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Белешките од страна 16 до 73 се составен дел на финансиските извештаи  3 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(201+210+223a+224+225) 

200   744,434,216 728,212,710 

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209) 

201  5 696,076,333 672,160,658 

1. Бруто полисирана премија за осигурување 202   827,544,460 823,176,004 

2. Бруто полисирана премија за соосигурување  203   0 0 

3. Бруто полисирана премија за 
реосигурување/ретроцесија 

204   0 0 

4. Бруто полисирана премија предадена во 
соосигурување  

205   8,258,751 20,147,876 

5. Бруто полисирана премија предадена во 
реосигурување/ ретроцесија 

206   78,332,586 106,819,449 

6. Промена во бруто резервата за преносна 
премија  

207 23 -6,746,535 25,535,976 

7. Промена во бруто резервата за преносна 
премија - дел за соосигурување  

208 23 -10,301,290 1,953,601 

8. Промена во бруто резервата за преносна 
премија - дел за реосигурување 

209 23 -41,322,035 -465,646 

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА   
(211+212+216+217+218+219+223) 

210   18,347,632 14,612,656 

1. Приходи од подружници, придружени 
друштва и заеднички контролирани ентитети  

211   0 0 

2. Приходи од вложувања во земјиште и 
градежни објекти (213+214+215) 

212   0 233,454 

2.1 Приходи од наемнини 213   0 0 

2.2 Приходи од зголемување на вредноста 
на земјиште и градежни објекти 

214   0 0 

2.3 Приходи од продажба на земјиште и 
градежни објекти 

215 16 0 233,454 

3. Приходи од камати 216 13 17,407,958 13,779,858 

4. Позитивни курсни разлики 217 14 726,050 599,344 

5. Вредносно усогласување (нереализирани 
добивки, сведување на објективна вредност) 

218 18.1  14,595 0 

6. Реализирани добивки од продажба на 
финансиски имот  - капитална добивка 
(220+221+222) 

219   0 0 

6.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

220   0 0 

6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

221   0 0 

6.3 Останати финансиски вложувања 222   0 0 

7. Останати приходи од вложувања 223 13  199,029 0 

    III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

223а 7 8,292,467 22,160,001 

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ 
ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

224 7 11,751,645 15,375,945 

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 225 7 9,966,139 3,903,450 
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Белешките од страна 16 до 73 се составен дел на финансиските извештаи  4 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(227+235+245+248+251+261+271+274+275) 

226   719,835,044 755,484,940 

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА 
ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) 

227  6 296,854,371 350,665,699 

1. Бруто исплатени штети  228   317,528,728 350,800,904 

2. Намалување за приходот од бруто 
реализирани регресни побарувања 

229   8,044,582 7,582,860 

3. Бруто исплатени штети – дел за 
соосигурување   

230   5,081,809 1,509,302 

4. Бруто исплатени штети – дел за 
реосигурување/ретроцесија 

231   13,549,461 10,638,014 

5. Промени во бруто резервите за штети  232   -27,541,666 24,357,562 

6. Промени во бруто резервите за штети – дел 
за соосигурување  

233   -4,955,800 -1,548,469 

7. Промени во бруто резервите за штети – дел 
за реосигурување  

234   -28,587,361 6,311,060 

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 
(236+239+242) 

235   0 0 

1. Промени во математичката резерва, нето 
од реосигурување  (237-238) 

236   0 0 

1.1 Промени во бруто математичката 
резерва  

237   0 0 

1.2 Промени во бруто математичката 
резерва  - дел за соосигурување/реосигурување  

238   0 0 

2. Промени во еквилизационата резерва, 
нето од реосигурување (240-241) 

239   0 0 

2.1. Промени во бруто еквилизационата 
резерва 

240   0 0 

2.2 Промени во бруто еквилизационата 
резерва  - дел за соосигурување/реосигурување  

241   0 0 

3. Промени во останатите технички резерви, 
нето од реосигурување (243-244) 

242   0 0 

3.1 Промени во останатите бруто технички 
резерви 

243   0 0 

3.2 Промени во останатите бруто технички 
резерви – дел за соосигурување и реосигурување 

244   0 0 

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА 
РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА 
ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ  
(246-247) 

245   0 0 

1. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик 
е на товар на осигуреникот  

246   0 0 

2. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик 
е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување 
и реосигурување  

247   0 0 

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО 
ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) 

248   8,818,280 8,620,523 

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од 
резултатот) 

249   0 0 

2. Трошоци за попусти (кои не зависат од 
резултатот) 

250   8,818,280 8,620,523 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) 

251   368,880,106 326,616,966 

1. Трошоци за стекнување 
(253+253a+254+255) 

252   245,274,587 210,341,408 

1.1 Провизија 253 8  193,875,923 157,907,811 

1.2 Бруто плати за вработените во 
внатрешната продажна мрежа 

253а 10  58,020,560 63,831,783 

1.3 Останати трошоци за стекнување 254 9  10,288,414 9,737,413 

1.4 Промена во одложените трошоци за 
стекнување (+/-) 

255  21.А -16,910,310 -21,135,599 

2. Административни трошоци  
(257+258+259+260) 

256   123,605,519 116,275,558 

2.1 Амортизација на материјални средства 
кои служат за вршење на дејноста 

257  16 7,762,485 6,908,736 

2.2 Трошоци за вработените 
(258а+258б+258в+258г+258д) 

258  10 44,248,460 45,727,242 

2.2.1 Плати и надоместоци 258а   28,151,887 29,063,926 

2.2.2 Трошоци за даноци на плати и 
надоместоци на плата 

258б   2,841,436 2,948,336 

2.2.3 Придонеси од задолжително социјално 
осигурување 

258в   11,495,178 11,927,650 

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско 
осигурување за вработени 

258г   0 0 

2.2.5 Останати трошоци за вработени 258д   1,759,959 1,787,330 

2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои 
не вршат дејност (договори за работа, авторски 
договори и други правни односи) заедно со сите 
давачки 

259 10  1,435,499 2,189,025 

2.4 Останати административни трошоци 
(260а+260б+260в) 

260 12  70,159,075 61,450,555 

2.4.1 Трошоци за услуги 260а   42,171,226 35,173,617 

2.4.2 Материјални трошоци 260б   10,718,594 10,999,991 

2.4.3 Трошоци за резервирање и останати 
трошоци од работењето 

260в   17,269,255 15,276,947 

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(262+263+264+265+266+270) 

261   924,818 1,285,406 

1. Амортизација и вредносно 
усогласување на материјални средства кои не 
служат за вршење на дејноста 

262 16 326,120 355,455 

2. Трошоци за камати 263 13 236 931 

3. Негативни курсни разлики 264 14 589,806 929,020 

4. Вредносно усогласување 
(нереализирани загуби, сведување на 
објективна вредност) 

265   0 0 

5. Реализирани загуби од продажба на 
финансиски имот  - капитална загуба 
(267+268+269) 

266   8,656 0 

5.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

267   0 0 

5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

268   0 0 

5.3 Останати финансиски вложувања 269  16 8,656 0 

6. Останати трошоци од вложувања 270   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО 
ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) 

271  11 51,288,289 46,782,640 

1. Трошоци за превентива 272   0 0 

2. Останати осигурително технички 
трошоци , намалени за реосигурување  

273   51,288,289 46,782,640 

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА 
ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА  

274 20  -7,938,945 20,690,969 

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И 
ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА 

275   1,008,125 822,737 

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) 

276   24,599,172 0 

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) 

277   0 27,272,230 

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО 
ЗАГУБА  

278 15  7,150,466 111,388 

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК 279   0 0 

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) 

280   17,448,706 0 

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО 
ОДДАНОЧУВАЊE (277-278-279) 

281   0 27,383,618 

 

  



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 
___________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

Белешките од страна 16 до 73 се составен дел на финансиските извештаи  7 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 

На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

АКТИВА         

A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) 001 17  5,477,355 5,404,116 

1. Гудвил 002   0  0 

2. Останати нематеријални средства 003   5,477,355 5,404,116 

Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041) 004   751,098,849 722,124,941 

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009) 

005   63,516,346 56,067,468 

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење 
на дејноста (007+008) 

006 16  54,467,571 42,204,830 

1.1 Земјиште 007     0 

1.2 Градежни објекти 008   54,467,571 42,204,830 

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства 
кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012) 

009 16  9,048,775 13,862,638 

2.1 Земјиште 010   0 0 

2.2  Градежни објекти 011   9,048,775 13,862,638 

2.3 Останати материјални средства 012   0 0 

II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО 
ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И 
ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ 
(014+015+016+017+018+019+020) 

013   23,788,512 20,362,630 

1. Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти од вредност во друштва во група - 
подружници 

014   0 0 

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале 
друштва во група - подружници и заеми на друштва во 
група - подружници 

015   0 0 

3.  Акции, удели и останати сопственички 
инструменти во придружени друштва 

016   0 0 

4. Должнички хартии од вредност кои ги издале 
придружени друштва  и заеми на придружени друштва 

017   0 0 

5. Останати финансиски вложувања во друштва во 
група - подружници 

018   0 0 

6. Останати финансиски вложувања во придружени 
друштва  

019   0 0 

7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети 020 19  23,788,512 20,362,630 

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА  
(022+025+030+035+040) 

021   663,793,991 645,694,843 

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до 
достасување (023+024) 

022 18  253,156,330 250,541,055 

1.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

023   264,047 6,016,386 

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

024   252,892,283 244,524,669 

2. Финансиски вложувања расположливи за 
продажба (026+027+028+029) 

025   0 0 

2.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

026   0 0 

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

027   0 0 

2.3 Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти 

028   0 0 

2.4 Акции и удели во инвестициски фондови 029   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

беле
шка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

3. Финансиски вложувања за тргување 
(031+032+033+034) 

030 18.А 4,014,530 0 

3.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

031   0 0 

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

032   0 0 

3.3 Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти 

033   0 0 

3.4 Акции и удели во инвестициски фондови 034   4,014,530 0 

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

035 19  406,623,131 395,153,788 

4.1 Дадени депозити 036   406,623,131 395,153,788 

4.2 Заеми обезбедени со хипотека 037   0 0 

4.3 останати заеми 038   0 0 

4.4 Останати пласмани 039   0 0 

5. Деривативни финансиски инструменти 040   0 0 

IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

041   0 0 

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

042   16,867,515 102,034,001 

1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервата за преносна премија 

043 23  9,614,213 61,237,538 

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
математичката резерва 

044   0 0 

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за штети 

045 24  7,253,302 40,796,463 

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за бонуси и попусти 

046   0 0 

5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва 

047   0 0 

6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
останатите технички резерви 

048   0 0 

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
техничките резерви за осигурување на живот каде 
ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот 

049   0 0 

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ 
ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ 
РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) 

050   0 0 

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА 
(052+053) 

051   872,071 5,137,005 

1. Одложени даночни средства 052   0 0 

2. Тековни даночни средства 053   872,071 5,137,005 

Ѓ. ПОБАРУВАЊА  (055+059+063+067) 054   302,207,808 307,703,288 

I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058) 

055   255,430,288 276,572,119 

1. Побарувања од осигуреници   056 20  255,430,288 276,572,119 

2. Побарувања од посредници  057   0 0 

3. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 

058   0 0 

 

  



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 
___________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

Белешките од страна 16 до 73 се составен дел на финансиските извештаи  9 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

беле
шка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна година 

1 2 3 4 5 

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ 
И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062) 

059   5,014,135 7,799,122 

1. Побарувања по основ на премија за 
сооосигурување и реосигурување  

060   0 0 

2. Побарувања по основ на учество во надомест на 
штети од соосигурување и реосигурување  

061 21  3,796,028 4,568,829 

3. Останати побарувања од работи на соосигурување 
и реосигурување 

062 21  1,218,107 3,230,293 

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066) 063 21  41,763,385 23,332,047 

1. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 

064   24,722,923 14,669,454 

2. Побарувања по основ на финансиски вложувања 065   14,563,994 7,575,546 

3. Останати побарувања 066   2,476,468 1,087,047 

IV. ПОБАРУВАЊА  ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А 
НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ 

067   0 0 

Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА  (069+072+077) 068   24,695,679 21,349,405 

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071) 

069   4,045,130 5,369,298 

1. Опрема 070 16  4,045,130 5,369,298 

2. Останати материјални средства 071   0 0 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) 

072 22  20,650,549 15,980,107 

1. Парични средства во банка 073   20,650,470 15,975,095 

2. Парични средства во благајна 074   79 5,012 

3. Издвоени парични средства за покривање на 
математичката резерва 

075   0 0 

4. Останати парични средства и парични еквиваленти 076   0 0 

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 077   0 0 

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  
(079+080+081) 

078   135,693,581 118,783,271 

1. Претходно пресметани приходи по основ на камати 
и наемнини 

079   0 0 

2. Одложени трошоци на стекнување 080 21.А 135,693,581 118,783,271 

3. Останати пресметани приходи и одложени 
трошоци  

081   0 0 

З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА 
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ 

082   0 0 

Ѕ. ВКУПНА АКТИВА  (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З) 083   1,236,912,858 1,282,536,027 

И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА 084   202,757,184 166,791,289 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

ПАСИВА         

А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-
102+103-104) 

085   375,539,116 358,090,410 

I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089) 086 26  184,002,981 184,002,981 

1. Запишан капитал од обични акции 087   184,002,981 184,002,981 

2. Запишан капитал од приоритетни акции 088   0 0 

3. Запишан а неуплатен капитал 089   0 0 

II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 090   0 0 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094) 091   0 0 

1. Материјални средства 092   0 0 

2. Финансиски вложувања 093   0 0 

3. Останати ревалоризациони резерви 094   0 0 

IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100) 095 26  89,384,724 89,384,724 

1. Законски резерви 096   89,384,724 89,384,724 

2. Статутарни резерви 097   0 0 

3. Резерви за сопствени акции 098   0 0 

4. Откупени сопствени акции  099   0 0 

5 Останати резерви 100   0 0 

V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА  101   84,702,705 112,086,323 

VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА 102   0 0 

VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН 
ПЕРИОД 

103   17,448,706 0 

VIII.  ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН 
ПЕРИОД 

104   0 27,383,618 

Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ 105   0 0 

В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ  
(107+108+109+110+111+112) 

106   724,499,516 758,787,717 

I. Бруто резерви за преносни премии 107 23  397,149,989 403,896,524 

II. Бруто математичка резерва 108   0 0 

III. Бруто резерви за штети 109 24  327,349,527 354,891,193 

IV. Бруто резерви за бонуси и попусти 110   0 0 

V. Бруто еквилизациона резерва 111   0 0 

VI. Бруто останати технички резерви 112   0 0 

Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА 
ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА 
ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК 

113   0 0 

Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116) 114   3,388,913 3,054,528 

1. Резерви за вработени 115   3,388,913 3,054,528 

2. Останати резерви 116   0 0 

Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 
(118+119) 

117   2,753,199 364,517 

1. Одложени даночни обврски 118   0 0 

2. Тековни даночни обврски 119   2,753,199 364,517 

Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА 
ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО 
ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

120   0 0 
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12 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ  

Година што завршува на 31 декември 2020 

Позиција 

Бр
ој 
на 
по
зи
ц-
ија 

Акционерски 
капитал 

Преми
и на 

емитир
ани 

акции  

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции  

Ревалоризациона 
резерва 

Нераспределена 
добивка (со знак 
+) или пренесена 
загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  

загуба (со 
знак -) за 
тековната 

година 

Вкупно 
капитал и 
резерви 

Законски 
резерви 

Статутар-
ни резерви 

Резерви 
за 

сопстве
ни акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 
12=1+2+7-
8+9+10+11 

Состојба на 1 јануари претходната 
деловна година 

I 184,002,981 0 4,423,240 79,682,688 0 0 84,105,928 0 0 101,528,730 15,836,389 385,474,028 

Промена во сметководствените 
политики 

I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исправка на грешки во 
претходниот период 

I2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состојба на 1 јануари претходната 
деловна година – исправено 

II 184,002,981 0 4,423,240 79,682,688 0 0 84,105,928 0 0 101,528,730 15,836,389 385,474,028 

Добивка или загуба за 
претходната деловна година 

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 -27,383,618 

Добивка или загуба за 
претходната деловна година 

III1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 -27,383,618 

Несопственички промени во 
капиталот 

III2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

III2
,1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

III2
,2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

III2
,3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати несопственички промени 
во капиталот 

III2
,4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сопственички промени во 
капиталот 

IV 0 0 0 5,278,796 0 0 5,278,796 0 0 10,557,593 -15,836,389 0 

Зголемување.намалување на 
акционерскиот капитал 

IV
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати уплати од страна на 
сопствениците 

IV
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исплата на дивиденда 
IV
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останата распределба на 
сопствениците 

IV
4 

0 0 0 5,278,796 0 0 5,278,796 0 0 10,557,593 -15,836,389 0 

Состојба на 31 декември 
претходната деловна година  

V 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение) 

Година што завршува на 31 декември 2020 

 
Состојба на 1 јануари тековната 
деловна година  

VI 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 

Промена во сметководствените 
политики 

VI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исправка на грешки во 
претходниот период 

VI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состојба на 1 јануари тековната 
деловна година – преправено 

VII 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 

Добивка или загуба за тековната 
деловна година 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,448,706 17,448,706 

Добивка или загуба за тековната  
деловна година 

VIII1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,448,706 17,448,706 

Несопственички промени во 
капиталот 

VIII2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

VIII2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

VIII2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

VIII2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати несопственички промени 
во капиталот 

VIII2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сопственички промени во 
капиталот 

IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 27,383,618 0 

Зголемување/намалување на 
акционерскиот капитал 

IX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати уплати од страна на 
сопствениците 

IX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исплата на дивиденда IX3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останата распределба на 
сопствениците 

IX4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 27,383,618 0 

Состојба на 31 декември 
тековната деловна година  

X 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 84,702,705 17,448,706 375,539,116 
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14 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
Година што завршува на 31 декември 2020 

ПОЗИЦИЈА 

  Износ 

Број на 
позиција 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   а     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ  (301+302+303+304+305) 

300 831,422,759 816,491,545 

1. Премија за осигурување и соосигурување и 
примени аванси 

301 800,692,367 773,928,503 

2. Премија за реосигурување и ретроцесија  302 0 0 

3. Приливи од учество во надомест на штети  303 25,485,831 29,023,234 

4. Примени камати од работи на осигурување 304 0 0 

5. Останати приливи од деловни активности 305 5,244,561 13,539,808 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314) 

306 799,306,987 771,218,902 

1. Исплатени штети, договорени суми на 
осигурување, учество во надомест на штети од 
соосигурување и дадени аванси  

307 327,265,438 341,099,176 

2. Исплатени штети и учество во надомест на 
штети од реосигурување и ретроцесија 

308 0 0 

3. Премија за соосигурување, реосигурување и 
ретроцесија  

309 102,935,728 94,541,681 

4. Надоместоци и други лични расходи  310 101,693,173 111,105,015 

5. Останати трошоци за спроведување на 
осигурување 

311 147,517,480 111,287,600 

6. Платени камати  312 0 0 

7. Данок на добивка и останати јавни давачки  313 30,435,081 28,309,584 

8. Останати одливи од редовни активности  314 89,460,087 84,875,846 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (300-306) 

315 32,115,772 45,272,643 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (306-300) 

316 0 0 

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  б     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(318+319+320+321+322+323+324+325) 

317 402,772,338 377,813,890 

1. Приливи по основ на  нематеријални средства 318 0 0 

2. Приливи по основ на материјални средства 319 0 0 

3. Приливи по основ на материјални средства кои 
не служат за вршење на дејноста на друштвото 

320 4,479,087 4,099,494 

4. Приливи по основ на вложувања во друштва во 
група – подружници, придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети 

321 0 0 

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат 
до достасување 

322 393,492,652 367,157,586 

6. Приливи по основ на останати финансиски 
пласмани  

323 0 0 

7. Приливи од дивиденди и останати учества во 
добивка 

324 0 0 

8. Приливи од камати  325 4,800,599 6,556,810 
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Белешките од страна 16 до 73 се составен дел на финансиските извештаи 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 
 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(327+328+329+330+331+332+333+334) 

326 430,353,912 426,031,275 

1. Одливи по основ на нематеријални средства  327 73,238 0 

2. Одливи по основ на материјални средства  328 18,701,059 4,940,554 

3. Одливи по основ на материјални средства кои не 
служат за вршење на дејноста на друштвото  

329 0 0 

4. Одливи по основ на вложувања во друштва во 
група – подружници, придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети  

330 0 0 

5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до 
достасување  

331 407,565,085 421,090,721 

6. Одливи  по основ на останати финансиски 
пласмани  

332 4,014,530 0 

7. Одливи од дивиденди и останати учества во 
добивка  

333 0 0 

8. Одливи од камати   334 0 0 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-
326) 

335 0 0 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-
317) 

336 27,581,574 48,217,385 

В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  в     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (338+339+340) 

337 0 0 

1. Приливи по основ на зголемување на 
акционерскиот капитал 

338 0 0 

2. Приливи по основ на примени краткорочни и 
долгорочни кредити и заеми 

339 0 0 

3. Приливи по основ на останати долгорочни и 
краткорочни обврски 

340 0 0 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (342+343+344) 

341 0 0 

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и 
долгорочни кредити и заеми и останати обврски 

342 0 0 

2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции 343 0 0 

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда  344 0 0 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (337-341) 

345 0 0 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (341-337) 

346 0 0 

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337) 347 1,234,195,097 1,194,305,435 

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341) 348 1,229,660,899 1,197,250,177 

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348) 349 4,534,198 0 

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347) 350 0 2,944,742 

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ 
НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД  

351 15,980,107 19,254,525 

З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ 
ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

352 136,244 -329,676 

Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД 
 (349-350+351+352)) 

353 20,650,549 15,980,107 
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст ‘Друштвото’) е акционерско 
друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под 
СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година 
групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува 
називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на 
ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје. 
 

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, 
со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligugs Verwattungs GMBH Austria, со 
сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосотои од 1.881 обични акции со 
номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво еUniqa Osterreich Versigerungen AG, 
Австрија. 

 

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје. 
 
На 31 декември 2020 година Друштвото има 138 вработени (2019: 136 вработени). 
 
Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на 
договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и 
отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на 
Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија 
во осигурувањето преку следните класи на осигурување: 

• Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1) 

• Здравствено осигурување (класа 2) 

• Осигурување на моторни возила (класа 3) 

• Осигурување на шински возила (класа 4) 

• Осигурување на воздухопловни средства (класа 5) 

• Осигурување на пловни објекти (класа 6) 

• Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7) 

• Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување 
(класа 9) 

• Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10) 

• Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11) 

• Општо осигурување од одговорност (класа 13) 

• Осигурување од финансиски загуби( класа16) 

• Осигурување на туристичка помош (класа 18) 

 
Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот Одбор на 22 февруари 2021 
година. 

Членови на Управен Одбор 

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај, 
како и во текот на 2019 година се прикажани во продолжение: 
 
- Дритон Азизи, Претседател на УО 
- Борче Богески, член на УО 
- Билјана Стојанов, член на УО 
 
Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се 
прикажани во продолжение: 
 
- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор 
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор 
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор 
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор 
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2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за 
супервизија на осигирување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,...31/20) и Законот за трговски 
друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 239/18), како и дополнителната законска и 
подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. 
Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство 
(Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009,164/2010 и 107/2010) за изготвување на овие 
финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско 
известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од 
МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско 
известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување 
ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 
15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не 
се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото.  

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на 
ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. 

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во 
Службен весник на Република Северна Македонија. 

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и 
содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето 
на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19). 

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет 
користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените 
политики кои се дадени во натамошниот текст. 

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените 
политики наведени во белешката 3. 

 
Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар (“Денар”). Сите износи во 
финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е 
наведено поинаку. 

 

2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА 

 
Промена во сметководствената регулатива во текот на 2020 година  
Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на 
класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во 
согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилнкот за методот на вреднување 
на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 
107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските 
финансиски извештаи за 2020 година. 
 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето на седницата одржана на 22.12.2020 година усвои 
измена на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Примената 
на принципите за процена на технички резерви од овој правилник имплицира минимална маргина за 
неповолни отстапувања и истата како таква треба да биде земена предвид при процената на 
резервата за неповолни отстапувања. Oдредбите на овој правилник не претставуваат егзактни 
правила, формула или алгоритми туку важни принципи со намера на заштита на јавниот интерес и 
примената на истите бара во расудувањето корисникот да ја пресретне неизвесноста од примена на 
несоодветни податоци; методи; несоодветна параметризација на моделите, несоодветни 
претпоставки и случајни варијации кои може да резултираат со разлика меѓу фактичките парични 
текови во однос на предвидените дури и при примена на целосно адекватен модел. 
 
Во текот на 2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе нов „Правилник за 
минимални стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително 
брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување“ (Сл. Весник 260/2020) со 
ефективна примена од 01 јануари 2021 година. 
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2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение) 
2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА (продолжение) 
 
Во насока на исполнување на барањата за усогласување Агенцијата достави Матрица за 
спроведување на обврски на друштвата за 2021 година во која детално ги предвидува роковите за 
усогласување со одделните барања од Правилникот за минимални стандарди на информациските 
системи. Друштвото активно работи на сите барања за усогласување од Правилникот и се очекува 
комплетно да биде усогласено во превидените рокови. Потребните усогласувања не резултираат со 
значајни промени во системите на Друштвото. 
 

Промена во сметководствената регулатива во текот на 2019 година  
Во текот на 2019 година беше донесен Правилник за изменување и допонување на Правилникот за 
контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 170/2019) 
со кој се воведоа измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за 
земјиште, градежни објекти и останати материјални средства, и тоа се однесува и на материјалните 
средства кои служат за вршење на дејност на Друштвото и на вложувањата во материјалните 
средства, трошоците за стекнување како и признавање на приходи по основ на реализирани регресни 
побарувања. Правилникот стапи на сила и е во примена со денот на објавувањето во Службен весник 
на РСМ (16.08.2019 година) со исклучок на сметководствените политики за признавање, 
последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување кои имаат идна примена 
најдоцна до 01.01.2021 година. 
 

