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 
 
Структура премије по врстама осигурања-диверсификованост портфолија осигурања 
 
Структура укупне премије осигурања 

 У хиљадама динара
Р.Б. Шифра Врста осигурања                           2015.   2014.  

    
1. (1) Осигурање од последица незгоде                           1.227.912  1.235.731 
2. (3) Осигурање моторних возила - каско            1.443.600  1.380.675 
3. (7) Осигурање робе у превозу                              203.575  213.373 

4. (10) 
Осигурање од одговорности  због употребе  
   моторних возила 

9.811.530 
 

7.133.019 

5. (8;9) Осигурање имовине 6.059.521  4.974.335 
6.  Остало 1.408.267  1.260.191 
7.   Укупно неживотно осигурање (1+2+3+4+5+6) 20.154.405  16.197.324 

8.  Животно осигурање 1.306.931  1.354.519 

9.   Укупна премија (7+8) 21.461.336  17.551.843 

 
Ризици концентрације   

 
Компанија нема значајних изложености према било којој скупини осигураника. Највећа вероватноћа 
значајних губитака за Компанију произилази из катастрофалних догађаја, као што су поплаве, олује, 
град, пожар или оштећења од земљотреса. 
 
Постоји значајна концентрација ризика у вези са могућношћу губитка спорова у појединим 
парницама, из разлога непостојања јасно дефинисаних законских критеријума за вредновање 
нематеријалних штета. Значајни судски или регулаторни ризици могу проузроковати велике 
појединачне губитке или имати утицај који се шири на велики број уговора. 
 
Компанија има обезбеђено покриће реосигурањем, у случајевима реализације појединачних ризика, 
односно катастрофалних догађаја које Компанију излажу ризику који обухвата већи број врста 
осигурања. Са становишта осигураних вредности, највећи ризици у портфељу Компаније су 
електропривредни објекти и објекти нафтне индустрије. Сви вишкови ризика изнад самопридржаја 
Компаније код ових објеката, имају одговарајуће реосигуравајуће покриће. 

 
Обелодањивање података у вези са структуром ликвидираних штета 

 
Структура ликвидираних штета по носиоцима ризика 

  У хиљадама динара 
  2015. година  2014. година 

Р.Б. 
Структура ликвидираних 
штета по носиоцима ризика Живот Неживот   Укупно 

 

Живот   Неживот Укупно   

        

1. 
Ликвидиране штете у  
   самопридржају 587.413 6.794.308 7.381.721  1.064.893 6.752.543 7.817.436 

2. 
Удео реосигурања и  
   саосигурања у ликвидираним  
   штетама        - 2.053.414 2.053.414  7.341 283.190 290.531 

3. 
Укупно ликвидиране  
   штете  (1+2) 587.413 8.847.722 9.435.135  1.072.234 7.035.733 8.107.966 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са захтевима МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 

 
Обелодањивање података у вези са структуром ликвидираних штета (наставак) 
 
Структура ликвидираних штета по врстама осигурања 

 
 У хиљадама динара 

Р.Б. Шифра Врста осигурања                           2015.   2014.  

    
1. (1) Осигурање од последица незгоде                  820.584  777.502 
2. (3) Осигурање моторних возила - каско            1.032.309  1.329.622 
3. (7) Осигурање робе у превозу                             19.738  34.374 

4. (10) 
Осигурање од одговорности  због 
употребе моторних возила 2.550.301  2.198.330 

5. (8;9) Осигурање имовине 3.996.253  2.330.046 
6.   Остало 428.537  365.859 

7.   
Укупно неживотно осигурање 

(1+2+3+4+5+6) 8.847.722  7.035.733 
8.   Животно осигурање 587.413  1.072.233 
9.   Укупно  ликвидиране штете (7+8) 9.435.135  8.107.966 

 
Компанија реосигурава део ризика које прибавља како би контролисала изложеност губицима и на 
тај начин смањила ризик концентрације. Компанија има комбинацију пропорционалних и 
непропорционалних уговора о реосигурању.  
 
Самопридржај је један од основних чинилаца у опредељењу ризика који ће Компанија давати у 
покриће реосигурања, односно дела ризика који ће задржавати.  
 
Ризик произилази из неадекватно одређеног нивоа самопридржаја, као и из ризика непримењивања 
подзаконских аката и интерних аката Компаније којима су дефинисане процедуре за реосигурање 
вишкова ризика односно изравнање ризика.  
 
Компанија је током 2015. године спроводила одговорну и опрезну политику саосигурања и 
реосигурања вишкова ризика, у складу са Одлуком о критеријумима, начину утврђивања, табели 
максималног самопридржаја и укупном износу самопридржаја за 2015. годину, као и Правилником о 
условима и начину саосигурања и реосигурања. 

 

Структура укупно остварене (меродавне) премије према носиоцима ризика, приказана је у 
следећој табели: 

      У хиљадама динара 

  2015. година  2014. година 

Р.Б. 
Меродавна премија по 
носиоцима ризика Живот Неживот   Укупно  

 

Живот   Неживот   Укупно  

1. 
 
Остварена (меродавна)  
   премија у самопридржају 1.301.621 16.753.403 18.055.024  1.349.802 13.983.846 15.333.648 

2. 
Удео реосигурања и   
   саосигурања 5.161 2.336.811 2.341.971  4.575 1.371.400 1.375.975 

3. 
Укупно остварена  
   (меродавна) премија (1 + 2) 1.306.782 19.090.214 20.396.996  1.354.377 15.355.246 16.709.623 
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51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 

51.6.   Обелодањивање података у складу са захтевима МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 
 
Компанија спроводи перманентну анализу показатеља и информација од значаја за утврђивање 
висине самопридржаја.Најмање једном годишње захтева се преиспитивање адекватности нивоа 
самопридржаја. Предмет анализе је свака врста/тарифа осигурања појединачно.  
 
У поступку преузимања ризика у осигурање, у складу са актима Компаније, води се рачуна о 
елаборатима за процену ММШ (максимално могуће штете) као и о ризику неблаговременог 
пријављивања или непријављивања ризика у реосигурање.  

Структура техничких резерви  

Обрачун техничких  Компанија врши у складу са Законом о осигурању, подзаконским актима донетим 
на основу закона и интерним актима Компаније.  
 

У хиљадама динара 

Р.Б. Показатељ 
31. децембар 

2015. 
 31. децембар 

2014. 

    
1. Преносне премије укупног портфеља - неживот 7.433.670  6.369.479 
2. Резерве за неистекле ризике - неживот 157.884  -  
3. Резерве за бонусе и попусте - неживот 39.530  -  
4. Резервисане штете укупног портфеља - неживот 7.812.916  6.266.601 
5. Резерве за изравнање ризика - неживот 60.554  1.481.966 

6. Укупно техничке резерве - неживот (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 15.504.554  14.118.046 

7. 
Преносна премија реосигурања и саосигурања + учешће 
реосигуравача у резервисаним штетама  - неживот 689.434 

 
916.497 

8. Техничке резерве у самопридржају - неживот (6 - 7) 14.815.120  13.201.549 

9. Преносне премије-живот  1.619  1.470 
10 Математичка резерва осигурања живота 3.283.877  2.846.059 
11 Резервисане штете  - живот 25.054  28.298 

12 Укупно техничке резерве (живот) (9 + 10 + 11) 3.310.550  2.875.827 
13 Математичка резерва из реосигурања - живот 2.519  2.200 

14 Техничке резерве у самопридржају - живот  (12 - 13) 3.308.031  2.873.627 
15 Укупне  техничке резерве (6 + 12) 18.815.104  16.993.873 

16 Укупно пренето у реосигурање (7 + 13) 691.953  918.697 

17 Укупно техничке резерве у самопридржају (8 + 14)  18.123.151  16.075.176 

        
 
Новим Законом о осигурању уведени су нови облици резервисања - резерве за неистекле ризике и 
резерве за попусте и бонусе. 
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51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 
51.6.   Обелодањивање података у складу са захтевима МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 
 

    У хиљадма динара 

Р.Б. Показатељ 

2015. година  2014. година 

 Mеродавна 
премија  
укупног 

портфеља   

Реосигурање 
и дато 

саосигурање Самопридржај 

  Mеродавна 
премија  
укупног 

портфеља    

Реосигурање 
и дато 

саосигурање Самопридржај 

        

1. 
Преносна 
   премија  1.1.   6.370.949 128.520 6.242.429 

 
5.528.730 161.601 5.367.129 

2. Бруто премија 21.461.336 2.398.267 19.063.069  17.551.843 1.342.895 16.208.947 

3. 
Меродавна   
   премија 20.396.996 2.341.971 18.055.024 

 
16.709.623 1.375.975 15.333.647 

4. 
Преносна  
   премија     
   31.12.(1 + 2 - 3)    7.435.289 184.815 7.250.474 

 

6.370.949 128.520 6.242.429 
 

Кретања резервисаних штета 
 

Укупан износ резервисаних штета састоји се из резервисаних пријављених а неликвидираних штетa, 
резервисаних насталих непријављених штета и резервације за трошкове ликвидације и исплате 
штета. 
У наредним прегледима износи резервисаних штета садрже и резервацију за трошкове. 
Обрачун резервисаних штета врши се према релевантним актима регулаторног органа Народне 
банке Србије и интерним актима Компаније.  

 
Стање резервисаних пријављених штета, презентује се у наставку: 
 
Резервисанe (пријављенe, а неликвидиранe) штетe  

 
  У хиљадама динара 

Р.Б. Показатељ 

2015. година  2014. година 

Резервисане 
настале 

пријављене а 
нерешене 

штете укупног 
портфеља 

Учешће 
реосигурав. и 
саосигурав. у 
резервисан. 
штетама 

Резервисане 
настале 

пријављене 
штете у 

самопридрж  

Резервисане 
настеле 

пријављене а 
нерешене 

штете укупног 
портфеља 

Учешће 
реосигурав. и 
саосигурав. у 
резервисан. 
штетама 

Резервисане 
настале 

пријављене 
штете у 

самопридрж 

        
1. Почетно стање  1.1. 3.989.558 787.977 3.201.581  3.321.221 169.487 3.151.734 

2. 
Промене  
   резервисаних  
   штета (38.119) (294.293) 256.174  668.337 618.490 49.847 

3. 
Крајње стање   
   31.12. (1 + 2)       3.951.439 493.684 3.457.755  3.989.558 787.977 3.201.581 

 

У 2015. години дошло је до смањења расхода по основу резервисаних пријављених а нерешених 
штета портфеља неживотних осигурања за 38 милиона динара. У исто време смањено је учешће 
реосигуравача и саосигуравача у резервисаним штетама за 294 милиона динара, тако да су 
резервисане пријављене а нерешене штете у самопридржају веће за приближно 256 милиона динара 
у односу на претходни обрачунски период. 

 

Стање просечног износа резервисаних штета (редовне / спор / укупно), презентује се у табели у 
наставку: 

 

Просечан износ резервисаних штета       
 

У хиљадама динара 

2015. 2014. 

Редовне У спору Укупно Редовне У спору Укупно 
751.504 868.704 818.351 740.782 876.536 808.523 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 

Обрачунати износи резервисања за настале непријављене штете, дају се у наставку:  

Резервисане настале, а непријављене штете 

 У хиљадама динара

Р.Б. Показатељ 2015. 2014. 

 
1. Почетно стање  1.1.  2.305.341  2.494.609 
2. Промене резервисаних штета 1.581.191  (189.268)
 

3. 
 
Крајње стање  31.12.   (1 + 2)       

 
3.886.532 

  
2.305.341 

Преглед укупних резервисаних штета даје се у наставку:  

Укупно резервисане штете 

  У хиљадама динара 

Р.Б. Показатељ 

2015. година  2014. година 

Резервисане 
штете укупног 

портфеља 

Учешће 
реосигуравача и 
саосигуравача у 
резервисаним 

штетама 

Резервисане 
штете у 

самопридржају  

Резервисане 
штете укупног 

портфеља 

Учешће 
реосигуравача 

и саосигуравача 
у резервисаним 

штетама 

Резервисане 
штете у 

самопридржају 

        

1. 
Почетно стање  
1.1.  6.294.899 787.977 5.506.922 

 
5.815.829 169.487 5.646.342 

2. 
Промене     
   резервисаних  
   штета 1.543.071 (283.358) 1.826.429 

 

479.070 618.490 (139.420) 

3. 
Крајње стање   
   31.12. (1 + 2)       7.837.970 504.619 7.333.351 

 
6.294.899 787.977 5.506.922 

 а) Неживот 7.812.916 504.619 7.308.297  6.266.601 787.977 5.478.624 

 б) Живот 25.054 - 25.054  28.298 - 28.298 

 
У 2015. години дошло је до повећања укупно резервисаних штета портфеља неживотних осигурања  
за око 1.543 милиона динара. У исто време смањено је учешће реосигуравача и саосигуравача у 
резервисаним штетама за 283 милиона динара, тако да су резервисане штете у самопридржају веће 
за 1.826 милиона динара. 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 

 
Обелодањивање података у вези са меродавном премијом, меродавним штетама у 
самопридржају и трошковима по врстама осигурања   

 
У табелама у наставку презентују се упоредни подаци о меродавним премијама и меродавним 
штетама у самопридржају Компаније, као и преглед трошкова спровођења осигурања за последње 
две године. 
 

2014.  година        У хиљадама динара 

Р.Б. Шифра Врста осигурања Укупна 
премија 

Меродавна 
премија у 

самопридржају 

Меродавне 
штете у 

самопридржају ТСО 
Салдо 

реосигурања 

      

1. (1) 
Осигурање од последица  
   незгоде 1.235.731 1.227.828 837.465 595.285 12.968 

2. (3) 
Осигурање моторних  
   возила 1.380.675 1.508.140 1.362.404 655.488 12.210 

3. (7) Осигурање робе у превозу 213.373 174.016 19.589 85.500 41.503 

4. (10) 

Осигурање од  
   одговорности  због  
   употребе моторних  
   возила 7.133.019 5.847.809 2.016.862 3.014.868 46.302 

5. (8;9) Осигурање имовине 4.974.335 4.315.873 2.352.180 2.123.888 604.827 
6.  Остало 1.260.191 910.179 413.607 541.048 337.321 

7.  
Укупно нежиботно  
   осиурање (1+2+3+4+5+6) 16.197.324 13.983.845 7.002.107 7.016.077 1.055.131 

8.  Животно осигурање 1.354.519 1.349.802 1.072.531 516.824 (2.765) 

9.  Укупно (7 + 8) 17.551.843 15.333.647 8.074.638 7.532.901 1.052.366 

 
2015.  година         У хиљадама динара 

Р.Б. 
Шиф
ра 

Врста осигурања Укупна 
премија 

Меродавна 
премија у 

самопридржају 

Меродавне 
штете у 

самопридржају ТСО 
Салдо 

реосигурања 

1 2 3 4 5 6 

1. (1) 
Осигурање од последица  
   незгоде 1.227.912 1.187.468 889.182 446.160 6.510 

2. (3) 
Осигурање моторних  
   возила 1.443.600 1.349.955 1.102.884 490.446 63.613 

3. (7) Осигурање робе у превозу 203.575 157.182 20.323 59.450 45.648 

4. (10) 
Осигурање од одговорности   
   због употребе моторних  
   возила 9.811.530 8.669.474 3.808.904 3.591.096 66.627 

5. (8;9) Осигурање имовине 6.059.521 4.434.991 2.609.626 1.800.234 (305.472) 
6.  Остало 1.408.267 954.333 839.509 445.757 462.766 

7.  
Укупно неживотно  
   осиурање (1+2+3+4+5+6) 20.154.405 16.753.403 9.270.428 6.833.143 339.692 

8.  Животно осигурање 1.306.931 1.301.621 584.182 433.859 5.161 

9.  Укупно (7 + 8) 21.461.336 18.055.024 9.854.610 7.267.002 344.853 
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51.6.   Обелодањивање података у складу са МСФИ 4 „Уговори о осигурању“ (наставак) 
 
Обелодањивање података у вези са меродавним техничким резултатом  
 

Шифра Врста осигурања                           

ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ У 

САМОПРИДРЖАЈУ 
(МШ:МП) У %  

31.12.2015. 31.12.2014. 

   
(1) Осигурање од последица незгоде                                       106,98 97,38 

(2) Добровољно здравствено осигурање 124,86 104,84 

(3) Осигурање моторних возила - каско            118,27 137,87 

(4) Осигурање шинских возила 94,85 83,53 

(5) Осигурање ваздухоплова 1426,68 81,94 

(6) Осигурање пловних објеката 54,95 124,98 

(10) Осигурање од одговорности због употребе моторних возила 20,73 18,32 

(11) Осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова 121,48 73,37 

(12) 
Осигурање од одговорности због употребе пловних 
објеката 73,83 82,46 

(7) Осигурање робе у превозу                              54,91 46,75 

(8) Осигурање имовине од пожара и других опасности (0,04) 0,00 

(9) Остала осигурање имовине 0,00 0,00 

(13) Осигурање од опште одговорности 296,78 86,80 

(14) Осигурање кредита 98,43 90,93 

(15) Осигурање јемства 0,17 (5,90) 

(16) Осигурање финансијских губитака 2,15 (4,91) 

(17) Осигурање трошкова превне заштите 0,00 0,00 

(18) Осигурање помоћи на путовању 67,10 47,64 

(19) Друге врсте неживотних осигурања 0,00 0,00 

УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 74,73 76,16 

(20) Осигурање живота 57,51 104,49 
(22) Допунско осигурање уз осигурање живота 44,46 44,28 

УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 56,53 99,97 

УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА 73,73 73,96 
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51. УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 

51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
 

Категорије финансијких инструмената 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2015. 
 