Промена во сметководствената регулатива за мерењето на недвижностите  
Земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства, без разлика дали се за вршење 
на дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната 
амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Друштвото кое се стекнало со 
земјиште, градежни објекти и останати средства има обврска веднаш по стекнувањето да ангажира 
независен проценител кој ќе изврши проценка на стекнатите средства. При проценката може да се 
применат повеќе од една методологија кои може да резултираат со различни проценети вредности. 
Друштвото е должно да ја признае и евидентира во сметководство најниската вредност помеѓу 
добиените проценети вредности и сметководствената вредност на датумот на проценката. Разликата 
помеѓу пониската проценета вредност и сметководствената вредност на датумот на проценката 
друштвото ја признава во согласност со сметководствените правила за признавање на загуби поради 
обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршената проценка. 
Доколку проценетата вредност е повисока од сметководствената вредност, друштвото ја признава 
сметководствената вредност а информацијата за извршената проценка ја објавува во белешките во 
финансиските извештаи на крајот од годината.  
Останатите барања кои се предмет на регулирање во правилникот а се однесуваат на признавање, 
последователно мерење и обелоденување на земјиштето, градежните објекти и останати 
материјални средства се применуваат соодветните меѓународни сметководствени стандарди кои се 
однесуваат на Недвижности, постројки и опрема (МСС 16) и Вложувања во недвижности (МСС 40).  
Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во целост е усогласена со овие промени донесени од 
Агенцијата за супервизија на осигурување на РСМ. Со оглед на природата на начинот на 
спроведување на промената, пропишана од Агенцијата за супервизија на осигурување, Друштвото ја 
третираше оваа промена во сметководствената регулатива, како промена во сметководствена 
политика со проспективна примена на новонабавени средства во иднина. По стапувањето на сила 
на овие промени, Друштвото немаше набавки на недвижности за кои се потребни дополнителни 
обелоденувања за проценетата вредност при првично признавање.  

 

Промена во сметководствената регулатива за начинот на признавање, последователно 
мерење и обелоденување на трошоците за стекнување  
Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот 
приход од премијата.Трошоците за стекнување се распределуваат по договори за осигурување, 
односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој Друштвото за осигурување 
ги признава приходите од полисирана премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на 
профитабилноста по класи на осигурување. 
  
Друштвото за осигурување има групна политика за пресметка на одложените трошоци за 
стекнување која е усогласена и е во рамките на подзаконските акти усвоени од Агенцијата за 
супервизија на осигурување.  
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2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение) 
2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА (продолжение) 
 
Трошоците за стекнување се распределуват по квартали согласно просечното времетраење на 
полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување 
кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување. 
 
Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените 
во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за 
трошоците за стекнување.  
 

Промена во сметководствената регулатива за признавање на приходи по основ на 
реализирани регресни побарувања 
  
На конто 401 (на страната побарува) се искажуваат приходи по основ на реализирана регресни 
побарувања и спасени остатоци, Приходот по основ на реализирани регресни побарувања се 
признава само во висина на наплатениот износ од регресното побарување.  
 
Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во периодот од 1 Јануари 2020 година до 31 декември 
2020 година, како и од 1 Јануари 2019 до 31 Декември 2019 година, во своите финансиски 
извештаи има признаено приходи за наплатени регресни побарувања само во висина на 
наплатениот износ од регресното побарување, со што во целост е усогласено со важечките 
подзаконски акти (за приходи од регресни побарувања и спасени остатоци) донесени од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

3.1 Класификација на договорите за осигурување 

 
Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен 
осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот 
доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.  
 
Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и 
степенот на потенцијалниот ефект.  
 
Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот 
на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или 
истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.  
 
Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за 
реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување. 

 

3.2 Признавање на приходи 

 
Бруто приходи од премии  
 
Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат 
даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните 
(запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани 
премии во пресметковниот период.   
 
Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста 
на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот 
на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик. 
 
Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како 
преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на 
осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој 
поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во 
добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на 
периодот на ризик.  
 
Приходи од камати 
 
Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го 
предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка. 
 

3.3 Премии од реосигурување  

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото 
го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото 
соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои 
произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување. 
 
Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со 
реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се 
презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.   
 
Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, 
не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на 
крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната 
премија. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 
3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување 

 

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички 
исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на 
штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на 
износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период. 
 
Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат 
преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен 
трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и 
подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не 
може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу 
пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во 
периодот на плаќање.  
 
Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на 
известување и истите се пресметани на следниов начин:  
 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат 
со примена на Chain-Ladder методата, 

 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети 
за каско и автоодговорност  и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата; 

 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично 
осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена 
метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година. 

 

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети 
кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно 
Законот за супервизија на осигурувањето. 

 
3.5 Наеми 

 
Друштвото дава и зема недвижнини под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите 
по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на 
времетраењето на наемот. 
 

3.6 Користи за вработените 

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се 
плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси 
претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените 
извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови. 
 
Друштвото нема дефинирано планови за отпремнини при пензионирање или опции за наградување 
на 31 декември 2020 година. Друштвото има обврска да им исплати на вработените кои заминуваат 
во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во 
државата во моментот на пензионирање. Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има 
издвоено резерва за ова право на вработените во износ од 3,388,913 денари (2019: 3,054,528 
денари).  
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 

3.7 Износи искажани во странска валута  

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на 
трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се 
преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на 
периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од 
трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој 
настануваат. 

 
3.8 Оданочување 
 

Тековен данок на добивка 
 
Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во 
Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот 
данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната 
добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се 
однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за 
целите на оданочувањето. 
 
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2020 и 2019 година, Друштвото 
го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената 
добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни 
при утврдувањето на оданочивата добивка. 
 
Одложен данок на добивка 
 
Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и 
обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при 
пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.  
 
Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено 
даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои 
веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе 
може да се искористат временските разлики како одбитна ставка. 
 
Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да 
се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а 
произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на 
периодот на известување. На 31 декември 2020 и 2021 година, Друштвото немаше времени разлики, 
односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за 
финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни 
времени разлики, поради што на 31 декември 2020 и 2019 година не евидентираше одложени 
даночни средства и обврски. 

  



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 
________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано) 

 

 

23 
 

 

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 
3.9 Недвижности и опрема 
 

Мерење при почетно признавање 
 
Недвижности 
 
Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста 
и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање 
Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата 
вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини 
и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на 
средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од 
страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите 
добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од 
набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за 
периодот.  
 
Опрема 
 
Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни 
средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. 
Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци 
на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до 
локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на 
раководството. 

 
Последователно мерење 
 
Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното 
признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација 
и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од 
недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите 
последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност 
на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат 
како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата 
се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на 
средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се 
пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се 
како што следи: 

 
Градежни објекти 2.5% -5% 

Мебел и опрема 10% - 25%  

Вложувања во туѓи објекти 17% 

 
Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите 
и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената 
вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.9 Недвижности и опрема (продолжува) 
 
На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека 
срадствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува 
надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е 
повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува 
до висината на неговата надоместувачка вредност.  
 

3.10  Нематеријални средства 

 
Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна 
вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради 
оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е 
набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски 
метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото 
врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали 
постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било 
навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е 
помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до 
неговата надоместувачка вредност. 

 

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства 

 
Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и 
нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се 
оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на 
загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала 
од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до 
неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во 
тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход. 

 

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети 

 
Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното 
Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. 
Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи 
примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на 
моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, 
да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните 
организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со 
Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 
како правен следбеник на Националното биро за зелена карта. 
 
Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите 
домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при 
меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните 
осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени 
каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за 
Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при 
престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.13 Финансиски средства  

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните 
обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната 
вредност. 
 

3.13.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 
 

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и 
фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до 
доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната 
амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. 
Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како 
приходи и расходи за периодот.  
 
Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани 
со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која 
сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на 
набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство. 
 
Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се 
пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните 
идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. 
Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во 
сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот 
на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. 

 
 
3.13.2 Финансиски средства за тргување 

 
Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои 
што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на 
Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. 
Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на 
датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што 
постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната 
објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднувањекако на 
пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, 
според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 Декември 
2020, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, 
односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување (2019: нема). 

 
 
3.13.3 Пари и парични еквиваленти  
 

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти 
се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат 
во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност. 
 
Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки со оригинален 
рок на достасаност од три или помалку месеци од датумот на стекнување.  
 

 
3.13.4 Побарувања од купувачи  
 

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред 
одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги 
побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат 
по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба 
поради оштетување. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.13  Финансиски средства (продолжение) 

3.13.4 Побарувања од купувачи (продолжение) 
 

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за 
вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно 
овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за 
осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на 
исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува 
загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење 
во интервали се пропишани во Правилникот.  
 
Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и 
изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии 
за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Во текот на 2020 година 
Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните 
категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилнкот за методот на вреднување на ставките од билансот на 
состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација 
е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 
година. Оваа промена во законската регулатива Друштвото ја евидентираше како промена во 
сметководствена проценка. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за 
годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година се како што следи: 

 

Категорија Критериум 2020 Критериум 2019 

Категорија А 

 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

исполниле на датумот на достасување, и 

доцнат во измирувањето на своите 

обврски најмногу 90 дена од датумот на 

достасувањето на побарувањето 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

исполниле на датумот на достасување, и 

доцнат во измирувањето на своите 

обврски најмногу 30 дена од датумот на 

достасувањето на побарувањето 

Категорија Б Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 91 ден до 120 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 31 ден до 60 дена 

од датумот на достасување на 

побарувањето 

Категорија В Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 121 ден до 180 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 61 ден до 120 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Категорија Г Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 181 ден до 330 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 121 ден до 270 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Категорија Д Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 331 ден до 425 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле во период од 271 ден до 365 

дена од датумот на достасување на 

побарувањето 

Категорија Ѓ Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле над 425 дена од датумот на 

достасување на побарувањето, како и 

тужени побарувања 

Побарувања од должници кои своите 

обврски спрема Друштвото не ги 

измириле над 365 дена од датумот на 

достасување на побарувањето, како и 

тужени побарувања 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.13  Финансиски средства (продолжение) 

3.13.4 Побарувања од купувачи (продолжение) 
 
Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто 
износ на побарувањето, според ризичната категорија:  

 
Ризична категорија % на исправка на вредност 

Категорија А 0% 

Категорија Б 10% - 30% 

Категорија В 31% - 50% 

Категорија Г 51% - 70% 

Категорија Д 71% - 90% 

Категорија Ѓ 100% 

 

3.14     Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не 
постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи 
Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот 
на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. 
 
Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и 
позајмици.  
 

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски 
 

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.  
 
Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно 

порамнување, со товарење на приходите.  

 

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

 
3.14.2 Позајмици 
 

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на 
трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со 
примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на 
основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на 
амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по 
основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката 
која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на 
финансиската. 

 
3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски 
 

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, 
откажани или застарени.  

 

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување 

 
Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на 
вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за 
стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. 
Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно 
распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото 
ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани 
се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.  
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.16 Резервации 

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) 
кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги 
плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја 
претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на 
крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја 
опкружуваат обврската. 
 
Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување 
на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие 
парични текови. 

 

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување  

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на 
обврски/резерви на Друштвото: 
- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети; 
- Резерви за настанати, но непријавени штети; 
- Резерви за повторно отворени штети; 
- Резерви за трошоци за обработка на штети; 
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети. 

 

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети 

Признавање 
 
Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна 
ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на 
поднесената документација за пријава на штета. 
 
Почетно мерење 
Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид 
сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во 
одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за: 
- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или 

медицински извештаи за повреди или болести; 
- Судски одлуки, било да се конечни или не; 
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход; 
- Затезна камата од судски спорови; 
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети 
 

Последователно мерење 
 
Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат 
преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен 
трошок за подмирување на штетата. 
 
На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се 
користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена 
во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, 
разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот. 
 
Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети 
од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на 
периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи 
се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение) 

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети 

Мерење 
 
Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на 
известување и истите се пресметани на следниов начин: 
 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат 
со примена на Chain-Ladder методата, 

 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети 
за каско и автоодговорност  и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата; 

 

• Резервациите за настанати, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично 
осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена 
метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година. 

 
Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во 
основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствни проценки. 
 

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети 

 
Признавање 
 
Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се 
прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно 
отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање, а кои биле 
иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување. 
 
Класификација 
 
Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, 
пријавени, но неисплатени штети. 
 

Мерење 
 
Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз 
основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. 
 

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети 

 
Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани 
со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. 
Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа: 
- Директни трошоци; 
- Индиректни трошоци. 
 
Директни трошоци за обработка на штети 
 
Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот 
на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од 
сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена 
штета. 
 
Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се 
идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на 
секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за 
обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и 
загубата на Друштвото. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение) 

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение) 

 
Директни трошоци за обработка на штети (продолжение) 
 
Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван 
одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во 
финансиските извештаи. 
 
Индиректни трошоци за обработка на штети 
 
Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот 
на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 
10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, 
или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно 
да се измерат. 
 
Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со 
Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви. 
 

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети 

 
Признавање 
 
Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот 
кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за 
штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети. 
 
Мерење 
 
Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната 
вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент 
на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период 
од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски. 
 

3.18 Резерви за преносна премија 

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како 
преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на 
осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој 
поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во 
добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на 
периодот на ризик. 
 

3.19 Тест на адекватност на обврските 

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во 
согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се 
адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени 
ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2020 нема пресметано 
резерви за неситечени ризици во класата Автоодговорност (2019: 443,000 денари), додека за  Каско 
има пресметано резерви во износ од 2,882,000 денари (2019: 704,000 денари).  
 

3.20 Трансакции со поврзани субјекти 

 
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно 
влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. 
 
Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.  
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 

3.21 Значајни настани и трансакции 

Економската криза предизвикана од КОВИД-19 
 
Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална 
пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа 
глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од 
работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и 
намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите, како и врз 
намалувањето на бруто полисираната премија по одредени класи на осигурување, доминантно 
зелена карта. 
 
Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот 
сектор, а со тоа и одржувањето на вредноста на финансиските инструменти, кредитниот ризик, но и 
останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и 
ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените. 
 
Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна 
вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, 
Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат 
обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се 
идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки. 
 
Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност 
со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновремено располага со 
соодветен број на вработени кои се спремни да одговарат на сите предизвици во согласност со 
уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија. 
 
Во годината што завршува на 31 декември 2020 година, Друштвото не користеше значајни помоши 
и поддршки од страна на Државата. 
 
Клучен приоритет на Друштвото во 2021 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за 
зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да 
има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2020 година, како и во други 
области кои бараат проценки од страна на раководството. 
 
Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна 
и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет. 
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4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ 

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во 
наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет 
на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за 
идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности. 
 
Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи 
најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираните вредности 
на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на 
составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на 
известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи 
на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки 
што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот 
на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на 
сметководствената вредност на средствата и обврските. 
 
Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети 
 
Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид 
околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за 
големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на 
информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите 
може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои 
настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на 
штетата. 
 
Проценка на резервациите за настанати непријавени штети 
 
Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со 
примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. 
Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на 
пријавените штети во наредниот период.  
 
Исправка на вредноста на побарувањата 
 
Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на 
проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, 
применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за 
вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При 
утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, 
проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, 
кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и 
претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. 
Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.   
 
Објективна вредност 
 
Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за 
купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со 
оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната 
вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на 
Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на 
тековните услови на пазарот. 
 
Корисен век на средствата 
 
Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, 
како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори 
или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се 
прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки. 

 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 
________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано) 

 

 

33 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

2020 2019

Бруто полисирани премии       827,544,460       823,176,004 

Промена во преносната премија           6,746,535       (25,535,976)

Бруто приходи од премии       834,290,995       797,640,028 

Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување       (86,591,337)     (126,967,325)

Промена во преносната премија за реосигурување       (51,623,325)           1,487,955 

Трошоци за реосигурување     (138,214,662)     (125,479,370)

Нето приходи од осигурување       696,076,333       672,160,658 

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 

31 декември 2020

Бруто 

полисирана 

премија

Промена во 

преносната 

премија

Преотстапени 

премии за 

реосигурува

ње и 

соосигурува

ње

Промена на 

преносната 

премија за 

реосигурува

ње

Нето приходи 

од 

осигурување

Автоодговорност 441,432,442 (49,189,984)    (9,893,018)                              - 382,349,440   

Каско 67,295,727 (5,763,497)      -                                                - 61,532,230     

Осигурување на имот 103,252,882 41,200,464         (52,050,114)    (48,220,462) 44,182,770     

Осигурување на патници 946,650 201,879                                    -                         - 1,148,529       

Лични незгоди 59,277,540 1,500,962                                -                         - 60,778,502     

Зелен картон 80,840,032 13,004,883     (3,969,000)                              - 89,875,915     

Гранични полиси 1,817,530 102,924                                    -                         - 1,920,454       

Патничко осигурување 6,541,995 2,234,550                                -                         - 8,776,545       

Одговорност 27,416,849 2,810,138       (16,395,057)         (3,795,434) 10,036,496     

Транспорт 11,402,577 (1,137,913)      (4,189,139)                410,583 6,486,108       

Здравствено осигурување 14,969,046 (1,377,500)      -                                   (19,440) 13,572,106     

ЦМР-превоз на стока 4,535,028 (340,761)                     (95,009)                1,428 4,100,686       

Финансиски загуби 7,816,162 3,500,390                                -                         - 11,316,552     

Вкупно   827,544,460         6,746,535     (86,591,337)    (51,623,325)    696,076,333 
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5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 

31 декември 2019

Бруто 

полисирана 

премија

Промена во 

преносната 

премија

Преотстапени 

премии за 

реосигурува

ње и 

соосигурува

ње

Промена на 

преносната 

премија за 

реосигурува

ње

Нето приходи 

од 

осигурување

Автоодговорност 377,431,257 (17,171,262)    -                                                - 360,259,995   

Каско 57,818,455 (3,164,584)      -                                                - 54,653,871     

Осигурување на имот 139,242,304 5,084,784         (102,759,515)           468,887 42,036,460     

Осигурување на патници 2,861,228 126,887                                    -                         - 2,988,115       

Лични незгоди 58,960,460 836,900                                    -                         - 59,797,360     

Зелен картон 116,025,903 (4,974,361)      (9,481,534)                              - 101,570,008   

Гранични полиси 4,873,687 (306,836)                                  -                         - 4,566,851       

Патничко осигурување 17,963,421 548,984                                    -                         - 18,512,405     

Одговорност 24,997,073 (2,296,230)      (10,920,270)         (6,882,511) 4,898,062       

Транспорт 5,144,154 427,079           (3,702,694)              (505,099) 1,363,440       

Здравствено осигурување 6,249,192 (988,553)         -                               8,406,678 13,667,317     

ЦМР-превоз на стока 3,957,028 (823,018)                   (103,312)                         - 3,030,698       

Финансиски загуби 7,651,842 (2,835,766)                               -                         - 4,816,076       

Вкупно   823,176,004     (25,535,976)   (126,967,325)        1,487,955    672,160,658 

6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

2020 2019

Настанати, пријавени и исплатени штети 317,528,728   350,800,904   

Настанати, пријавени и неисплатени штети (51,116,529)    6,223,757       

Настанати непријавени штети 22,300,145     16,815,028     

Резерви за обработка за штети 1,274,718       172,768           

Бруто резерви за штети дел за реосигурување 33,543,161     (4,762,591)      

Бруто реализирани регресни побарувања (8,044,582)      (7,582,860)      

Бруто исплатени штети дел за соосигурување (5,081,809)      (1,509,302)      

Бруто исплатени штети дел за реосигурување (13,549,461)    (10,638,014)    

   296,854,371    349,519,690 
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6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува 

на 31 декември 2020 Настанати, 

пријавени и 

исплатени 

штети

Настанати, 

пријавени и 

неисплатени 

штети

Настанати 

непријавени 

штети

Резерви за 

обработка на 

штети

Бруто 

резерви за 

штети дел за 

реосигурува

ње

Бруто 

реализирани 

регресни 

побарувања

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

соосигурува

ње

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

реосигурува

ње Вкупно

Автоодговорност   163,869,065       2,805,928     23,524,233           943,357                        -      (6,130,932)                        -                        -   185,011,651 

Каско     46,820,869       3,217,778       2,629,358           212,470                        -      (1,913,650)                        -                        -     50,966,825 

Имот     25,928,928   (26,436,310)      (1,472,791)         (106,644)     17,958,299                        -      (5,081,809)   (11,595,149)         (805,476)

Одговорност           110,244       2,594,376         (187,799)             12,033      (2,735,668)                        -                        -           (21,047)         (227,861)

Незгода     33,347,616       6,112,458         (151,522)           224,705                        -                        -                        -                        -     39,533,257 

Зелена карта     34,704,190   (37,723,929)      (2,491,000)           (42,829)     17,493,090                        -                        -                        -     11,939,522 

Гранично осигурување             53,509           (28,388)           (31,120)                 (292)                        -                        -                        -                        -              (6,291)

Патничко осигурување       3,307,288         (482,310)         (278,392)              (3,779)                        -                        -                        -                        -       2,542,807 

Осигурување на патници                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        - 

Зравствено осигурување       4,562,611           240,386           657,442             37,063                        -                        -                        -                        -       5,497,502 

Финансиски загуби       2,956,647                        -                        -                        -                        -                        -                        -      (1,928,055)       1,028,592 

ЦМР       1,846,435         (589,078)           219,549              (4,552)                        -                        -                        -                        -       1,472,354 

Транспорт             21,326         (827,440)         (117,813)               3,186           827,440                        -                        -              (5,210)           (98,511)

  317,528,728   (51,116,529)     22,300,145       1,274,718     33,543,161      (8,044,582)      (5,081,809)   (13,549,461)   296,854,371 
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6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ - продолжение

За годината што завршува 

на 31 декември 2019 Настанати, 

пријавени и 

исплатени 

штети

Настанати, 

пријавени и 

неисплатени 

штети

Настанати 

непријавени 

штети

Резерви за 

обработка на 

штети

Бруто 

резерви за 

штети дел за 

реосигурува

ње

Бруто 

реализирани 

регресни 

побарувања

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

соосигурува

ње

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

реосигурува

ње Вкупно

Автоодговорност   190,751,708      (5,693,660)     12,004,754           225,184                        -      (7,582,860)                        -                        -   189,705,126 

Каско     45,746,319      (5,282,959)      (2,942,751)           (47,840)                        -                        -                        -                        -     37,472,769 

Имот     15,104,703      (6,000,593)              (4,379)           (78,636)      (4,762,591)                        -      (1,509,302)      (6,818,619)      (4,069,417)

Одговорност       6,979,289           356,687         (395,258)                 (193)                        -                        -                        -         (692,394)       6,248,131 

Незгода     45,918,204         (166,092)       3,221,596             30,996                        -                        -                        -                        -     49,004,704 

Зелена карта     36,305,860     29,248,137       5,552,099           109,372                        -                        -                        -                        -     71,215,468 

Гранично осигурување               1,998                        -             28,607               1,823                        -                        -                        -                        -             32,428 

Патничко осигурување       3,361,756      (1,026,353)         (713,228)           (47,273)                        -                        -                        -                        -       1,574,902 

Осигурување на патници                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        - 

Зравствено осигурување       2,656,327           249,476           192,874                        -                        -                        -                        -                        -       3,098,677 

Стока во транспорт       3,974,740      (5,460,886)         (129,286)           (20,665)                        -                        -                        -      (3,127,001)      (4,763,098)

  350,800,904       6,223,757     16,815,028           172,768      (4,762,591)      (7,582,860)      (1,509,302)   (10,638,014)   349,519,690 
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7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

2020 2019

Приходи од соосигурување и реосигурување        8,292,467      22,160,001 

Останати осигурително технички приходи:

   Приходи од застапување и посредување во осигурување        9,330,259      11,476,355 

   Приходи од НБО (НН и НО) возила            528,900            734,925 

   Останато        1,892,486        3,164,665 

     11,751,645      15,375,945 

Останати приходи:

   Приходи од отпишани обврски        7,344,960        1,224,396 

   Наплатени казни и пенали                    112                    415 

   Останати приходи        2,621,067        2,678,639 

       9,966,139        3,903,450 

     30,010,251      41,439,396 

8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

2020 2019

Бруто провизии за друштва за застапување  во осигурување 41,423,426 45,081,951

Бруто провизии за застапници во осигурување 57,000,850 51,689,738

Бруто провизии за осигурително брокерски друштва      95,451,647      61,136,122 

   193,875,923    157,907,811 

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

2020 2019

Трошоци за маркетинг и пропаганда        7,952,342        6,445,328 

Трошоци за репрезентација        2,336,072        3,292,085 

     10,288,414        9,737,413 
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10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

2020 2019

Трошоци за бруто плати:

   Нето плати за постојано вработени      66,421,053      70,649,606 

   Даноци и придонеси од плати      34,088,008      37,122,089 

   Останати придонеси за вработени согласно закон        1,759,959        1,787,330 

Вкупно трошоци за бруто плати:    102,269,020    109,559,025 

Трошоци за договор за дело        1,435,499        2,189,025 

   103,704,519    111,748,050 

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

2020 2019

Трошоци  по основ на противпожарен придонес        3,548,386        3,707,801 

Трошоци по основ на придонес за безбедност        9,272,102        8,893,834 

Трошоци по оснав на останати придонеси ФЗО        6,165,840        3,413,090 

Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО        6,422,578        5,765,100 

Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за 

Осигурување        5,339,043        5,421,261 

Трошоци по основ на штети за посредување      20,540,340      19,581,554 

     51,288,289      46,782,640 
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12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

2020 2019

Трошоци за наемнини      12,874,564      12,090,363 

Трошоци за услуги за одржување        2,756,689        3,287,759 

Канцелариски материјали        3,203,864        3,061,085 

Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги        4,299,257        4,407,006 

Трошоци за комунални услуги        2,983,680        2,957,844 

Трошоци од резервирања        7,977,678        2,985,672 

Трошоци за правни услуги        3,951,945        3,785,729 

Банкарски услуги        2,188,856        2,193,911 

Трошоци за сметководствени услуги и ревизија            981,869        1,070,919 

Потрошено гориво        1,402,733        1,473,481 

Трошоци за останати услуги - преводи            596,164            651,565 

Трошоци за резерви делови            824,089            734,165 

Отпис на ситен инвентар                         -        1,948,738 

Трошоци за весници и списанија        1,093,664            816,147 

Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања            349,407        1,712,272 

Трошоци за стручно усовршување            405,103            144,405 

Трошоци за даноци и такси        5,164,550        1,448,753 

Трошоци за раководење        2,937,319        1,335,887 

Останати трошоци      16,167,644      15,344,854 

     70,159,075      61,450,555 

13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

2020 2019

Приходи од камати      17,407,958      13,779,858 

Приходи од дисконт на обврзници            199,029                         - 

Расходи за камати                    236                    931 

     17,607,223      13,780,789 
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14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

2020 2019

Позитивни курсни разлики 726,050          599,344          

Негативни курсни разлики          (589,806)          (929,020)

136,244          (329,676)         

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

2020 2019

Добивка пред оданочување 24,599,172    (27,272,230)   

Непризнаени расходи за даночни цели 46,924,067    28,453,823    

Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи 71,523,239    1,181,593       

Намалување на даночна основа (наплатени побарувања) 18,583            67,709            

Данок на добивка и даночно непризнаени расходи 7,150,466       111,388          

Ефективна даночна стапка 29.07% -0.41%
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16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2020              58,123,146                    26,618,914                6,963,057              11,956,538            103,661,655 

Набавки                                 -                       2,737,387                                 -              15,963,671              18,701,058 

Продажби                                 -                                        -                                 -                                 - 

Состојба на 31 декември, 2020              58,123,146                    29,356,301                6,963,057              27,920,209            122,362,713 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2020              17,435,043                    23,897,691                4,314,982              10,439,811              56,087,527 

Трошок за годината                1,453,079                       3,137,395                    924,160                2,247,851                7,762,485 

Останато                                 -                                        -                                 -                                 -                                 - 

Отуѓувања                                 -                                        -                                 -                                 -                                 - 

Состојба на 31 декември, 2020              18,888,122                    27,035,086                5,239,142              12,687,662              63,850,012 

Нето сметководствена вредност на

 - 31 декември, 2020              39,235,024                       2,321,215                1,723,915              15,232,547              58,512,701 

 - 31 декември, 2019              40,688,103                       2,721,223                2,648,075                1,516,727              47,574,128 

Вложување во 

туѓи објекти

ВкупноГрадежни објекти Мебел, компјутрери 

и опрема

Моторни возила
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На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за 
обврските на Друштвото. 