31. децембар 
2014. 

Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 562,083  2,355,358 
Потраживања 2,085,748  2,086,227 
Краткорочни финансијски пласмани 13,685,131  2,421,930 
Готовина и готовински еквиваленти 1,016,880  7,070,077 
Потраживања за нефактурисан приход 39,747  - 
  

17,389,589  13,933,592 

Финансијске обавезе    
Обавезе по основу штета 228,173  98,573 
Обавезе за премију 617,688  273,899 
Обавезе за провизију 31,394  53,170 
Обавезе према добављачима 422,304  398,037 
Унапред обрачунати трошкови 34,885  - 

 
1,334,444  823,679 

Ризици који потичу од финансијских инструмената обухватају: 

- кредитни ризик; 
- тржишни ризик који се састоји од три врсте ризика: девизног ризика, каматног ризика и ризика 

промене цене финансијског инструмента и 
- ризик ликвидности.   

 
Кредитни ризик  

 
Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у трансакцији са финансијским инструментом 
проузроковати финансијски губитак за другу страну, тако што неће испунити своју обавезу.  
 
У случају Компаније Дунав осигурање, кредитни ризик представља ризик да њени дужници неће моћи 
у потпуности, или делимично да измире своје обавезе према Компанији у уговореним роковима.  
 
Изложеност кредитном ризику посебно се обелодањује за следеће категорије финансијских 
средства, односно финансијске имовине: 
 

- дугорочни финансијски пласмани,  
- краткорочни финансијски пласмани и  
- потраживања. 

Постоји значајна разлика у степену изложености  Компаније кредитном ризику у зависности од тога 
о којој се категорији финансијског инструмента ради. Кредитном ризику су највише изложена 
потраживања од осигураника по основу фактурисане премије осигурања и обрачунатих камата по 
основу кашњења у измиривању обавеза од стране дужника. Ово је, пре свега, последица изражене 
неликвидности у привреди, као и присутне праксе да осигураници обавезе по основу премије 
осигурања не третирају као приоритетне и сврставају их иза обавеза по основу пореза, зарада и 
обавеза према банкама и добављачима. 
 
У процесу управљања кредитним ризиком, Компанија управља ризицима који произилазе из 
уложених средстава у хартије од вредности којима се тргује и ризиком бонитета осигураника, интерно 
категорисаних у сегмент великих клијената и осталим ризицима који стоје у вези са наплатом 
потраживања.  
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Кредитни ризик (наставак) 
 
Континуирана анализа бонитета према утврђеној методологији, у сегменту великих клијената, указује  
да већина осигураника има бонитет испод задовољавајућег нивоа, што се директно одражава на 
финансијски резултат Компаније, имајући у виду обавезу обезвређења таквих потраживања. 
Несолвентност појединих осигураника и искуства Компаније у погледу редовности испуњавања 
обавеза, упућују на висок ризик и  потребу преиспитивања сарадње са несолвентним и неликвидним 
осигураницима. 
 
У циљу повећања наплате премије и минимизирања кредитног ризика неопходно је наставити са 
праксом редовног праћења наплате по осигураницима од стране продаје осигурања. 

 
У поступку закључивања и обнављања Уговора о осигурању, поред оцене бонитета, морају да  се 
узму у обзир и одређени квалитативни фактори као што су: квалитет управљања и руководства, 
област пословања осигураника, услови и перспективе у грани у којој осигураник послује (тржиште), 
број година у осигурању, искуства Компаније у погледу наплате премије, односно редовност 
измиривања обавеза, промене у власничкој структури осигураника, подаци о техничкој процени 
ризика (код осигураника са великим ризицима), подаци о повезаним правним лицима. 
 
Просечан период наплате потраживања од премије током 2015. године био је 119 дана (током 2014. 
године – 150). 
 
Политикама управљања ризицима, предвиђено је да организациона јединица надлежна за послове 
управљања ризицима обезбеђује анализу финансијског положаја, оцену бонитета и процену висине 
ризика правних лица.   
 
Mаксимална изложеност кредитном ризику је приказана у следећој табели: 
 
   У хиљадама динара 
 31.12.2015. 31.12.2014. 

Финансијска имовина 
Бруто износ 

Исправка 
вредности Нето износ   

     
Дугорочни финансијски пласмани 1,668,934 1,106,851 562,083 2,335,358 
Потраживања 11,515,792 9,434,400 2,085,748 2,086,227 
Краткорочни финансијски  пласмани 15,734,907 2,049,776 13,685,131 2,421,930 

 
Укупно 28,919,633 12,591,027 16,332,962 6,843,515 

 
 
Изложеност кредитном ризику, у погледу потраживања, приказана је и на основу старосне структуре 
потраживања која је дата у следећој табели: 
 
 

У хиљадама динара 
 31.12.2015. 

Старосна структура потраживања Бруто износ 
Исправка 

вредности Нето износ 

    
Недоспело 1.683.726 449.686 1.234.040 
Кашњење од 0-90 дана 893.078 277.485 615.593 
Кашњење од 91-180 дана 395.117 354.363 40.754 
Кашњење од 181-270 дана 320.583 274.337 46.246 
Кашњење преко 271 дана 8.227.644 8.078.529 149.115 

Укупно 11,515,792 9,434,400 
 

2,085,748 
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Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности   

Девизни ризик 

Под девизним ризиком подразумева се вероватноћа настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Компаније услед промене вредности девизних курсева. Девизном ризику су 
изложене све позиције активе и пасиве у девизама, као и потраживања и обавезе индексиране 
страном валутом. 
 
Компанија управља девизним ризиком у циљу ограничавања могућих губитака због промена курса 
страних валута и одржавања ризика на нивоу који је прихватљив из угла резултата пословања, 
адекватности капитала и захтева за очувањем ликвидности. 
 
Надлежна служба за девизне послове у оквиру финансијске функције, у обавези је да редовно прати 
изложеност Компаније девизном ризику и да квартално израђује Извештај о девизним позицијама и 
показатељима девизног ризика и исти достави организационој јединици надлежној за послове 
управљања ризицима. Организациона јединица надлежна за послове управљања ризицима дужна 
је да квартално анализира изложеност Компаније девизном ризику и да исти обухвати Извештајем о 
управљању ризицима. Изложеност Компаније девизном ризику је дата у наредној табели: 
 
     У хиљадама динара 

Девизни ризик USD EUR 
Остале 
валуте RSD Укупно 

Дугорочни финансијски  
   пласмани - 269.567 - 292.516 562.083 
Потраживања  8.542 1.425.963 - 651.243 2,085,748 
Краткорочни финансијски  
   пласмани  - 1.674.022 - 12.011.109 13.685.131 
Готовински еквиваленти и  
   готовина 2.502 169.359 9.862 835.157 1.016.880 
Потраживања за  
   нефактурисан приход - - - 39.747 39.747 

      
Укупно 11.044 3.538.911 9.862 13.829.772 17.389.589 

      

 USD EUR 
Остале 
валуте RSD Укупно 

Обавезе за премије и штете  - - - 877.255 877.255 
Обавезе према добављачима  - 14.515 - 407.789 422.304 
Унапред обрачунати трошкови - - - 34.885 34.885 

      
Укупно - 14.515 - 1.319.929 1.334.444 

      
Нето девизна позиција  
   на дан 31.12.2015. 11.044 3.524.936 9.862 12.509.843 16.055.685 

 
Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко дугорочних и краткорочних финансијских 
пласмана, потраживања и готовине и готовинских еквивалената, као и обавеза према добављачима 
које су деноминовани у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као 
заштиту од ризика, с обзиром на то да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (EUR) и америчког долара (USD). Промена 
девизног курса за ±10%, изазвала би могући ефекат на нето добитак у износу од ± 1.605.569 хиљада 
динара. 
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Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)   

 
Каматни ризик 
 
Каматни ризик је ризик промене имовине или обавеза, прихода или расхода због промене каматне 
стопе на тржишту. Висина тржишне каматне стопе највећи утицај има на део инвестиционог 
портфолиа уложеног у депозите код банака и обвезнице. 
 
У процесу идентификовања каматног ризика Компанија прати трансакције којима се врши 
депоновање и улагање краткорочних компанијских извора, пре свега техничких резерви у дугорочне 
облике имовине, као и дугорочних извора у краткорочне облике имовине, константно имајући у 
фокусу хоризонталну и вертикалну усклађеност активе и пасиве. 
 
Компанија нема обавеза по дугорочним и краткорочним банкарским кредитима или других обавеза 
које су везане за плаћање камата што значајно умањује њену изложеност каматном ризику. Кретање 
тржишних каматних стопа на депозите везано је за кретање референтне стопе Народне банке 
Србије. На почетку 2015. године референтна каматна стопа НБС износила  је 8,00% и току године 
седам пута је мењана тако што је сваки пут снижавана за по 0,50% и на крају године је достигла ниво 
од 4,50%, што указује да је присутан тренд  значајаног пада општег нивоа каматних стопа на 
финансијском тржишту. 
 
Изложеност каматном ризику је дата у односу на каматне стопе по којима Компанија пласира 
средства и каматне стопе по којима су узете финансијске обавезе у складу са подацима 
презентираним у наредној табели: 
 
 
Каматни ризик  

 

Финансијска имовина 
Распон каматних стопа (на 

годишњем нивоу) 
 

   

Дугорочни финансијски пласмани 4,50% - 5,85%    
 

државне ХОВ 
Потраживања У висини прописане затезне камате  

Краткорочни финансијски пласмани 
1,00% - 4,10% 

6,50% 
0,99% - 10,00% 

орочени депозити 
корпоративне 
обвезнице 
државне ХОВ 

   
Финансијске обавезе   
Дугорочне обавезе -  
Краткорочне обавезе -  

 
Ризик промене цене финансијског инструмента је ризик флуктуације тржишних цена хартија од 
вредности који утиче на промену њихове фер вредности. 
 
Индекс Belex 15 (индекс 15 најликвиднијих акција на Београдској берзи) на крају 2015. године је на 
нивоу од 644,10 поена и у поређењу са крајем претходне године бележи пад од 3,44%,  док се индекс 
Belex line (општи индекс Београдске берзе) налази на нивоу од 1.380,42 поена и у истом временском 
периоду бележи раст од 2,65%. Флуктуација цена акција указује да је присутан ризик промене цена 
акција као финансијских инструмената чија се тржишна вредност утврђује на берзи.  
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Каматни ризик (наставак) 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у 
следећем прегледу: 
 
 У хиљадама динара 

31. децембар 
2015.  

31. децембар 
2014. 

Финансијска средства    
Некаматоносна    
Дугорочни финансијски пласмани 292.516  751.932 
Потраживања  2.085.748  2.086.227 
Краткорочни финансијски пласмани 472.273  523.025 
Готовина и готовински еквиваленти 961.540  7.015.042 
Потраживања за нефактурисан приход 39.747  - 

 3.851.824  10.376.226 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни финансијски пласмани 269.567  1.603.426 
Краткорочни финансијски пласмани 13.212.858  1.898.905 
Готовина и готовински еквиваленти 55.340  55.035 
 13.537.765  3.557.366 
    

 17.389.589  13.933.592 

Финансијске обавезе    
Некаматоносна    
Обавезе по основу штета 228.173  98.573 
Обавезе за премију 617.688  273.899 
Обавезе за провизију 31.394  53.170 
Обавезе према добављачима 422.304  398.037 
Унапред обрачунати трошкови 34.885  - 

    
1.334.444  823.679 

 

Ризик ликвидности 

Ликвидност Компаније, као њена способност да о року извршава доспеле обавезе, зависи са једне 
стране од билансне структуре, а са друге стране од усклађености прилива и одлива средстава. 
 
Циљ управљања ризиком ликвидности је трајно одржавање ниског степена изложености ризику 
немогућности испуњавања обавеза Компаније, стварање претпоставки које обезбеђују проактивни 
приступ и превентивно идентификовање, мерење, процењивање и контролу ризика ликвидности. 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва који су 
успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Друштва, као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног 
тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  
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Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)   
 

Ризик ликвидности (наставак) 

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава, на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
наплати потраживања. 

 

Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2015. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносна 2.164.186  848.751  546.371  292.516  3.851.824 
Фиксна каматна стопа 55.340  1.108.267  12.401.945  281.697  13.847.249 

          
 2.219.526  1.957.018  12.948.316  574.213  17.699.073 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2014. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносна 7.705.827  848.946  1.069.521  751.932  10.376.226 
Фиксна каматна стопа 55.035  165.362  1.818.993  1.675.580  3.714.970 
          
 7.760.862  1.014.308  2.888.514  2.427.512  14.091.196 

 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2015. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносне 912.140  422.304  -  -  1.334.444 

          
 912.140  422.304  -  -  1.334.444 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2014. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносне 425.642  398.037  -  -  823.679 

          
 425.642  398.037  -  -  823.679 
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51.       УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 

 
51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 

(наставак) 
 
Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)   
 
Ризик ликвидности (наставак) 

На дан 31. децембра 2015. године најликвиднија имовина Компаније, чија је рочност доспећа до 
месец дана, износи 2.219.526 хиљада динара, а истовремено краткорочне обавезе које доспевају у 
року до месец дана износе 912.140 хиљада динара, што указује да постоји вишак ликвидних 
средстава у односу на обавезе. Овај вишак ликвидних средстава преносиће се сукцесивно кроз 
наредне периоде, што указује да су створени услови за континуирано остваривање ликвидности 
Компаније.  
 
Фер вредност финансијских инструмената 

 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 2015. 31. децембар 2014. 

 Књиговодствена
вредност 

 Фер  
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер 
вредност 

Финансијска средства        
Дугорочни фин. пласмани 562.083  562.083  2.355.358  2.355.358 
Потраживања 2.085.748  2.085.748  2.086.227  2.086.227 
Краткорочни фин. пласмани 13.685.131  13.685.131  2.421.930  2.421.930 
Готовина и еквиваленти 1.016.880  1.016.880  7.070.077  7.070.077 
Остала потраживања  39.747  39.747  -  - 
        
 17.389.589  17.389.589  13.933.592  13.933.592 

Финансијске обавезе        
Обавезе по основу штета 228.173  228.173  98.573  98.573 
Обавезе за премију 617.688  617.688  273.899  273.899 
Обавезе за провизију 31.394  31.394  53.170  53.170 
Добављачи 422.304  422.304  398.037  398.037 
Остале обавезе 34.885  34.885  -  - 

        
 1.334.444  1.334.444  823.679  823.679 

 
Фер вредност финансијске имовине и финансијских обавеза одређује се на следећи начин:  

• Ниво 1 одмеравања фер вредности произлази из котиране тржишне вредности (некориговане) 
на активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе, 

• Ниво 2 одмеравања фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од котиране 
тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или обавеза, 
директно (на пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене), 

• Ниво 3 одмеравања фер вредности произлази из техника процењивања које укључују улазне 
параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који се не могу 
наћи на тржишту (неистражени улазни параметри). 

Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након 
почетног признавања по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до 3, у зависности од степена 
могућности процене фер вредности. 
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51.       УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА (наставак) 
 

51.7. Обелодањивање података у складу са МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ 
(наставак) 

 
Тржишни ризици – Девизни, каматни и ризик ликвидности (наставак)   
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 

 хиљадама динара      
 31. децембар 2013. 
 Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Укупно 

Финансијска средства        
Дугорочни фин. пласмани 562.083  -  -  562.083 
Потраживања -  2.085.748  -  2.085.748 
Краткорочни фин. пласмани 13.685.131  -  -  13.685.131 
Готовина и еквиваленти 1.016.880  -  -  1.016.880 

Остала потраживања  -  39.747  -  39.747 

        
 15.264.094  2.125.495  -  17.389.589 

Финансијске обавезе         
Обавезе по основу штета -  228.173  -  228.173 
Обавезе за премију -  617.688  -  617.688 
Обавезе за провизију -  31.394  -  31.394 
Добављачи -  422.304  -  422.304 
Остале обавезе -  34.885  -  34.885 

        
 -  1.334.444  -  1.334.444 

 
Током године није било ставки које би по хијерархији мера фер вредности биле рекласификоване из 
једног нивоа у други. 

Ризик ценовне неконкурентности 

У циљу минимизирања ризика ценовне неконкурентности и ризика нелојалне конкуренције, као 
кључних тржишних ризика који непосредно угрожавају пословање Компаније, неопходно је у 
континуитету предузимати активности праћења конкуренције, прибављати различите податке о раду 
конкуренције. 
 
У оцени манифестација тржишних ризика и ризика конкуренције, организациона јединица надлежна 
за послове управљања ризицима спроводи анализу позиционираности Компаније на тржишту 
осигурања, односно спроводи упоредне анализе Компанијских података и показатеља успешности 
пословања са расположивим подацима других друштава за осигурање и просеком гране. У оцени 
позиционираности Компаније, користи се већи број инструмената, а пре свега упоредна анализа 
висине и структуре техничких и гарантних резерви, анализа адекватности капитала, анализа 
ликвидности, структуре имовине и покрића појединих имовинских делова, анализа показатеља 
управљања и потребе за додатним изворима финансирања, упоредна анализа економских принципа 
пословања, структуре портфолиа депонованих и уложених средстава техничких и гарантних резерви, 
анализа профитабилности, анализа техничког резултата, премија и штета у самопридржају - у мери 
и обиму у којој су доступни подаци других друштава за осигурање.  
 
У циљу минимизирања ризика који стоје у вези са ценовном неконкурентношћу и нелојалном 
конкуренцијом, надлежне дирекције за продају и развој спроводе активности праћења конкуренције, 
обезбеђују израду предлога за увођење нових производа и пакета осигурања који нису заступљени 
код конкуренције, предузимају мере за повећање квалитета услуге и у сарадњи са организационим 
јединицама Компаније надлежним за послове актуарства и управљање ризицима сачињавају 
предлог корекција тарифног система, полазећи од претходно сачињених анализа меродавног 
техничког резултата. 
 
Остало 

Процењена висина идентификованих ризика, резултати до којих се дошло у процесу управљања 
ризицима, дефинисане мере којима се обезбеђује минимизирање идентификованих ризика, као и 
функционисање система интерних контрола, детаљно се могу сагледати у Извештају о управљању 
ризицима за период 01.01 - 31.12.2015. године. 
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52. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

Током 2015. године против Компаније је поднето 1.533 нових тужби за накнаду штета. Са судским 
предметима из претходних година, укупан број за решавање је 3.887 судских. Од наведеног броја, на 
основу правоснажних пресуда (усвајајућих или одбијајућих), вансудских и судских поравнања, 
решено је 1.390 предмета и исплаћен је износ од 740.704 хиљаде динара. 
 
На дан 31.12.2015. године за тужбене захтеве за накнаду штета у спору резервисан је укупни износ 
од 2.137.577 хиљада динара. 
 
Што се тиче наплате премије и регреса у току 2015. године отворено је 3.122 нова предмета. Из 
претходних година је пренето 10.985 предмета. Укупан број предмета у раду је био 14.107 предмета 
који обухватају парничне, извршне, стечајне и ликвидационе поступке. Завршено је укупно 2.914 
предмета, а наплаћен је укупан износ од 236.248 хиљаде динара. Укупан број нерешених предмета 
износи 11.193 предмета. 
 
У оквиру Функције за правне послове Сектора за заступање ван области осигурања и подршку правно 
заступничким пословима на дан 31.12.2015. године у раду је било 265 предмета, од чега 106 
предмета у којима је Компанија тужена. У току 2015. године у оквиру овог организационог дела 
Компаније примљено је укупно 73 нова предмета, а окончано је 57 предмета. У предметима је укупно 
наплаћено у корист Компаније 19.495 хиљада динара, а исплаћено на терет Компаније 30.641 хиљада 
динара. 
 
На дан 31. децембра 2015. године, против Друштва се води судски спорови чија је процењена 
вредност 192.780 хиљада динара, за које су у овим финансијским извештајима призната резервисања 
(напомена 33). 
 

53. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Друштво у току редовног пословања ступа у пословне односе са повезаним правним лицима. 
Приликом састављања приложених појединачних финансијских извештаја, Друштво је исказало 
ефекте трансферних цена на обрачунати порез на добитак на основу најбоље процене. При томе, у 
складу са пореским законима Републике Србије, Друштво је у обавези доставити порески биланс за 
2015. годину и другу пратећу документацију, укључујући извештај о трансферним ценама, Пореској 
управи Републике Србије до 30. јуна 2016. године.  
 
Поред тога, порески прописи Републике Србије предмет су честих измена и различитих тумачења. 
Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Постоји неизвесност да ли су 
тумачења руководства Друштва и пратећа документација довољне, и да ли одговарају захтевима и 
тумачењима пореских и других органа.  
 
Руководство Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Друштва. 
 
 

54.  НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ  
 

Компанија је у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013) 
била дужна да изврши усаглашавање потраживања и обавеза пре састављања финансијских 
извештаја. Компанија је послала ИОС-е својим комитентима на дан 31. октобра 2015. године. 
 

Укупна потраживања Компаније од правних лица у 2015. години износе 10.043.777 хиљада динара. 
 
Структура потраживања: 
    У хиљадам динара 

 
Друштва у реструктуирању   1.434.766 
Друштва у поступку стечаја     3.127.819 
Утужена потраживања утужено 603.908 хиљада динара,     664.337 
Потраживања од правних лица којима је послат захтев за 
усаглашавање стања       4.816.855 

Свега      10.043.777 
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54.  НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Потраживања у реструктуирању, утужена и у стечају су исправљена у износу од 100%. 
  
Преглед усаглашености потраживања приказан је у следећој табели: 
 

2015. год. Премија Камата Остала потраживања Укупно 

 
Усаглашено 2.913.345 80,48% 81.447 62,06% 775.071 72,74% 

3.769.863 78,26% 

Није усаглашено 706.772 19,52% 49.789 37,94% 290.431 27,26% 1.046.992 21,74% 

 - оспорено 35.079 0,97% 12.845 9,79% 2.128 0,20% 50.052  
 - није се вратиo ИОС 671.693 18,55% 36.944 28,15% 288.303 27,06% 996.940  
Укупно:  3.620.117   131.236  1.065.502   4.816.855   

 

Руководство Компаније сматра да горе наведена неусаглашена потраживања немају 
материјално  значајне ефекте на приложени финансијски извештај. 
 
 

55. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте били су следећи: 

 
   У динарима 

 
31. децембар 

2015.  
31. децембар  

2014. 

USD 111,2468  99,4641 
EUR 121,6261  120,9583 
GBP 164,9391  154,8365 
CHF 112,5230  100,5472 
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1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
Екoнoмскa кризa у међународном окружењу, неповољни изгледи за глобалан економски раст, пад 
светске цене нафте и других примарних производа, су у вeликoj мeри пoгoдиле Републику Србиjу. 
Економска политика наше земље је у складу са свим потешкоћама, током 2015. године била усмерена 
на: обезбеђење одрживе економске и финансијске стабилности, уредно сервисирање јавног дуга и 
стварање амбијента за бржи привредни раст. У циљу рeшaвaња питaњa мaкрoeкoнoмских 
нeрaвнoтeжa и повећања конкурентности привреде, Влада Републике Србије спроводи структурне 
рeфoрме и мере фискалне кoнсoлидaциje, сa циљeм смaњeњa jaвних рaсхoдa и oбeзбeђивaњa 
oдрживoг нивoa jaвнoг дугa. Процес спровођења реформи током 2015. године, је у великој мери 
одређен стендбај аранжманом из предострожности са ММФ – ом, који је закључен почетком исте 
године (вредност 1,2 милијарде евра) и Фискалном статегијом Владе Републике Србије за 2015. 
годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину. Према оцени ММФ-а, наша земља остварује добре 
резултате у спровођењу договореног економског програма, што је и верификовано одлуком о 
успешном завршетку трећег разматрања аранжмана са Србијом дана 18. децембра 2015. године. 

Агенција Fitch Ratings је у децембру 2015. године поправила изгледе за побољшање кредитног 
рејтинга Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути са „стабилних“ на „позитивне“ и 
потврдила кредитни рејтинг Србије на нивоу Б+ (Ревизију пројекције навише извршили су због бржег 
раста инвестиција и мањег пада финалне потрошње). 

Динар је од 31.12.2014. године, (када је износио 120,9583 динара за један евро) до 31.12.2015. године 
(када је износио 121,6261 динара за један евро) депресирао према евру за 0,67 динара или 0,55%. 
Нajнижa врeднoст динaрa прeмa eвру у посматраном периоду билa je 29.01.2015. године и износила је 
123,57 динaрa, a нajвишa 01.10.2015. године када је износила 119,7162 динaрa зa jeдaн eврo. На 
стабилност курса у највећој мери је утицао раст страних директних инвестиција у Србију, које су у 
2015. достигле 1,8 милијарди евра (након закључења аранжмана из предострожности са ММФ-ом), и 
побољшање изгледа за поправљање кредитног рејтинга Србије. У циљу спречавања прекомерних 
осцилација девизног курса, Народна банка Србије је у 2015. години нa мeђубaнкaрскoм дeвизнoм 
тржишту прoдaлa 450 милиoнa eврa, a купилa 970 милиoнa eврa. 
 

 

Графички приказ кретања курса динара током 2015. године* 

 
*Извор: НБС 
 

Побољшана перцепција ризика, спровођење мера фискалне консолидације и структурних реформи и 
ублажавање инфлаторних притисака условили су доношење одлуке о смањењу референтне каматне 
стопе. Од почетка 2015. године њена вредност је смањена за 3,5 п.п. и на дан 31.12. 2015. године 
износи 4,5 %. 

Инфлација се током целе 2015. године кретала испод доње границе дозвољеног одступања од циља. 
Главни дезинфлаторни фактори били су ниска агрегатна тражња појачана мерама фискалне 
консолидације, пад цена нафтних деривата (који је износио 5,5%) и непрерађене хране, ниске цене 
примарних производа на светском тржишту као и ниска инфлација у окружењу.  

Потрошачке цене у децембру 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане 
су 1,5%.  

Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2015. године већа је за 11% него у 
децембру 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 18,3%. Индустријска производња 
у 2015. години, у поређењу са претходном годином, већа је за 8,2%.  



                  
     КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. 

 

 

Овакав раст производње је највећим делом условљен порастом производње електричне енергије, 
деривата нафте, експлоатације угља, дуванских производа, фармацеутских производа и препарата и 
остале прерађивачке делатности. Реални раст БДП-износи 0,8%. 

Укупан промет на Београдској берзи у 2015. години износио је 22,4 милијарде динара (185,7 милиона 
ЕУР), док је учешће страних инвеститора у просеку за цео период износило 41,95%. Индекс 
најликвиднијих акција BELEX15 на дан 31.12.2015. године износио je 644,10 индексних поена и за 
3,44% је нижи него на крају претходне године. Општи индекс акција BELEXline забележио је раст од 
2,65 % у и на дан 31.12.2015. године износио је 1.380,42 индексних поена. Највише се трговало 
обвезницама старе девизне штедње и акцијама емитената АИК банка, Дијамант, Нис, Енергопројект 
холдинг, Комерцијална банка и Аеродром Никола Тесла. 

Обим, структура и учесталост емисија динарских хартија од вредности на домаћем тржишту, у великој 
мери утиче на спровођење инвестиционе активности Компаније и пласирање слободних средстава 
генерисаних из пословних активности. Обим и структура емисија државних ХОВ условљен је висином 
јавног дуга. Дуг опште државе Републике Србије на дан 31.12.2015. године износио је 3,07 билиона 
динара тј. 25.239.778.440 EУР oд чeгa jaвни дуг Рeпубликe Србиje изнoси 24.809.991.731 EУР док 
нeгaрaнтoвaни дуг jeдиницa лoкaлнe влaсти износи 429.786.709 EУР. Учешће јавног дуга у бруто 
друштвеном производу износи 75,5%.  

Управа за јавни дуг је као примарни циљ Стратегије управљања јавним дугом за период од 2015. до 
2017. године, одредила да се финансирање издатака буџета Републике Србије реализује путем 
емитовања државних хартија од вредности на домаћем тржишту капитала, емисијама у динарима, у 
складу са стратегијом динаризације. Последњих година дошло је до повећања учешћа хартија од 
вредности деноминованих у динарима.   
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2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. је привредно друштво организовано као отворено акционарско 
друштво за послове осигурања, саосигурања и реосигурања имовине и лица, те пружање других 
услуга у осигурању. 
 
Седиште Компаније: Београд, улица Македонска бр. 4. 
Матични број Компаније: 07046898. 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100001958. 
 
Компанија је правни следбеник Компаније „Осигурање Дунав“ д.д. организоване Одлуком 
Скупштине Деоничарског друштва за осигурање „Дунав“ усвојеној на IX седници одржаној 
26.04.1994. године и уписаној у регистар Привредног суда, у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, 
од 01.09.1994. године, а која је решењем Привредног суда, у Београду II-Fi бр. 7821/97, регистарски 
уложак 4-01-00, од 03.07.1997. године регистрована као акционарско друштво у складу са Законом о 
осигурању имовине и лица. 
Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 1992/2005 од 02.03.2005. године 
Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и регистрована као акционарско друштво 
за осигурање. 
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд је организована у складу са Законом о осигурању 
(„Службени гласник РС“ бр. 139/2014), Законом о привредним друштвима ("Сл. глaсник РС", бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн и 5/2015), Законом о обавезном осигурању у саобраћају ("Сл. 
гласник РС", бр. 51/2009 и 78/2011) и Законом о тржишту капитала ("Сл. глaсник РС", бр. 31/2011 и 
112/2015) 
Прeдузeћe и други правни субјeкти кoјe Кoмпанија oснива и у кoјима има вeћински капитал су 
контролисана друштва, којима Кoмпанија управља сразмeрнo свoм учeшћу у капиталу, oднoснo у 
складу са oдгoварајућим угoвoрoм. Прeдузeћа кoја пoслују као контролисана друштва Компаније 
су „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ 
а.д. Београд, „Дунав stockbroker“а.д.о. Београд, „Дунав ре“ а.д.о. Београд, „Дунав осигурање“ а.д. 
Бања Лука, „Дунав ауто“ д.о.о. Бања Лука, „Дунав турист“ д.о.о. Београд. 
 
 
   

2.1. Врсте послова осигурања 

 
Компанија, у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које 
је Компанија добила дозволу Народне банке Србије:  
 

 Послови животних осигурања: (а) осигурање живота, (б) осигурање за случај 
венчања и рођења, (в) рентно осигурање, (г) допунско осигурање уз осигурање 
живота, (д) животна осигурања наведена под. (а), (б), (в) ове тачке везана за 
јединице инвестиционих фондова, (ђ) тонтине, које представљају осигурање у коме 
се осигураници договоре да ће заједнички капитализовати своје доприносе и тако 
капитализовану имовину поделити између оних осигураника који доживе одређену 
старост, односно између наследника умрлих осигураника, (е) осигурање с 
капитализацијом исплате, које се заснива на актуарским обрачунима и у коме 
осигураник као замену за једнократну или периодичну уплату премије прима исплате 
у одређеној висини и у одређеном периоду. 

 Послови неживотних осигурања: (а) осигурање од последица незгоде, 
укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних оболења, (б) 
добровољно здравствено осигурање, (в) осигурање моторних возила, (г) осигурање 
шинских возила, (д) осигурање ваздухоплова, (ђ) осигурање пловних објеката, (е) 
осигурање робе у превозу, (ж) осигурање имовине од пожара и других опасности, (з) 
остала осигурања имовине, (и) осигурање од одговорности због употребе моторних 
возила, (ј) осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, (к) осигурање од 
одговорности због употребе пловних објеката, (л) осигурање од опште одговорности 
за штету које покрива остале врсте одговорности, (љ) осигурање кредита, (м) 
осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза 
дужника, (н) осигурање финансијских губитака, (њ) осигурање трошкова правне 
заштите, (о) осигурање помоћи на путовању. 
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2.2. Oрганизација пословања 

 
Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прилагoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у 
складу са утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм. 
 
Послови из делатности Компаније обављају се у Генералној дирекцији и огранцима Компаније - 
Главним филијалама осигурања. 
 
У Генералној дирекцији организује се, контролише и координира процес рада у области осигурања 
(за неживотна осигурања; за заједничке послове у осигурању; за продају неживотних осигурања; 
за животна осигурања, за накнаду штета), финансијских послова, послова имовине, набавке и 
одржавања, правних послова, људских ресурса и општих послова, информатике, интерне 
ревизије и контроле усклађености пословања и актуарских послова. 
 
Компанија послује на целој територији Републике Србије, преко мреже коју чини 29 главних 
филијала које су груписане у пет региона. Продајна мрежа животних осигурања своју делатност 
обавља кроз 6 главних филијала. 

 2.3. Старосна и квалификациона структура запослених 

 
Квалификација 

/ Године 

старости

ДР МР ВС ВШ ВК СС КВ НС Укупно

18-30 0 3 149 56 1 152 9 1 371

30-40 3 9 442 168 2 287 32 1 944

40-50 3 8 315 90 5 292 20 4 737

преко 50 4 5 299 147 6 392 21 10 884

Укупно 10 25 1.205 461 14 1.123 82 16 2.936

К

О

М

П

А

Н

И

Ј

А
 

 

     Укупан број радника на дан 31.12.2015. године износи 2.936. 

 

      Квалификациона структура запослених          Старосна структура запослених 
 

 
 

Пуно Непуно Пуно Непуно Пуно Непуно Пуно Непуно

144 1 67 127 0 0 211 128 256

256

Укупан број 

запослених 

сведен на 

осмочасовно 

радно време

145 194 0 339

Неодређено Одређено Приправник Укупно

 
 
У односу на крај претходне године броје запослених радника је смањен је са 2.968 на 2.936 односно за 
34 запослена. 
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3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I-XII 2015. 