 
Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста 

 
На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 13,862,638 
денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 326,120 денари (2019: 355,455). Во текот на 2019 година Друштвото продаден еден објект (стан) со нето 
сегашна вреднот од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари (2019: добивка од 233,454 денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, 
Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност. 
 

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2019              58,123,146                    21,678,359                6,748,437              11,956,538              98,506,480 

Набавки                                 -                       4,940,555                    492,000                                 -                5,432,555 

Продажби                                 -                  (277,380)                                 -                  (277,380)

Состојба на 31 декември, 2019              58,123,146                    26,618,914                6,963,057              11,956,538            103,661,655 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2019              15,981,961                    21,396,976                3,454,030                8,595,425              49,428,392 

Трошок за годината                1,453,082                       2,472,936                1,138,332                1,844,386                6,908,736 

Останато                                 -                            27,779                                 -                                 -                      27,779 

Отуѓувања                                 -                                        -                  (277,380)                                 -                  (277,380)

Состојба на 31 декември, 2019              17,435,043                    23,897,691                4,314,982              10,439,811              56,087,527 

Нето сметководствена вредност на

 - 31 декември, 2019              40,688,103                       2,721,223                2,648,075                1,516,727              47,574,128 

 - 31 декември, 2018              42,141,185                          281,383                3,294,407                3,361,113              49,078,088 

Вложување во 

туѓи објекти

ВкупноГрадежни објекти Мебел, компјутрери 

и опрема

Моторни возила
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На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување 
на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото. 

 

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2020       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Набавки                        -                    73,239          73,239 

Состојба на 31 декември, 2020       5,970,811               3,334,940    9,305,751 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2020           566,695               3,261,701    3,828,396 

Трошок за годината                        -                                -                     - 

Останато                        -                                -                     - 

Состојба на 31 декември, 2020           566,695               3,261,701    3,828,396 

Нето сметководствена вредност на:

 - 31 декември, 2020       5,404,116                    73,239    5,477,355 

 - 31 декември, 2019       5,404,116                                -    5,404,116 

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2019       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Набавки                                -                     - 

Состојба на 31 декември, 2019       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2019       1,928,746               3,261,701    5,190,447 

Трошок за годината                        -                                -                     - 

Останато      (1,362,051)                                -   (1,362,051)

Состојба на 31 декември, 2019           566,695               3,261,701    3,828,396 

Нето сметководствена вредност на:

 - 31 декември, 2019       5,404,116                                -    5,404,116 

 - 31 декември, 2018       4,042,065                                -    4,042,065 

Вкупно

Софтвер

Вложувања во 

изнајмени 

објекти Вкупно

Софтвер

Вложувања во 

изнајмени 

објекти
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Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 253,156,330 денари (2019: 250,524,669 
денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 2.2% до 5.1% (2019: од 2.1% до 5.6%) 
 
18.А). ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ 
 
Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) се 
однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот 
на 2020 година, од промена на објективната вредност, изнесува 14,595 денари. 
 
 

 
 
На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на 
доспевање од 1 месец до 5 години (2019: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.01% до 3.0% 
(2019:0,01%до 3%) 
Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2020 година 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 
денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки. 

 
 
 
 
 
 

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

2020 2019

Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година     252,892,283     244,524,669 

Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година             264,047         6,016,386 

    253,156,330     250,541,055 

19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

2020 2019

Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за 

Осигурување на Република Македонија       23,788,512       20,362,630 

Депозити во домашни банки     406,623,131     395,153,788 

    430,411,643     415,516,418 
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Во текот на 2020 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 20,649 денари 
(2019: 67,709 денари). 
 

 

 
 

 

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

2020 2019

Побарувања за премии за осигурување 373,397,284  438,541,717  

Исправка на вредноста (117,966,996) (161,969,598) 

255,430,288  276,572,119  

Движење на исправката на вредност

2020 2019

На 1 јануари 161,969,598  158,783,358  

Трошок за годината, нето од ослободување (7,918,296)      20,758,678     

Отпис на побарувања 36,084,306     17,572,438     

на 31 декември 117,966,996  161,969,598  

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

2020 2019

Побарувања по основ на камати      14,563,994        7,575,546 

Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета      22,877,105      11,996,393 

Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети        3,796,028        4,568,829 

Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување        1,218,107        3,230,293 

Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд            784,204        1,247,749 

Побарувања од вработени            355,347            436,365 

Побарувања по основ на дадени аванси        1,061,614        1,425,312 

Останати побарувања        2,121,121            650,682 

     46,777,520      31,131,169 

21.А) ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

2020 2019

На 1 јануари    118,783,271      97,647,672 

Зголемување      16,910,310      21,135,599 

на 31 декември    135,693,581    118,783,271 
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22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

2020 2019

Сметки во банки:

  - во денари      19,711,043      14,795,876 

  - во странска валута            939,427        1,179,219 

Пари во благајна:

  - во денари                      79                5,012 

  - во странска валута                         -                         - 

     20,650,549      15,980,107 
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23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

2020 2019

Преносна премија     397,149,989     403,896,524 

Преносна премија за реосигурување        (9,614,213)      (61,237,538)

    387,535,776     342,658,986 

Движење на резервирањата за преносната премија

2020 2019

На 1 јануари     342,658,986     318,610,965 

Пренесена премија        (6,746,535)       25,535,976 

Пренесена премија за реосигурување       51,623,325        (1,487,955)

На 31 декември     387,535,776     342,658,986 

Пренесена премија по класи на осигурување

2020 2019

Автоодговорност     244,094,356     194,904,372 

Каско       35,832,462       30,068,965 

Осигурување на имот       32,596,879       73,797,343 

Осигурување на патници             590,764             792,643 

Лични незгоди       25,351,378       26,852,340 

Зелен картон       38,314,872       51,319,755 

Гранични полиси             426,835             529,759 

Патничко осигурување          1,401,613          3,636,163 

Одговорност          9,278,094       12,088,232 

Здравствено осигурување          5,192,229          3,814,729 

Транспорт          1,553,788             415,875 

ЦМР-превоз на стока          2,092,109          1,751,348 

Финансиски загуби             424,610          3,925,000 

    397,149,989     403,896,524 

Пренесена премија за реосигурување/соосигурување

 по класи на осигурување

2020 2019

Транспорт - реосигурување             553,480             142,897 

Имот - реосигурување             732,953       38,651,879 

Имот - соосигурување          3,672,056       13,973,592 

Незгода          1,263,600          1,283,040 

ЦМР                  1,428                           - 

Одговорност  - реосигурување          3,390,696          7,186,130 

Вкупно          9,614,213       61,237,538 
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24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

2020 2019

Настанати, пријавени и неисплатени штети    183,392,442    234,508,971 

Настанати непријавени штети    139,331,131    117,030,986 

Резерви за обработка на штети        4,625,954        3,351,236 

Бруто резерви за штети во реосигурување       (7,253,302)    (40,796,463)

   320,096,225    314,094,730 

Движење на резервирањата на штети

2020 2019

На 1 јануари    314,094,730    294,499,759 

Настанати, пријавени и неисплатени штети    (51,116,529)        7,216,929 

Настанати непријавени штети      22,300,145      16,946,575 

Резерви за обработка на штети        1,274,718            194,058 

Промени во бруто резервите за штети во реосигурување      33,543,161       (4,762,591)

На 31 декември    320,096,225    314,094,730 

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на 

осигурување

2020 2019

Автоодговорност    108,596,346    105,790,418 

Каско      12,911,892        9,694,114 

Имот        5,053,395      31,489,705 

ЦМР-стока во транспорт            347,208            936,286 

Транспорт            137,344            964,784 

Незгода      15,103,257        8,990,799 

Зелена карта      27,126,878      64,850,807 

Гранично осигурување                         -              28,388 

Одговорност      12,915,290      10,320,914 

Патничко осигурување            492,235            974,545 

Приватно здравствено            708,597            468,211 

   183,392,442    234,508,971 

Настанати непријавени штети по класи на осигурување

2020 2019

Автоодговорност      95,247,311      71,723,078 

Каско       (4,082,589)       (6,711,947)

Имот            252,669        1,725,460 

Одговорност        1,511,349        1,699,148 

Незгода      16,129,453      16,280,975 

Зелена карта      28,748,921      31,239,921 

Гранично осигурување            189,699            220,819 

ЦМР-стока во транспорт            347,208            127,659 

Транспорт              13,734            131,547 

Патничко осигурување            123,060            401,452 

Здравствено осигурување            850,316            192,874 

   139,331,131    117,030,986 
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24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резерви за обработка на штети

2020 2019

Автоодговорност        3,074,551        2,131,194 

Каско            227,381              14,911 

Имот              79,801            186,445 

Одговорност 72,133 60,100

Незгода            618,964            394,259 

Зелена карта            437,625            480,454 

Гранично осигурување                5,370                5,662 

ЦМР-стока во транспорт                8,054              12,606 

Транспорт                3,186                         - 

Патничко осигурување              40,536              44,315 

Здравствено осигурување              58,353              21,290 

       4,625,954        3,351,236 

25. ОБВРСКИ

2020 2019

Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати 

возила 5,892,567       1,550,638       

Обврски по основ на провизија 11,829,180    11,874,114    

Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси 2,862,333       2,270,769       

Обврски спрема добавувачи и останати обврски 7,861,859       6,846,397       

Обврски по основ на нето плати 4,903,712       4,033,263       

Обврски по основ на придонеси од плати 2,888,731       3,114,229       

Обврски за даноци од плати 625,548          862,039          

36,863,930    30,551,449    

Обврски спрема осигуреници по основ на штети      30,374,030      36,674,448 

Останати обврски од непосредни работи на осигурување              41,781            218,759 

     30,415,811      36,893,207 

Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за 

сосигурување        2,153,459      16,608,886 

Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за 

реосигурување

     61,298,914      78,185,313 

     63,452,373      94,794,199 
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26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
 

Акционерски капитал 
 
На 31 декември 2020 и 2019 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични 
акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2019: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на 
еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно 
стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 
декември  2020 и 2019 година е како што следи:  
 

 
 
 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година 
издаде согласнот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Osterreich 
Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrase 21, преку друштвото Сигал Уника 
Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој 
надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје. 
 
 
Статутарни резерви  
 
Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во 
резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие 
резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно 
да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот 
минимум.  
 
 

 
 
  

Број на акции

2020 2019 2020 2019

Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија 1,880             1,880             183,904,881 183,904,881 

UNIQA Internacional Beteilgugs Verwattungs 

GMBH, Австрија 1                     1                     98,100            98,100            

1,881             1,881             184,002,981 184,002,981 

ИзносБрој на акции
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК 
 

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го 
заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на 
Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава 
значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна 
делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. 
Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, 
контролата и деловното однесување на Друштвото.  
 
Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема 
осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од 
Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.  
 
Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик 
поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е 
доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по 
договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно 
дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе 
бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.  
 
Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, 
со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување 
се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку 
преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност 
од промената на условите.  
 
Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди 
контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори 
за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво 
кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото. 
 
Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и 
неизвесноста на идните парични текови 
 
Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно 
осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. 
Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве: 
 

Осигурување на возила  
 
Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за 
автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија 
како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на 
зелен картон. 
 
Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување 
на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг 
временски период и истите се покомплексни да се проценат. 

 
Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се 
утврдени со законска регулатива. 
 
Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на 
штетите се ограничени на осигурениот износ. 
 

Осигурување на имот  
 
Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи 
различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите 
кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво. 
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение) 
 

 

Одговорност кон трети лица  

 

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се 
исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. 
Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи 
од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за 
решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат 
релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие 
договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. 
Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.  

 

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се 
презентирани  обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 
2020 и 2019 година. 

 

Усогласеност на средствата и обврските   

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за 
усогласување на средствата и обврските на Друштвото. 

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира 
квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите 
одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните 
текови на средствата и обврските. 

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква 
на техничките резерви. На 31 декември 2020 година дел од вложувањата кои служат како средства 
што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 712,128,182 денари (2019: 
657,854,337 денари). 

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

  

Табела на најзначајни реосигурувачи:

31 декември

2020 2019

УНИКА РЕ АГ 33,782,154 17,985,705

УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ 10,257,095 43,813,470

АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС 3,517,274 4,933,367

АЛИАНЦ ТУРЦИЈА 3,319,674 0

АИГ УК ЛИМИТЕД - ЛОНДОН 2,112,392 243,089

АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД 1,498,124 934,091

УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА 1,474,502 0

АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1,220,581 2,546,615

АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ГЕРМАНИЈА 1,154,900 2,175,665
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение) 

 

 

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и 
средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат 
резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да 
надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. 
Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна 
Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по 
договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за 
хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по 
договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 
31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки 
изнесуваат 2.73% (2019: 2.21%), депозити во банки изнесуваат 56.78% (2019: 59.71%), државните 
записи и државните обврзници изнесуваат 35.55% (2019: 38.08%). Остатокот од паричните срества 
на банкарски сметки во износ од 1,218,967 денари (2019: 1,447,868 денари), како и остатокот од 
Депозитите во банки во износ од 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на 
вложувања кои го покриваат капиталот на Друштвото. 

 
  

Усогласеност на средствата и обврските 

2020 2019

Средства 

Парични средства на банкарските сметки      19,431,582      14,532,239 

Банкарски сметки и депозити во банки     404,371,168    392,781,043 

Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ    253,156,330    250,541,055 

Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ        4,014,530                         - 

Друг вид на вложување согласно правилата на АСО      31,154,572                         - 

Др.Резерви согласно Правилник од АСО                         -                         - 

Вкупно вложени средства од техничките резеви    712,128,182    657,854,337 

Обврски (Технички резерви)

Бруто резерви по договори за осигурување    724,499,516    758,787,717 

Дел за реосигурителот    (16,867,515)  (102,034,001)

Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)    707,632,001    656,753,716 

Усогласеност на средствата и обврските        4,496,181        1,100,621 
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО 
 

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да 
продолжи  да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот 
на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос 
на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е 
изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива. 
 

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така 
наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно 
да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква 
на  потребното  ниво  на  маргината  на  солвентност  на  Друштвото,  која  се  пресметува  според 
методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе 
даде повисок резултат. 
 
Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се 
состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат: 

-  уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од 
кумулативни приоритетни акции 

-  резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување 

-  пренесена нераспределена добивка и 

-  нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета 
за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор. 
 
Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал: 
- сопствени акции кои ги поседува Друштвото 

- долгорочни нематеријални средства 

- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година. 

- Други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција 

 
При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од 
пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки: 

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции, 

- Субординирани должнички инструменти 

- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање. 
 
Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги 
принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на 
Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.  
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение) 
 
 

 
 
 
 

 
  

Тековна година
Претходна 

година

1 827,544,460 823,176,004
2 111,049,200 110,674,080
3 33,696,714 33,331,201
4

5

6 144,745,914 144,005,281

7 317,528,728 350,800,904

8 298,897,458 338,653,588

9 0.94 0.97

10 136,252,823 139,018,755

11 3 3

12 988,625,428 951,422,275

13 327,349,527 354,891,193

14 339,552,589 369,002,195

15 325,474,122 312,437,091

16 84,623,272 81,233,644

17 0 0

18

19

20 84,623,272 81,233,644

21 79,657,929 78,420,735

22 136,252,823 139,018,755

1 136,252,823 139,018,755

Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))

MС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност 

Тековна година
Претходна 

година

Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 0,26

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 0,23

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 26/300

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 23/300

Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]

Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])

Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])

Референтен период (во години)

Бруто исплатени штети во референтниот период

Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период

Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период

Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 18/300

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 16/300

Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])

Бруто исплатени штети

Нето исплатени штети

Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)

Неживотно осигурување освен 

здравствено осигурување на кое се 

Бруто полисирана премија

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение) 
 

 
 
 

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и 
претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од 
соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска 
противвредност.. 
 
Показател на задолженост 
 

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. 
Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани 
со секоја одделна класа на капиталот. 
 
Показателот на задолженост на 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема 
долгорочни обврски. 

 
  

Износ

100

Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) I 352,613,055

Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции I1 184,002,981

Премии од емитирани обични акции I2 0

Законски и статутарни резерви I3 89,384,724

Пренесена нераспределена добивка I4 84,702,705

Нераспределена добивка од тековната година I5 0

Сопствени акции кои ги поседува друштвото за  осигурување I6 0

Долгорочни нематеријални средства I7 5,477,355

Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година I8 0

Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал II 0

Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции I I1 0

Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции I I2 0

Субординирани должнички инструменти I I3 0

Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање I I4 0

Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. III 352,613,055

Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) IV 0

Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот IV1 0

Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО IV2 0

КАПИТАЛ I + II - IV V 352,613,055

Потребно ниво на маргина на солвентност (за  друштва за  неживотно осигурување) VI1 136,252,823

Потребно ниво на маргина на солвентност (за  друштва за  осигурување на живот) VI2

Капитал VI3 352,613,055

Гарантен фонд* VI4 185,082,000

Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4) VI5 167,531,055

Вишок/недостаток на Капитал (за  неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за  

друштва за  неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)
VI6 216,360,232

Вишок/недостаток на Капитал (за  осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за  

друштва за  осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2 )
VI7

Ознака
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

29.1 Категории на финансиски инструменти   
 

 
 

29.2. Цели на управување со финансиските ризици 
 

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот 
ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат 
првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не 
користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што 
ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија. 

 
29.3. Пазарен ризик 

 
Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските 
ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на 
пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. 

 
29.4. Управување со девизен ризик 

 
Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како 
и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни 
финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се 
вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана 
сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завшува на 31 
декември 2020 и 2019: 

 
 

  

2020 2019

Финансиски средства

Вложувања во заеднички контролирани ентитети 23,788,512 20,362,630

Дадени депозити 406,623,131 395,153,788

Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање 253,156,330 250,541,055

Побарувања за премии 255,430,288 276,572,119

Други побарувања 47,649,591 36,268,174

Пари и парични еквиваленти 20,650,549 15,980,107

1,007,298,401 994,877,873

                        -                         - 

Финансиски обврски

Долгорочни позајмици                         -                         - 

Обврски кон добавувачи и други обврски 136,874,226 165,657,900

136,874,226 165,657,900
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

29.4. Управување со девизен ризик (продолжение) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

31 Декември 2020

Опис на позицијата
Број на 

позиција
МКД

Странска валута и 

валутна клаузула 

ЕВРА

Странска валута и 

валутна клаузула 

УСД

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 8

I. Вкупно средства 001 880,491,058 356,346,118 75,682 1,236,912,858

1. Нематеријални средства 002 5,477,355 0 0 5,477,355

2. Вложувања 003 441,190,589 309,908,260 0 751,098,849

3. Дел за  соосигурување и реосигурување во бруто 

техничките резерви
004 0 16,867,515 0 16,867,515

5. Одложени и тековни даночни средства 006 872,071 0 0 872,071

6. Побарувања 007 273,501,210 28,706,598 0 302,207,808

7. Останати средства 008 23,756,252 863,745 75,682 24,695,679

8. Активни временски разграничувања 009 135,693,581 0 0 135,693,581

II. Вкупно обврски 010 838,814,341 398,098,517 0 1,236,912,858

1. Капитал и резерви 011 102,151,411 273,387,705 0 375,539,116

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 667,530,262 56,969,254 0 724,499,516

5. Останати резерви 015 3,388,913 0 0 3,388,913

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 2,753,199 0 0 2,753,199

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, 

соосигурување и реосигурување, и останати обврски
018 62,990,556 67,741,558 0 130,732,114

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0

III. Разлика - неусогласена валутна структура 020 41,676,717 -41,752,399 75,682 0

31 Декември 2019

Опис на позицијата
Број на 

позиција
МКД

Странска валута и 

валутна клаузула 

ЕВРА

Странска валута и 

валутна клаузула 

УСД

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 8

I. Вкупно средства 001 804,774,661 477,733,366 28,000 1,282,536,027

1. Нематеријални средства 002 5,404,116 0 0 5,404,116

2. Вложувања 003 363,019,959 359,104,982 0 722,124,941

3. Дел за  соосигурување и реосигурување во бруто 

техничките резерви
004 0 102,034,001 0 102,034,001

5. Одложени и тековни даночни средства 006 5,137,005 0 0 5,137,005

6. Побарувања 007 292,260,123 15,443,165 0 307,703,288

7. Останати средства 008 20,170,187 1,151,218 28,000 21,349,405

8. Активни временски разграничувања 009 118,783,271 0 0 118,783,271

II. Вкупно обврски 010 828,696,878 453,839,149 0 1,282,536,027

1. Капитал и резерви 011 84,702,705 273,387,705 0 358,090,410

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 660,796,223 97,991,494 758,787,717

5. Останати резерви 015 3,054,528 0 0 3,054,528

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 364,517 364,517

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, 

соосигурување и реосигурување, и останати обврски
018 79,778,905 82,459,950 162,238,855

III. Разлика - неусогласена валутна структура 020 -23,922,217 23,894,217 28,000 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.4. Управување со девизен ризик (продолжение) 

 
Анализа на сензитивноста на странски валути 

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува 
сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата 
на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на 
крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на 
еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во 
случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на 
вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен 
предзнак.     

  
Зголемување од 1% 

 
Намалување од 1% 

 
31 декември, 

2020 
  31 декември, 

2019 

 
31 декември, 

2020 

 
31 декември, 

2019 
        

ЕУР 417,524  (238,942)  (417,524)  238,942 

УСД (757)  (280)  757  280 

 
29.5. Управување со каматниот ризик 

 
Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во 
банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на 
движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки. 

 

 
  

2020 2019

Финансиски средства

Некаматоносни:

Вложувања во заеднички контролирани ентитети        23,788,512      20,362,630 

Побарувања за премии      255,430,288    276,572,119 

Други побарувања        47,649,591      36,268,174 

Пари и парични еквиваленти                        79                5,012 

     326,868,470    333,207,935 

Со фиксна каматна стапка:

  Вложувања кои се чуваат до доспевање      253,156,330    250,541,055 

Со променлива каматна стапка:

  Долгорочни депозити      406,623,131    395,153,788 

  Парични средства        20,650,470      15,975,095 

     427,273,601    411,128,883 

  1,007,298,401    994,877,873 

Финансиски обврски

Некаматоносни:

 Обврски кон добавувачи и други обврски      136,874,226    165,657,900 

     136,874,226    165,657,900 
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.5. Управување со каматниот ризик (продолжение) 
 

Анализа на сензитивноста на каматни стапки 

 
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на 
каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За 
финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под 
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. 
При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е 
зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на 
Раководството за можните промени на каматните стапки. 
 
Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли 
непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била 
повисока, односно пониска, за 8,545,472 денари (2019: 8,222,578 денари). 

 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик 

 
Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при 
обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може 
да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по 
нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од 
договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак 
неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. 
 
Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој 
ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на 
Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент 
на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и 
доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.  
 
Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на 
ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална 
неликвидност. 
 
Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на 
осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно 
осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната 
граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во 
зависност од тоа кој метод дава повисок износ. 
 
Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да 
се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските 
за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат. 

 
 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано) 

 

 

61 
 

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение) 

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2020 година 

 

 

 

31 декември 2020

Опис на позицијата
Број на 

позиција
до 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години

10 - 15 

години

15 - 20 

години

20 и повеќе 

години
ВКУПНО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Вкупно средства 001 590,724,554 129,104,399 282,950,776 128,574,823 30,598,251 0 74,960,055 1,236,912,858

1. Нематеријални средства 002 0 0 0 5,477,355 0 0 0 5,477,355

2. Вложувања 003 114,433,030 129,104,399 278,905,646 123,097,468 30,598,251 0 74,960,055 751,098,849

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви 004 16,867,515 0 0 0 0 0 0 16,867,515

4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема 

инвестицискиот ризик (договори за осигурување
005 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Одложени и тековни даночни средства 006 872,071 0 0 0 0 0 0 872,071

6. Побарувања 007 302,207,808 0 0 0 0 0 0 302,207,808

7. Останати средства 008 20,650,549 0 4,045,130 0 0 0 0 24,695,679

8. Активни временски разграничувања 009 135,693,581 0 0 0 0 0 0 135,693,581

II. Вкупно обврски 010 695,543,716 128,743,161 29,198,906 189,872,155 6,438,730 2,194,863 184,921,327 1,236,912,858

1. Капитал и резерви 011 17,448,706 0 0 174,087,429 0 0 184,002,981 375,539,116

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 544,553,843 128,575,711 29,142,996 15,448,764 5,708,795 1,069,407 0 724,499,516

4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го 

превзема инвестицискиот ризик
014 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Останати резерви 015 55,854 167,450 55,910 335,962 729,935 1,125,456 918,346 3,388,913

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 2,753,199 0 0 0 0 0 0 2,753,199

7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување 

кај цеденти, по основ на договори за реосигурување
017 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и 

реосигурување, и останати обврски
018 130,732,114 0 0 0 0 0 0 130,732,114

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Разлика - неусогласена рочна структура 020 -104,819,162 361,238 253,751,870 -61,297,332 24,159,521 -2,194,863 -109,961,272 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение) 
 

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2019 година 

 

  

31 декември 2019

Опис на позицијата
Број на 

позиција
до 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години

10 - 15 

години

15 - 20 

години

20 и повеќе 

години
ВКУПНО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Вкупно средства 001 780,231,608 86,009,244 220,618,564 137,656,107 3,469,763 0 54,550,741 1,282,536,027

1. Нематеријални средства 002 0 0 0 5,404,116 0 0 0 5,404,116

2. Вложувања 003 232,110,663 86,009,244 213,732,539 132,251,991 3,469,763 0 54,550,741 722,124,941

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви 004 102,034,001 0 0 0 0 0 0 102,034,001

4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема 

инвестицискиот ризик (договори за осигурување
005 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Одложени и тековни даночни средства 006 5,137,005 0 0 0 0 0 0 5,137,005

6. Побарувања 007 307,703,288 0 0 0 0 0 0 307,703,288

7. Останати средства 008 14,463,380 0 6,886,025 0 0 0 0 21,349,405

8. Активни временски разграничувања 009 118,783,271 0 0 0 0 0 0 118,783,271

II. Вкупно обврски 010 787,065,060 150,173,260 29,959,908 125,842,621 4,471,207 1,020,990 184,002,981 1,282,536,027

1. Капитал и резерви 011 62,001,106 0 0 112,086,323 0 0 184,002,981 358,090,410

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 559,406,054 150,173,260 29,959,908 13,756,298 4,471,207 1,020,990 0 758,787,717

4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го 

превзема инвестицискиот ризик
014 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Останати резерви 015 3,054,528 0 0 0 0 0 0 3,054,528

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 364,517 0 0 0 0 0 0 364,517

7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување 

кај цеденти, по основ на договори за реосигурување
017 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и 

реосигурување, и останати обврски
018 162,238,855 0 0 0 0 0 0 162,238,855

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Разлика - неусогласена рочна структура 020 -6,833,452 -64,164,016 190,658,656 11,813,486 -1,001,444 -1,020,990 -129,452,240 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.7. Објективна вредност на финансиските инструменти 

 

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем 

број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна 

вредност.  

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да 

се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните 

вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна 

вредност. 

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на 

вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, 

согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа: 

‒ Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана 

пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема 

класификувано инструменти во ниво 1.  

‒ Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто 

содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може 

директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: 

котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни 

влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се 

потврдат и да се следат на активниот пазар).  

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат 
влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се 
следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество 
имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да 
се потврдат на активни пазари. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3. 
 
На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во 
во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува 
според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување. 
 
Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност 

 
Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и 
финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што 
следи:  
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Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските 
средства и финансиските обврски 
 

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за 

купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не 

постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната 

вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на 

начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои 

немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата 

поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во 

инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински 

текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните 

стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни 

проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се 

идентификувани значајни отстапувања на објектнивната вредност од евидентираната вредност на 

финансиските средства и обврски. 

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на 

нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. 

. 
  

Сметковод. 

Вредност

Објективна 

вредност

Сметковод. 

Вредност

Објективна 

вредност

Финансиски средства

Акции, удели и останати  сопственички 

инструменти од вредност во друштва во група 

- подружници         23,788,512           23,788,512     20,362,630     20,362,630 

Дадени депозити       406,623,131         406,623,131  395,153,788  395,153,788 

Финансиски вложувања кои се чуваат до 

доспевање       253,156,330         253,156,330  250,541,055  250,541,055 

Побарувања за премии       255,430,288         255,430,288  276,572,119  276,572,119 

Други побарувања         47,649,591           47,649,591     36,268,174     36,268,174 

Пари и парични еквиваленти         20,650,549           20,650,549     15,980,107     15,980,107 

   1,007,298,401     1,007,298,401  994,877,873  994,877,873 

Финансиски обврски

Обврски кон добавувачи и други обврски       136,874,226         136,874,226  165,657,900  165,657,900 

      136,874,226         136,874,226  165,657,900  165,657,900 

31 декември, 2020 31 декември, 2019
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

29.8. Управување со кредитен ризик 
 
Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во 

можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.  

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања 

во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира 

како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на 

клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира 

кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со 

пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата 

по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во 

согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ 

премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на 

истите. 

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на 

средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на 

ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки. 

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на 

вложувањата во хартии од вредност. 

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго 

кредитно обезбедување 

 
 

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на 
Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на 
нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. 
 
Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 30.09% (2019: 31.45%) се 
однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, 
додека 40.37% (2019: 39.72%) се однесуваат на орочени депозити. 

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се 
чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 Fitch - 
Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.  

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. 
Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ. 

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен 
ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.  

31 декември

2020 2019

Финансиски средства

Вложувања во заеднички контролирани ентитети 23,788,512 20,362,630

Дадени депозити 406,623,131 395,153,788

Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање 253,156,330 250,541,055

Побарувања за премии 255,430,288 276,572,119

Други побарувања 47,649,591 36,268,174

Пари и парични еквиваленти 20,650,549 15,980,107

1,007,298,401 994,877,873
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.9. Управување со кредитниот ризик 
 
 

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите 
договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено 
на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат 
од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна 
дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.  
 

 

 
Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се 
недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подоле. 
 

 

  

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

Бруто 

изложеност

Исправка на 

вредност

Нето 

изложеност

Недоспеани побарувања      90,925,920                         -      90,925,920 

Доспеани, но не оштетени побарувања      64,395,878                   -            64,395,878 

Доспеани и оштетени побарувања    218,075,486  (117,966,996)    100,108,490 

   373,397,284  (117,966,996)    255,430,288 

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2019 е како што следи:

Бруто 

изложеност

Исправка на 

вредност

Нето 

изложеност

Недоспеани побарувања    131,026,286                         -    131,026,286 

Доспеани, но не оштетени побарувања      45,997,667                   -            45,997,667 

Доспеани и оштетени побарувања    261,517,764  (161,969,598)      99,548,166 

   438,541,717  (161,969,598)    276,572,119 
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.9. Управување со кредитниот ризик 
 

Исправка на побарувања од купувачи 

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на 
осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според 
староста на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е 
извршена со примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата 
класификација на 31 декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни 
работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ДОСПЕАНИ ПОБАРУВАЊА

2020

До 90 дена            64,395,878 

91-120 дена            50,770,709 

121-180 дена            34,542,930 

181-330 дена            11,293,844 

331-425 дена              3,501,007 

Над 425 дена                               - 

         164,504,368 

Недоспеани            90,925,920 

2019

До 30 дена            45,997,667 

31-60 дена            48,121,595 

61-120 дена            29,578,702 

121-270 дена            18,304,307 

271-365 дена              3,543,562 

Над 365 дена                               - 

         145,545,833 

Недоспеани          131,026,286 
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30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ  

Продукти, услуги и  главни потрошувачи  

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се 
осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко 
осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на 
компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на 
пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.  

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции 
и приходи од реосигурители.  

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на 
производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски 
услуги. 

Географски области  

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува 
врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на 
географската локација на средствата. 

Приход од сегменти  

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и 
надомести и финансиски приход. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република 

Македонија

Остатокот од 

Европа 
Вкупно 

2020

Приходи од бруто премија од осигурување  827,544,460                        -  827,544,460 

Приходи од вложувања     18,333,037                        -     18,333,037 

Не-тековни средства * 73,038,831                        -     73,038,831 

Приходи од провизија од реосигурување                        - 8,292,467       8,292,467 

2019

Приходи од бруто премија од осигурување  823,176,004                        -  823,176,004 

Приходи од вложувања     14,379,202                        -     14,379,202 

Не-тековни средства * 66,840,882                        -     66,840,882 

Приходи од провизија од реосигурување                        - 22,160,001     22,160,001 
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31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА 

 

Пресметката на основната/разводнета заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена 
врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции 
во износ од -27,383,618 денари (2019: загуба од 27,383,618 денари) и пондерираниот просечен број 
на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 1,881 (2019: 1,881), 
пресметано како што следува:  

 

 

 

  

Добивка расположива за имателите на обични акции

2020 2019

Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции 17,448,706 -27,383,618

Пондериран просечен број на обични акции

Број на акции

Издадени обични акции на 1 јануари 1,881 1,881

Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември 1,881 1,881

Основна /разводнета (загуба)/добивка по акција (во денари) 9,276 -14,558
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32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА 
 
Поврзани  страни  на  Друштвото  претставуваат  членките  на  Сигал и  УНИКА  групацијата, како 
и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. 

 

2020 2019

Побарувања:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania        1,206,810        1,715,012 

UNIQA Austria                         -            625,172 

Uniqa Re AG                         -        5,383,740 

Uniqa Lajf AD Skopje                3,000                2,000 

Uniqa Re Lichtenstein AG      11,296,192        4,668,422 

Uniqa Bulgaria                         -            517,163 

Uniqa Romania              12,339              12,297 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            283,561            660,266 

Обврски:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania 2,007,645        1,804,234 

UNIQA Austria 4,547,218        2,580,168 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo 151              33,796 

Uniqa Re AG 33,782,154      17,985,705 

Uniqa IT Services GMBH 58,856            286,492 

Uniqa Re Lichtenstein AG 10,257,095      43,813,470 

Uniqa Croatia                         -              29,730 

Uniqa Serbia                         -              25,517 

Uniqa Bulgaria        1,474,502                         - 

Uniqa Lajf AD Skopje        1,000,000        1,013,570 

Приходи:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania            334,662        1,300,523 

Uniqa Lajf AD Skopje            114,499              98,095 

Uniqa Romania              12,339                         - 

Uniqa Re Lichtenstein AG      13,212,122        6,736,956 

Uniqa A.S. Praga                         -              76,404 

Uniqa Serbia              84,942                         - 

Uniqa Bulgaria            504,360            539,778 

Uniqa Montenegro                         -            299,846 

Uniqa Bosnia and Herzegovina            366,967                         - 

UNIQA Austria                         -            886,670 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            591,134            370,685 

Трошоци:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania        2,422,231        3,107,631 

UNIQA Austria        6,884,308        6,392,499 

Uniqa Re AG      21,966,376      18,387,334 

Uniqa IT Services GMBH        1,179,775            939,976 

Uniqa Lajf AD Skopje        1,347,718                         - 

Uniqa Romania            125,812              79,212 

Uniqa Serbia        1,254,005        1,813,406 

Uniqa Croatia            596,514            177,838 

Uniqa Bulgaria        3,590,488        1,271,466 

Uniqa Montenegro            443,199            532,913 

Uniqa Chech Republic            174,353                         - 

Uniqa Poland        1,276,803                         - 

Uniqa Hungary            199,927            268,916 

Uniqa Bosnia and Herzegovina              52,909              35,883 

Uniqa Re Lichtenstein AG      10,376,139      37,220,085 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            525,636            579,569 
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32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение) 

Транскации со клучниот менаџерски персонал 

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува: 

 

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ 
 
Судски спорови 
 
На 31 декември 2020 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен 
и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и 
материјална штета во вкупен износ од 72,635,407 денари. Друштвото се јавува како тужител во 
судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 150,756,683 денари и долгови по 
основ на полиси за осигурување во износ од 55,707,914 денари. За горенаведените износи, 
Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа 
на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета 
дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена 
дополнителна резервација во финансиските извештаи. 
 
Неизвесни даночни обврски 
 
Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 
години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за 
даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било 
какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на 
даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките 
на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни 
услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ. 
 
Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и 
содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има 
обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 
година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во 
согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните 
даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството 
на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков 
материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Краткорочни користи за членовите на УО 7,216,486 8,009,775

7,216,486 8,009,775
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34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА  
 
На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на 
осигурување. 
 
Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување. 

 

  

Годишен коефициент на штети 

Коефициент на 
штети со ефект 

на 
реосигурување 

Коефициент на 
штети без ефект 

на 
реосигурување 

Незгода 01 64,66 64,64 
Здравствено 02 40,45 40,45 
Каско 03 80,03 80,03 
Карго 07 -1,50 -9,10 
Имот пожар 08 -9,67 -5,73 
Имот останато 09 9,24 4,51 
Имот пожар + останато 08+09 0,08 -0,87 
АО 10 41,55 36,82 
Општа одговорност 13 -1,80 8,36 
Туристичка помош 18 28,95 28,95 

Вкупно   41,65 33,72 
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35. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ 

 
На 31 Декември 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување донесе нов правилник за 
пресметка на технички резерви, кој стапува на сила почнувајки од 01.01.2021 година, со кој се 
исклучуваат наплатените регреси од пресметката на нивото на техничките резерви. 
Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените 
во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за 
трошоците за стекнување. 
 
По 31 декември 2020 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие 
финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие 
финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од 
дополнително обелоденување во финансиските извештаи. 
 
 

36. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во 
странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните: 

 

31 декември 

2020  

31 декември       

2019 

    

ЕУР 61.6940  61.4856 

 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
___________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОГ 1-ГОДИШНА СМЕТКА 

  



Биланс на состојба

ЕМБС: 05896100
Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје
Вид на работа: 600
Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Ознака
за
АОП

Опис
Претходна
година

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за
тековна
година

Нето за
тековна
година

1
- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(002+003) 5.404.116,00 5.477.355,00

3 - - Останати нематеријални средства 5.404.116,00 5.477.355,00

4
- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(005+008+009+010+011+012) 47.574.128,00 58.512.701,00

5 - - Недвижности (006+007) 42.204.830,00 54.467.571,00

7 - - Градежни објекти 42.204.830,00 54.467.571,00

8 - - Постројки и опрема 2.721.222,00 2.321.214,00

9 - - Транспортни средства 2.648.076,00 1.723.916,00

13 - - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040) 679.920.111,00 696.631.278,00

14
- - I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 13.862.638,00 9.048.775,00

15
- - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО
ГРУПА (016+017+018+019+020) 20.362.630,00 23.788.512,00

20
- - Останати финансиски вложувања во подружници,
придружени друштва и заеднички контролирани
друштва

20.362.630,00 23.788.512,00

21
- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА
(022+034+035) 645.694.843,00 663.793.991,00

22 - - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030) 250.541.055,00 257.170.860,00

23
- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат
до достасаност (024+025) 250.541.055,00 253.156.330,00

24
- - Должнички хартии од вредност со рок на
достасување до една година 6.016.386,00 264.047,00

25
- - Должнички хартии од вредност со рок на
достасување над една година 244.524.669,00 252.892.283,00

26
- - Вложувања во хартии од вредност расположиви
за продажба (027+028+029) 4.014.530,00
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29
- - Акции, удели и останати сопственички
инструменти 4.014.530,00

35
- - Депозити, заеми и останати пласмани
(036+037+038+039) 395.153.788,00 406.623.131,00

36 - - Депозити 395.153.788,00 406.623.131,00

42
- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ
РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)

102.034.001,00 16.867.515,00

43
- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за преносни премии 61.237.538,00 9.614.213,00

46
- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто
резервите за штети 40.796.463,00 7.253.302,00

51 - - E.ПОБАРУВАЊА (052+056+057) 312.840.293,00 303.079.879,00

52
- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА
ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055) 276.572.119,00 255.430.288,00

53 - - Побарувања од осигуреници 276.572.119,00 255.430.288,00

56
- - II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА
СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 7.799.122,00 5.014.135,00

57 - - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061) 28.469.052,00 42.635.456,00

58
- - Останати побарувања од непосредни работи на
осигурување 14.669.454,00 24.722.923,00

59 - - Побарувања по основ на вложувања 7.575.546,00 14.563.994,00

60 - - Тековни даночни средства 5.137.005,00 872.071,00

61 - - Останати побарувања 1.087.047,00 2.476.468,00

62
- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 15.980.107,00 20.650.549,00

65
- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И
ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР) 118.783.271,00 135.693.581,00

66
- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065) 1.282.536.027,00 1.236.912.858,00

67 - - Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА 166.791.289,00 202.757.184,00

68
- - ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) 358.090.410,00 375.539.116,00

69 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 184.002.981,00 184.002.981,00

74 - - VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078) 89.384.724,00 89.384.724,00

75 - - Законски резерви 89.384.724,00 89.384.724,00

79 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 112.086.323,00 84.702.705,00

81
- - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН
ПЕРИОД 17.448.706,00

82
- - X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН
ПЕРИОД 27.383.618,00

86
- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ
(087+088+089+090+091+092) 758.787.717,00 724.499.516,00

87 - - Бруто резерви за преносни премии 403.896.524,00 397.149.989,00

89 - - Бруто резерви за штети 354.891.193,00 327.349.527,00
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Биланс на успех

94
- - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И
НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096) 3.054.528,00 3.388.913,00

95
- - Резервирања за пензиски планови, отпремнини и
слични обврски кон вработените 3.054.528,00 3.388.913,00

99 - - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105) 162.603.372,00 133.485.313,00

100
- - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА
ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103) 36.893.207,00 30.415.811,00

101 - - Обврски спрема осигуреници 36.674.448,00 30.374.030,00

103
- - Останати обврски од непосредни работи на
осигурување 218.759,00 41.781,00

104
- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ 94.794.199,00 63.452.373,00

105 - - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110) 30.915.966,00 39.617.129,00

107
- - Останати обврски од непосредни работи на
осигурување 16.666.998,00 21.618.878,00

108 - - Обврски кон вработените 8.084.144,00 8.492.604,00

109 - - Тековни даночни обврски 364.517,00 2.753.199,00

110 - - Останати обврски 5.800.307,00 6.752.448,00

113
- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ
(068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)

1.282.536.027,00 1.236.912.858,00

114 - - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА 166.791.289,00 202.757.184,00

Ознака за
АОП

Опис
Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

201
- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(202+211+234+235) 728.212.710,00 744.434.216,00

202
- - I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО
ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)
(203+204+205-206-207-208+209+210)

672.160.658,00 696.076.333,00

203
- - Бруто полисирана премија за
осигурување 823.176.004,00 827.544.460,00

206
- - Бруто полисирана премија пренесена во
соосигурување 20.147.876,00 8.258.751,00

207
- - Бруто полисирана премија пренесена во
реосигурување/ретроцесија 106.819.449,00 78.332.586,00

208
- - Промена во резервата за преносна
премија 25.535.976,00 -6.746.535,00

209
- - Промена во бруто резервата за преносна
премија-дел за соосигурување 1.953.601,00 -10.301.290,00

210
- - Промена во бруто резервата за преносна
премија-дел за реосигурување -465.646,00 -41.322.035,00
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211
- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА
(212+219+228) 14.612.656,00 18.347.632,00

219
- - Приходи од останати вложувања
(220+221+222+223+224) 14.379.202,00 18.148.603,00

220 - - Приходи од камати 13.779.858,00 17.407.958,00

221 - - Приходи по основ на курсни разлики 599.344,00 726.050,00

223 - - Нереализирани добивки од вложувања 14.595,00

228
- - Останати приходи од вложувања
(229+233) 233.454,00 199.029,00

229
- - Приходи од вложувања во материјални
средства кои не служат за вршење на
дејноста (230+231+232)

233.454,00

231

- - Реализирани добивки (капитална
добивка) од продажба на вложувања во
материјални средства кои не служат за
вршење на дејноста

233.454,00

233 - - Останати приходи од вложувања 199.029,00

234
- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-
ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА
РЕОСИГУРУВАЊЕ

37.535.946,00 20.044.112,00

235
- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ
ПРИХОДИ 3.903.450,00 9.966.139,00

236
- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(237+245+255+258+261+280+298+301) 755.484.940,00 719.835.044,00

237
- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ
ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244) 350.665.699,00 296.854.371,00

238 - - Бруто исплатени штети 350.800.904,00 317.528.728,00

239
- - Намалување за приходот од бруто
реализирани регресни побарувања 7.582.860,00 8.044.582,00

240
- - Бруто исплатени штети-дел за
соосигурување 1.509.302,00 5.081.809,00

241
- - Бруто исплатени штети-дел за
реосигурување/ретроцесија 10.638.014,00 13.549.461,00

242 - - Промени во бруто резервите за штети 24.357.562,00 -27.541.666,00

243
- - Промени во бруто резервите за штети-
дел за соосигурување -1.548.469,00 -4.955.800,00

244
- - Промени во бруто резервите за штети-
дел за реосигурување 6.311.060,00 -28.587.361,00

258
- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ,
НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260) 8.620.523,00 8.818.280,00

259
- - Трошоци за бонуси (кои зависат од
резултатот) 0,00

260
- - Трошоци за попусти (кои не зависат од
резултатот) 8.620.523,00 8.818.280,00

261
- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267) 326.616.966,00 368.880.106,00

262
- - Трошоци за стекнување на осигурувањето
(263+264+265+266) 210.341.408,00 245.274.587,00

263 - - Провизија 157.907.811,00 193.875.923,00
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264 - - Останати трошоци 9.737.413,00 10.288.414,00

265
- - Промена во одложените трошоци за
стекнување -21.135.599,00 -16.910.310,00

266
- - Бруто плати за вработените во
внатрешната продажна мрежа 63.831.783,00 58.020.560,00

267
- - Административни трошоци
(268+269+275+276) 116.275.558,00 123.605.519,00

268

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

6.908.736,00 7.762.485,00

269
- - Трошоци за вработените
(270+271+272+273+274) 45.727.242,00 44.248.460,00

270 - - Плати и надоместоци 29.063.926,00 28.151.887,00

271
- - Трошоци за даноци на плати и
надоместоци на плата 2.948.336,00 2.841.436,00

272
- - Придонеси од задолжително социјално
осигурување 11.927.650,00 11.495.178,00

273
- - Трошоци за дополнително пензиско
осигурување за вработени 0,00

274 - - Останати трошоци за вработените 1.787.330,00 1.759.959,00

275
- - Трошоци за услуги на физички лица кои
не вршат дејност со сите давачки 2.189.025,00 1.435.499,00

276
- - Останати административни трошоци
(277+278+279) 61.450.555,00 70.159.075,00

277 - - Трошоци за услуги 35.173.617,00 42.171.226,00

278 - - Материјални трошоци 10.999.991,00 10.718.594,00

279
- - Трошоци за резервирања и останати
трошоци од работењето 15.276.947,00 17.269.255,00

280
- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА
(281+287) 1.285.406,00 924.818,00

287
- - Расходи од останати вложувања
(288+289+290+291+294+295) 1.285.406,00 924.818,00

288 - - Расходи за камати 931,00 236,00

289 - - Расходи за курсни разлики 929.020,00 589.806,00

294
- - Реализирани загуби од продажба на
останати вложувања 8.656,00

295
- - Останати расходи од вложувања
(296+297) 355.455,00 326.120,00

296
- - Амортизација на вложувањата во
материјални средства кои не служат за
вршење на дејноста

355.455,00 326.120,00

298
- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-
ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА
РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)

46.782.640,00 51.288.289,00

300
- - Останати осигурително технички
трошоци, намалени за реосигурување 46.782.640,00 51.288.289,00

301 - - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303) 21.513.706,00 -6.930.820,00
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Државна евиденција

302
- - Загуби поради обезвреднување на
побарувања по основ на премија за
осигурување

20.690.969,00 -7.938.945,00

303 - - Останати финансиски и други расходи 822.737,00 1.008.125,00

306
- - Добивка за деловната година (201+304) –
(236+305) 24.599.172,00

307
- - Загуба за деловната година (236+305) –
(201+304) 27.272.230,00

310
- - Добивка пред оданочување (306+308) или
(306-309) 24.599.172,00

311
- - Загуба пред оданочување (307+309) или
(307-308) 27.272.230,00

312 - - Данок на добивка 111.388,00 7.150.466,00

315
- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314) 17.448.706,00

316
- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314) 27.383.618,00

317
- - Просечен број на вработени врз основа
на часови на работа во пресметковниот
период (во апсолутен износ)

136,00 138,00

318
- - Број на месеци на работење (во
апсолутен износ) 12,00 12,00

325 - - Вкупна основна заработувачка по акција 9.276,00

326
- - Вкупна разводнета заработувачка по
акција 9.276,00

329 - - Добивка за годината 17.448.706,00

330 - - Загуба за годината 27.383.618,00

348
- - Вкупна сеопфатна добивка за годината
(329+346) или (346-330) 17.448.706,00

351
- - Вкупна сеопфатна загуба за годината
(330+347) или (330-346) или (347-329) 27.383.618,00

Ознака за
АОП

Опис
Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

613
- - Набавна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба 9.232.512,00 9.305.751,00

615
- - Акумулирана амортизација на
компјутерскиот софтвер развиен за
сопствена употреба

3.828.396,00 3.828.396,00

616
- - Сегашна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба(<
или = АОП 003 од БС)

5.404.116,00 5.477.355,00

625 - - Набавна вредност на градежни објекти 70.079.684,00 86.043.355,00
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627
- - Акумулирана амортизација на градежни
објекти 27.874.854,00 31.575.784,00

628
- - Сегашна вредност на градежни објекти(<
= АОП 007 од БС) 42.204.830,00 54.467.571,00

637
- - Набавна вредност на компјутерска
опрема 26.618.914,00 29.356.301,00

639
- - Акумулирана амортизација на
компјутерска опрема 23.897.692,00 27.035.087,00

640
- - Сегашна вредност на компјутерска
опрема(< = АОП 008 од БС) 2.721.222,00 2.321.214,00

641
- - Набавна вредност на транспортни
средства 6.963.057,00 6.963.057,00

643
- - Акумулирана амортизација на
транспортни средства 4.314.981,00 5.239.141,00

644
- - Сегашна вредност на транспортни
средства (< = АОП 009 од БС) 2.648.076,00 1.723.916,00