 

У периоду I-XII 2015. године Компанија је остварила нето добитак у износу од 370.318 хиљада 

динара, док је у претходној години остварен је губитак у износу од 1,37 милијарди динара. Основни 
показатељи пословања остварени у 2015. приказани су у табели: 

 
Остварење 2014 План 2015 Остварење 2015

Међугодишња стопа раста премије неживотних 

осигурања
-0,40% 11,84% 24,43%

Међугодишња стопа раста премије животних осигурања 7,30% 12,69% -3,51%

Међугодишња стопа раста премије АО 27,76% 19,46% 37,55%

Учешће премије АО у укупној премији 40,64% 43,38% 45,72%

Учешће премије АО у укупној премији неживотних 

осигурања
44,04% 47,04% 48,68%

РОЕ - принос на капитал -15,28% 1,87% 3,92%

РОА - принос на пословну имовину -4,33% 0,58% 1,17%

Резервисане штете / Фактурисана премија неживотних 

осигурања
38,69% 36,73% 38,77%

Учешће преносне премије у фактурисаној премији 36,30% 34,65% 34,65%

Учешће расхода попуста и бонуса у фактурисаној 

премији
3,07% 2,67% 2,69%

Учешће трошкова прибаве у фактурисаној премији 29,11%  - 25,00%

Учешће трошкова управе у фактурисаној премији 13,75%  - 8,85%

Учешће осталих ТСО у фактурисаној премији 0,75%  - 0,62%

Фактурисна премија по запосленом 5.535      7.551    7.310      

Рацио штета у самопридржају 54,51%  - 54,58%

Рацио трошкова у самопридржају 49,14%  - 40,25%

Комбиновани рацио 103,65%  - 94,80%  

3.1. Приходи од премије 

 

Нето приходи од премија осигурања и саосигурања у периоду I-XII 2015. године износе 17.897.140 

хиљада динара и већи су за 16,7% у односу на исти период претходне године, док су у односу на 
план већи за 1,5%. 
 

План Остварење

Приходи од премија осигурања и саосигурања 15.333.649 17.626.751 17.897.140 116,7 101,5

Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања 1.354.519 1.526.380 1.306.931 96,5 85,6

Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 16.197.324 18.114.606 20.154.405 124,4 111,3

Премија пренета у саосигурање - пасивна 424.725 535.564 905.007 213,1 169,0

Премија пренета у реосигурање 951.250 1.041.653 1.436.964 151,1 138,0

Повећање резерви за преносне премије 842.219 437.018 1.064.341 126,4 243,5

Повећање резерви за неистекле ризике осигурања и 

саосигурања
0 0 157.884

I-XII 2015 Остварење 

/ План
I-XII 2014

Остварење 

2015 / 2014
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3.2. Бруто премија 

 

У периоду I-XII 2015. године бруто премија осигурања и саосигурања износи 21.461.336 хиљада 

динара (20.154.405 хиљада динара односи се на премију неживотних осигурања, а 1.306.931 хиљада 

динара на премију из животних осигурања), што је за 22,3% више од бруто премије остварене у истом 

периоду 2014. године. У односу на план за  2015. годину остварена бруто премија осигурања већа је 

за 9,3%.  

 
        Преглед бруто премије осигурања и саосигурања по главним филијалама/регионима  

(у  000 дин.)

План                     Остварење

2 3 4 5 6 (5/4) 7 (5/3)

1 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 1 632.511 646.555 539.801 83,5 85,3

2 БЕОГРАД МОТОРНА ВОЗИЛА 1.476.468 1.947.292 1.804.373 92,7 122,2

3 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 2 417.089 444.766 427.023 96,0 102,4

4 БЕОГРАД ГРАЂАНИ 712.751 728.764 734.418 100,8 103,0

5 БЕОГРАД ТРАНСПОРТ И КРЕДИТИ 406.192 433.200 416.923 96,2 102,6

6 МЛАДЕНОВАЦ 157.226 184.185 161.376 87,6 102,6

7 ЛАЗАРЕВАЦ 257.010 229.091 318.079 138,8 123,8

8 ОБРЕНОВАЦ 158.181 222.263 303.572 136,6 191,9

4.217.428 4.836.116 4.705.565 97,3 111,6

9 ВАЉЕВО 299.367 350.355 372.507 106,3 124,4

10 УЖИЦЕ 772.739 805.221 945.039 117,4 122,3

11 ЧАЧАК 441.599 520.888 533.339 102,4 120,8

12 ШАБАЦ 481.520 561.359 532.089 94,8 110,5

13 КРАЉЕВО 379.880 427.130 475.689 111,4 125,2

14 НОВИ ПАЗАР 179.973 198.358 236.887 119,4 131,6

2.555.078 2.863.311 3.095.550 108,1 121,2

15 ВРАЊЕ 360.279 394.807 424.873 107,6 117,9

16 КРУШЕВАЦ 568.940 582.387 686.406 117,9 120,6

17 ЛЕСКОВАЦ 238.184 290.571 342.570 117,9 143,8

18 НИШ 670.012 769.405 838.994 109,0 125,2

19 ПИРОТ 229.701 253.106 263.381 104,1 114,7

2.067.116 2.290.276 2.556.224 111,6 123,7

20 ЗАЈЕЧАР 671.537 667.074 795.051 119,2 118,4

21 ЈАГОДИНА 506.459 498.068 577.111 115,9 114,0

22 КРАГУЈЕВАЦ 488.190 558.114 614.408 110,1 125,9

23 ПОЖАРЕВАЦ 448.099 493.237 560.221 113,6 125,0

24 СМЕДЕРЕВО 324.409 390.103 435.999 111,8 134,4

2.438.694 2.606.596 2.982.790 114,4 122,3

25 ЗРЕЊАНИН 411.139 492.861 505.041 102,5 122,8

26 НОВИ САД 1.274.233 1.424.986 1.588.670 111,5 124,7

28 ПАНЧЕВО 571.738 661.302 629.577 95,2 110,1

28 СОМБОР 644.479 723.172 844.388 116,8 131,0

29 СРЕМ 555.659 650.549 703.411 108,1 126,6

3.457.248 3.952.870 4.271.087 108,1 123,5

30 СТРАТЕШКИ КЛИЈЕНТИ 1.279.509 1.404.787 2.298.507 163,6 179,6

31 ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 182.251 160.650 171.901 107,0 94,3

32 ДУНАВ ТАКОВО 0 0 72.781

16.197.324 18.114.606 20.154.405 111,3 124,4

33 РЕГИОН БЕОГРАД 369.904 445.553 332.300 74,6 89,8

34 РЕГИОН ИСТОК 267.678 291.943 267.325 91,6 99,9

35 РЕГИОН ЗАПАД 350.528 363.023 338.170 93,2 96,5

36 РЕГИОН СЕВЕР 147.008 200.169 153.365 76,6 104,3

37 РЕГИОН ЈУГ 219.401 225.692 212.431 94,1 96,8

38 АЛТЕРНАТИВНИ КАНАЛИ 0 3.340

1.354.519 1.526.380 1.306.931 85,6 96,5

17.551.843 19.640.986 21.461.336 109,3 122,3

Остварење/

план 2015

Животна осигурања

УКУПНО 

Укупно - Неживотна осигурања

Р. бр. ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА I-XII 2014.

РЕГИОН ЈУГ

РЕГИОН ИСТОК

Остварење 

2015/2014

1

I-XII 2015.
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                   Преглед бруто премије осигурања и саосигурања по врстама осигурања 

(у  000 дин.)

План                     Остварење

2 3 4 5 6 (5/4) 7 (5/3)

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 1.235.731 1.216.768 1.227.913 100,9 99,4

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 126.430 137.601 126.673 92,1 100,2

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1.380.676 1.459.618 1.443.601 98,9 104,6

ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 79.451 70.865 90.462 127,7 113,9

ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 103.341 53.538 63.472 118,6 61,4

ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 35.218 41.545 35.815 86,2 101,7

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 213.371 287.561 203.576 70,8 95,4

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДР. ОПАСНОСТИ 1.525.688 1.819.924 2.095.415 115,1 137,3

ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 3.448.650 3.586.448 3.964.103 110,5 114,9

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 7.133.018 8.520.904 9.811.530 115,1 137,6

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ВАЗДУХОПЛОВА 85.498 70.761 75.297 106,4 88,1

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 9.337 10.271 19.762 192,4 211,7

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 439.230 448.872 531.060 118,3 120,9

ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА 22.938 20.632 40.888 198,2 178,3

ОСИГУРАЊЕ ЈЕМСТВА 28.463 29.000 29.234 100,8 102,7

ОСИГУРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА 23.911 27.366 60.400 220,7 252,6

ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 0 0 0

ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ НА ПУТОВАЊУ 306.373 312.932 335.204 107,1 109,4

ДРУГЕ ВРСТЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

16.197.324 18.114.606 20.154.405 111,3 124,4

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 1.253.831 1.413.648 1.209.897 85,59 96,50

РЕНТНО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ УЗ ОСИГ. ЖИВОТА 100.688 112.732 97.034 86,07 96,37

ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

1.354.519 1.526.380 1.306.931 85,6 96,5

17.551.843 19.640.986 21.461.336 109,3 122,3

Шифра 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА I-XII 2014.

I-XII  2015. Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

1

01

02
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04

05

06

07

08

09

10

11

22

12

13

14

15

16

17

23

24

УКУПНО - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

УКУПНО

18

19

УКУПНО - НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

20

21

 
        
 
      Структура бруто премије у периоду I-XII 2015. године по врстама осигурања 
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Преглед бруто премије осигурања и саосигурања по месецима за период I-XII 2014. и 2015. 
године

(у 000 дин.)

План                     Остварење

1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4/2)

Јануар 1.700.014 2.599.638 2.697.219 103,8 158,7

Фебруар 1.014.224 1.163.220 1.255.037 107,9 123,7

Март 1.420.027 1.580.794 1.718.321 108,7 121,0

Април 1.914.581 1.850.259 1.934.896 104,6 101,1

Мај 1.487.288 1.849.828 2.085.069 112,7 140,2

Јун 1.824.898 1.609.130 1.737.630 108,0 95,2

Јул 1.289.941 1.678.247 2.002.927 119,3 155,3

Август 1.431.345 1.424.973 1.819.577 127,7 127,1

Септембар 1.410.553 1.466.926 1.488.609 101,5 105,5

Октобар 1.436.116 1.628.122 1.484.124 91,2 103,3

Новембар 1.243.330 1.322.274 1.652.757 125,0 132,9

Децембар 1.379.526 1.467.275 1.585.170 108,0 114,9

УКУПНО 17.551.843 19.640.686 21.461.336 109,3 122,3

Месец 2014.
2015. Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

 
 
                        Кумулативни преглед бруто премије у периоду I-XII 2015. године 
 

 
 
 
Укупан раст фактурисане премије у 2015. години у односу на претходну годину износи 22,3%. 
Неживотна осигурања су забележила раст премије од 24,4%, док је у области животних осигурања 
дошло до смањења фактурисане премије у односу на прошлу годину за 3,5%. 
 
Највеће учешће у фактурисаној премији неживотних осигурања остварује осигурање од одговорности 
због употребе моторних возила (АО) и износи 48,7%. У 2015. години долази до повећања учешћа 
фактурисане премиије АО у укупној премији неживотних осигурања када је износило 44,0%. Раст 
фактурисане премије АО у 2015. години у однoсу на  2014. годину износи 37,6%. До повећање висине 
премије и учешћа премије АО у укупној премији неживотних осигурања долази услед ефеката 
повећања цене од средине 2014. године тако да су у 2015. години садржани ефекти прошлогодишњег 
повећања цена на целу годину. Поред повећања цена, расту премије допринео је и раст брoja 
осигурања од 26,8% у односу на број закључених осигурања у 2015. години. 
 
Поред раста премије осигурања од аутоодговорности, на раст премије неживотних осигурања утицао 
је раст премија осигурања имовине од пожара и других опасности од 37,3% и раст премије осталих 
осигурања имовине од 14,9%. Основни разлог већег остварења фактурисане премије у односу на 
прошлу годину и план последица је осигурања ЈП ЕПС током целе године. Пад премије у односу на 
2014. годину код врсте осигурања ваздухоплова (каско и одговорност) за 65,8% проузрокован је 
губитком осигурања хеликоптерске флоте осигураника МУП Србија. 
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3.3. Наплаћена премија  

 
У периоду I-XII 2015. године затворена премија осигурања и саосигурања без пореза износи 

21.835.779 хиљада динара (20.608.834 хиљада динара односи се на премију неживотних осигурања, 
а 1.226.945 хиљада динара на премију животних осигурања), што је за 21,3% више од затворене 
премије остварене у истом периоду 2014. године. У односу на план за посматрани период 2015. године 

остварена затворена премија осигурања виша је за 18,1%.  
 
Затворена премија осигурања и саосигурања без пореза, по главним филијалама и регионима 

(у  000 дин.)

План                     Остварење

2 3 4 5 6 (5/4) 7 (5/3)

1 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 1 667.788 591.929 629.990 106,4 94,3

2 БЕОГРАД МОТОРНА ВОЗИЛА 1.508.107 1.887.949 1.803.393 95,5 119,6

3 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 2 400.510 403.399 435.312 107,9 108,7

4 БЕОГРАД ГРАЂАНИ 719.910 677.682 781.568 115,3 108,6

5 БЕОГРАД ТРАНСПОРТ И КРЕДИТИ 368.851 432.703 422.810 97,7 114,6

6 МЛАДЕНОВАЦ 165.765 184.972 165.025 89,2 99,6

7 ЛАЗАРЕВАЦ 272.634 210.423 321.145 152,6 117,8

8 ОБРЕНОВАЦ 182.725 197.413 281.618 142,7 154,1

4.286.290 4.586.470 4.840.861 105,5 112,9

9 ВАЉЕВО 304.420 326.807 371.958 113,8 122,2

10 УЖИЦЕ 789.792 770.369 938.975 121,9 118,9

11 ЧАЧАК 490.656 485.062 578.229 119,2 117,8

12 ШАБАЦ 446.070 524.732 544.489 103,8 122,1

13 КРАЉЕВО 399.126 416.040 485.330 116,7 121,6

14 НОВИ ПАЗАР 180.226 191.992 232.781 121,2 129,2

2.610.290 2.715.002 3.151.762 116,1 120,7

15 ВРАЊЕ 349.560 370.607 407.426 109,9 116,6

16 КРУШЕВАЦ 546.523 541.605 677.483 125,1 124,0

17 ЛЕСКОВАЦ 251.184 271.759 351.290 129,3 139,9

18 НИШ 744.257 713.549 851.497 119,3 114,4

19 ПИРОТ 233.645 236.279 259.332 109,8 111,0

2.125.169 2.133.799 2.547.028 119,4 119,9

20 ЗАЈЕЧАР 655.349 620.644 715.039 115,2 109,1

21 ЈАГОДИНА 542.510 470.415 578.804 123,0 106,7

22 КРАГУЈЕВАЦ 466.630 504.441 614.214 121,8 131,6

23 ПОЖАРЕВАЦ 466.844 478.806 569.320 118,9 122,0

24 СМЕДЕРЕВО 332.760 372.115 436.701 117,4 131,2

2.464.093 2.446.421 2.914.078 119,1 118,3

25 ЗРЕЊАНИН 407.582 459.216 505.030 110,0 123,9

26 НОВИ САД 1.300.547 1.289.740 1.630.510 126,4 125,4

28 ПАНЧЕВО 659.569 608.643 834.318 137,1 126,5

28 СОМБОР 682.860 682.733 834.664 122,3 122,2

29 СРЕМ 568.827 601.947 695.760 115,6 122,3

3.619.385 3.642.279 4.500.282 123,6 124,3

30 СТРАТЕШКИ КЛИЈЕНТИ 1.480.151 1.417.723 2.378.988 167,8 160,7

31 ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 160.320 153.640 203.054 132,2 126,7

32 ДУНАВ ТАКОВО 0 0 72.781

16.745.698 17.095.334 20.608.834 120,6 123,1

33 РЕГИОН БЕОГРАД 337.960 402.190 315.383 78,4 93,3

34 РЕГИОН ИСТОК 248.680 266.128 251.003 94,3 100,9

35 РЕГИОН ЗАПАД 323.402 328.785 315.621 96,0 97,6

36 РЕГИОН СЕВЕР 135.860 182.412 141.282 77,5 104,0

37 РЕГИОН ЈУГ 203.949 206.907 201.651 97,5 98,9

38 АЛТЕРНАТИВНИ КАНАЛИ 0 0 2.005

1.249.851 1.386.422 1.226.945 88,5 98,2

17.995.549 18.481.756 21.835.779 118,1 121,3

Остварење/

план 2015

Животна осигурања

УКУПНО 

Укупно - Неживотна осигурања

Р. бр. ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА I-XII 2014.

РЕГИОН ЈУГ

РЕГИОН ИСТОК

Остварење 

2015/2014

1

I-XII 2015.

Ж
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РЕГИОН БЕОГРАД

РЕГИОН ЗАПАД
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Преглед наплаћене премије осигурања и саосигурања по врстама осигурања  
(у  000 дин.)

План                     Остварење

2 3 4 5 6 (5/4) 7 (5/3)

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 1.279.149 1.089.250 1.255.038 115,2 98,1

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 136.390 112.061 130.395 116,4 95,6

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1.539.711 1.274.863 1.481.643 116,2 96,2

ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 125.507 135.400 119.796 88,5 95,4

ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 66.190 60.006 72.706 121,2 109,8

ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 32.589 37.788 37.955 100,4 116,5

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 227.851 276.315 194.884 70,5 85,5

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДР. ОПАСНОСТИ 1.637.609 1.553.967 2.206.045 142,0 134,7

ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 3.727.358 3.223.850 4.299.450 133,4 115,3

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 7.077.233 8.479.308 9.731.734 114,8 137,5

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ВАЗДУХОПЛОВА 71.619 73.651 85.791 116,5 119,8

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 9.545 9.492 20.716 218,2 217,0

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 440.851 405.064 505.387 124,8 114,6

ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА 18.164 17.847 43.029 241,1 236,9

ОСИГУРАЊЕ ЈЕМСТВА 35.784 29.000 29.351 101,2 82,0

ОСИГУРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА 14.620 22.619 58.538 258,8 400,4

ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 0 0 0

ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ НА ПУТОВАЊУ 305.528 294.853 336.376 114,1 110,1

ДРУГЕ ВРСТЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

16.745.698 17.095.334 20.608.834 120,6 123,1

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 1.155.868 1.283.124 1.135.371 88,48 98,23

РЕНТНО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ УЗ ОСИГ. ЖИВОТА 93.983 103.298 91.574 88,65 97,44

ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

1.249.851 1.386.422 1.226.945 88,5 98,2

17.995.549 18.481.756 21.835.779 118,1 121,3

Шифра 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА I-XII 2014.

I-XII  2015.
Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

22

12

13

14

15

16

17

23

24

УКУПНО - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

УКУПНО

18

19

УКУПНО - НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

20

21

 
 

Од укупно наплаћене премије неживотних осигурања, наплаћена премија по основу осигурања од 

аутоодговорности износи 9.732 милиона динара, док је у истом периоду претходне године износила 

7.077 милиона динара, што је повећање од 37,5%, односно 2.655 милиона динара. 

 

                                                    Структура по врстама осигурања    
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3.4. Структура наплаћене и затворене премије  
 

(у 000 дин.)

Шифра 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА Готовина Компензација

Укупно 

наплаћена 

премија

Попусти Остало

Укупно 

затворена 

премија

Порез
Укупно са 

порезом

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (5+6+7) 9 10 (8+9)

01 ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 1.115.300 49.561 1.164.861 38.724 39.601 1.243.186 56 1.243.242

02 ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 103.256 4.595 107.851 6.878 10.177 124.906 0 124.906

03 ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1.207.458 121.517 1.328.975 124.138 25.830 1.478.943 64.387 1.543.330

04 ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 96.611 21.785 118.396 72 1.328 119.796 3.879 123.675

05 ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 67.754 -121 67.633 2.369 2.704 72.706 3.602 76.308

06 ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 31.532 546 32.078 5.737 141 37.956 1.573 39.529

07 ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 179.878 10.202 190.080 100 4.703 194.883 9.922 204.805

08 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДР. ОПАСНОСТИ 1.795.302 115.136 1.910.438 106.860 152.153 2.169.451 99.310 2.268.761

09 ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 3.238.730 316.672 3.555.402 194.135 492.832 4.242.369 181.232 4.423.601

10 ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 9.692.105 17.586 9.709.691 17.581 4.452 9.731.724 482.952 10.214.676

11 ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ВАЗДУХОПЛОВА 85.771 20 85.791 0 0 85.791 4.367 90.158

12 ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 20.121 292 20.413 303 0 20.716 959 21.675

13 ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 441.402 26.946 468.348 16.399 13.383 498.130 24.686 522.816

14 ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА 6.125 10.590 16.715 234 26.079 43.028 597 43.625

15 ОСИГУРАЊЕ ЈЕМСТВА 29.588 -238 29.350 0 0 29.350 1.468 30.818

16 ОСИГУРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА 56.809 1.210 58.019 384 134 58.537 3.248 61.785

17 ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ НА ПУТОВАЊУ 308.693 7.945 316.638 19.117 621 336.376 15.832 352.208

19 ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 1.127.463 7.486 1.134.949 0 3.454 1.138.403 0 1.138.403

21 РЕНТНО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ УЗ ОСИГ. ЖИВОТА 91.058 501 91.559 0 -2.951 88.608 0 88.608

23 ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0 0 0 0 0 0

19.694.956 712.231 20.407.187 533.031 774.641 21.714.859 898.070 22.612.929

01 ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 11.837 0 11.837 0 0 11.837 0 11.837

02 ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 5.488 0 5.488 0 0 5.488 0 5.488

03 ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 2.716 0 2.716 0 0 2.716 0 2.716

08 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДР. ОПАСНОСТИ 36.465 0 36.465 0 0 36.465 0 36.465

09 ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 57.182 0 57.182 0 0 57.182 0 57.182

13 ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 7.232 0 7.232 0 0 7.232 0 7.232

120.920 0 120.920 0 0 120.920 0 120.920

19.815.876 712.231 20.528.107 533.031 774.641 21.835.779 898.070 22.733.849

УКУПНО ОСИГУРАЊЕ

УКУПНО САОСИГУРАЊЕ

УКУПНО
 

 
 
Наплаћена премија у новцу износи 19.815.876 хиљада динара, док је у путем компензација наплаћено 
712.231 хиљада динара. Попусти износе 533.031 хиљада динара, док се на остале начине затварања 
премије (конверзија дуга у уделе, затварање стечајних поступака, отпис по попису, отпис по основу 
репрограма дуга, преузимање дуга) односи 774.641 хиљада динара, што заједно чини укупну затворену 
премију од 21.835.779 хиљада динара. 
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Структура наплаћене и затворене премије према начинима плаћања у периоду I-XII 2014. и у 
периоду I-XII 2015. године 

97%

3%

Наплаћена премија 2015.

Готовина

Компензације

94%

6%

Наплаћена премија 2014.

Готовина

Компензације

91%

3%

2%
4%

Затворена премија 2015.

Готовина

Компензације

Попусти

Остало

90%

5%
3%2%

Затворена премија 2014.

Готовина

Компензације

Попусти

Остало

 

 
У периоду I-XII 2015. године, од укупно затворене премије осигурања 8,9% се односи на пренету 
ненаплаћену премију из претходне године, док се 86,0% односи на премију која је фактурисана у 
2015. години. Преостали износ од 5,1% се односи на наплаћену премију фактурисану у ранијим 
годинама: 
 

 
 

                          

Година % Година %

2003 0,09 2010 0,44

2004 0,10 2011 0,65

2005 0,07 2012 1,18

2006 0,04 2013 1,86

2007 0,05 2014 8,94

2008 0,32 2015 86,02

2009 0,25 Укупно 100,00  
 
 

Учешће затворене премије у укупно фактурисаној премији у 2015. години износи 101,7% 
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Преглед затворене премије осигурања и саосигурања по месецима за период  I-XII 2014. и 
2015. године 

(у 000 дин.)

План                     Остварење

1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4/2)

Јануар 1.075.492 1.336.188 1.309.318 98,0 121,7

Фебруар 1.223.159 1.297.117 1.449.778 111,8 118,5

Март 1.380.821 1.540.784 2.040.928 132,5 147,8

Април 1.304.697 1.644.217 1.892.960 115,1 145,1

Мај 1.378.370 1.574.101 1.835.813 116,6 133,2

Јун 1.498.905 1.698.991 1.924.248 113,3 128,4

Јул 1.477.508 1.561.239 2.082.273 133,4 140,9

Август 1.528.469 1.505.256 1.788.165 118,8 117,0

Септембар 1.737.137 1.460.944 1.794.774 122,9 103,3

Октобар 2.133.471 1.889.756 2.113.687 111,8 99,1

Новембар 1.452.376 1.393.127 1.716.250 123,2 118,2

Децембар 1.805.144 1.580.036 1.887.585 119,5 104,6

УКУПНО 17.995.549 18.481.756 21.835.779 118,1 121,3

Месец 2014.
2015. Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

 
 
 
                        Кумулативни преглед затворене премије у периоду I-XII 2015. године 
 

 
 
Највеће процентуално прекорачење плана на месечном нивоу у висини затворене премије остварено 
је у јулу када је укупна затворена премија износила 2,08 милијарди динара. Посматрано по врстама 
осигурања пребачај плана у јулу је последица раста наплаћене премије осталих осигурања имовине, 
осигурања од одговорности због употребе моторних возила и осигурања имовине од пожара и других 
опасности. 
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3.5. Ликвидиране штете 

 

Ликвидиране штете у периоду I-XII 2015. године износе 9.435.135 хиљада динара (9.396.862 хиљада 
динара односи се на ликвидиране штете осигурања, а 38.273 хиљада динара на ликвидиране штете из 
примљених саосигурања), што је за 16,4% више од ликвидираних штета остварених у истом периоду 
2014. године.  
 

(у  000 дин.)

План                     Остварење

2 3 4 5 6 (5/4) 7 (5/3)

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 777.502 725.793 820.587 113,1 105,5

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 87.840 87.736 86.459 98,5 98,4

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1.329.623 1.294.482 1.032.309 79,7 77,6

ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 18.226 4.500 39.297 873,3 215,6

ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 4.832 40.000 21.650 54,1 448,1

ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 22.669 7.509 9.794 130,4 43,2

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 34.374 37.568 19.738 52,5 57,4

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДР. ОПАСНОСТИ 471.599 1.068.110 2.465.983 230,9 522,9

ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 1.858.445 1.594.231 1.530.266 96,0 82,3

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 2.198.331 2.567.335 2.550.299 99,3 116,0

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ВАЗДУХОПЛОВА 0 0 88

ОСИГ. ОД ОДГОВ. ЗБОГ УПОТРЕБЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 0 0 0

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 138.442 140.841 148.618 105,5 107,4

ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА 13.691 8.000 19.796 247,5 144,6

ОСИГУРАЊЕ ЈЕМСТВА 0 0 9

ОСИГУРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА 87 1.605 387 24,1 444,8

ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 0 0 0

ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ НА ПУТОВАЊУ 80.072 88.938 102.442 115,2 127,9

ДРУГЕ ВРСТЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

7.035.733 7.666.648 8.847.722 115,4 125,8

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 1.038.785 709.302 552.350 77,87 53,17

РЕНТНО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ УЗ ОСИГ. ЖИВОТА 33.448 33.246 35.063 105,47 104,83

ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ 0 0 0

ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 0 0 0

1.072.233 742.548 587.413 79,1 54,8

8.107.966 8.409.196 9.435.135 112,2 116,4

23

24

УКУПНО - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

УКУПНО

18

19

УКУПНО - НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

20

21

22

12

13

14

15

16

17

06

07

08

09

10

11

1

01

02

03

04

05

Шифра 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА I-XII 2014.

I-XII  2015. Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

 
 
Учешће ликвидираних штета у бруто премији износи 44,0%. 
 
Посматрано са становишта врста осигурања, највеће учешће у укупно ликвидираним штетама имају 
следеће врсте:  
 
             - осигурање од одговорности због употребе моторних возила 27,0%, 

- осигурање имовине од пожара и других опасности 26,1%, 
- остала осигурања имовине 16,2%, 
- осигурање моторних возила 10,9%, 
- осигурање од последица незгоде 8,7% и 
- осигурање живота – укупно 5,9%.  

 
 
У периоду I-XII 2015. године исплаћене су штете у износу 9.305.535 хиљада динара, што представља 
97,6% укупних штета за исплату. Укупне штете за исплату за посматрани период износе 9.533.708 
хиљада динара и обухватају ликвидиране а неисплаћене штете из претходног периода (98.573 
хиљада динара) и ликвидиране штете текућег периода (9.435.135 хиљада динара). 
 
Исплаћене штете веће су од исплаћених штета у истом периоду претходне године за 13,2%. 
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 Структура ликвидираних штета у периоду I–XII 2015. по врстама осигурања 

 

У 2015. години прекорачење плана код врсте осигурања од последица незгоде проузроковано је 
значајним преласком штета у судски спор. Код осигурања шинских возила планиран је нижи износ 
ликвидације јер није планирано обнављање уговора са осигураником Железнице Србије, међутим, 
неочекивано је стигао већи број одштетних захтева из 2014. године. Код осигурања имовине од 
пожара и других опасности висок износ ликвидираних штета је највећим делом био условљен 
исплатом штете Телеком а.д., због настале штете на опреми у износу од 603 хиљ. динара, и на 
залихама у износу 1.355.429 хиљ. динара (пожар у просторијама магацина у Макишу). Значајнији 
изсноси ликвидације односе се на ПП Рис (158 мил. динара) и Синђелић д.о.о. Деспотовац (74.925 
хиљ. динара). Исплаћена је и штета МК Бео Рент-у у износу од 191,6 мил. динара и штете за два 
багера РБ Колубара у износима од 140 мил. динара. Ове две штете нису коначно ликвидиране.  
Код осигурања кредита дошло је до наглог раста штета по основу кредита МТС банке (преко 2.500 
исплаћених штета). Прекорачење плана код осигурања помоћи на путу проузрокован је растом продаје 
полиса путничког здравственог осигурања. 
 

Преглед ликвидираних штета по месецима за период I-XII 2014. и 2015. године 

(у 000 дин.)

План                     Остварење

1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4/2)

Јануар 476.520 814.814 413.578 50,8 86,8

Фебруар 954.503 728.156 596.721 81,9 62,5

Март 662.335 633.942 780.601 123,1 117,9

Април 501.958 659.527 689.368 104,5 137,3

Мај 519.800 532.322 557.122 104,7 107,2

Јун 710.697 580.567 2.128.768 366,7 299,5

Јул 615.045 667.995 732.224 109,6 119,1

Август 626.363 616.418 528.231 85,7 84,3

Септембар 1.037.182 745.592 702.081 94,2 67,7

Октобар 726.928 809.341 720.861 89,1 99,2

Новембар 539.072 761.025 665.488 87,4 123,5

Децембар 737.563 859.497 920.092 107,1 124,7

УКУПНО 8.107.966 8.409.196 9.435.135 112,2 116,4

Месец 2014.
2015. Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014
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3.6. Резервисане штете 

 

Резервисане штете на дан 31.12.2015. године износе 7.837.970 хиљада динара, што је више у 
односу на дан 31.12.2014. године за 24,5% (апсолутно за 1.543.071 хиљада динара), када су 
резервисане штете износиле 6.294.899 хиљада динара. Највеће повећање резервисаних штета 
остварено је код осигурања од одговорности од употребе моторних возила (1.046 милиона динара) и 
осталих осигурања имовине (528 милиона динара). Смањење резервисаних штета је остварено код 
осигурања имовине од пожара и других опасности у износу од 208 милиона динара, осигурања 
моторних возила (каско) у износу од 208 милиона динара и код осигурања робе у превозу милион 
динара. 
 

На резервисане пријављене а неликвидиране штете односи се 3.951.438 хиљада динара или 50,4%, 

док се на резервисане настале а непријављене штете односи 3.886.532 хиљада динара или 49,6%.  
(у 000 дин.)

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ПРИЈАВЉЕНЕ А 

НЕЛИКВИДИРАНЕ 

ШТЕТЕ

РЕЗЕРВИСАНЕ 

НАСТАЛЕ А 

НЕПРИЈАВЉЕНЕ 

ШТЕТЕ

УКУПНО 

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ПРИЈАВЉЕНЕ И 

НЕПРИЈАВЉЕНЕ  

ШТЕТЕ НА ДАН 

31.12.2015.

УКУПНО 

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ПРИЈАВЉЕНЕ И 

НЕПРИЈАВЉЕНЕ  

ШТЕТЕ НА ДАН 

31.12.2014.

ИНДЕКС

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5/6)

01 Осигурање од последица незгоде 48.296 318.453 366.749 337.300 108,7

02 Добровољно здравствено осигурање 2.495 43.638 46.133 25.650 179,9

03 Осигурање моторних возила 122.191 227.854 350.045 361.236 96,9

04 Осигурање шинских возила 357 22.401 22.758 18.714 121,6

05 Осигурање ваздухоплова 71.219 13.343 84.562 52.315 161,6

06 Осигурање пловних објеката 11.381 4.455 15.836 13.185 120,1

07 Осигурање робе у превозу 3.356 4.013 7.369 8.410 87,6

08
Осигурање имовине од пожара и 

других опасности
380.083 494.110 874.193 1.081.740 80,8

09 Остала осигурања имовине 168.170 443.926 612.096 536.725 114,0

10 Осиг. од одгов. због употр. мот. воз. 2.842.886 1.858.953 4.701.839 3.655.408 128,6

11 Осиг. од одгов. због употр. ваздух. 0 9 9 0

12 Осиг. од одгов. због употр. плов. објек. 0 0 0 0

13 Осигурање од опште одговорности 285.604 388.353 673.957 146.298 460,7

14 Осигурање кредита 0 6.999 6.999 1.492 469,1

15 Осигурање јемства 0 1 1 0

16 Осигурање финансијских губитака 0 118 118 28 421,4

17 Осигурање трошкова правне заштите 0 0 0 0

18 Осигурање помоћи на путовању 3.945 46.307 50.252 28.100 178,8

19 Друге врсте неживотних осигурања 0 0 0 0

20 Осигурање живота 5.425 0 5.425 8.064 67,3

21 Рентно осигурање 0 0 0 0

22
Допунско осигурање уз осигурање 

живота
6.030 13.599 19.629 20.234 97,0

23 Добровољно пензијско осигурање 0 0 0 0

24 Друге врсте животних осигурaња 0 0 0 0

3.951.438 3.886.532 7.837.970 6.294.899 124,5

ШИФРА 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА

УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА
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Структура резервисаних штета у самопридржају и резервисаних штета пренетих у 
саосигурање и реосигурање 
 

(у 000 дин.)

УКУПНО 

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ ПРЕНЕТЕ У 

САОСИГУРАЊЕ И 

РЕОСИГУРАЊЕ

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ У 

САМОПРИДРЖАЈУ

УКУПНО 

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ ПРЕНЕТЕ У 

САОСИГУРАЊЕ И 

РЕОСИГУРАЊЕ

РЕЗЕРВИСАНЕ 

ШТЕТЕ У 

САМОПРИДРЖАЈУ

1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 8 (6-7) 9 (8/5)

01 Осигурање од последица незгоде 337.300 0 337.300 366.749 295 366.454 108,6

02 Добровољно здравствено осигурање 25.650 0 25.650 46.133 0 46.133 179,9

03 Осигурање моторних возила 361.236 8.989 352.247 350.045 6.123 343.922 97,6

04 Осигурање шинских возила 18.714 550 18.164 22.758 167 22.591 124,4

05 Осигурање ваздухоплова 52.315 14.890 37.425 84.562 76.944 7.618 20,4

06 Осигурање пловних објеката 13.185 0 13.185 15.836 0 15.836 120,1

07 Осигурање робе у превозу 8.410 0 8.410 7.369 0 7.369 87,6

08
Осигурање имовине од пожара и 

других опасности
1.081.740 614.898 466.842 874.193 172.299 701.894 150,3

09 Остала осигурања имовине 536.725 97.568 439.157 612.096 25.323 586.773 133,6

10 Осиг. од одгов. због употр. мот. воз. 3.655.408 50.360 3.605.048 4.701.839 73.634 4.628.205 128,4

11 Осиг. од одгов. због употр. ваздух. 0 0 0 9 8 1

12
Осиг. од одгов. због употр. плов. 