655
- - Останати вложувања(< или = АОП 020 од
БС) 20.362.630,00 23.788.512,00

656
- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036
од БС) 189.351.611,00 86.365.941,00

657
- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од
БС) 205.802.177,00 320.257.190,00

665
- - Должнички инструменти со рок на
достасување до една година 6.016.386,00 264.047,00

666
- - Должнички инструменти со рок на
достасување над една година 244.524.669,00 252.892.283,00

670
- - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061
од БС) 1.087.047,00 2.476.468,00

671
- - Парични средства во банка и во
благајна(< или = АОП 062 од БС) 15.980.107,00 20.650.549,00

682
- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП
110 од БС) 5.800.307,00 6.752.448,00

683
- - Приходи по основ на провизија од
реосигурување и учество во добивка(< или =
АОП 234 од БУ)

22.160.001,00 20.044.112,00

684
- - Трошоци од услуги на физички лица кои
не вршат дејност( = АОП 275 од БУ) 2.189.025,00 1.435.499,00

685
- - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од
БУ) 12.090.363,00 12.874.564,00

686
- - Трошоци за банкарски услуги(< или =
АОП 277 од БУ) 2.193.911,00 2.188.856,00

688
- - Трошоци телекомуникациски и
транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ) 4.407.006,00 4.299.257,00

689
- - Трошоци за услуги за одржување(< или =
АОП 277 од БУ) 3.287.759,00 2.756.689,00

690
- - Трошоци за маркетинг, репрезентација,
спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од
БУ)

9.737.413,00 10.288.414,00

691
- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП
277 од БУ) 13.194.578,00 20.051.860,00
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Структура на приходи по дејности

692
- - Трошоци за резервни делови и
материјали за поправка и одржување(< или
= АОП 278 од БУ)

734.165,00 824.089,00

693
- - Трошоци за канцелариски и потрошен
материјал (< или = АОП 278 од БУ) 3.061.085,00 3.203.864,00

694
- - Трошоци за комунални услуги (струја,
вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ) 2.957.844,00 2.983.680,00

697
- - Трошоци за весници и списанија (< или =
АОП 278 од БУ) 816.147,00 1.093.664,00

698
- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП
278 од БУ) 1.948.738,00

699
- - Трошоци за потрошено гориво (< или =
АОП 278 од БУ) 1.473.481,00 1.402.733,00

700
- - Останати материјални трошоци (< или =
АОП 278 од БУ) 8.531,00 1.210.564,00

701
- - Трошоци за резервирања(< или = АОП
279 од БУ) 2.985.672,00 7.977.678,00

702
- - Трошоци за придонеси и членарина (<
или = АОП 279 од БУ) 125.914,00 130.665,00

703
- - Трошоци по основ на надоместоци за
службени патувања и патни трошоци(< или
= АОП 279 од БУ)

1.712.272,00 349.407,00

705
- - Трошоци за стручно усовршување(< или =
АОП 279 од БУ) 144.405,00 405.103,00

707
- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од
БУ) 1.070.919,00 981.869,00

709
- - Трошоци за даноци и придонеси(< или =
АОП 279 од БУ) 1.448.753,00 5.164.550,00

710
- - Останати трошоци од работењето(< или =
АОП 279 од БУ) 7.789.012,00 2.259.983,00

712
- - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот 136,00 138,00

Ознака за
АОП

Опис
Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

2001
- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз),
мешункасти растенија и маслодајно семе 0,00

2002 - 01.12 - Одгледување на ориз 0,00

2003
- 01.13 - Одгледување на зеленчук, дињи и
лубеници, коренест и трупкаст зеленчук 0,00

2004 - 01.14 - Одгледување на шеќерна трска 0,00

2005 - 01.15 - Одгледување на тутун 0,00

2006
- 01.16 - Одгледување на растенија за
предиво 0,00
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2007
- 01.19 - Одгледување на останати
едногодишни насади и посеви 0,00

2008 - 01.21 - Одгледување на грозје 0,00

2009
- 01.22 - Одгледување на тропско и
суптропско овошје 0,00

2010 - 01.23 - Одгледување на агруми 0,00

2011
- 01.24 - Одгледување на јаболчесто и
коскесто овошје 0,00

2012
- 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто
и друго овошје 0,00

2013
- 01.26 - Одгледување на маслодајни
плодови 0,00

2014
- 01.27 - Одгледување на растенија за
производство на пијалаци 0,00

2015
- 01.28 - Одгледување на зачински,
ароматични и лековити растенија и на
растенија за употреба во фармацијата

0,00

2016
- 01.29 - Одгледување на останати
повеќегодишни посеви 0,00

2017 - 01.30 - Одгледување на саден материјал 0,00

2018 - 01.41 - Одгледување на молзни крави 0,00

2019
- 01.42 - Одгледување на други говеда и
биволи 0,00

2020
- 01.43 - Одгледување на коњи и останати
сродни животни 0,00

2021 - 01.44 - Одгледување на камили и лами 0,00

2022 - 01.45 - Одгледување на овци и кози 0,00

2023 - 01.46 - Одгледување на свињи 0,00

2024 - 01.47 - Одгледување на живина 0,00

2025 - 01.49 - Одгледување на други животни 0,00

2026 - 01.50 - Мешовито фармерство 0,00

2027
- 01.61 - Помошни дејности за одгледување
на посеви 0,00

2028
- 01.62 - Помошни дејности за одгледување
на животни 0,00

2029
- 01.63 - Дејности кои се извршуваат после
собраните посеви 0,00

2030 - 01.64 - Доработка на семе 0,00

2031
- 01.70 - Лов, траперство и соодветни
услужни дејности 0,00

2032
- 02.10 - Одгледување на шуми и останати
дејности поврзани со шумарството 0,00

2033 - 02.20 - Искористување на шумите 0,00

2034
- 02.30 - Собирање на шумски плодови и
производи, освен дрва 0,00

2035 - 02.40 - Помошни услуги во шумарството 0,00
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2036 - 03.11 - Морски риболов 0,00

2037 - 03.12 - Риболов во слатководни води 0,00

2038 - 03.21 - Морска аквакултура 0,00

2039 - 03.22 - Слатководна аквакултура 0,00

2040 - 05.10 - Вадење на камен јаглен 0,00

2041 - 05.20 - Вадење на лигнит 0,00

2042 - 06.10 - Вадење на сурова нафта 0,00

2043 - 06.20 - Вадење на природен гас 0,00

2044 - 07.10 - Вадење на руди на железо 0,00

2045 - 07.21 - Вадење на руди на уран и ториум 0,00

2046
- 07.29 - Вадење на други руди на обоени
метали 0,00

2047
- 08.11 - Вадење на декоративен камен и
камен за градежништвото, варовник, суров
гипс, креда и шкрилци

0,00

2048
- 08.12 - Вадење на чакал и песок; глина и
каолин 0,00

2049
- 08.91 - Вадење на хемиски минерали и
минерални ѓубрива 0,00

2050 - 08.92 - Вадење на тресет 0,00

2051 - 08.93 - Вадење на сол 0,00

2052
- 08.99 - Останато рударство и вадење на
камен, неспомнато на друго место 0,00

2053
- 09.10 - Помошни дејности за вадење на
сурова нафта и природен гас 0,00

2054
- 09.90 - Помошни дејности за останатото
вадење на руда 0,00

2055 - 10.11 - Преработка и конзервирање на месо 0,00

2056
- 10.12 - Преработка и конзервирање на
живинско месо 0,00

2057
- 10.13 - Производство на животинско и
живинско месо 0,00

2058
- 10.20 - Преработка и конзервирање на
риба, мекотели и лушпари 0,00

2059
- 10.31 - Преработка и конзервирање на
компири 0,00

2060
- 10.32 - Производство на сокови од овошје и
зеленчук 0,00

2061
- 10.39 - Друга преработка и конзервирање
на овошје и зеленчук 0,00

2062 - 10.41 - Производство на масла и масти 0,00

2063
- 10.42 - Производство на маргарин и слични
масти за јадење 0,00

2064
- 10.51 - Преработка на млеко и
производство на сирења 0,00
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2065 - 10.52 - Производство на сладолед 0,00

2066
- 10.61 - Производство на мелнички
производи 0,00

2067
- 10.62 - Производство на скроб и производи
од скроб 0,00

2068
- 10.71 - Производство на леб; слатки
(колачи,торти) во свежа состојба и бисквити
(кекси)

0,00

2069
- 10.72 - Производство на двопек и бисквити;
производство на конзервирани слатки и
печива

0,00

2070
- 10.73 - Производство на макарони, њоки,
кускус и слични тестенини 0,00

2071 - 10.81 - Производство на шеќер 0,00

2072
- 10.82 - Производство на какао, чоколади и
кондиторски производи 0,00

2073 - 10.83 - Преработка на чај и кафе 0,00

2074
- 10.84 - Производство на зачини и други
додатоци 0,00

2075
- 10.85 - Производство на готови јадења и
оброци 0,00

2076
- 10.86 - Производство на хомогенизирани
прехранбени препарати и диететска храна 0,00

2077
- 10.89 - Производство на останати
прехранбени производи, неспоменати на
друго место

0,00

2078
- 10.91 - Производство на готова храна за
животни на фарма (домашни животни) 0,00

2079
- 10.92 - Производство на готова храна за
домашни миленици 0,00

2080
- 11.01 - Дестилирање, прочистување и
мешање на алкохолни пијалаци 0,00

2081 - 11.02 - Производство на вино од грозје 0,00

2082
- 11.03 - Производство на јаболковина и вина
од друго овошје 0,00

2083
- 11.04 - Производство на други
недестилирани ферментирани пијалаци 0,00

2084 - 11.05 - Производство на пиво 0,00

2085 - 11.06 - Производство на слад 0,00

2086
- 11.07 - Производство на освежителни
пијалаци; производство на минерална вода и
друга флаширана вода

0,00

2087 - 12.00 - Производство на тутунски производи 0,00

2088
- 13.10 - Подготовка и предење на текстилни
влакна 0,00

2089 - 13.20 - Ткаење на текстил 0,00

2090 - 13.30 - Довршување на текстил 0,00
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2091
- 13.91 - Производство на плетени и хеклани
ткаенини 0,00

2092
- 13.92 - Производство на готови текстилни
производи, освен облека 0,00

2093
- 13.93 - Производство на теписи и ќилими
(подни прекривки) 0,00

2094
- 13.94 - Производство на јажиња, конопи,
плетенки и мрежи 0,00

2095
- 13.95 - Производство на неткаен текстил и
предмети од неткаен текстил, освен облека 0,00

2096
- 13.96 - Производство на друг технички и
индустриски текстил 0,00

2097
- 13.99 - Производство на останати текстили,
неспомнато на друго место 0,00

2098 - 14.11 - Производство на кожна облека 0,00

2099 - 14.12 - Производство на работна облека 0,00

2100 - 14.13 - Производство на друга горна облека 0,00

2101 - 14.14 - Производство на долна облека 0,00

2102
- 14.19 - Производство на други предмети и
прибори за облека 0,00

2103 - 14.20 - Производство на предмети од крзно 0,00

2104
- 14.31 - Производство на плетени и хеклани
чорапи 0,00

2105
- 14.39 - Производство на друга плетена и
хеклана облека 0,00

2106
- 15.11 - Штавење и доработка на кожа;
доработка и боење на крзно 0,00

2107
- 15.12 - Производство на куфери, рачни
торби и слични предмети, седла и сарачки
производи

0,00

2108 - 15.20 - Производство на обувки 0,00

2109 - 16.10 - Пилење и стружење на дрво 0,00

2110
- 16.21 - Производство на фурнир и други
плочи од дрво 0,00

2111 - 16.22 - Производство на паркет 0,00

2112
- 16.23 - Производство на друга градежна
столарија и подови 0,00

2113 - 16.24 - Производство на дрвена амбалажа 0,00

2114

- 16.29 - Производство на останати
производи од дрво; производство на
предмети од плута, слама и плетарски
материјал

0,00

2115 - 17.11 - Производство на целулоза (пулпа) 0,00

2116 - 17.12 - Производство на хартија и картон 0,00

2117
- 17.21 - Производство на брановидна
хартија и картон и на амбалажа од хартија и
картон

0,00
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2118
- 17.22 - Производство на предмети за
санитарни и тоалетни потреби за
домаќинствата

0,00

2119
- 17.23 - Производство на канцелариски
материјал од хартија 0,00

2120 - 17.24 - Производство на ѕидни тапети 0,00

2121
- 17.29 - Производство на други предмети од
хартија и картон 0,00

2122 - 18.11 - Печатење на весници 0,00

2123 - 18.12 - Друго печатење 0,00

2124
- 18.13 - Услужни дејности во врска со
печатењето и објавувањето 0,00

2125 - 18.14 - Книговезни и сродни услуги 0,00

2126 - 18.20 - Репродукција на снимени медиуми 0,00

2127
- 19.10 - Производство на производи од печка
за коксирање 0,00

2128
- 19.20 - Производство на рафинирани
нафтени производи 0,00

2129 - 20.11 - Производство на индустриски гас 0,00

2130 - 20.12 - Производство на бои и пигменти 0,00

2131
- 20.13 - Производство на други основни
неоргански хемикалии 0,00

2132
- 20.14 - Производство на други основни
органски хемикалии 0,00

2133
- 20.15 - Производство на вештачки ѓубрива и
азотни соединенија 0,00

2134
- 20.16 - Производство на пластични маси во
примарни облици 0,00

2135
- 20.17 - Производство на синтетички каучук
во примарни облици 0,00

2136
- 20.20 - Производство на пестициди и други
агрохемиски производи 0,00

2137
- 20.30 - Производство на бои, лакови и
слични премази, печатарско мастило и
китови

0,00

2138
- 20.41 - Производство на сапуни и
детергенти, препарати за чистење и
полирање

0,00

2139
- 20.42 - Производство на парфеми и
тоалетни препарати 0,00

2140 - 20.51 - Производство на експлозиви 0,00

2141 - 20.52 - Производство на лепаци 0,00

2142 - 20.53 - Производство на етерични масла 0,00

2143
- 20.59 - Производство на други хемиски
производи, неспомнати на друго место 0,00

2144 - 20.60 - Производство на вештачки влакна 0,00
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2145
- 21.10 - Производство на основни
фармацевтски производи 0,00

2146
- 21.20 - Производство на фармацевтски
препарати 0,00

2147
- 22.11 - Производство на надворешни и
внатрешни гуми за возила; протектирање на
гуми за возила (надворешни гуми)

0,00

2148
- 22.19 - Производство на други производи од
гума 0,00

2149
- 22.21 - Производство на плочи, листови,
цевки и профили од пластични маси 0,00

2150
- 22.22 - Производство на амбалажа од
пластични маси за пакување 0,00

2151
- 22.23 - Производство на предмети за
вградување (градежна стока) од пластични
маси

0,00

2152
- 22.29 - Производство на други производи од
пластични маси 0,00

2153 - 23.11 - Производство на рамно стакло 0,00

2154
- 23.12 - Обликување и обработка на рамно
стакло 0,00

2155 - 23.13 - Производство на шупливо стакло 0,00

2156 - 23.14 - Производство на стаклени влакна 0,00

2157
- 23.19 - Производство и обработка на друго
стакло, вклучувајќи и техничка стаклена
стока

0,00

2158
- 23.20 - Производство на огноотпорни
производи 0,00

2159
- 23.31 - Производство на керамички плочки и
подни плочи 0,00

2160
- 23.32 - Производство на цигли, ќерамиди и
производи од печена глина за
градежништвото

0,00

2161
- 23.41 - Производство на керамички
предмети за домаќинствата и керамички
украсни предмети

0,00

2162
- 23.42 - Производство на керамички
санитарни уреди 0,00

2163
- 23.43 - Производство на керамички
изолатери и изолационен прибор 0,00

2164
- 23.44 - Производство на други технички
производи од керамика 0,00

2165
- 23.49 - Производство на други керамички
производи 0,00

2166 - 23.51 - Производство на цемент 0,00

2167 - 23.52 - Производство на вар и гипс 0,00

2168
- 23.61 - Производство на производи од бетон
за градежни цели 0,00

2169
- 23.62 - Производство на производи од гипс
за градежни цели 0,00
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2170
- 23.63 - Производство на готова бетонска
смеса 0,00

2171 - 23.64 - Производство на малтер 0,00

2172 - 23.65 - Производство на влакнест цемент 0,00

2173
- 23.69 - Производство на други производи од
бетон, гипс и цемент 0,00

2174
- 23.70 - Сечење, обликување и доработка на
камен 0,00

2175
- 23.91 - Производство на абразивни (брусни)
производи 0,00

2176
- 23.99 - Производство на други неметални
минерални производи, неспомнато на друго
место

0,00

2177
- 24.10 - Производство на сурово железо,
челик и феролегури 0,00

2178
- 24.20 - Производство на цевки, шупливи
(издлабени) профили и слични производи од
челик

0,00

2179 - 24.31 - Ладно влечење на прачки 0,00

2180 - 24.32 - Ладно валање на тесни ленти 0,00

2181 - 24.33 - Ладно обликување и свиткување 0,00

2182 - 24.34 - Ладно извлекување на жица 0,00

2183 - 24.41 - Производство на благородни метали 0,00

2184 - 24.42 - Производство на алуминиум 0,00

2185 - 24.43 - Производство на олово, цинк и калај 0,00

2186 - 24.44 - Производство на бакар 0,00

2187
- 24.45 - Производство на други обоени
метали 0,00

2188 - 24.46 - Преработка на нуклеарно гориво 0,00

2189 - 24.51 - Леење на железо 0,00

2190 - 24.52 - Леење на челик 0,00

2191 - 24.53 - Леење на лесни метали 0,00

2192 - 24.54 - Леење на други обоени метали 0,00

2193
- 25.11 - Производство на метални
конструкции и делови на конструкции 0,00

2194
- 25.12 - Производство на метални врати и
прозорци 0,00

2195
- 25.21 - Производство на радијатори и котли
за централно греење 0,00

2196
- 25.29 - Производство на други цистерни,
резервоари и садови од метал 0,00

2197
- 25.30 - Производство на парни котли, освен
котли за централно греење со топла вода 0,00

2198 - 25.40 - Производство на оружје и муниција 0,00
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2199
- 25.50 - Ковање, пресување, штанцување и
валање на метали; металургија на прав 0,00

2200
- 25.61 - Обработка и пресвлекување на
метали 0,00

2201 - 25.62 - Општи машински работи 0,00

2202 - 25.71 - Производство на сечила 0,00

2203 - 25.72 - Производство на брави и шарки 0,00

2204 - 25.73 - Производство на алати 0,00

2205
- 25.91 - Производство на сандаци и слична
амбалажа од челик 0,00

2206
- 25.92 - Производство на амбалажа за
пакување од лесни метали 0,00

2207
- 25.93 - Производство на жичани производи,
синџири и пружини 0,00

2208
- 25.94 - Производство на сврзувачки
елементи и завртни машински производи 0,00

2209
- 25.99 - Производство на други фабрикувани
метални производи, неспомнати на друго
место

0,00

2210
- 26.11 - Производство на електронски
составни делови (компоненти) 0,00

2211
- 26.12 - Производство на полни електронски
плочи 0,00

2212
- 26.20 - Производство на компјутери
(сметачки машини) и периферна
(дополнителна) опрема

0,00

2213
- 26.30 - Производство на опрема за
комуникација 0,00

2214
- 26.40 - Производство на електроника за
широка потрошувачка 0,00

2215
- 26.51 - Производство на инструменти и
апарати за мерење, испитување и навигација 0,00

2216 - 26.52 - Производство на саати и часовници 0,00

2217
- 26.60 - Производство на опрема за
зрачење, електромедицинска и
електротерапевтска опрема

0,00

2218
- 26.70 - Производство на оптички
инструменти и фотографска опрема 0,00

2219
- 26.80 - Производство на магнетски и
оптички медиуми 0,00

2220
- 27.11 - Производство на електромотори,
генератори и трансформатори 0,00

2221
- 27.12 - Производство на апарати за
дистрибуција и контрола на електричната
енергија

0,00

2222
- 27.20 - Производство на батерии и
акумулатори 0,00

2223
- 27.31 - Производство на кабли од оптички
влакна 0,00
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2224
- 27.32 - Производство на други електронски
и електрични жици и кабли 0,00

2225
- 27.33 - Производство на
електроинсталациски материјал 0,00

2226
- 27.40 - Производство на електрична опрема
за осветлување 0,00

2227
- 27.51 - Производство на електрични
апарати за домаќинството 0,00

2228
- 27.52 - Производство на неелектрични
апарати за домаќинството 0,00

2229
- 27.90 - Производство на друга електрична
опрема 0,00

2230
- 28.11 - Производство на мотори и турбини,
освен мотори за авиони и моторни возила 0,00

2231
- 28.12 - Производство на хидраулични
погонски уреди (хидраулична опрема) 0,00

2232
- 28.13 - Производство на други пумпи и
компресори 0,00

2233
- 28.14 - Производство на други славини и
вентили 0,00

2234
- 28.15 - Производство на лежишта,
преносници, како и преносни и погонски
елементи

0,00

2235 - 28.21 - Производство на печки и горилници 0,00

2236
- 28.22 - Производство на уреди за кревање и
пренесување 0,00

2237
- 28.23 - Производство на канцелариски
машини и опрема (освен производство на
компјутери и периферна опрема)

0,00

2238
- 28.24 - Производство на механизирани
рачни алати 0,00

2239
- 28.25 - Производство на разладна и
вентилациска опрема која не е за примена во
домаќинството

0,00

2240
- 28.29 - Производство на други машини за
општа намена, неспомнати на друго место 0,00

2241
- 28.30 - Производство на машини за
земјоделството и шумарството 0,00

2242
- 28.41 - Производство на алатни машини за
обработка на метал 0,00

2243
- 28.49 - Производство на други алатни
машини 0,00

2244
- 28.91 - Производство на машини за
металургијата 0,00

2245
- 28.92 - Производство на машини за
рударство, каменоломи и градежништво 0,00

2246
- 28.93 - Производство на машини за
индустријата за храна, пијалаци и тутун 0,00

2247
- 28.94 - Производство на машини за
индустријата за текстил, облека и кожа 0,00
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2248
- 28.95 - Производство на машини за
индустријата за хартија и картон 0,00

2249
- 28.96 - Производство на машини за
обработка на пластика и гума 0,00

2250
- 28.99 - Производство на други
специјализирани машини, неспомнати на
друго место

0,00

2251 - 29.10 - Производство на моторни возила 0,00

2252
- 29.20 - Производство на каросерии за
моторни возила, приколки и полуприколки 0,00

2253
- 29.31 - Производство на електрична и
електронска опрема за моторни возила 0,00

2254
- 29.32 - Производство на други делови и
дополнителен прибор за моторни возила 0,00

2255
- 30.11 - Изградба на бродови и пловечки
објекти 0,00

2256
- 30.12 - Изградба на чамци за рекреација и
спортски чамци 0,00

2257
- 30.20 - Производство на железнички
локомотиви и шински возила 0,00

2258
- 30.30 - Производство на воздухопловни и
вселенски летала како и сродна машинерија 0,00

2259
- 30.40 - Производство на воени борбени
возила 0,00

2260 - 30.91 - Производство на мотоцикли 0,00

2261
- 30.92 - Производство на велосипеди и
инвалидски колички 0,00

2262
- 30.99 - Производство на други превозни
средства, неспомнати на друго место 0,00

2263
- 31.01 - Производство на канцелариски
мебел и мебел за продавници 0,00

2264 - 31.02 - Производство на кујнски мебел 0,00

2265 - 31.03 - Производство на душеци 0,00

2266 - 31.09 - Производство на друг мебел 0,00

2267 - 32.11 - Производство на пари (монети) 0,00

2268
- 32.12 - Производство на накит и слични
производи 0,00

2269
- 32.13 - Производство на бижутерија и
слични производи 0,00

2270
- 32.20 - Производство на музички
инструменти 0,00

2271 - 32.30 - Производство на спортска опрема 0,00

2272 - 32.40 - Производство на игри и играчки 0,00

2273
- 32.50 - Производство на медицински и
стоматолошки инструменти 0,00

2274 - 32.91 - Производство на метли и четки 0,00

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на ... https://e-submit.crm.com.mk/aaol/Admin/GenerateAAPreview.aspx?aai...