објек.
0 0 0 0 0 0

13 Осигурање од опште одговорности 146.298 722 145.576 673.957 149.826 524.131 360,0

14 Осигурање кредита 1.492 0 1.492 6.999 0 6.999 469,1

15 Осигурање јемства 0 0 0 1 0 1

16 Осигурање финансијских губитака 28 0 28 118 0 118 421,4

17 Осигурање трошкова правне заштите 0 0 0 0 0 0

18 Осигурање помоћи на путовању 28.100 0 28.100 50.252 0 50.252 178,8

19 Друге врсте неживотних осигурања 0 0 0 0 0 0

20 Осигурање живота 8.064 0 8.064 5.425 0 5.425 67,3

21 Рентно осигурање 0 0 0 0 0 0

22
Допунско осигурање уз осигурање 

живота
20.234 0 20.234 19.629 0 19.629 97,0

23 Добровољно пензијско осигурање 0 0 0 0 0 0

24 Друге врсте животних осигурaња 0 0 0 0 0 0

6.294.899 787.977 5.506.922 7.837.970 504.619 7.333.351 133,2

ИНДЕКС

УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

ШИФРА 

ВО
ВРСТА ОСИГУРАЊА

31.12.2014. 31.12.2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
     КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. 

 

 
  19 

 

3.7. Трошкови пословања  

 

На нивоу Компаније, у периоду I-XII 2015. године, остварени трошкови пословања износе 8.043.445 

хиљада динара и у односу на исти период претходне године мањи су за 3,5%. 
 
Трошкови пословања у периоду I-XII 2015. године већи су у односу на план за посматрани период за 
18,5% или за 1.256.764 хиљада динара. 
 
Преглед трошкова пословања по врстама трошкова: 

(у 000 дин.)

План                     Остварење
Структура 

кол.4

1 2 3 4 5 6 (4/3) 7 (4/2)

Трошкови амортизације и резервисања 660.632 534.941 586.599 7,3 109,7 88,8

Трошкови материјала 133.638 99.100 141.076 1,8 142,4 105,6

Трошкови горива и енергије 202.255 143.525 198.106 2,5 138,0 97,9

Трошкови провизија заступницима и посредницима 444.197 328.055 528.809 6,6 161,2 119,0

Остале производне услуге 497.778 387.768 556.158 6,9 143,4 111,7

Трошкови рекламе и пропаганде 1.069.575 783.263 1.083.453 13,5 138,3 101,3

Трошкови репрезентације 13.434 12.317 7.165 0,1 58,2 53,3

Трошкови гратис полиса и гарантних писама 92.064 175.451 158.438 2,0 90,3 172,1

Трошкови премије осигурања 75.973 76.317 77.578 1,0 101,7 102,1

Трошкови пореза и доприноса 90.709 96.300 96.560 1,2 100,3 106,5

Трошкови платног промета 64.909 84.000 164.763 2,0 196,1 253,8

Трошкови непроизводних услуга 268.532 180.300 276.335 3,4 153,3 102,9

Остали трошкови са повезаним правним лицима 245.630 270.000 324.443 4,0 120,2 132,1

Остали нематеријални трошкови пословања 162.960 190.593 180.138 2,2 94,5 110,5

Бруто зараде 3.749.090 2.900.509 3.177.366 39,5 109,5 84,8

Остали лични расходи и накнаде 564.456 524.242 486.458 6,0 92,8 86,2

УКУПНО 8.335.832 6.786.681 8.043.445 100,0 118,5 96,5

Врста трошка 2014.

2015.
Остварење

/план 2015

Остварење 

2015/2014

 
 
Преглед трошкова са највећим учешћем у укупним трошковима пословања и бруто 
премији 
 

I-XII 2014. I-XII 2015. I-XII 2014. I-XII 2015.

1 2 3 4 5 6

1. Трошкови зарада 45,0 39,5 21,4 14,8

2. Трошкови производних услуга 6,0 6,9 2,8 2,6

3. Трошкови рекламе и пропаганде 12,8 13,5 6,1 5,0

4. Трошкови амортизације и резервисања 7,9 7,3 3,8 2,7

5. Трошкови платног промета 0,8 2,0 0,4 0,8

6. Остали нематеријални трошкови 2,0 2,2 0,9 0,8

Ред. 

бр.
Опис

% учешћа у трошковима 

пословања
% учешћа у бруто премији

 
 
Номинално посматрано трошкови код којих је извршење веће у односу на претходну годину су: 
 

- трошкови платног промета, који су остварени у износу од 164.763 хиљада динара, што је више у 
односу претходну годину за 99.854 хиљада динара или за 153,8%. Највеће одступање у односу на 
2014. годину забележено је код Продајна мрежа неживота и Финансијске  функције.   
 

- трошкови провизије, који су остварени у износу од 528.809 хиљада динара, што је више у односу на 
претходну годину за 84.612 хиљада динара или за 19,0%. У овиру ове групе трошкова највеће 
прекорачење забележено је код трошкова накнада по основу уговора о продаји полиса АО за 79.414 
хиљада динара и код провизије заступника (предузетника) правних лица за услуге заступања у износу 
15.120 хиљада динара или за 61,5%. 
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- трошкови осталих производних услуга, који су остварени у износу од 556.158 хиљада динара, што 
је више у односу претходну годину 58.380 хиљада динара или за 11,7%. У оквиру ове групе трошкова 
највећи раст у односу на претхноду годину забележен је код трошкова закупнина пословног простора 
за 110.167 хиљ. динара, трошкова услуга заштита на раду за 462 хиљ. динара и трошкова комуналних 
услуга за 347 хиљ. динара. 
 

- трошкови непроизводних услуга, који су остварени у износу од  276.335 хиљада динара, што је 
више у односу на 2014. годину за 7.803 хиљада динара или за 2,9%. У оквиру ове групе трошкова 
највећи раст трошкова у односу на претходну годину забележен је трошкова одржавања софтвера, 
лиценци и осталих нематеријалних улагања у износу од 25.987 хиљада динара, трошкова адвокатских 
услуга у износу од 11.307 хиљада динара и трошкова стручног образовања и усавршавања запослених 
у износу од 4.700 хиљ. динара. 
 
  

Преглед трошкова спровођења осигурања 
 
У периоду I-XII 2015. долази до смањења трошкова спровођења осигурања у односу на исти период 
претходне године за 4,1%.  

 

I-XII 2014. I-XII 2015. Индекс

ТРОШКОВИ ПРИБАВЕ 5.110.192 5.365.450 105,00

ТРОШКОВИ УПРАВЕ 2.413.594 1.898.636 78,66

ОСТАЛИ ТСО 90.708 132.898 146,51

ПРОВИЗИЈА ОД РЕОСИГУРАЊА И РЕТРОЦЕСИЈА 81.593 129.983 159,31

УКУПНИ ТСО 7.532.901 7.267.001 96,47  
 
 
 

 
 
 
 
 

У односу на исти период прошле године раст трошкова прибаве износи 5,0%, док повећање бруто 
премије износи 22,3% а наплаћене премије 21,3%. 
Посматрано укупно, трошкови спровођења осигурања мањи су у односу на исти период претходне 
године за 265.900 милиона динара. 
Највеће смањење трошкова је остварено у оквиру трошкова управе и то за 21,3% и највећим делом 
је последица снижавања трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. 
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Преглед попуста и бонуса 
 
 

У периоду I-XII 2015. године, трошкови попуста и бонуса остварени су у износу од 577.262 хиљада 

динара и већи су у односу на план за 51.950 хиљада динара или за 9,9%. Учешће трошкова попуста и 
бонуса у укупној бруто премији износи 2,7%.  
 

(у 000 дин.)

План                     Остварење

1 2 3 4 5 6 (4/3) 7 (4/2)

1 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 1 19.188 21.653 37.146 171,6 193,6

2 БЕОГРАД МОТОРНА ВОЗИЛА 33.701 45.682 54.153 118,5 160,7

3 БЕОГРАД ИМОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДА 2 47.581 25.000 32.839 131,4 69,0

4 БЕОГРАД ГРАЂАНИ 15.947 18.060 27.255 150,9 170,9

5 БЕОГРАД ТРАНСПОРТ И КРЕДИТИ 37.516 43.700 38.843 88,9 103,5

6 МЛАДЕНОВАЦ 886 900 1.968 218,7 222,1

7 ЛАЗАРЕВАЦ 3.664 7.500 7.684 102,5 209,7

8 ОБРЕНОВАЦ 1.935 1.877 4.730 252,0 244,4

160.418 164.372 204.618 124,5 127,6

9 ВАЉЕВО 4.029 3.866 8.976 232,2 222,8

10 УЖИЦЕ 40.283 37.500 44.592 118,9 110,7

11 ЧАЧАК 14.915 17.200 25.564 148,6 171,4

12 ШАБАЦ 13.115 14.400 25.935 180,1 197,8

13 КРАЉЕВО 7.600 7.500 9.863 131,5 129,8

14 НОВИ ПАЗАР 1.578 1.420 3.888 273,8 246,4

81.520 81.886 118.818 145,1 145,8

15 ВРАЊЕ 8.449 8.060 11.997 148,8 142,0

16 КРУШЕВАЦ 8.009 8.265 11.738 142,0 146,6

17 ЛЕСКОВАЦ 2.731 3.150 11.822 375,3 432,9

18 НИШ 15.703 15.000 18.690 124,6 119,0

19 ПИРОТ 2.018 2.891 5.484 189,7 271,8

36.910 37.366 59.731 159,9 161,8

20 ЗАЈЕЧАР 7.780 13.700 18.386 134,2 236,3

21 ЈАГОДИНА 24.694 5.300 9.783 184,6 39,6

22 КРАГУЈЕВАЦ 11.007 12.700 16.993 133,8 154,4

23 ПОЖАРЕВАЦ 4.918 6.000 9.962 166,0 202,6

24 СМЕДЕРЕВО 4.651 5.035 7.970 158,3 171,4

53.050 42.735 63.094 147,6 118,9

25 ЗРЕЊАНИН 8.360 12.450 17.518 140,7 209,5

26 НОВИ САД 29.879 35.319 39.773 112,6 133,1

27 ПАНЧЕВО 89.211 51.794 31.169 60,2 34,9

28 СОМБОР 11.949 15.500 18.917 122,0 158,3

29 СРЕМ 10.072 14.890 18.578 124,8 184,5

149.471 129.953 125.955 96,9 84,3

30 СТРАТЕШКИ КЛИЈЕНТИ 56.629 69.000 5.046 7,3 8,9

31 ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 0 0 0

537.998 525.312 577.262 109,9 107,3УКУПНО

Р. бр. ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА 2014.

2015.
Остварење/

план 2015

Остварење 

2015/2014

РЕГИОН БЕОГРАД

РЕГИОН ЗАПАД

РЕГИОН ЈУГ

РЕГИОН ИСТОК

РЕГИОН СЕВЕР
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4. СТРУКТУРА ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ 

 

Укупна имовина Компаније у односу на крај 2014. године, увећана је за 10,4% и износи 31,8 

милијарди динара. У структури имовине Компаније на дан 31. децембар 2015. године највеће 
учешће исказују краткорочни финансијски пласмани чији је удео 43,1%, затим нематеријална 
улагања, некретнине, постројења, опрема и софтвер и остала права са 31,1%, остала имовина 
са 8,8%, потраживања са 7,0%, дугорочни финансијски пласмани са 6,7% и готовина и 
готовински елементи са 3,2%  
 
На дан 31.12.2015. године учешће сталне имовине у укупној имовини смањило се у односу на дан 
31.12.2014. године (са 48,8% на 37,8%), а у складу с тим учешће обртне имовине се повећало (са 
51,2% колико је износило 31.12.2014. године на 62,2% на дан 31.12.2015. године). 

  
(у 000 дин.)

31.12.2014. 31.12.2015.

1 2 3 4 5 (3/4) 6 7

1.
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА, СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА
10.477.259 9.884.803 94,3 36,4 31,1

2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 3.571.055 2.139.231 59,9 12,4 6,7

3. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 2.421.930 13.685.131 565,1 8,4 43,1

4. ПОТРАЖИВАЊА 2.273.668 2.237.758 98,4 7,9 7,0

5. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 7.070.077 1.016.880 14,4 24,6 3,2

6. ОСТАЛО 2.964.131 2.810.430 94,8 10,3 8,8

28.778.120 31.774.233 110,4 100,0 100,0

Индекс
структура у %

УКУПНА ИМОВИНА (АКТИВА)

Р.бр. КАТЕГОРИЈА
Стање на дан                      

31.12.2014.

Стање на дан                         

31.12.2015.

 
 
 

 
СТРУКТУРА ИМОВИНЕ КОМПАНИЈЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. И 31.12.2015 ГОДИНЕ 
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Смањење вредности дугорочних финансијских пласмана је највећим делом последица 
доспећа и прекњижавања дугорочних државних хартија од вредности које доспевају у року 
краћем од годину дана на краткорочне финансијске пласмане, затим обезвређења учешћа у 
капиталу МТС банке. С друге стране Компаније је извршила докапитализацију друштва Дунав 
осигурање Бања Лука у износу од 3,0 милиона евра. 

Повећање вредности краткорочних финансијских пласмана односно смањење готовине, у 
односу на крај претходне године, су последица инвестирања средстава добијених из 
докапитализације Компаније, као и инвестирања слободних новчаних средстава генерисаних из 
пословне активности. Средства су највећим делом инвестирана у државне хартије од вредности, 
и орочене депозите код пословних банака. 

4.1. Потраживања 

 

На дан 31.12.2015. укупна потраживања износе 2.237.758 хиљада динара и у њиховој структури 
доминирају потраживања за потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања са 
учешћем од 77,4%, потраживања од реосигуравача и ретроцесионара са учешћем од 9,4% и остала 
потраживања са учешћем од 8,9% која обухватају потраживања за дате авансе, потраживања од 
повезаних правних лица, потраживања од запослених и потраживања по основу услужне ликвидације 
исплате штета. 
 

Бруто Исправка Нето Бруто Исправка Нето

Прeмијe животних осигурања 337.072 -287.022 50.050 416.994 -377.109 39.885

Прeмијe неживотних осигурања 6.372.195 -4.612.181 1.760.014 5.872.807 -4.298.294 1.574.513

Прeмијe саосигурања 33.191 -28.119 5.072 86.947 -2.326 84.621

Учешћа у накнади штета у земљи  131.860 -5.774 126.086 257.847 -41.802 216.045

Провизије из послова саосигурања и реосигурања 14.390 - 14.390 28.005 - 28.005

Права на рeгрeс у земљи 810.334 -739.055 71.279 875.415 -780.813 94.602

Права на рeгрeс у иностранству 1.596 -662 934 1.919 -666 1.253

Услужнa ликвидација и исплата штета 19.164 -14.480 4.684 21.024 -16.767 4.257

Дати аванси за штете из осигурања и остали дати 

аванси
248.381 -122.018 126.363 264.292 -168.632 95.660

Потраживања од повезаних правних лица 5.957 -5.957 - 4.400 -3.807 593

Камате на доспеле премије 596.008 -586.941 9.067 505.541 -505.541 -

Потраживања за остале камате 90.283 -87.737 2.546 122.758 -122.456 302

Потраживања од запослених 61.748 -670 61.078 57.010 -660 56.350

Остала потраживања 3.339.450 -3.297.345 42.105 3.326.491 -3.284.819 41.672

Укупно 12.061.629 -9.787.961 2.273.668 11.841.450 -9.603.692 2.237.758

Потраживања

у хиљадама динара

31. децембар 2015.31. децембар 2014.

 
 

5. СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ 

 
У структури капитала и обавеза Компаније ''Дунав осигурање'' а.д.о. на дан 31.12.2015. године 
доминирају капитал и резерве са учешћем од 29,7%, затим следе резервисане штете са 24,7% и 
преносне премије са 23,4%.  
 

 

31.12.2014.  31.12.2015.

1 2 3 4 5 (4/3) 6 7

1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ 8.993.007 9.449.598 105,1 31,2 29,7

2. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 4.863.761 4.060.898 83,5 16,9 12,8

3. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.495.245 1.860.581 124,4 5,2 5,9

4. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 67.276 33.638 50,0 0,2 0,1

5. ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ 6.370.949 7.435.289 116,7 22,1 23,4

6. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 6.294.899 7.837.970 124,5 21,9 24,7

7.
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (одложене пореске обавезе 

и друга ПВР)
692.983 1.096.259 158,2 2,4 3,5

28.778.120 31.774.233 110,4 100,0 100,0

Индекс

структура у %

УКУПНА ПАСИВА

Р.бр. КАТЕГОРИЈА
Стање на дан                         

31.12.2014.

Стање на дан                      

31.12.2015.
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА КОМПАНИЈЕ НА ДАН 31.12.2014. и  31.12.2015. године 

 
На повећање вредности капитала, утицала је процена вредности грађевинских објеката које 
Компанија користи за обављање делатности у износу од 228 милиона динара, нераспоређена 
добит текуће године у износу од 370 милиона динара, док је на смањење утицао негативан ефекат 
процене вредности акција расположивих за продају. 
Смањење дугорочних резервисања је највећим делом последица смањења резерви за изравнање 
ризика у износу од 1,4 милијарди динара, и раста математичке резерве од 437 милиона динара, 
формирања резерви за бонусе и попусте од 40 милиона динара и раста вредности осталих 
дугорочних резервисања  у износу од 141 милиона динара (резервисања у складу са МРС19).  
Раст краткорочних обавеза је последица раста обавеза по основу штета 130 милиона динара, и 
обавеза по основу премије 236 милиона динара. 
Раст осталих обавеза је последица формирања резерви за неистекле ризике од 158 милиона 
динара, и осталих ПВР (раст доприноса за превентиву неживотних осигурања). 

Раст преносне премије осигурања износи 1.064.340 хиљада динара и последица је промена 
следећих врста осигурања: 
 

Врста осигурања 
Износ повећања преносне 

премије 

Осиг. од одгов. због употр. моторних возила 1.071.457 

Осигурање имовине од пожара и других 
опасности 

50.589 

Осигурање од опште одговорности 32.215 

Остале врсте осигурања 48.295 

Укупно повећање преносне премије 1.202.556 

 
 
 

Врста осигурања 
Износ смањења преносне 

премије 

Остала осигурања имовине 126.321 

Осигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова 

8.599 

Остале врсте осигурања 3.295 

Укупно смањење преносне премије 138.216 
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6. ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 

 
Компанија је на дан 31.12.2015. године средства техничких резерви уложила у сигурне, 
разноврсне и ликвидне облике имовине, а у складу са ограничењима дефинисаним Законом о 
осигурању и Одлуком о инвестирању средстава. 
 
Компанија управља својом инвестиционом активом тако што континуирано прати рочну и валутну 
усклађеност обавеза и средстава, као и кретања на тржишту. 
 
Укупне техничке резерве Компаније на дан 31.12.2015. године износе: 18.815.104 хиљада динара, 
од чега се 3.310.550 хиљада динара односи на техничке резерве животних осигурања, а 
15.504.554 хиљада динара на техничке резерве неживотних осигурања. Укупне техничке резерве у 
самопрдржају износе 18.123.151 хиљ. динара. 
 
Структура улагања техничких резерви на дан 31.12.2015. године: 

 

ОБЛИЦИ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА
УКУПНО

ИНВЕСТИРАЊЕ 

СРЕДСТАВА  ТР 

ЖИВОТНИХ 

ОСИГУРАЊА

%

ИНВЕСТИРАЊЕ 

СРЕДСТАВА  ТР 

НЕЖИВОТНИХ 

ОСИГУРАЊА

%

ИНВЕСТИРАЊЕ 

ОСТАЛИХ 

СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА И 

ГАРАНТНЕ РЕЗЕРВЕ

Инвестиционе некретнине 3.066.940 346.187 10,46% 1.811.408 11,68% 909.345

Државне ХоВ 11.473.637 2.396.612 72,39% 9.077.025 58,54% 0

Корпоративне обвезнице 175.679 16.553 0,50% 77.523 0,50% 81.603

Акције и учешћа у капиталу 2.341.936 99.517 3,01% 649.922 4,19% 1.592.498

Орочени депозити 1.833.110 326.467 9,86% 1.187.617 7,66% 319.026

Готовина 1.016.879 122.695 3,71% 832.546 5,37% 61.639

Инвестициона актива 19.908.182 3.308.031 99,92% 13.636.040 87,95% 2.964.111

Остали облици депоновања техничких 

резерви
1.871.033 2.519 0,08% 1.868.514 12,05% 0

Укупно 21.779.215 3.310.550 100,00% 15.504.554 100,00% 2.964.111  
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7. ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТИ 

ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРEЋИМ ЛИЦИМА 

 
Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима 
представља појединачно најзаступљенију врсту осигурања коју Компанија обавља на тржишту 
осигурања. Компанија је у 2015. години остварила позитиван резултат пре опорезивања у износу од 

1.375.759 хиљада динара. 
 

ПОСЛОВНИ  (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ 8.925.578

Приходи од премија осигурања и саосигурања 8.669.474

Приходи од премија реосигурања и ретроцесија 0

Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурања 244.344

Остали пословни приходи  11.760

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 3.805.750

Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 1.440.067

Расходи накнада штета и уговорених износа 2.785.749

Резервисане штете - повећање 1.023.155

Резервисане штете - смањење 0

Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари 227.256

Повећање осталих техничких резерви - нето 0

Смањење осталих техничких резерви - нето 1.216.101

Расходи за бонусе и попусте 136

Остали пословни расходи 0

ДОБИТ - БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 5.119.828

ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 277.312

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 3.591.096

ПОСЛОВНА ДОБИТ - НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.806.044

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК - НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 80.966

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 24.767

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
125.115

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
516.391

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 43.305

ОСТАЛИ РАСХОДИ 137.529

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.375.759

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 0

ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.375.759

Позиција I-XII 2015

 
 
 
У 2015. години, провизија за продају АО полиса износила је 265.243 хиљада динара, односно 2,70% 
укупне фактурисане премије, што је у складу са чланом 45. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, 
који предвиђа да ти трошкови не прелазе 5%. 
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8. ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
 Компанија има шест повезаних правних лица у којима има контролно учешће. 
 

Учешће у капиталу контролисаних друштава 
 
 

Р. бр. Назив емитента 

Стање на дан 31.12.2015. Стање на дан 31.12.2014. 

Бр. 

акција 
Износ у РСД  

% 

учешћа 

Бр. 

акција 
Износ у РСД  

% 

учешћа 

1. 
Дунав турист д.о.о. 
Београд 

  185.760 66,82%   185.760 66,82% 

2. 
Дунав осигурање а.д. 
Бања Лука 

144.679 777.077.492 87,56% 97.144 415.626.022 76,34% 

3. 
Дунав Ре а.д.о. 
Београд 

75.126 433.626.000 88,41% 75.126 433.626.000 88,41% 

4. 
Дунав Стокброкер а.д. 
Београд 

3.155 57.721.899 100,00% 3.155 57.721.899 100,00% 

5. 
Дунав ауто д.о.о. 
Београд 

  79.067.000 100,00%   79.067.000 100,00% 

6. 
Дунав друштво за уп. 
доб. пен.фондом 
Београд 

19.457 229.470.000 100,00% 19.457 229.470.000 100,00% 

УКУПНO:   1.577.148.151     1.215.696.681   

 
 
Компанија је у складу са Oдлуком Надзорног одбора број 371/14 од 10.12.2014. године и након 
добијених сагласности од НБС и Агенције за осигурање депозита, дана 22.04.2015. године, спровела 
докапитализацију Дунав осигурања а.д. Бања Лука у износу од 1.999.960,12  ЕУР (3.911.582,00 КМ), 
уписом и уплатом 66.298 комада обичних акција IX емисије, по цени од 59 КМ по акцији. Након 
спроведеног поступка, учешће Компаније у капиталу друштва повећало се са 76,34% на 84,44% а број 
акција је износио 163.442 комада обичних акција.  
 
Дунав осигурање Бања Лука је дана 15.06.2015. године на Скупштини акционара донело Одлуку којом се 
смањује основни капитал укупне вредности у износу од 19.355.300 КМ (који се састојао се од 193.533 
комада акција) за износ од 6.147.300 КМ. Након смањења вредност основног капитала Друштва 
износила је 13.208.000 КМ, који је подељен на 132.080 комада обичних акција, номиналне вредности 
100 КМ. У складу са тим број акција Компаније се смањио са 163.442  на  111.532 комада обичних 
акција. 
 
У складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 77/15 од 21.04.2015.године, дана 04.12.2015. године, 
Кoмпaниja je извршила докапитализацију Дунав осигурања Бања Лука куповином 33.147 комада обичних 
акција XI емисије, по цени од 59 КМ у износу од 999.919,73 ЕУР (1.955.673 КМ).  
Након спроведних докапитализација, учешће Компаније у Дунав осигурању Бања Лука износи 87,56% 
(на дан 31.12.2014. учешће је износило 76,34%).  

 

9. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА 

 

У процесу управљања ризицима обезбеђује се свеобухватно и превентивно идентификовање ризика, 
процена ризика и мерење ризика којима је Компанија изложена у свом пословању, на начин који 
обезбеђује трајно одржавање степена изложености ризику на нивоу који не угрожава имовину и 
пословање. Процес управљања ризицима обезбеђује сагледавање свих кључних фактора и елемената 
који омогућавају да се финансијски, људски и други ресурси усмере на начин који обезбеђује што је 
могуће већу дисперзију, поделу и минимизирање ризика.  

Политика управљања ризицима примењује се на нивоу матичне Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., а 
истовремено представља оквир за успостављање система управљања ризицима у контролисаним 
друштвима.  

 

 
Компанија процену висине идентификованих ризика врши по:  
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(а) Групама ризика: 
 

I Ризици осигурања;  
II Ризици рочне и структурне неусклађености имовине, капитала и обавеза; 
III Ризици у вези са депоновањем и улагањем средстава  
IV Тржишни ризици 
V Оперативни ризици 
VI Правни  ризици 
VII Репутациони ризици  
 

(б) Подгрупама ризика у оквиру група ризика; 
(в)  Појединачним ризицима у оквиру подгрупа ризика; 
(г)  Пословима и сегментима осигурања у делу ризика осигурања, посебно за: 
 

 I Неживотна осигурања 
 II  Животна осигурања; 

Организациона јединица надлежна за послове управљање ризицима, обезбеђује  класификацију свих 
ризика, из угла степена њиховог утицаја на пословање Компаније и то у 4 категорије: 

- Низак ризик, 
- Средњи ризик, 
- Висок ризик, 
- Екстреман ризик. 

 

РИЗИЦИ ОСИГУРАЊА - У оквиру групе ризика осигурања посебно се управља појединачним ризицима, 
класификованим у одговарајуће подгрупе ризика које обухватају: ризик неадекватног обезбеђења 
техничких резерви; ризик неадекватно одређене премије – цене осигурања; ризик неадекватне процене 
ризика који се преузима у осигурање; ризик неадекватног одређивања нивоа самопридржаја Компаније 
или преузимања ризика већих од износа самопридржаја; ризик неусклађене, неприлагођене и економски 
штетне тарифне политике Компаније у вези с дисперзијом  ризика који се преузимају у осигурање (у 
времену и простору); ризик неадекватног одређивања структуре премије осигурања и ризик 
неодговарајућег утврђивања општих, посебних, допунских или појединачних услова осигурања. 
 

РИЗИЦИ РОЧНЕ И СТРУКТУРНЕ НЕУСКЛАЂЕНОСТИ ИМОВИНЕ, КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА -  У оквиру 
ризика рочне и структурне неусклађености имовине, капитала и обавеза, посебно се управља 
појединачним ризицима, класификованим у одговарајуће подгрупе ризика које обухватају: ризике 
солвентности и ликвидности, односно ризик адекватности капитала и дугорочне сигурности, ризик 
структурне неусклађености активе и пасиве по хоризонтали и вертикали, ризик незадовољавајућих 
приноса од капитала, ризик ликвидности, рочне неусклађености средстава и извора, односно 
немогућности извршавања обавеза и ризике у вези са неадекватним управљањем имовином, изворима 
и трошковима. 
 

РИЗИЦИ У ВЕЗИ СА ДЕПОНОВАЊЕМ И УЛАГАЊЕМ СРЕДСТАВА  - У оквиру ризика депоновања и 
улагања средстава Компанија посебно прати следеће ризике: ризик покрића техничких резерви и ризик 
немогућности наплате депонованих и уложених средстава; ризик наплате потраживања, 
незадовољавајућег бонитета осигураника и ризик концентрације улагања; ризик незадовољавајуће 
рентабилности, односно приноса од улагања и ризик немогућности наплате приноса; и ризик улагања у 
повезана и придружена правна лица.  
 
Инвестирањем средстава техничких резерви и других средстава којима располажу осигуравајуће 
организације обезбеђује се сигурност у извршавању њихових обавеза према осигураницима.  
 
Неочекивана кретања на тржишту (волатилитет цена ХоВ и кретање каматних стопа и девизног курса), 
али понекад и начин вођења инвестиционе политике (најчешће због спремности да се прихвати већи 
ризик, ради остваривања већих приноса) може увећати ризик депоновања и улагања средстава 
осигурања. 
Неразвијено финансијско тржиште онемогућава остваривање релативно високих приноса, уз 
одржавање прихватљивог нивоа ризика. Ризици који могу настати у вези са покрићем техничких резерви 
Компаније су:  
 
 
 
 
 
 
 



                  
     КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. 

 

   29 

 недовољност квалитетних облика за покриће техничких резерви, имајући у виду раст техничких 
резерви Компаније,  

 општа тенденција смањења цена и промета на тржиштима некретнина и хартија од вредности, 
која може да утиче на вредност и утрживост дела инвестиционог портфолиа, који служи за 
покриће техничких резерви,  

 одлив средстава у покриће трошкова, изнад нивоа утврђеног политиком Компаније у расподели 
премије, што утиче на смањење ликвидног дела инвестиционог порфолиа. 

 

ТРЖИШНИ РИЗИЦИ - У оквиру тржишних ризика Компанија прати: ризик ценовне неконкурентности и 
нелојалне конкуренције, ризик неадеквантног прилагођавања захтевима корисника услуга осигурања и 
ризик неконкурентности из угла обима покрића, ризик промене каматних стопа, девизни ризик и ризике 
од промена цена хартија од вредности и непокретности.  
 
За оцену тржишних ризика односно ценовног, девизног и ризика промене каматне стопе хартија од 
вредности и других улагања које чине инвестициони портфолио користи се Value at Risk (VaR) метода 
која процењује потенцијално највећи губитак портфолија у наредном дану (наредних 10 дана) са 
вероватноћом 99%. Поменута оцена тржишних ризика презентује се кроз Извештај о спровођењу 
система интерних и управљању ризицима у Компанији ''Дунав осигурање''.  
 

ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ - У оквиру оперативних ризика прате се: ризик неадекватне организације 
послова и ризик неадекватног избора, постављења и распореда органа управе, контроле, руководства и 
запослених (квалификационо и бројно); ризик погрешног и економски штетног уговарања послова; ризик 
превара, злоупотреба и других незаконитих радњи органа управе, контроле и руководства Компаније; 
ризик уговарања, организовања и обављања послова супротно правилима струке; информатички ризик 
и ризик неадекватности извештајног сегмента информационог система; ризик губитака по основу штета 
на сталној имовини; ризици у вези односа према запосленима и безбедности на радном месту; 
стратешки ризик и ризик неспособности друштва да примени стратегије и пословне планове и да доноси 
одлуке о прерасподели средстава.   
 

ПРАВНИ РИЗИЦИ - У оквиру правних ризика прате се ризик неусклађених пословних аката, ризици у 
вези примене прописа којима је регулисана делатност осигурања, ризик губитка спорова по основу 
штета и имовинских спорова, ризик наплате регресних потраживања и остали правни ризици.  
 

РЕПУТАЦИОНИ РИЗИЦИ - У оквиру репутационих ризика прате се: репутациони ризици у вези са 
активностима запослених; ризик незадовољства осигураника пруженом услугом и ризик губитка угледа у 
јавности; ризик едукације запослених; ризик непредузимања активности интерне ревизије и процене 
спровођења система интерних контрола ради спречавања могућих проневера; и ризик промене 
власничке структуре.  
 
Процењена висина идентификованих ризика, укључујући и мерење тржишног ризика VаR методом, 
резултати до којих се дошло у процесу управљања ризицима, дефинисане мере којима се обезбеђује 
минимизирање идентификованих ризика, као и функционисање система интерних контрола, детаљно се 
могу сагледати у Извештају о управљању ризицима и Извештају о спровођењу система интерних 
контрола за 2015. годину. 

10. ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 
Полазећи од остварених резултата у 2015. години, оперативно пословање за 2016. годину, на нивоу 
Компаније, усмераваће постављени циљеви пословања и мере за њихово остварење. 
 
Основни циљеви пословања Компаније у 2016. години су: 

2016

Раст бруто премије неживотних осигурања 5,20%

Раст премије АО 4,70%

Учешће премије АО у премији нежвотних осигурања 48,00%

Раст бруто премије животних осигурања 7,00%

Принос на капитал 8,00%

Дивиденда по акцији 88  
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Поред наведених циљева Компаније ће бити фокусирана пре свега на: испуњење регулаторних 

стандарда у погледу покрића техничких резерви, адекватности капитала и извештавања према 

регулаторним органима, рационализацију трошкова пословања и на наставак унапређења процеса 

рада. 

Позиционирање Компаније са учешћем бруто премије у 2016. години у укупној бруто премији тржишта 
осигурања у Републици Србији за неживотна осигурања на нивоу од 31% (+-2%); 

У оквиру неживотних осигурања фокус је на развоју пакета осигурања за физичка лица, затим на 
даљи развој Аll Risk осигурања и  осигурања од одговорности посебно у делу разних видова 
професионалне одговорности. 
Такође планирају се инoвације производа у области  здравственог осигурања имајући у виду најављени 
наставак  реформе у здравству и потенцијал за развој овог производа са подизањем стандарда грађана 
и развојем приватне заштите у здравству.  
 