18 of 32 2/25/2021, 12:24 PM



2275
- 32.99 - Останато производство, неспомнато
на друго место 0,00

2276
- 33.11 - Поправка на фабрикувани
производи од метал 0,00

2277 - 33.12 - Поправка на машини 0,00

2278
- 33.13 - Поправка на електронска и оптичка
опрема 0,00

2279 - 33.14 - Поправка на електрична опрема 0,00

2280
- 33.15 - Поправка и одржување на чамци и
бродови 0,00

2281
- 33.16 - Поправка и одржување на
воздухопловни и вселенски летала 0,00

2282
- 33.17 - Поправка и одржување на други
превозни средства 0,00

2283 - 33.19 - Поправка на останата опрема 0,00

2284
- 33.20 - Инсталирање на индустриски
машини и опрема 0,00

2285
- 35.11 - Производство на електрична
енергија 0,00

2286 - 35.12 - Пренос на електрична енергија 0,00

2287
- 35.13 - Дистрибуција на електрична
енергија 0,00

2288 - 35.14 - Трговија на електрична енергија 0,00

2289 - 35.21 - Производство на гас 0,00

2290
- 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива
преку дистрибутивните системи 0,00

2291
- 35.23 - Трговија на гас преку
дистрибутивните системи 0,00

2292
- 35.30 - Снабдување со пареа и
климатизација 0,00

2293
- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување
со вода 0,00

2294 - 37.00 - Отстранување на отпадни води 0,00

2295 - 38.11 - Собирање на безопасен отпад 0,00

2296 - 38.12 - Собирање на опасен отпад 0,00

2297
- 38.21 - Обработка и отстранување на
безопасен отпад 0,00

2298
- 38.22 - Обработка и отстранување на
опасен отпад 0,00

2299 - 38.31 - Демонтирање на крш 0,00

2300
- 38.32 - Обновување на посебно издвоени
материјали 0,00

2301
- 39.00 - Дејности за санација и останати
услуги за управување со отпад 0,00

2302 - 41.10 - Развој на градежни проекти 0,00
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2303
- 41.20 - Изградба на станбени и нестанбени
згради 0,00

2304 - 42.11 - Изградба на патишта и автопати 0,00

2305
- 42.12 - Изградба на железници и подземни
железници 0,00

2306 - 42.13 - Изградба на мостови и тунели 0,00

2307
- 42.21 - Изградба на комунални објекти за
течности 0,00

2308
- 42.22 - Изградба на електрични водови и
телекомуникациски линии 0,00

2309 - 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти 0,00

2310
- 42.99 - Изградба на други објекти од
нискоградба, неспомнати на друго место 0,00

2311 - 43.11 - Уривање 0,00

2312
- 43.12 - Подготвителни работи на
градилиште 0,00

2313 - 43.13 - Пробно дупчење и сондирање 0,00

2314 - 43.21 - Електроинсталатерски работи 0,00

2315
- 43.22 - Поставување на инсталации за
водовод, канализација и плин и инсталации
за греење и клима-уреди

0,00

2316
- 43.29 - Други градежно-инсталатерски
работи 0,00

2317 - 43.31 - Малтерисување 0,00

2318 - 43.32 - Поставување на столарија 0,00

2319
- 43.33 - Поставување на подни и ѕидни
облоги 0,00

2320 - 43.34 - Бојадисување и застаклување 0,00

2321 - 43.39 - Останати завршни градежни работи 0,00

2322 - 43.91 - Дејности на покривни конструкции 0,00

2323
- 43.99 - Останати специјализирани градежни
работи, неспомнати на друго место 0,00

2324
- 45.11 - Трговија со автомобили и моторни
возила од лесна категорија 0,00

2325 - 45.19 - Трговија со останати моторни возила 0,00

2326
- 45.20 - Одржување и поправка на моторни
возила 0,00

2327
- 45.31 - Трговија на големо со делови и
прибор за моторни возила 0,00

2328
- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор
за моторни возила 0,00

2329
- 45.40 - Трговија со мотоцикли и делови и
прибор за мотоцикли, одржување и поправка
на мотоцикли

0,00

2330
- 46.11 - Посредување во трговијата со
земјоделски суровини, живи животни,
текстилни суровини и полупроизводи

0,00
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2331
- 46.12 - Посредување во трговијата со
горива, руди, метали и индустриски
хемикалии

0,00

2332
- 46.13 - Посредување во трговијата со дрво,
дрвена граѓа и градежен материјал 0,00

2333
- 46.14 - Посредување во трговијата со
машини, индустриска опрема, бродови и
воздухопловни средства

0,00

2334
- 46.15 - Посредување во трговијата со
мебел, предмети за домаќинствата, метална
и железна стока

0,00

2335
- 46.16 - Посредување во трговијата со
текстил, облека, крзно, обувки и предмети од
кожа

0,00

2336
- 46.17 - Посредување во трговијата со
храна, пијалаци и тутун 0,00

2337
- 46.18 - Посредување специјализирано за
трговија со останати посебни производи или
групи на производи

0,00

2338
- 46.19 - Посредување во трговијата со
разновидни производи 0,00

2339
- 46.21 - Трговија на големо со жита, суров
тутун, семе и добиточна храна 0,00

2340
- 46.22 - Трговија на големо со цвеќе и
садници 0,00

2341 - 46.23 - Трговија на големо со живи животни 0,00

2342
- 46.24 - Трговија на големо со сурова,
недовршена и довршена кожа 0,00

2343
- 46.31 - Трговија на големо со овошје и
зеленчук 0,00

2344
- 46.32 - Трговија на големо со месо и
производи од месо 0,00

2345
- 46.33 - Трговија на големо со млечни
производи, јајца и масла и масти за јадење 0,00

2346 - 46.34 - Трговија на големо со пијалаци 0,00

2347
- 46.35 - Трговија на големо со производи од
тутун 0,00

2348
- 46.36 - Трговија на големо со шеќер,
чоколада и слатки од шеќер 0,00

2349
- 46.37 - Трговија на големо со кафе, чај,
какао и зачини 0,00

2350
- 46.38 - Трговија на големо со друга храна,
вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели 0,00

2351
- 46.39 - Неспецијализирана трговија на
големо со храна, пијалаци и тутун 0,00

2352 - 46.41 - Трговија на големо со текстил 0,00

2353
- 46.42 - Трговија на големо со облека и
обувки 0,00

2354
- 46.43 - Трговија на големо со електрични
апарати за домаќинствата 0,00
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2355
- 46.44 - Трговија на големо со порцелан,
стакларија и средства за чистење 0,00

2356
- 46.45 - Трговија на големо со парфимериски
и козметички препарати 0,00

2357
- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски
производи 0,00

2358
- 46.47 - Трговија на големо со мебел, подни
прекривки и опрема за осветлување 0,00

2359
- 46.48 - Трговија на големо со часовници и
накит 0,00

2360
- 46.49 - Трговија на големо со друга стока за
домаќинствата 0,00

2361
- 46.51 - Трговија на големо со компјутери,
компјутерска периферна опрема и софтвер 0,00

2362
- 46.52 - Трговија на големо со електронска и
телекомуникациска опрема и делови 0,00

2363
- 46.61 - Трговија на големо со земјоделски
машини, прибор и опрема 0,00

2364
- 46.62 - Трговија на големо со алатни
машини 0,00

2365
- 46.63 - Трговија на големо со машини за
рударството и градежништвото 0,00

2366
- 46.64 - Трговија на големо со машини за
текстилната индустрија, машини за шиење и
плетење

0,00

2367
- 46.65 - Трговија на големо со канцелариски
мебел 0,00

2368
- 46.66 - Трговија на големо со останати
канцелариски машини и опрема 0,00

2369
- 46.69 - Трговија на големо со други машини
и опрема 0,00

2370
- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни
и гасовити горива и слични производи 0,00

2371
- 46.72 - Трговија на големо со метали и
метални руди 0,00

2372
- 46.73 - Трговија на големо со дрва,
градежен материјал и санитарна опрема 0,00

2373
- 46.74 - Трговија на големо со метална
стока, цевки, уреди и опрема за водовод и
централно греење

0,00

2374
- 46.75 - Трговија на големо со хемиски
производи 0,00

2375
- 46.76 - Трговија на големо со останати
полупроизводи 0,00

2376
- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и
остатоци 0,00

2377
- 46.90 - Неспецијализирана трговија на
големо 0,00

2378
- 47.11 - Трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

0,00
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2379
- 47.19 - Друга трговија на мало во
неспецијализирани продавници 0,00

2380
- 47.21 - Трговија на мало со овошје и
зеленчук во специјализирани продавници 0,00

2381
- 47.22 - Трговија на мало со месо и
производи од месо во специјализирани
продавници

0,00

2382
- 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и
мекотели во специјализирани продавници 0,00

2383
- 47.24 - Трговија на мало со леб, печива,
колачи и слатки во специјализирани
продавници

0,00

2384
- 47.25 - Трговија на мало со пијалаци во
специјализирани продавници 0,00

2385
- 47.26 - Трговија на мало со производи од
тутун во специјализирани продавници 0,00

2386
- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во
специјализирани продавници 0,00

2387
- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива
и мазива во специјализирани продавници 0,00

2388
- 47.41 - Трговија на мало со компјутери,
периферни единици и софтвер во
специјализирани продавници

0,00

2389
- 47.42 - Трговија на мало со
телекомуникациска опрема во
специјализирани продавници

0,00

2390
- 47.43 - Трговија на мало со аудио и
видеоопрема во специјализирани
продавници

0,00

2391
- 47.51 - Трговија на мало со текстил во
специјализирани продавници 0,00

2392
- 47.52 - Трговија на мало со метална стока,
бои и стакло во специјализирани продавници 0,00

2393
- 47.53 - Трговија на мало со килими, теписи,
ѕидни и подни облоги во специјализирани
продавници

0,00

2394
- 47.54 - Трговија на мало со електрични
апарати за домаќинствата во
специјализирани продавници

0,00

2395

- 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема
за осветлување и други предмети за
домаќинствата, во специјализирани
продавници

0,00

2396
- 47.61 - Трговија на мало со книги во
специјализирани продавници 0,00

2397
- 47.62 - Трговија на мало со весници и
канцелариски прибор во специјализирани
продавници

0,00

2398
- 47.63 - Трговија на мало со музички и видео
записи во специјализирани продавници 0,00

2399
- 47.64 - Трговија на мало со спортска опрема
во специјализирани продавници 0,00

2400
- 47.65 - Трговија на мало со игри и играчки
во специјализирани продавници 0,00
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2401
- 47.71 - Трговија на мало со облека во
специјализирани продавници 0,00

2402
- 47.72 - Трговија на мало со обувки и
предмети од кожа во специјализирани
продавници

0,00

2403 - 47.73 - Аптеки 0,00

2404
- 47.74 - Трговија на мало со медицински
препарати и ортопедски помагала во
специјализирани продавници

0,00

2405
- 47.75 - Трговија на мало со козметички и
тоалетни препарати во специјализирани
продавници

0,00

2406
- 47.76 - Трговија на мало со цвеќе, садници,
семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за
нив во специјализирани продавници

0,00

2407
- 47.77 - Трговија на мало со часовници и
накит во специјализирани продавници 0,00

2408
- 47.78 - Друга трговија на мало со нови
производи во специјализирани продавници 0,00

2409
- 47.79 - Трговија на мало со половни стоки
во специјализирани продавници 0,00

2410
- 47.81 - Трговија на мало со храна, пијалаци
и тутунски производи на тезги и пазари 0,00

2411
- 47.82 - Трговија на мало на тезги и пазари
со текстил, облека и обувки 0,00

2412
- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на
тезги и пазари 0,00

2413
- 47.91 - Трговија на мало преку пошта и
интернет 0,00

2414
- 47.99 - Друга трговија на мало вон
продавници, тезги и пазари 0,00

2415
- 49.10 - Патнички железнички транспорт,
меѓуградски 0,00

2416 - 49.20 - Товарен железнички транспорт 0,00

2417
- 49.31 - Градски и приградски патнички
копнен транспорт 0,00

2418 - 49.32 - Такси служба 0,00

2419
- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт,
неспомнат на друго место 0,00

2420 - 49.41 - Товарен патен транспорт 0,00

2421 - 49.42 - Услуги за преселување 0,00

2422 - 49.50 - Цевоводен транспорт 0,00

2423
- 50.10 - Поморски и крајбрежен патнички
воден транспорт 0,00

2424
- 50.20 - Поморски и крајбрежен товарен
воден транспорт 0,00

2425
- 50.30 - Внатрешен патнички воден
транспорт 0,00

2426 - 50.40 - Внатрешен товарен воден транспорт 0,00
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2427 - 51.10 - Патнички воздухопловен транспорт 0,00

2428 - 51.21 - Товарен воздухопловен транспорт 0,00

2429 - 51.22 - Вселенски транспорт 0,00

2430 - 52.10 - Складирање на стока 0,00

2431
- 52.21 - Услужни дејности поврзани со
копнениот превоз 0,00

2432
- 52.22 - Услужни дејности поврзани со
водниот превоз 0,00

2433
- 52.23 - Услужни дејности поврзани со
воздухопловниот превоз 0,00

2434 - 52.24 - Претовар на товар 0,00

2435
- 52.29 - Останати придружни дејности во
превозот 0,00

2436
- 53.10 - Дејности за давање на универзални
поштенски услуги 0,00

2437
- 53.20 - Дејности за давање на останати
поштенски и курирски услуги 0,00

2438
- 55.10 - Хотели и слични објекти за
сместување 0,00

2439
- 55.20 - Одморалишта и останати објекти за
пократок престој 0,00

2440
- 55.30 - Кампови, автокампови и простори за
кампирање 0,00

2441 - 55.90 - Друг вид на сместување 0,00

2442
- 56.10 - Ресторани и останати објекти за
подготовка и послужување на храна 0,00

2443
- 56.21 - Услуги на доставување на храна и
пијалаци за посебни прилики (кетеринг) 0,00

2444
- 56.29 - Останати услуги за подготвување и
служење на храна 0,00

2445
- 56.30 - Подготовка и послужување на
пијалаци 0,00

2446 - 58.11 - Издавање на книги 0,00

2447
- 58.12 - Издавање на именици и списоци на
адреси 0,00

2448 - 58.13 - Издавање на весници 0,00

2449
- 58.14 - Издавање на списанија и
периодични публикации 0,00

2450 - 58.19 - Други издавачки дејности 0,00

2451 - 58.21 - Издавање на компјутерски игри 0,00

2452
- 58.29 - Издавање на останата програмска
опрема 0,00

2453
- 59.11 - Дејности на производство на
филмови, видеофилмови и телевизиска
програма

0,00
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2454
- 59.12 - Дејности кои следат после
производството на филмови и видео
филмови и телевизиска програма

0,00

2455
- 59.13 - Дејности за дистрибуција на
филмска, видео и телевизиска програма 0,00

2456 - 59.14 - Прикажување на филмови 0,00

2457
- 59.20 - Снимање на звучни записи и
издавање на музички записи 0,00

2458 - 60.10 - Емитување на радиопрограма 0,00

2459
- 60.20 - Дејности на телевизиската програма
и емитување 0,00

2460
- 61.10 - Дејности на жичани
телекомуникации 0,00

2461
- 61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации 0,00

2462
- 61.30 - Дејности на сателитска
телекомуникација 0,00

2463 - 61.90 - Други телекомуникациски дејности 0,00

2464 - 62.01 - Компјутерско програмирање 0,00

2465 - 62.02 - Компјутерски консултантски дејности 0,00

2466
- 62.03 - Дејности на управување со
компјутерска опрема 0,00

2467
- 62.09 - Останати услуги во врска со
информатичката технологија и компјутерите 0,00

2468
- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и
слични дејности 0,00

2469 - 63.12 - Интернет портали 0,00

2470 - 63.91 - Дејности на новинските агенции 0,00

2471
- 63.99 - Останати информативни услужни
дејности, неспомнати на друго место 0,00

2472 - 64.11 - Централна банка 0,00

2473 - 64.19 - Друго монетарно посредување 0,00

2474 - 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата 0,00

2475
- 64.30 - Трустови, останати фондови и
слични финансиски субјекти 0,00

2476 - 64.91 - Финансиски лизинг 0,00

2477 - 64.92 - Друго кредитно посредување 0,00

2478
- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности,
освен осигурување и пензиски фондови,
неспомнати на друго место

0,00

2479 - 65.11 - Осигурување на живот 0,00

2480 - 65.12 - Неживотно осигурување 744.434.216,00

2481 - 65.20 - Реосигурување 0,00

2482 - 65.30 - Пензиски фондови 0,00

2483 - 66.11 - Управување со финансиски пазари 0,00
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2484
- 66.12 - Дејности на посредување во
работењето со хартии од вредност и стокови
договори

0,00

2485
- 66.19 - Останати помошни дејности кај
финансиските услуги, освен осигурување и
пензиски фондови

0,00

2486 - 66.21 - Процена на ризици и штети 0,00

2487
- 66.22 - Дејности на застапници во
осигурување и осигурителни посредници 0,00

2488
- 66.29 - Помошни дејности во осигурувањето
и пензиските фондови 0,00

2489 - 66.30 - Дејности на управување со фондови 0,00

2490
- 68.10 - Купување и продажба на сопствен
недвижен имот 0,00

2491
- 68.20 - Издавање и управување со сопствен
недвижен имот или недвижен имот земен под
закуп (лизинг)

0,00

2492 - 68.31 - Агенции за недвижен имот 0,00

2493
- 68.32 - Управување со недвижен имот со
хонорар или врз база на договор 0,00

2495
- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и
ревизорски работи; даночно советување 0,00

2496 - 70.10 - Управувачки дејности 0,00

2497
- 70.21 - Односи со јавноста и дејности на
информирање 0,00

2498
- 70.22 - Дејности на советување во врска со
работењето и останато управување 0,00

2499 - 71.11 - Архитектонски дејности 0,00

2500
- 71.12 - Инженерство и со него поврзано
техничко советување 0,00

2501 - 71.20 - Техничко испитување и анализа 0,00

2502
- 72.11 - Истражување и експериментален
развој во биотехнологијата 0,00

2503
- 72.19 - Други истражувања и
експериментален развој во природните,
техничките и технолошките науки

0,00

2504
- 72.20 - Истражувања и експериментален
развој во општествените и хуманитарните
науки

0,00

2505 - 73.11 - Агенција за маркетинг 0,00

2506 - 73.12 - Огласување преку медиуми 0,00

2507
- 73.20 - Истражување на пазарот и
испитување на јавното мислење 0,00

2508
- 74.10 - Специјализирани дизајнерски
дејности 0,00

2509 - 74.20 - Фотографски дејности 0,00

2510
- 74.30 - Преведувачки дејности и услуги на
преведувачите 0,00
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2511
- 74.90 - Останати стручни, научни и технички
дејности, неспомнати на друго место 0,00

2512 - 75.00 - Ветеринарни дејности 0,00

2513
- 77.11 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на автомобили и моторни возила од
лесна категорија

0,00

2514
- 77.12 - Изнајмување и давање под закуп на
камиони 0,00

2515
- 77.21 - Изнајмување и давање под закуп на
опрема за рекреација и спорт 0,00

2516
- 77.22 - Изнајмување на видеоленти и
дискови 0,00

2517
- 77.29 - Изнајмување и давање под закуп на
останати предмети за лична и семејна
употреба

0,00

2518
- 77.31 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на земјоделски машини и опрема 0,00

2519
- 77.32 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на машини и опрема за
градежништвото и инженерството

0,00

2520
- 77.33 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на канцелариски машини и опрема,
вклучувајќи и компјутери

0,00

2521
- 77.34 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на водни сообраќајни средства 0,00

2522
- 77.35 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на воздушни превозни средства 0,00

2523

- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп
(лизинг) на останати машини, опрема и
материјални добра, неспомнати на друго
место

0,00

2524
- 77.40 - Лизинг на производи од
интелектуална сопственост и слични
производи, освен авторски дела

0,00

2525
- 78.10 - Дејности на агенциите за
вработување 0,00

2526
- 78.20 - Дејности на агенциите за
привремено вработување 0,00

2527
- 78.30 - Останато отстапување на човечки
ресурси 0,00

2528 - 79.11 - Дејности на туристичките агенции 0,00

2529
- 79.12 - Дејности на организаторите на
патувања (туроператорите) 0,00

2530
- 79.90 - Останати резервациски услуги и
дејности поврзани со нив 0,00

2531 - 80.10 - Дејности на приватна заштита 0,00

2532
- 80.20 - Услуги за заштита со помош на
сигурносни системи 0,00

2533 - 80.30 - Истражни дејности 0,00

2534
- 81.10 - Комбинирани помошни дејности на
објектите 0,00
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2535 - 81.21 - Основно чистење на згради 0,00

2536
- 81.22 - Останати дејности на чистење на
згради и објекти 0,00

2537
- 81.29 - Останати услуги на чистење,
неспомнати на друго место 0,00

2538
- 81.30 - Услужни дејности за уредување и
одржување на животната средина 0,00

2539
- 82.11 - Комбинирани канцелариски и
административни услужни дејности 0,00

2540
- 82.19 - Фотокопирање, подготовка на
документи и останати специјализирани
канцелариски помошни дејности

0,00

2541 - 82.20 - Дејности на повикувачки центри 0,00

2542
- 82.30 - Организација на состаноци и
деловни саеми 0,00

2543
- 82.91 - Дејности на агенциите за собирање
и наплата на сметки и кредитни канцеларии 0,00

2544 - 82.92 - Дејности на пакување 0,00

2545
- 82.99 - Останати деловни помошни услужни
дејности, неспомнати на друго место 0,00

2546 - 84.11 - Општи дејности на јавната управа 0,00

2547

- 84.12 - Регулирање на дејностите на
институциите кои обезбедуваат здравствена
заштита, образование и култура и други
социјални услуги, исклучувајќи го
задолжителното социјално осигурување

0,00

2548
- 84.13 - Управување и давање помош за
поуспешно деловно работење 0,00

2549 - 84.21 - Надворешни работи 0,00

2550 - 84.22 - Работи на одбраната 0,00

2551 - 84.23 - Судски и правосудни дејности 0,00

2552 - 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста 0,00

2553
- 84.25 - Дејности на пожарникарската
служба 0,00

2554
- 84.30 - Дејности на задолжителното
социјално осигурување 0,00

2555 - 85.10 - Претшколско образование 0,00

2556 - 85.20 - Основно образование 0,00

2557 - 85.31 - Општо средно образование 0,00

2558
- 85.32 - Техничко и стручно средно
образование 0,00

2559
- 85.41 - Образование после средното, кое не
е високо 0,00

2560 - 85.42 - Високо образование 0,00

2561
- 85.51 - Спортско и рекреативно
образование 0,00

2562 - 85.52 - Образование во културата 0,00
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2563 - 85.53 - Дејност на школите за возачи 0,00

2564
- 85.59 - Друго образование, неспомнато на
друго место 0,00

2565 - 85.60 - Помошни услуги во образованието 0,00

2566 - 86.10 - Дејности на болниците 0,00

2567
- 86.21 - Дејности на општа медицинска
пракса 0,00

2568
- 86.22 - Дејности на специјалистичка
медицинска пракса 0,00

2569 - 86.23 - Дејности на стоматолошка пракса 0,00

2570
- 86.90 - Други дејности за здравствена
заштита 0,00

2571
- 87.10 - Дејности на социјалната заштита со
сместување и нега 0,00

2572

- 87.20 - Дејности на социјалната заштита и
сместување на лица со интелектуална и/или
телесна попреченост, душевно болни и лица
зависници од алкохол, дрога и други опојни
средства

0,00

2573
- 87.30 - Дејности на социјалната заштита со
сместување на стари и изнемоштени лица 0,00

2574
- 87.90 - Останати дејности на социјалната
заштита со сместување, неспомнати на друго
место

0,00

2575
- 88.10 - Дејности на социјалната заштита без
сместување на стари и изнемоштени лица 0,00

2576
- 88.91 - Дејности на дневна социјална
заштита на деца 0,00

2577
- 88.99 - Останати дејности на социјалната
заштита без сместување, неспомнати на
друго место

0,00

2578 - 90.01 - Изведувачка уметност 0,00

2579
- 90.02 - Помошни дејности во изведувачката
уметност 0,00

2580 - 90.03 - Уметничко творештво 0,00

2581
- 90.04 - Дејности на објектите за културни
манифестации 0,00

2582
- 91.01 - Дејности на библиотеките и
архивите 0,00

2583 - 91.02 - Дејности на музеите 0,00

2584
- 91.03 - Заштита на историски места и
градби, како и слични знаменитости за
посетители

0,00

2585
- 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки
градини и природни резервати 0,00

2586 - 92.00 - Дејности на коцкање и обложување 0,00

2587 - 93.11 - Работа на спортските објекти 0,00

2588 - 93.12 - Дејности на спортските клубови 0,00
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2589 - 93.13 - Објекти за фитнес 0,00

2590 - 93.19 - Останати спортски дејности 0,00

2591
- 93.21 - Дејности на забавни и тематски
паркови 0,00

2592
- 93.29 - Останати забавни и рекреативни
дејности, неспомнати на друго место 0,00

2593
- 94.11 - Дејности на деловни организации и
организации на работодавци врз база на
зачленување

0,00

2594
- 94.12 - Дејности на струковни организации
врз база на зачленување 0,00

2595 - 94.20 - Дејности на синдикатите 0,00

2596 - 94.91 - Дејности на верски организации 0,00

2597 - 94.92 - Дејности на политички организации 0,00

2598
- 94.99 - Дејности на други организации врз
база на зачленување, неспомнати на друго
место

0,00

2599
- 95.11 - Поправка на компјутери и
периферна (дополнителна компјутерска)
опрема

0,00

2600 - 95.12 - Поправка на опрема за комуникации 0,00

2601
- 95.21 - Поправка на електронски уреди за
широка потрошувачка 0,00

2602
- 95.22 - Поправка на апарати за
домаќинства како и опрема за домови и
градини

0,00

2603
- 95.23 - Поправка на обувки и производи од
кожа 0,00

2604 - 95.24 - Поправка на мебел и покуќнина 0,00

2605
- 95.25 - Поправка на рачни часовници, саати
и накит 0,00

2606
- 95.29 - Поправка на други предмети за
лична употреба и за домаќинствата 0,00

2607
- 96.01 - Перење и хемиско чистење на
текстилни и крзнени производи 0,00

2608
- 96.02 - Фризерски салони и салони за
разубавување 0,00

2609 - 96.03 - Погребни и слични дејности 0,00

2610
- 96.04 - Дејности за нега и одржување на
телото 0,00

2611
- 96.09 - Останати лични услужни дејности,
неспомнати на друго место 0,00

2612
- 97.00 - Дејности на домаќинствата кои
вработуваат послуга (домашен персонал) 0,00

2613
- 98.10 - Дејности на приватните
домаќинаства кои произведуваат разновидна
стока за сопствени потреби

0,00
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2614
- 98.20 - Дејности на приватните домаќинства
кои вршат различни услуги за сопствени
потреби

0,00

2615
- 99.00 - Дејности на екстратериторијални
организации и тела 0,00

2616 - 69.10/1 - Адвокатски дејности 0,00

2617 - 69.10/2 - Нотари 0,00

2618 - 69.10/3 - Извршители 0,00

2619 - 69.10/4 - Други правни работи 0,00

Потпишано од:

Borche Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,
OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2

DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD

Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ 
 
Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како ште се презентирани подоле во 

табелата: 

 

 

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

           

           
БДП (стапки на реален пораст, во 
%)/1               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

2.9* 1.4* 4.3* 3.6* 3.3* 3.2* 0.9* -14.9* -3.3*   

Инфлација (крај на период, на годишна основа, во%)/2           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

0,9 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,7 1,9 2,3 2.3 
Инфлација (просек, на кумулативна основа, 
во %)/2             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

1,5 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,9 1,2 1.2 

Стапка на невработеност (во %)/3               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

20,7 17,8 17,5 17,1 16,6 17,3 16,2 16,7 16,5   
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од 
БДП)/4         

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-1,8 -0,5 -0,6 -0,2 -0,8 -2,1 -1,1 -2,8 -1,5 -2,7 -8,1 
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 
17           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

18,7 17,2 18,5 18,8 17,2 17,2 19,9 21,3 17,8   
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во 
%)/5, 17         

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

14,5 13,8 14,6 14,5 12,7 12,7 14,0 14,8 12,1   
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 
18           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

10,8 10,4 9,2 9,9 8,2 8,2 8,3 9,7 7,6   
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 
17           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

11,8 11,7 10,5 10,8 9,3 9,3 8,9 9,8 6,9   
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници  (годишни стапки на промена во 
%)/5, 18   