Циљ унапређења организације продајне мреже јесте да се врши пласирање производа преко 
различитих техника и продајних канала којима се производи испоручују до циљних разнородних група 
клијената на начин који најбоље задовољава њихове потребе. 
 

 Раст бруто премије животних осигурања у 2016. години од 7%; 

 Максимално ангажовање свих продајних капацитета, како интерне продајне мреже Компаније, тако 
и екстерних канала продаје, с тим да је примарни продајни канал интерна продајна мрежа. 

 Продајне активности у погледу промоције и продаје производа потребно је примарно усмерити на 
мешовита осигурања живота, с обзиром на квалитет наведених производа у погледу задовољења 
потреба клијената и финансијских ефеката за Компанију која је могуће остварити кроз управљање 
средствима математичке резерве, и то:  

- Мешовитог осигурања за једно и два лица, са једнаким осигураним сумама за случај 
смрти и доживљење, 

- Мешовито осигурање за једно и два лица са двоструком осигураном сумом за случај 
смрти у односу на осигурану суму за доживљење, 

- Осигурање за школовање деце и осигурање за будућност младих (венчање, 
куповина стана, посао, итд.), 

- Краткорочно (привремено, темпорерно) осигурање само за случај смрти осигураника 
у току уговореног трајања осигурања, за једно  и два лица 

Такође, потребно је усмерити продајне активности и на ризико осигурања, с обзиром на висину премије 
у односу на премију мешовитог осигурања, а имајући у виду  платежну способност грађана.  

 Циљна група којој ће се нудити производи животних осигурања треба да буду физичка лица, 
предузетници и запослени у малим и средњим предузећима, пре свега, приватног сектора. 

 Проширење понуде производа животних осигурања производом за доживљење истека осигурања 
са повратом уплаћење премије за случај смрти у току трајања осигурања (no risk) - једнократно 
плаћање премије и плаћање премије у годишњим и полугодишњим ратама. 

 Увођење једнократног плаћања премије код свих тарифа код којих сада није  предвиђено 
једнократно плаћање. 

 Реорганизација продајне мреже са посебним акцентом на интерну продајну мрежу и управљање 
интерном продајном мрежом кроз повећање лојалности и мотивације продаваца. 

 Ширење мреже спољних сарадника, првенствено заступника у осигурању 

 Ефикасније поступање у процесу администрације, уз придржавање прописане технологије рада. 

 Обезбеђивање ажурније и квалитетније информатичке подршке ради благовременог испуњења 
постављених циљева и несметаног одвијања свих пословних процеса. 

 

11. АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

 
Ступањем на снагу нове организације, Дирекција за неживотна осигурања је активно укључена у 
послове развоја производа, односно креирања нових и измена и допуна постојећих производа, у 
сарадњи са другим организационим деловима Компаније.  
 
Дирекција је у периоду I-XII 2015. године креирала односно допунила следеће производе осигурања: 
Осигурање професионалне одговорности посредника у осигурању, Осигурање професионалне 
одговорности посредника у промету и закупу непокретности, Осигурање лица од последица несрећног 
случаја(незгоде) преко система обједињене наплате, Комбиновано осигурање моторних возила (ауто 
каско), Путничко здравствено осигурање, Пакет путног осигурања, Колективно осигурање чланова 
удружења пензионера од последица несрећног случаја (незгоде), Осигурање животиња, Oсигурaњe 
пoтрaживaњa oд туристичких aгeнциja зa случaj инсoлвeнтнoсти и Осигурaњe oдгoвoрнoсти туристичких 
aгeнциja, Осигурање од последица несрећног случаја (незгоде), Осигурање чамаца и осталих пловних 
објеката на мору, Осигурање опште одговорности итд.  
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Током 2015.године су започети и неки од пројеката који ће бити завршени у 2016.години, као нпр: 
Кoмбинoвaнo oсигурaњe дoмaћинствa, Oсигурaњe кoрисникa бaнкaрских прoизвoдa услeд нeмoгућнoсти 
oтплaтe, Oсигурaњe прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти инжeњeрa итд. 

 

12. ИНФOРМAЦИJE O УЛAГAЊИМA У ЦИЉУ ЗAШТИТE ЖИВOТНE СРEДИНE 

 
У 2015. години Компанија није имала улагања у циљу заштите животне средине. 
 

13. ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

 

 
Компанија ''Дунав осигурање'' а.д.о. у свом пословању поред општих законских одредби дефинисаних 
Законом о привредним друштвима и другим законима примењује и пословање организује у складу са 
смерницама из кодекса корпоративног управљања дефинисаним од стране Привредне коморе Србије.  
 
Поштовањем смерница из кодекса успостављени су принципи организовања и корпоративног 
управљања како би се управљање учинило што транспарентнијим и како би се друштвено одговорно 
пословање Компаније спроводило уз адекватну заштиту интереса акционара, поверилаца, запослених, 
управе и клијената. 
 
Применом стандарда корпоративног управљања у Компанији уобличавају се добри пословни обичаји у 
домену корпоративног управљања, који треба да омогуће конзистентност система контроле и јачање 
поверења акционара а све у циљу дугорочног пословног развоја Компаније.  
 
Органи Компаније улажу напоре да принципи установљени кодексом, буду детаљније разрађени у 
оквирима других општих аката Компаније. 
 
 
 

 
 
 
 

 



KOMflAHffi.JA gyF{AB OCHfyPA}hE a.g.o.

Ha ocuoey qnaHa 50. craa 2. raqxa 3) 3axon o rpxt4txry KanilTana (,,Cnyx6euu

rnacHilK Peny6nraxe Cp6rje" 6poj3112011 u 11212015) ra ravxe 185. Ognyxe o onhcy nocfloBa

ns [lpaannHuxa o opraHrasaqrjr r c[creMatutatyjw nocnoBa y KorvrnaHrjn ,,,Qynae

ocilrypaFbe" a.A.o. Seorpa4 (,,Cnyx6en. nvcr Korvrnanraje", 6poj 10115,30115,49115 n 07116)

nrqe o4roBopHo 3a cacraBlbaFbe rognuFber SraHaHcr,rjcKor [3Beuraja KorunaHnje ,,flyHas
ocilrypatse" a.A.o. Eeorpa4 gaje cnegehy:

143JABY

llpervra Ha[rJeM naj6oruerr/I ca3HaH,y roAhr.rJH,vr srrrHaHcrjcxut rsaeulraj Kounanrje

,,,!yHae ocrrypaH,e" a.A.o. Seorpag je cacraerueH y3 npnMeHy ogroaapajyhux ue[yHapo4Hl/X

craHAapAa QranaxcrajcKor r43BeuraBaFba n paje vcrttltnre ra objexruaHe no,qarKe o ilMoBvlHl4,

o6aaesaMa, $nHancrjcxorvr nonoxajy u nocfloBaFby, ,qo6raqrarvra w ry6nt1utta, ToKoBt/Ma

TOTOBilHe n npOMeHaMa Ha KanuTany KOrr,rnaHUje ,,,[yHaB OcilrypaFbe" a.A.O, SeOrpa4'

<DraHaHcurjcre Synrqrje

5eorpa4,

27 . anpnna 2016. roAilHe



Ha ocuoay qnaHa 52. crae '1. ra,rra 8. vt qnana 177. 3aroxa o ocilrypaFby ("Cnyx6eHr rnacH[K
PC",6p. 139114) 14 qnaHa 37. clrae 1. raqxa 8) Craryra KounaHrje,,[ynaa ocrrypaFbe" aA.o. (,,Cnyx6enu
nrcr KounaHraje", 6poj 16112,40115,51115 n 09/16), Cxynu:rrua Konananrje Ha Pegoanoj ceAHilqt4
ogpxaHoj 27. anpvna 2016. roAuae, 4oHena je

oR n v K v
O YCBAJAI.bY OI4HAHC]4JCK]4X'T3BEIIJTAJA

KOMnAHI4JE,,EyHAB OCilryPAI-bE" A.E.O.
3A nEPUOE OE 01.01 .2015. - 31.1 2.201s.

1. Yceajajy ce Suuaucnjcxu useeurajra Korvnanraje ",[ynae ocilrypaFbe"a.A.o. Eeorpag. ca lzlseeurajeu o
nocnoBaFby 3a neproA 01.01.2015. ao 31 .12.2015 .rogrHe, ca ocrBapeHilM npilxoAilMa, pacxoAilMa Ll

pe3ynTaToM nocnoBaFba, il To:

y 000 AilHapa

1. nocnosHr ((ryHxquouanHr) npilxo.qvr

2. llocnoeHu (Syuxqronannu) pacxo,qu

3. Epyro nocnoBHl4 pe3yflrar - go6nr

18.274.221

10.790.373

7.483.848

4. flpnxoAn oA fiHBecrkrpaFba cpeAcraBa ocrrypaFba

5. Pacxogr,r no ocHoBy r4HBecrrpaFba cpe4craBa ocrrypaFba

6. Ao6urax H3 r4HBecr[r.lt4oHe aKTHBHocrl,r

1.346.O43

627.552

718.491

7. TpoLuroen cnpoeofieFba ocrrypaFba

8. flocnoeHh pe3ynrar - go6rrax
7.267.OO1

935.338

9. OusaHcujcxu nprxogrrr

10. Qmnancrjcxu pacxo4n

11. [iprxo4r4 oA ycKnalraaua BpeAHocrl4 r4MoBt/He tn ocranu nprxorqil

12. Pacxoqil no ocHoBy o6esepelerba ilMoBtlHe fi ocrant4 pacxo4tl

13. Ocranr npuxo,qil

14. Octann pacxoAr4

15. Ao6raraK u3 pegoBHor nocJloBalba

290.880

78.079

879.348

1.526.861

114.383

282.157

332.852

16. Hero go6rrax nocnoBaba xoje ce o6ycraama

17. Hero ry6rrax nocnoBaFba xoje ce o6ycraerua

18. Eo6uraK npe onope3rBalba

0

5.1 19

327.733

14. l-lopee na 4o6rrax
15. ,[o6rarar no ocHoBy npoMeHa o.qfloxeHrx nopecKilx cpeAcraBa il o6aeesa 42.585

16, l-y6rarax no ocHoBy npoMeHa o4noxeHux nopecKilx cpeActlBa r o6aeesa

HETO EOE]4TAK 370.318



2. Yraplyje ce 4o6urax Kounaunje "flyuae ocilrypaFbe" a.A.o. y cneAeheM ilsHocy:

[o6rrax npe onopesIBaFba
llopes na go6rr
Eo6ur no ocHoBy npoMeHa ognoxeHilx nopecKrx cpe4craBa il o6aaeea
Hero go6urax 3a pacno4eny

3. Craue aKrfiBe Ha ,qaH 31.12.2015. rogune, je cne6ehe:

l. Cranxa uMoBr4Ha-ynaralba

- Heuarepujanna ynaraFba u co$raep

- HexpernnHe, nocrpojeFba il onpeMa

- flyropovnr QrHaHcrjcKil nnacMaHh

ll. O6prna uMoBHHa

y 000 duu.

327.733

42.585
370.318

y 000 4rn.
12.024.034

212.394

9.672.409

2.139.231

19.750.199

YKYNHA AKTI4BA 31.774.233

lll. Ban6unaHcHa aKmuea

4. Crarue nacr,rBe Ha AaH 31.12.2015. roAuue (npe pacno4ene 4o6urxa), je cne4ehe:

L Kanrran t,l pe3epBe

1. OcHoeHil Kanilran

- fipywmeeHu Kanuman

- Axt4ujcxu Kanuman

- Ocmanu Kanuman

2. Pesepse

3. Peeanopu3aLlroHe pe3epBe

4. HepeanrsoBaHu'r Ao6nqr no ocHoBy XOB pacnonoxilBr4x sa npo.qajy

5. HepeanraoBaHr ry6uqu no ocHoBy XOB pacnonoxilBr4x sa npogajy

6. Hepacnope!eHa 4o6rr
- us pauujux eoduua

- mexyhe eo)uue

7. fy5max Ao BLrcilHe KanilTafla

ll. flyropovHa pe3epBhcaba H o6aeese

1. MareuaruqKa pe3epBa xilBorHLlx ocilrypaFba

2. Pesepae 3a il3paBHaFbe pil3ilKa

3. flpyra AyropoqHa pe3epBilcaFba

4. flyropovne o6aeese

5. Kparropo,rHe o6aeese

6. fiacreHa BpeMeHcKa pa3rpaHilqeFba

- npeHocHe npeutuje u HeucmeKfie prcuKe

- p$epeucaHe wmeme

- dpyea nacueHa epeMeHcKa pasepaHuqerba

7. OAnoxeHe nopecKe o6aeese

113.777

y 000 pur-r.

9.449.598

5.853.775

2.754.874

2.967.480

131 .421

0

3.164.375

203.070

144.535

372.913

2.595

370.318

0

22.324.635

3.283.877

60.554

716.467

33.638

1.860.581

15.770.796

7.593.173

7.837.970

339.653

598.722

YKYNHA NAChBA 31.774.233

Bas6unaucua nacuea 113.777



5. SrnaHc craba ca crpyrfiypoM aKr[Be il nacilBe, yKynHyr 6nnaac ycnexa u noje4uHaqnn 6rnancr
ycnexa ca crpyKrypoM nprxo4a I pacxo4a, 6unaHc roKoBa roroBilHe, crarilcrr4qKil aHeKc, rsaeurraj o
npoMeHaMa Ha KanmTany, useeuraj o ocranoM pe3ynrary, HanoMeHe ys $rxaxcmjcxe raaeu:raje u

roAilllrFbt4 nsaeu:raj o nocnoBaFby L{ilHe cacraBHil Aeo oBe oAnyKe.

ConcreeHa npoqeHa pil3ilKa il conBeHTHocru Kounanuje cacraenra je 4eo roAilluFber rseeu:raja o
nocnoBaFby.

6. O cnpoaofleuy oee oAnyKe crapahe ce Onnancujcra QyHxqnja .

7. Oea oAnyKa cryna Ha cHary AaHoM AoHoueba.

c 6poj: 9/te
27.anpnna 2016. ro4une
Eeorpa4

NUJT]4HE



Ha ocnoey L{JtaHa 269. - 275. 3axoHa o npilBpeAHHM ApyturBtrMa (,,Cnyx6eHn
rnacHrK PC" 6p. 3612011 ,9912011 ,83114 w 5115), vnaua 29. u ranaaa 37. crae 1 . ra.{xa
7. Ctatyta Korvrnanraje ,,.!yHae ocnrypaFbe" a.g.o. (,,Cnyx6eun nvcr Korvrnannje", 6poj
16112,40115, 51115 n 09116), Crynr-uruHa Kounanraje ua Pe4oeHoj cegnraqra o4pxanoj
AaHa 27 . anpnna 2016. ro,qnue, gonena je

oEavrry
o pacno4enu go6uru 3a 20'|,5. roArHy

u HcnraTh gr4BhAeHfle

9nan 1.

ocraapeua Hero Ao6ur Korvrnanuje ,,flyuae ocfirypaFbe" a.g.o. Seorpa4 (y 4aruervr
reKcry: KorvrnaHraja) yrapflena y ro,qilluFbeM il3Beurajy o nocnoBaFby 3a 2015. ro4hHy
Lr3Hocrl 37 0.317 .849,90 Awlapa.

{nan 2.

!o6ur KorvrnaHrje il3 L{flaHa 1. oee oAflyKe pacnopefiyje ce na cne4ehr HaL{ilH:

- 3a ilcnnary truBtAAeH,qe aKqiloHaprua Kounauwje y yKynHoM 6pyro il3Hocy o4
370.272.532,38 EVHapa

- npeocranil ,qeo Eo6utu y t43Hocy op 45.317,52 AuF,apa 3a4pxaBa ce Kao

Hepacnopefieua Ao6ur.

t-lnan 3.

Yrepfiyje ce yKynaH h3Hoc HepacnopeleHe po6urw Korvrnanrje y il3Hocy o,q

2.640.005,79 gwnapa .

9nax 4.

O4o6paaa ce [cnnara ptABVAeHAe aKlll4oHapilMa Kovrnanraje y HoBLly y 6pyro ]43Hocy

og42,1B pranapa no axrlmju.

9nan 5.

l1paeo Ha ilcnrtary At4Br,.qeHge ranaajy cBil aKr]r4ouapr KovrnaHraje Ha lan aKLltroHapa
sa peAoBHy ceAHilLly Cxynurrnue aKqiloHapa Korvrnanraje, o.qHocHo Ha AaH
17 .04.2016. roprue.

Llnax 6.

Oanauhyje ce lzlsepr-uHr o,q6op Korunauwje ga y cKfla4y ca oBoM O4nyxorvr o4peflLl

AaH tA HaqrH ilcnnare ,qilBilAeHAe aKqiloHapilMa Korvrnanr,rje.



9nas 7.

Korunanrja ce o6aeeeyje ga he, y poKy oE 15 gana oA ,qaHa AoHo[ueFba oBe O4nyxe,
o6aaecrnrr cBe aKqiloHape rojrarvra ce ucnnahyje pueupeH4a, Ha HaquH npe4erlen
sa o6aeeuJTaBaFba aKqiloHapa ceAHu l14 Cryn urrr He aKllr4oHapa KounaH rje.

ulnax 8.

Oaa o4nyKa cryna Ha cHary AaHoM EoHouJeEa.

c 6poj: \il|L
27.anpuna 2016. ro4une
Eeorpa4