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

7,3 9,0 8,1 5,6 6,0 6,0 5,8 6,6 7,3   
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници  (годишни стапки на промена во 
%)/5, 18   

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
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 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

6,1 5,8 5,7 5,6 5,4 5,6 5,3 5,3 5,1   
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници  (годишни стапки на промена во 
%)/5, 18   

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,6 1,5 1,4   

Просечен девизен курс МКД/ЕУР               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

61,51 61,53 61,50 61,49 61,51 61,51 61,61 61,69 61,70 61,70 61,67 

Просечен девизен курс МКД/УСД               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

52,12 54,17 54,75 55,30 55,56 54,95 55,89 56,09 52,84 51,75 54,13 

Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

6.921,5 1.741,2 1.820,5 1.811,2 1.812,2 7.185,2 1.552,9 1.152,7 1.876,7 2.050,9 6.633,2 

Извоз на стоки (во милиони евра)/8               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

5.872,5 1.534,0 1.621,2 1.628,9 1.637,4 6.421,6 1.407,7 1.042,6 1.606,2 1.721,4 5.777,9 
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-
долари)/8             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

9.057,3 2.258,5 2.354,9 2.299,2 2.527,9 9.440,5 2.116,9 1.574,9 2.331,9 2.685,9 8.709,5 
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони 
евра)/8               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

7.676,3 1.990,4 2.095,7 2.066,0 2.284,2 8.436,3 1.918,8 1.426,9 1.996,8 2.252,0 7.594,5 

Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-2.135,7 -517,3 -534,4 -488,0 -715,7 -2.255,4 -563,9 -422,2 -455,2 -635,0 -2.076,3 
Трговски биланс (во милиони 
евра)/8               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-1.803,8 -456,3 -474,5 -437,1 -646,8 -2.014,8 -511,0 -384,3 -390,6 -530,7 -1.816,6 
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-
долари)/9       

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-16,6 -195,8 -74,5 178,4 -326,7 -418,6 -163,3 -94,9 -55,3   
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од 
БДП)/10         

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-0,1 -1,5 -0,6 1,4 -2,6 -3,3 -5,7 -3,7 -1,7   
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони 
евра)/9         

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019   2020 2020 2020 2020  

-7,1 -175,0 -65,6 162,2 -293,9 -372,3 -148,3 -85,0 -43,3   
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од 
БДП)/10         
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2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

-0,1 -1,5 -0,6 1,4 -2,6 -3,3 -5,7 -3,6 -1,6   
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-
долари)/9, 15           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

713,3 64,8 32,0 92,6 214,5 404,0 141,1 -15,2 -21,6   

Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

5,6 0,5 0,3 0,7 1,7 3,2 4,9 -0,6 -0,7   
Директни инвестиции - нето (во милиони 
евра)/9, 15             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

603,7 59,3 29,2 82,3 192,5 363,3 128,1 -13,7 -17,8   

Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

5,6 0,5 0,3 0,7 1,7 3,2 4,9 -0,6 -0,6   

Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

2.867,1 2.866,4 2.928,2 3.127,5 3.262,6 3.262,6 3.017,3 3.639,7 3.480,2 3.359,9 3.359,9 
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки 
ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци 

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

4,4 4,3 4,3 4,5 4,0 4,6 4,8 7,7 5,1   
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на 
период)/12           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

           

Надворешен долг (во % од БДП)/10               

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

           
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на 
период)/13         

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

8.984,2 9.255,9 9.473,5 9.369,7 9.124,0 9.124,0 9.171,1 9.915,4 10.633,2   
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на 
период)/13           

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

7.843,7 8.238,5 8.324,7 8.568,6 8.154,4 8.154,4 8.311,7 8.787,1 9.086,6   

Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14             

2018 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2019 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 2020 
 2019 2019 2019 2019  2020 2020 2020 2020  

73,0 73,5 74,3 76,4 72,7 72,7 76,3 80,6 83,4   
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Осигурителен пазар 

Осигурителниот пазар во 2020 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 41 Осигурително брокерски 
друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 6 банки како застапници во осигурување.  

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2020 година има генерирано 10,07 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното 
осигурување со 8,33 милијарди денари додека на животно осигурување отпаѓа 1,74 милијари денари. Вкупното намалување во однос на 2019 година изнесува 
4,89% (4,88% неживот , 4,93% живот).  

Во 2020 година УНИКА АД Скопје има остварено пораст од 0,53% и пазарно учество од 9.94%  

 

Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по 

канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу: 

 

НЕЖИВОТ: 
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 ЖИВОТ: 
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ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО 
 
 
 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст ‘Друштвото’) е 
акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 
2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во 
текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по 
што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието 
на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во 
УНИКА АД Скопје. 
 

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А 
Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligugs Verwattungs GMBH Austria, 
со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосотои од 1.881 обични акции со 
номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Гроуп АГ Виена, 
Австрија. 

 

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје. 
 
На 31 декември 2020 година Друштвото има 138 вработени (2019: 136 вработени). 
 
Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување 
на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, 
намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет 
на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со 
Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување: 
 
Согласно решение број 18-6215/3 од 30.08.2004 година на Министерството за финансии со 
основањето на Друштвото е добиена согласност за следниве класи на осигурување: 
 

• Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1) 

• Здравствено осигурување (класа 2) 

• Осигурување на моторни возила (класа 3) 

• Осигурување на шински возила (класа 4) 

• Осигурување на воздухопловни средства (класа 5) 

• Осигурување на пловни објекти (класа 6) 

• Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7) 

• Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни 
осигурување (класа 9) 

• Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10) 

• Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11) 

• Општо осигурување од одговорност (класа 13) 
 

Согласно решение број 09-944/2 од 18.04.2012 година на Агенцијата за супервизија на 
осигурување е добиена согласност за следната класа на осигурување: 

 

• Осигурување од финансиски загуби( класа16) 
 

Согласно решение број 09-2435/2 од 27.06.2011 година на Агенцијата за супервизија на 
осигурување е добиена согласност за следната класа на осигурување: 
 

• Осигурување на туристичка помош (класа 18) 

 
Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот Одбор на 22 февруари 2021 
година. 
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Членови на Управен Одбор 

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој 
извештај се прикажани во продолжение: 
 
- Дритон Азизи, Претседател на УО 
- Борче Богески, член на УО 
- Билјана Стојанов, член на УО 
 
Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај 
се прикажани во продолжение: 
 
- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор 
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор 
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор 
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор 
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Ред.бр.
Назив на Правилник / Процедура / Политика за работа Датум на донесување

1 Правилник за пресметка на технички резерви (изменет и дополнет)
30/01/2020

2 Актуарска политика на Уника Групација
28/02/2020

3 Стандард за најдобри проценки во неживот осигурување
28/02/2020

4 Правилник за актуарски стандарди на УНИКА АД Скопје
28/02/2020

5 Процедура за управување со портфолио на физички лица, мали и средни претпријатија
20/03/2020

6 Group Internal and Audit Policy
21/04/2020

7 Политика за реосигурување на УНИКА АД Скопје
25/06/2020

8 Внатрешна политика за работни односи
25/06/2020

9 Процедура за регрутирање и селекција на вработени
25/06/2020

10 Процедура за менаџирање одмори отсуства
25/06/2020

11 Процедура за ориентација на нововработени
25/06/2020

12 Процедура за проценка на перформанси на вработени
25/06/2020

13 Процедура за оценка на потреби за обука
25/06/2020

14 Процедура за дисциплинска постапка, мерки и приговори
25/06/2020

15 Group Reinsurance Policy
26/06/2020

16 Mk Compliance Policy
01/07/2020

17 Ажурирана Стратегија за деловен континуитет на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје 
16/07/2020

18 Ажуриран План за континуитет во работењето на деловното подрачје на УНИКА АД Скопје
16/07/2020

19 Правилник за опис на работни задачи (изменување и дополнување)
16/07/2020

20 Ажурирана Стратегија за развој на информатичките системи на УНИКА АД Скопје 
16/07/2020

21 Mk Compliance Standard
28/07/2020

22

Правила за определување на обврските и одговорностите на админ. на информативните системи при користење на 

документите и информатичко комуникациска опрема
08/10/2020

23 Методологија за пресметка на резерви за штети со класа 10
28/10/2020

24 Инвестициона стратегија на УНИКА АД Скопје 2020-2024
28/10/2020

25 Процедура за начинот на собирање обработка и чување на личните податоци на осигурениците за доброволно здравствено осигурување 
12/11/2020

26 План за архивски знаци, Листа на документиран материјал со рокови за чување и Листа на архивски материјал за 2021
26/11/2020

27 Правилник за ревизија на инвестиционата стратегија на УНИКА АД Скопје 
21/12/2020

28 Правилник за инвестирање и управување со инвестиции  (изменет и дополнет)
22/12/2020

29 Правилник за неопходна кадро и техн оспособ на дом правни лица за хартии од вредност (изменет и дополнет)
23/12/2020

30 Правилник за проценка на средствата на УНИКА АД Скопје  (изменет и дополнет)
24/12/2020

31 Упатства за распределба на тците/Cost allocation guidelines
24/12/2020

32 План за работа на УНИКА АД за 2021 година
25/12/2020

33 Правилник за управување со ризик за 2021 година
25/12/2020

34 Програма за планирано реосигурување за 2021 година
25/12/2020

35 Годишна програма на внатрешниот ревизор за 2021 година
29/12/2020

36 Годишен План за работа на внатрешна ревизија за 2021 година
29/12/2020

37 Правилник за прием, обработка, резервација и исплата на барања за надомест на штета 
29/12/2020

38

Деловник за работа на пописни комисии 29/12/2020

39 Правилник за избегнување на судир на итнереси во процесот на обработка на барања за надомест на штета 
29/12/2020

Листа на правилници кои се усвоени/променети во текот на 2020 година - УНИКА АД Сопје
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ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 

УНИКА АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата 

деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА 

Австрија.  

Со цел остварување на УНИКА деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало 

да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки: 

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди 

- Развој и одржување на продажната мрежа 

- Искористување на раното влегување на пазарите во развој 

- Гарантирање на квалитет 

- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките 

на европската унија така и во пазарите во развој. 

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА 

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА е развој на Генерални продажни 

места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа. 

Генерално продажно место е: 

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија 

- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција 

- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА 

 Агентот на УНИКА: 

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер 

- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот 

- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа 

- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување 

- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ 

- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од 

остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа. 

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона 

структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки: 

- Подобрување на командната структура 

- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место 

- Воспоставување на линии за известување 

- Хармонизација на продажниот со административниот процес 

- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа. 

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае 

со: 

- Вредностите на компанијата 

- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните 

прирачници) 

- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата 

- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат 

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови 

продажни места.  

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2018 компанијата отвори преку 40 продажни места.Во истите беше 

вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата. 
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Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на УНИКА со 

целите запишани во УНИКА  програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај 

продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата. 

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата  

формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор  за 

усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и 

финансискиот сектор за 20%.  

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа 

цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на 

компанијата. 

 

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО  2021-2025 

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната тсратегија УНИКА 3.0 која треба да 

обезбеди одржлив развој. 

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба: 

• Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и 

Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година 

• Производи кои се занимаваат со одржливост 

• Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели 

• Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и 

подготвеноста да се изврши проценка 

• Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на 

одржливост 

• Одржлива политика за инвестиции 

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, 

Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментов сочинува 65% од сите клиенти, 30% од 

премиите и 25% од приходот, штом компаниите AXA бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од 

клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.  

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.  

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште 

во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на 

редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. 

Дигитално проширување кон Германија со Чериск.  

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, 

својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во 

Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за 

осигурување за патувања, домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот 

забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни 

иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“. 

 

 

Преку UNIQA Ventures, нејзината програма за корпоративни инкубатори, UNIQA има капитал во 26 
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компании низ цела Европа и има инвестирано приближно. 40 милиони евра во брзорастечки почетни 

компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од 

финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја 

поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. 

Досега се привлечени над 25.000. 

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е 

најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како 

инвеститор и осигурител, решително да се заложи за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе 

инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти 

за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА 

издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, 

планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра. 

 

А. Подобрување на профитабилноста 

 

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА АД Скопје планира да се 

фокусира на следниве приоритетни програми: 

 

- Зголемување на профитабилноста преку  

 

1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување 

2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на 

осигурување и пазарните услови 

3) Подобрување на процесот на решавање на штети 

 

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се 

намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување. 
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Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на 

друштвото кое се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го 

намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување 

кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај 

малите и средни претпријатија УНИКА АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи УНИКА 

Австрија пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај 

овие компании е умерен. 

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот  е производот ВИП, кој ќе понуди 

пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ 

кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи  

за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.  

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата 

за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од 

судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на 

незгодата. 

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош  на осигуреникот 24 часа на 

ден, 365 дена во годината во случај не ненадејни и неочекувани  настани  на осигураниот стан  кои 

налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем. 

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички 

за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на 

патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурано лице додека е на патување за коешто 

платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка. 

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети 

кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен 

агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото 

семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.  

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти 

ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за 

осигурување од сите ризици т.н All Risk според сопствени услови на UNIQA на групациско ниво. 

Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на 

покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од 

осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија. 

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за 

осигурување 

Со измените на законот за здравствено осигурување UNIQA  Македонија  прва закупи лиценца за 

доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од UNIQA group Austria које е водечка 

компанија за здравствено осигурување во Австрија,УНИКА АД Скопје го воведе  новиот производ 

МедUNIQA - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им 

понудиме  осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен 

медицински третман. 

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување 

На клиентите на УНИКА АД Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено 

осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум),покритието се однесува на амбулантно и болничко 

лекување, 24/7 на територијата на Р. Македонија.  

Со избор на еден од овие пакети , на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се 

овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се 

овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на 

клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од 

матичен лекар. 
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Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Македонија и поголемите 

приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA 

здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во 

мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите 

трошоци.  Клиентот постојано се следи преку МедUNIQA контакт центарот, се информира за 

новостите,за нови здравствени установи во мрежата на МедUNIQA, се информира за обемот и 

висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај. 

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење 

на  здравствени услуги и надвор од Македонија, креиравме и нов пакет Оптимум, кој овозможува и 

лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија). 

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со 

задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја 

фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед. 

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред 

се за: 

- Зголемување на палетата на производи кои УНИКА АД Скопје ја нуди на звоите клиенти 
- Зголемување на пазарното учество 

- Зголемување на профитабилноста. 
 

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе 

спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се 

управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста. 

Едукација на вработените и продажната мрежа 

УНИКА АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо 

обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа 

стратегиска цел УНИКА АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде 

друштвото има свој продажни центри. 

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел 

ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во 

кој сака да се развие Друштвото. 

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот 

осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се 

модифицираат веќе постоечките производи. 

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето 

на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на 

УНИКА АД Скопје согласно УНИКА 2.0 планот,како дел од УНИКА Групацијата. 

В.  Подобрување на процесот на решавање на штети 

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот 

развој на процесот на решавање на штети. 

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото 

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети 
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите пракси 

- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами. 
- Ке воведе систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во 

процесот на обработка и ликвидација на штети 
- Ке воведе системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот  на материјалните 

штети. 
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Г.  Управување со инвестициите 

УНИКА АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која  се однесува на период од 5 години. Со 

истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти: 

- Државни хартии од вредност 

- Депозити 
- Средства на тековни сметки 
- Вложување во инвестициони фондови 

 

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има 

развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос 

со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе. 

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат 

Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник. 

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните 

услови. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(201+210+223a+224+225) 

200   744,434,216 728,212,710 

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209) 

201  5 696,076,333 672,160,658 

1. Бруто полисирана премија за осигурување 202   827,544,460 823,176,004 

2. Бруто полисирана премија за соосигурување  203   0 0 

3. Бруто полисирана премија за 
реосигурување/ретроцесија 

204   0 0 

4. Бруто полисирана премија предадена во 
соосигурување  

205   8,258,751 20,147,876 

5. Бруто полисирана премија предадена во 
реосигурување/ ретроцесија 

206   78,332,586 106,819,449 

6. Промена во бруто резервата за преносна 
премија  

207 23 -6,746,535 25,535,976 

7. Промена во бруто резервата за преносна 
премија - дел за соосигурување  

208 23 -10,301,290 1,953,601 

8. Промена во бруто резервата за преносна 
премија - дел за реосигурување 

209 23 -41,322,035 -465,646 

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА   
(211+212+216+217+218+219+223) 

210   18,347,632 14,612,656 

1. Приходи од подружници, придружени 
друштва и заеднички контролирани ентитети  

211   0 0 

2. Приходи од вложувања во земјиште и 
градежни објекти (213+214+215) 

212   0 233,454 

2.1 Приходи од наемнини 213   0 0 

2.2 Приходи од зголемување на вредноста 
на земјиште и градежни објекти 

214   0 0 

2.3 Приходи од продажба на земјиште и 
градежни објекти 

215 16 0 233,454 

3. Приходи од камати 216 13 17,407,958 13,779,858 

4. Позитивни курсни разлики 217 14 726,050 599,344 

5. Вредносно усогласување (нереализирани 
добивки, сведување на објективна вредност) 

218 18.1  14,595 0 

6. Реализирани добивки од продажба на 
финансиски имот  - капитална добивка 
(220+221+222) 

219   0 0 

6.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

220   0 0 

6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

221   0 0 

6.3 Останати финансиски вложувања 222   0 0 

7. Останати приходи од вложувања 223 13  199,029 0 

    III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

223а 7 8,292,467 22,160,001 

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ 
ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

224  7 11,751,645 15,375,945 

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 225  7 9,966,139 3,903,450 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(227+235+245+248+251+261+271+274+275) 

226   719,835,044 755,484,940 

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА 
ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) 

227  6 296,854,371 350,665,699 

1. Бруто исплатени штети  228   317,528,728 350,800,904 

2. Намалување за приходот од бруто 
реализирани регресни побарувања 

229   8,044,582 7,582,860 

3. Бруто исплатени штети – дел за 
соосигурување   

230   5,081,809 1,509,302 

4. Бруто исплатени штети – дел за 
реосигурување/ретроцесија 

231   13,549,461 10,638,014 

5. Промени во бруто резервите за штети  232   -27,541,666 24,357,562 

6. Промени во бруто резервите за штети – дел 
за соосигурување  

233   -4,955,800 -1,548,469 

7. Промени во бруто резервите за штети – дел 
за реосигурување  

234   -28,587,361 6,311,060 

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 
(236+239+242) 

235   0 0 

1. Промени во математичката резерва, нето 
од реосигурување  (237-238) 

236   0 0 

1.1 Промени во бруто математичката 
резерва  

237   0 0 

1.2 Промени во бруто математичката 
резерва  - дел за соосигурување/реосигурување  

238   0 0 

2. Промени во еквилизационата резерва, 
нето од реосигурување (240-241) 

239   0 0 

2.1. Промени во бруто еквилизационата 
резерва 

240   0 0 

2.2 Промени во бруто еквилизационата 
резерва  - дел за соосигурување/реосигурување  

241   0 0 

3. Промени во останатите технички резерви, 
нето од реосигурување (243-244) 

242   0 0 

3.1 Промени во останатите бруто технички 
резерви 

243   0 0 

3.2 Промени во останатите бруто технички 
резерви – дел за соосигурување и реосигурување 

244   0 0 

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА 
РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА 
ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ  
(246-247) 

245   0 0 

1. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик 
е на товар на осигуреникот  

246   0 0 

2. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик 
е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување 
и реосигурување  

247   0 0 

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО 
ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) 

248   8,818,280 8,620,523 

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од 
резултатот) 

249   0 0 

2. Трошоци за попусти (кои не зависат од 
резултатот) 

250   8,818,280 8,620,523 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 

Година што завршува на 31 декември 2020 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) 

251   368,880,106 326,616,966 

1. Трошоци за стекнување 
(253+253a+254+255) 

252   245,274,587 210,341,408 

1.1 Провизија 253 8  193,875,923 157,907,811 

1.2 Бруто плати за вработените во 
внатрешната продажна мрежа 

253а 10  58,020,560 63,831,783 

1.3 Останати трошоци за стекнување 254 9  10,288,414 9,737,413 

1.4 Промена во одложените трошоци за 
стекнување (+/-) 

255  21.А -16,910,310 -21,135,599 

2. Административни трошоци  
(257+258+259+260) 

256   123,605,519 116,275,558 

2.1 Амортизација на материјални средства 
кои служат за вршење на дејноста 

257  16 7,762,485 6,908,736 

2.2 Трошоци за вработените 
(258а+258б+258в+258г+258д) 

258  10 44,248,460 45,727,242 

2.2.1 Плати и надоместоци 258а   28,151,887 29,063,926 

2.2.2 Трошоци за даноци на плати и 
надоместоци на плата 

258б   2,841,436 2,948,336 

2.2.3 Придонеси од задолжително социјално 
осигурување 

258в   11,495,178 11,927,650 

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско 
осигурување за вработени 

258г   0 0 

2.2.5 Останати трошоци за вработени 258д   1,759,959 1,787,330 

2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои 
не вршат дејност (договори за работа, авторски 
договори и други правни односи) заедно со сите 
давачки 

259 10  1,435,499 2,189,025 

2.4 Останати административни трошоци 
(260а+260б+260в) 

260 12  70,159,075 61,450,555 

2.4.1 Трошоци за услуги 260а   42,171,226 35,173,617 

2.4.2 Материјални трошоци 260б   10,718,594 10,999,991 

2.4.3 Трошоци за резервирање и останати 
трошоци од работењето 

260в   17,269,255 15,276,947 

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(262+263+264+265+266+270) 

261   924,818 1,285,406 

1. Амортизација и вредносно 
усогласување на материјални средства кои не 
служат за вршење на дејноста 

262 16 326,120 355,455 

2. Трошоци за камати 263 13 236 931 

3. Негативни курсни разлики 264 14 589,806 929,020 

4. Вредносно усогласување 
(нереализирани загуби, сведување на 
објективна вредност) 

265   0 0 

5. Реализирани загуби од продажба на 
финансиски имот  - капитална загуба 
(267+268+269) 

266   8,656 0 

5.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

267   0 0 

5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

268   0 0 

5.3 Останати финансиски вложувања 269  16 8,656 0 

6. Останати трошоци од вложувања 270   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение) 

Година што завршува на 31 декември 2020 

 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Број на 
белешка 

Износ 

Тековна деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО 
ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) 

271  11 51,288,289 46,782,640 

1. Трошоци за превентива 272   0 0 

2. Останати осигурително технички 
трошоци , намалени за реосигурување  

273   51,288,289 46,782,640 

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА 
ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА  

274 20  -7,938,945 20,690,969 

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И 
ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА 

275   1,008,125 822,737 

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) 

276   24,599,172 0 

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) 

277   0 27,272,230 

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО 
ЗАГУБА  

278 15  7,150,466 111,388 

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК 279   0 0 

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) 

280   17,448,706 0 

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО 
ОДДАНОЧУВАЊE (277-278-279) 

281   0 27,383,618 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 

На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

АКТИВА         

A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) 001 17  5,477,355 5,404,116 

1. Гудвил 002   0  0 

2. Останати нематеријални средства 003   5,477,355 5,404,116 

Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041) 004   751,098,849 722,124,941 

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009) 

005   63,516,346 56,067,468 

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење 
на дејноста (007+008) 

006 16  54,467,571 42,204,830 

1.1 Земјиште 007     0 

1.2 Градежни објекти 008   54,467,571 42,204,830 

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства 
кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012) 

009 16  9,048,775 13,862,638 

2.1 Земјиште 010   0 0 

2.2  Градежни објекти 011   9,048,775 13,862,638 

2.3 Останати материјални средства 012   0 0 

II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО 
ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И 
ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ 
(014+015+016+017+018+019+020) 

013   23,788,512 20,362,630 

1. Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти од вредност во друштва во група - 
подружници 

014   0 0 

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале 
друштва во група - подружници и заеми на друштва во 
група - подружници 

015   0 0 

3.  Акции, удели и останати сопственички 
инструменти во придружени друштва 

016   0 0 

4. Должнички хартии од вредност кои ги издале 
придружени друштва  и заеми на придружени друштва 

017   0 0 

5. Останати финансиски вложувања во друштва во 
група - подружници 

018   0 0 

6. Останати финансиски вложувања во придружени 
друштва  

019   0 0 

7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети 020 19  23,788,512 20,362,630 

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА  
(022+025+030+035+040) 

021   663,793,991 645,694,843 

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до 
достасување (023+024) 

022 18  253,156,330 250,541,055 

1.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

023   264,047 6,016,386 

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

024   252,892,283 244,524,669 

2. Финансиски вложувања расположливи за 
продажба (026+027+028+029) 

025   0 0 

2.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

026   0 0 

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

027   0 0 

2.3 Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти 

028   0 0 

2.4 Акции и удели во инвестициски фондови 029   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

3. Финансиски вложувања за тргување 
(031+032+033+034) 

030 
18.

А 
4,014,530 0 

3.1 Должнички хартии од вредност со рок на 
достасување до една година 

031   0 0 

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

032   0 0 

3.3 Акции, удели и останати  сопственички 
инструменти 

033   0 0 

3.4 Акции и удели во инвестициски фондови 034   4,014,530 0 

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

035 19  406,623,131 395,153,788 

4.1 Дадени депозити 036   406,623,131 395,153,788 

4.2 Заеми обезбедени со хипотека 037   0 0 

4.3 останати заеми 038   0 0 

4.4 Останати пласмани 039   0 0 

5. Деривативни финансиски инструменти 040   0 0 

IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

041   0 0 

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

042   16,867,515 102,034,001 

1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервата за преносна премија 

043 23  9,614,213 61,237,538 

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
математичката резерва 

044   0 0 

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за штети 

045 24  7,253,302 40,796,463 

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за бонуси и попусти 

046   0 0 

5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва 

047   0 0 

6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
останатите технички резерви 

048   0 0 

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
техничките резерви за осигурување на живот каде 
ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот 

049   0 0 

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ 
ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ 
РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) 

050   0 0 

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА 
(052+053) 

051   872,071 5,137,005 

1. Одложени даночни средства 052   0 0 

2. Тековни даночни средства 053   872,071 5,137,005 

Ѓ. ПОБАРУВАЊА  (055+059+063+067) 054   302,207,808 307,703,288 

I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058) 

055   255,430,288 276,572,119 

1. Побарувања од осигуреници   056 20  255,430,288 276,572,119 

2. Побарувања од посредници  057   0 0 

3. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 

058   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Бро
ј на 
бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна година 

Претходна 
деловна година 

1 2 3 4 5 

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ 
И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062) 

059   5,014,135 7,799,122 

1. Побарувања по основ на премија за 
сооосигурување и реосигурување  

060   0 0 

2. Побарувања по основ на учество во надомест на 
штети од соосигурување и реосигурување  

061 21  3,796,028 4,568,829 

3. Останати побарувања од работи на соосигурување 
и реосигурување 

062 21  1,218,107 3,230,293 

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066) 063 21  41,763,385 23,332,047 

1. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 

064   24,722,923 14,669,454 

2. Побарувања по основ на финансиски вложувања 065   14,563,994 7,575,546 

3. Останати побарувања 066   2,476,468 1,087,047 

IV. ПОБАРУВАЊА  ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А 
НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ 

067   0 0 

Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА  (069+072+077) 068   24,695,679 21,349,405 

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071) 

069   4,045,130 5,369,298 

1. Опрема 070 16  4,045,130 5,369,298 

2. Останати материјални средства 071   0 0 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) 

072 22  20,650,549 15,980,107 

1. Парични средства во банка 073   20,650,470 15,975,095 

2. Парични средства во благајна 074   79 5,012 

3. Издвоени парични средства за покривање на 
математичката резерва 

075   0 0 

4. Останати парични средства и парични еквиваленти 076   0 0 

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 077   0 0 

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  
(079+080+081) 

078   135,693,581 118,783,271 

1. Претходно пресметани приходи по основ на камати 
и наемнини 

079   0 0 

2. Одложени трошоци на стекнување 080 
21.

А 
135,693,581 118,783,271 

3. Останати пресметани приходи и одложени 
трошоци  

081   0 0 

З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА 
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ 

082   0 0 

Ѕ. ВКУПНА АКТИВА  (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З) 083   1,236,912,858 1,282,536,027 

И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА 084   202,757,184 166,791,289 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

бел
ешк

а 

Износ 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 5 

ПАСИВА         

А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-
102+103-104) 

085   375,539,116 358,090,410 

I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089) 086 26  184,002,981 184,002,981 

1. Запишан капитал од обични акции 087   184,002,981 184,002,981 

2. Запишан капитал од приоритетни акции 088   0 0 

3. Запишан а неуплатен капитал 089   0 0 

II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 090   0 0 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094) 091   0 0 

1. Материјални средства 092   0 0 

2. Финансиски вложувања 093   0 0 

3. Останати ревалоризациони резерви 094   0 0 

IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100) 095 26  89,384,724 89,384,724 

1. Законски резерви 096   89,384,724 89,384,724 

2. Статутарни резерви 097   0 0 

3. Резерви за сопствени акции 098   0 0 

4. Откупени сопствени акции  099   0 0 

5 Останати резерви 100   0 0 

V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА  101   84,702,705 112,086,323 

VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА 102   0 0 

VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН 
ПЕРИОД 

103   17,448,706 0 

VIII.  ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН 
ПЕРИОД 

104   0 27,383,618 

Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ 105   0 0 

В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ  
(107+108+109+110+111+112) 

106   724,499,516 758,787,717 

I. Бруто резерви за преносни премии 107 23  397,149,989 403,896,524 

II. Бруто математичка резерва 108   0 0 

III. Бруто резерви за штети 109 24  327,349,527 354,891,193 

IV. Бруто резерви за бонуси и попусти 110   0 0 

V. Бруто еквилизациона резерва 111   0 0 

VI. Бруто останати технички резерви 112   0 0 

Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА 
ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА 
ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК 

113   0 0 

Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116) 114   3,388,913 3,054,528 

1. Резерви за вработени 115   3,388,913 3,054,528 

2. Останати резерви 116   0 0 

Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 
(118+119) 

117   2,753,199 364,517 

1. Одложени даночни обврски 118   0 0 

2. Тековни даночни обврски 119   2,753,199 364,517 

Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА 
ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО 
ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

120   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение) 
На 31 декември 2020 

 

 

Опис на позицијата 

Број 
на 

пози-
ција 

Број 
на 

беле
шка 

Износ 

Тековна 
деловна година 

Претходна 
деловна година 

1 2 3 4 5 

Ж. ОБВРСКИ  (122+126+130) 121   130,732,114 162,238,855 

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125) 

122 25  30,415,811 36,893,207 

1. Обврски спрема осигуреници 123   30,374,030 36,674,448 

2. Обврски спрема застапници и посредници 124   0 0 

3. Останати обврски од непосредни работи на 
осигурување 

125   41,781 218,759 

II. ОБВРСКИ  ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129) 

126 25  63,452,373 94,794,199 

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и 
реосигурување 

127   63,452,373 94,794,199 

2. Обврски по основ на учество во надомест на 
штети 

128   0 0 

3. Останати обврски од работи на соосигурување и 
реосигурување 

129   0 0 

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133) 130 25  36,863,930 30,551,449 

1. Останати обврски од непосредни работи на 
осигурување 

131   21,618,878 16,666,998 

2. Обврски по основ на финансиски вложувања  132   0 0 

3. Останати обврски  133   15,245,052 13,884,451 

З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА  134   0 0 

Ѕ. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ  ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И 
ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА 

135   0 0 

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+Ѕ 136   1,236,912,858 1,282,536,027 

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 137   202,757,184 166,791,289 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ  

Година што завршува на 31 декември 2020 

Позиција 

Бр
ој 
на 
по
зи
ц-
ија 

Акционерски 
капитал 

Преми
и на 

емитир
ани 

акции  

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции  

Ревалоризациона 
резерва 

Нераспределена 
добивка (со знак 
+) или пренесена 
загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  

загуба (со 
знак -) за 
тековната 

година 

Вкупно 
капитал и 
резерви 

Законски 
резерви 

Статутар-
ни резерви 

Резерви 
за 

сопстве
ни акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9 10 11 
12=1+2+7-
8+9+10+11 

Состојба на 1 јануари претходната 
деловна година 

I 184,002,981 0 4,423,240 79,682,688 0 0 84,105,928 0 0 101,528,730 15,836,389 385,474,028 

Промена во сметководствените 
политики 

I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исправка на грешки во 
претходниот период 

I2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состојба на 1 јануари претходната 
деловна година – исправено 

II 184,002,981 0 4,423,240 79,682,688 0 0 84,105,928 0 0 101,528,730 15,836,389 385,474,028 

Добивка или загуба за 
претходната деловна година 

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 -27,383,618 

Добивка или загуба за 
претходната деловна година 

III1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 -27,383,618 

Несопственички промени во 
капиталот 

III2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

III2
,1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

III2
,2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

III2
,3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати несопственички промени 
во капиталот 

III2
,4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сопственички промени во 
капиталот 

IV 0 0 0 5,278,796 0 0 5,278,796 0 0 10,557,593 -15,836,389 0 

Зголемување.намалување на 
акционерскиот капитал 

IV
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати уплати од страна на 
сопствениците 

IV
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исплата на дивиденда 
IV
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останата распределба на 
сопствениците 

IV
4 

0 0 0 5,278,796 0 0 5,278,796 0 0 10,557,593 -15,836,389 0 

Состојба на 31 декември 
претходната деловна година  

V 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение) 

Година што завршува на 31 декември 2020 

 
Состојба на 1 јануари тековната 
деловна година  

VI 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 

Промена во сметководствените 
политики 

VI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исправка на грешки во 
претходниот период 

VI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состојба на 1 јануари тековната 
деловна година – преправено 

VII 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 112,086,323 -27,383,618 358,090,410 

Добивка или загуба за тековната 
деловна година 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,448,706 17,448,706 

Добивка или загуба за тековната  
деловна година 

VIII1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,448,706 17,448,706 

Несопственички промени во 
капиталот 

VIII2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

VIII2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

VIII2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања 
расположливи за продажба 

VIII2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати несопственички промени 
во капиталот 

VIII2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сопственички промени во 
капиталот 

IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 27,383,618 0 

Зголемување/намалување на 
акционерскиот капитал 

IX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останати уплати од страна на 
сопствениците 

IX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исплата на дивиденда IX3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Останата распределба на 
сопствениците 

IX4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,383,618 27,383,618 0 

Состојба на 31 декември 
тековната деловна година  

X 184,002,981 0 4,423,240 84,961,484 0 0 89,384,724 0 0 84,702,705 17,448,706 375,539,116 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
Година што завршува на 31 декември 2020 

ПОЗИЦИЈА 

  Износ 

Број на 
позиција 

Тековна 
деловна 
година 

Претходна 
деловна 
година 

1 2 3 4 

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   а     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ  (301+302+303+304+305) 

300 831,422,759 816,491,545 

1. Премија за осигурување и соосигурување и 
примени аванси 

301 800,692,367 773,928,503 

2. Премија за реосигурување и ретроцесија  302 0 0 

3. Приливи од учество во надомест на штети  303 25,485,831 29,023,234 

4. Примени камати од работи на осигурување 304 0 0 

5. Останати приливи од деловни активности 305 5,244,561 13,539,808 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314) 

306 799,306,987 771,218,902 

1. Исплатени штети, договорени суми на 
осигурување, учество во надомест на штети од 
соосигурување и дадени аванси  

307 327,265,438 341,099,176 

2. Исплатени штети и учество во надомест на 
штети од реосигурување и ретроцесија 

308 0 0 

3. Премија за соосигурување, реосигурување и 
ретроцесија  

309 102,935,728 94,541,681 

4. Надоместоци и други лични расходи  310 101,693,173 111,105,015 

5. Останати трошоци за спроведување на 
осигурување 

311 147,517,480 111,287,600 

6. Платени камати  312 0 0 

7. Данок на добивка и останати јавни давачки  313 30,435,081 28,309,584 

8. Останати одливи од редовни активности  314 89,460,087 84,875,846 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (300-306) 

315 32,115,772 45,272,643 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ (306-300) 

316 0 0 

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  б     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(318+319+320+321+322+323+324+325) 

317 402,772,338 377,813,890 

1. Приливи по основ на  нематеријални средства 318 0 0 

2. Приливи по основ на материјални средства 319 0 0 

3. Приливи по основ на материјални средства кои 
не служат за вршење на дејноста на друштвото 

320 4,479,087 4,099,494 

4. Приливи по основ на вложувања во друштва во 
група – подружници, придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети 

321 0 0 

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат 
до достасување 

322 393,492,652 367,157,586 

6. Приливи по основ на останати финансиски 
пласмани  

323 0 0 

7. Приливи од дивиденди и останати учества во 
добивка 

324 0 0 

8. Приливи од камати  325 4,800,599 6,556,810 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение) 
Година што завршува на 31 декември 2020 
 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
(327+328+329+330+331+332+333+334) 

326 430,353,912 426,031,275 

1. Одливи по основ на нематеријални средства  327 73,238 0 

2. Одливи по основ на материјални средства  328 18,701,059 4,940,554 

3. Одливи по основ на материјални средства кои не 
служат за вршење на дејноста на друштвото  

329 0 0 

4. Одливи по основ на вложувања во друштва во 
група – подружници, придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети  

330 0 0 

5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до 
достасување  

331 407,565,085 421,090,721 

6. Одливи  по основ на останати финансиски 
пласмани  

332 4,014,530 0 

7. Одливи од дивиденди и останати учества во 
добивка  

333 0 0 

8. Одливи од камати   334 0 0 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-
326) 

335 0 0 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-
317) 

336 27,581,574 48,217,385 

В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  в     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (338+339+340) 

337 0 0 

1. Приливи по основ на зголемување на 
акционерскиот капитал 

338 0 0 

2. Приливи по основ на примени краткорочни и 
долгорочни кредити и заеми 

339 0 0 

3. Приливи по основ на останати долгорочни и 
краткорочни обврски 

340 0 0 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (342+343+344) 

341 0 0 

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и 
долгорочни кредити и заеми и останати обврски 

342 0 0 

2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции 343 0 0 

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда  344 0 0 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (337-341) 

345 0 0 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ (341-337) 

346 0 0 

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337) 347 1,234,195,097 1,194,305,435 

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341) 348 1,229,660,899 1,197,250,177 

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348) 349 4,534,198 0 

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347) 350 0 2,944,742 

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ 
НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД  

351 15,980,107 19,254,525 

З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ 
ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

352 136,244 -329,676 

Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД 
 (349-350+351+352)) 

353 20,650,549 15,980,107 
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5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

2020 2019

Бруто полисирани премии       827,544,460       823,176,004 

Промена во преносната премија           6,746,535       (25,535,976)

Бруто приходи од премии       834,290,995       797,640,028 

Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување       (86,591,337)     (126,967,325)

Промена во преносната премија за реосигурување       (51,623,325)           1,487,955 

Трошоци за реосигурување     (138,214,662)     (125,479,370)

Нето приходи од осигурување       696,076,333       672,160,658 

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 

31 декември 2020

Бруто 

полисирана 

премија

Промена во 

преносната 

премија

Преотстапени 

премии за 

реосигурува

ње и 

соосигурува

ње

Промена на 

преносната 

премија за 

реосигурува

ње

Нето приходи 

од 

осигурување

Автоодговорност 441,432,442 (49,189,984)    (9,893,018)                              - 382,349,440   

Каско 67,295,727 (5,763,497)      -                                                - 61,532,230     

Осигурување на имот 103,252,882 41,200,464         (52,050,114)    (48,220,462) 44,182,770     

Осигурување на патници 946,650 201,879                                    -                         - 1,148,529       

Лични незгоди 59,277,540 1,500,962                                -                         - 60,778,502     

Зелен картон 80,840,032 13,004,883     (3,969,000)                              - 89,875,915     

Гранични полиси 1,817,530 102,924                                    -                         - 1,920,454       

Патничко осигурување 6,541,995 2,234,550                                -                         - 8,776,545       

Одговорност 27,416,849 2,810,138       (16,395,057)         (3,795,434) 10,036,496     

Транспорт 11,402,577 (1,137,913)      (4,189,139)                410,583 6,486,108       

Здравствено осигурување 14,969,046 (1,377,500)      -                                   (19,440) 13,572,106     

ЦМР-превоз на стока 4,535,028 (340,761)                     (95,009)                1,428 4,100,686       

Финансиски загуби 7,816,162 3,500,390                                -                         - 11,316,552     

Вкупно   827,544,460         6,746,535     (86,591,337)    (51,623,325)    696,076,333 
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5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 

31 декември 2019

Бруто 

полисирана 

премија

Промена во 

преносната 

премија

Преотстапени 

премии за 

реосигурува

ње и 

соосигурува

ње

Промена на 

преносната 

премија за 

реосигурува

ње

Нето приходи 

од 

осигурување

Автоодговорност 377,431,257 (17,171,262)    -                                                - 360,259,995   

Каско 57,818,455 (3,164,584)      -                                                - 54,653,871     

Осигурување на имот 139,242,304 5,084,784         (102,759,515)           468,887 42,036,460     

Осигурување на патници 2,861,228 126,887                                    -                         - 2,988,115       

Лични незгоди 58,960,460 836,900                                    -                         - 59,797,360     

Зелен картон 116,025,903 (4,974,361)      (9,481,534)                              - 101,570,008   

Гранични полиси 4,873,687 (306,836)                                  -                         - 4,566,851       

Патничко осигурување 17,963,421 548,984                                    -                         - 18,512,405     

Одговорност 24,997,073 (2,296,230)      (10,920,270)         (6,882,511) 4,898,062       

Транспорт 5,144,154 427,079           (3,702,694)              (505,099) 1,363,440       

Здравствено осигурување 6,249,192 (988,553)         -                               8,406,678 13,667,317     

ЦМР-превоз на стока 3,957,028 (823,018)                   (103,312)                         - 3,030,698       

Финансиски загуби 7,651,842 (2,835,766)                               -                         - 4,816,076       

Вкупно   823,176,004     (25,535,976)   (126,967,325)        1,487,955    672,160,658 

6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

2020 2019

Настанати, пријавени и исплатени штети 317,528,728   350,800,904   

Настанати, пријавени и неисплатени штети (51,116,529)    6,223,757       

Настанати непријавени штети 22,300,145     16,815,028     

Резерви за обработка за штети 1,274,718       172,768           

Бруто резерви за штети дел за реосигурување 33,543,161     (4,762,591)      

Бруто реализирани регресни побарувања (8,044,582)      (7,582,860)      

Бруто исплатени штети дел за соосигурување (5,081,809)      (1,509,302)      

Бруто исплатени штети дел за реосигурување (13,549,461)    (10,638,014)    

   296,854,371    349,519,690 
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6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува 

на 31 декември 2020 Настанати, 

пријавени и 

исплатени 

штети

Настанати, 

пријавени и 

неисплатени 

штети

Настанати 

непријавени 

штети

Резерви за 

обработка на 

штети

Бруто 

резерви за 

штети дел за 

реосигурува

ње

Бруто 

реализирани 

регресни 

побарувања

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

соосигурува

ње

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

реосигурува

ње Вкупно

Автоодговорност   163,869,065       2,805,928     23,524,233           943,357                        -      (6,130,932)                        -                        -   185,011,651 

Каско     46,820,869       3,217,778       2,629,358           212,470                        -      (1,913,650)                        -                        -     50,966,825 

Имот     25,928,928   (26,436,310)      (1,472,791)         (106,644)     17,958,299                        -      (5,081,809)   (11,595,149)         (805,476)

Одговорност           110,244       2,594,376         (187,799)             12,033      (2,735,668)                        -                        -           (21,047)         (227,861)

Незгода     33,347,616       6,112,458         (151,522)           224,705                        -                        -                        -                        -     39,533,257 

Зелена карта     34,704,190   (37,723,929)      (2,491,000)           (42,829)     17,493,090                        -                        -                        -     11,939,522 

Гранично осигурување             53,509           (28,388)           (31,120)                 (292)                        -                        -                        -                        -              (6,291)

Патничко осигурување       3,307,288         (482,310)         (278,392)              (3,779)                        -                        -                        -                        -       2,542,807 

Осигурување на патници                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        - 

Зравствено осигурување       4,562,611           240,386           657,442             37,063                        -                        -                        -                        -       5,497,502 

Финансиски загуби       2,956,647                        -                        -                        -                        -                        -                        -      (1,928,055)       1,028,592 

ЦМР       1,846,435         (589,078)           219,549              (4,552)                        -                        -                        -                        -       1,472,354 

Транспорт             21,326         (827,440)         (117,813)               3,186           827,440                        -                        -              (5,210)           (98,511)

  317,528,728   (51,116,529)     22,300,145       1,274,718     33,543,161      (8,044,582)      (5,081,809)   (13,549,461)   296,854,371 
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6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ - продолжение

За годината што завршува 

на 31 декември 2019 Настанати, 

пријавени и 

исплатени 

штети

Настанати, 

пријавени и 

неисплатени 

штети

Настанати 

непријавени 

штети

Резерви за 

обработка на 

штети

Бруто 

резерви за 

штети дел за 

реосигурува

ње

Бруто 

реализирани 

регресни 

побарувања

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

соосигурува

ње

Бруто 

исплатени 

штети дел за 

реосигурува

ње Вкупно

Автоодговорност   190,751,708      (5,693,660)     12,004,754           225,184                        -      (7,582,860)                        -                        -   189,705,126 

Каско     45,746,319      (5,282,959)      (2,942,751)           (47,840)                        -                        -                        -                        -     37,472,769 

Имот     15,104,703      (6,000,593)              (4,379)           (78,636)      (4,762,591)                        -      (1,509,302)      (6,818,619)      (4,069,417)

Одговорност       6,979,289           356,687         (395,258)                 (193)                        -                        -                        -         (692,394)       6,248,131 

Незгода     45,918,204         (166,092)       3,221,596             30,996                        -                        -                        -                        -     49,004,704 

Зелена карта     36,305,860     29,248,137       5,552,099           109,372                        -                        -                        -                        -     71,215,468 

Гранично осигурување               1,998                        -             28,607               1,823                        -                        -                        -                        -             32,428 

Патничко осигурување       3,361,756      (1,026,353)         (713,228)           (47,273)                        -                        -                        -                        -       1,574,902 

Осигурување на патници                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        - 

Зравствено осигурување       2,656,327           249,476           192,874                        -                        -                        -                        -                        -       3,098,677 

Стока во транспорт       3,974,740      (5,460,886)         (129,286)           (20,665)                        -                        -                        -      (3,127,001)      (4,763,098)

  350,800,904       6,223,757     16,815,028           172,768      (4,762,591)      (7,582,860)      (1,509,302)   (10,638,014)   349,519,690 
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7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

2020 2019

Приходи од соосигурување и реосигурување        8,292,467      22,160,001 

Останати осигурително технички приходи:

   Приходи од застапување и посредување во осигурување        9,330,259      11,476,355 

   Приходи од НБО (НН и НО) возила            528,900            734,925 

   Останато        1,892,486        3,164,665 

     11,751,645      15,375,945 

Останати приходи:

   Приходи од отпишани обврски        7,344,960        1,224,396 

   Наплатени казни и пенали                    112                    415 

   Останати приходи        2,621,067        2,678,639 

       9,966,139        3,903,450 

     30,010,251      41,439,396 

8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

2020 2019

Бруто провизии за друштва за застапување  во осигурување 41,423,426 45,081,951

Бруто провизии за застапници во осигурување 57,000,850 51,689,738

Бруто провизии за осигурително брокерски друштва      95,451,647      61,136,122 

   193,875,923    157,907,811 

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

2020 2019

Трошоци за маркетинг и пропаганда        7,952,342        6,445,328 

Трошоци за репрезентација        2,336,072        3,292,085 

     10,288,414        9,737,413 
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10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

2020 2019

Трошоци за бруто плати:

   Нето плати за постојано вработени      66,421,053      70,649,606 

   Даноци и придонеси од плати      34,088,008      37,122,089 

   Останати придонеси за вработени согласно закон        1,759,959        1,787,330 

Вкупно трошоци за бруто плати:    102,269,020    109,559,025 

Трошоци за договор за дело        1,435,499        2,189,025 

   103,704,519    111,748,050 

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

2020 2019

Трошоци  по основ на противпожарен придонес        3,548,386        3,707,801 

Трошоци по основ на придонес за безбедност        9,272,102        8,893,834 

Трошоци по оснав на останати придонеси ФЗО        6,165,840        3,413,090 

Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО        6,422,578        5,765,100 

Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за 

Осигурување        5,339,043        5,421,261 

Трошоци по основ на финансирање на Гарантен Фонд                         -                         - 

Трошоци по основ на штети за посредување      20,540,340      19,581,554 

     51,288,289      46,782,640 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
___________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано) 

 

 

39 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

2020 2019

Трошоци за наемнини      12,874,564      12,090,363 

Трошоци за услуги за одржување        2,756,689        3,287,759 

Канцелариски материјали        3,203,864        3,061,085 

Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги        4,299,257        4,407,006 

Трошоци за комунални услуги        2,983,680        2,957,844 

Трошоци од резервирања        7,977,678        2,985,672 

Трошоци за правни услуги        3,951,945        3,785,729 

Банкарски услуги        2,188,856        2,193,911 

Трошоци за сметководствени услуги и ревизија            981,869        1,070,919 

Потрошено гориво        1,402,733        1,473,481 

Трошоци за останати услуги - преводи            596,164            651,565 

Трошоци за резерви делови            824,089            734,165 

Отпис на ситен инвентар                         -        1,948,738 

Трошоци за весници и списанија        1,093,664            816,147 

Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања            349,407        1,712,272 

Трошоци за стручно усовршување            405,103            144,405 

Трошоци за даноци и такси        5,164,550        1,448,753 

Трошоци за раководење        4,427,775        4,427,775 

Останати трошоци      14,677,188      12,252,966 

     70,159,075      61,450,555 

13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

2020 2019

Приходи од камати      17,407,958      13,779,858 

Приходи од дисконт на обврзници            199,029                         - 

Расходи за камати                    236                    931 

     17,607,223      13,780,789 
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14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

2020 2019

Позитивни курсни разлики 726,050          599,344          

Негативни курсни разлики          (589,806)          (929,020)

136,244          (329,676)         

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

2020 2019

Добивка пред оданочување 24,599,172    (27,272,230)   

Непризнаени расходи за даночни цели 46,924,067    28,453,823    

Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи 71,523,239    1,181,593       

Намалување на даночна основа (наплатени побарувања) 18,583            67,709            

Данок на добивка и даночно непризнаени расходи 7,150,466       111,388          

Ефективна даночна стапка 29.07% -0.41%
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На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за 
обврските на Друштвото. 

 
Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста 

 
На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 13,862,638 
денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 326,120 денари (2019: 355,455). Во текот на 2019 година Друштвото продаден еден објект (стан) со нето 
сегашна вреднот од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари (2019: добивка од 233,454 денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, 
Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност. 

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2020              58,123,146                    26,618,914                6,963,057              11,956,538            103,661,655 

Набавки                                 -                       2,737,387                                 -              15,963,671              18,701,058 

Продажби                                 -                                        -                                 -                                 - 

Состојба на 31 декември, 2020              58,123,146                    29,356,301                6,963,057              27,920,209            122,362,713 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2020              17,435,043                    23,897,691                4,314,982              10,439,811              56,087,527 

Трошок за годината                1,453,079                       3,137,395                    924,160                2,247,851                7,762,485 

Останато                                 -                                        -                                 -                                 -                                 - 

Отуѓувања                                 -                                        -                                 -                                 -                                 - 

Состојба на 31 декември, 2020              18,888,122                    27,035,086                5,239,142              12,687,662              63,850,012 

Нето сметководствена вредност на

 - 31 декември, 2020              39,235,024                       2,321,215                1,723,915              15,232,547              58,512,701 

 - 31 декември, 2019              40,688,103                       2,721,223                2,648,075                1,516,727              47,574,128 

Вложување во 

туѓи објекти

ВкупноГрадежни објекти Мебел, компјутрери 

и опрема

Моторни возила
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На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување 
за обврските на Друштвото. 
Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста 
 
На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 
13,862,638 денари). Во текот на 2019 година беше продаден еден објект (стан) при што беше остварена капитална загуба од 9 илјади денари (2019: добивка 
од 233 илјади денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат 
за вршење на дејност. 

 

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2019              58,123,146                    21,678,359                6,748,437              11,956,538              98,506,480 

Набавки                                 -                       4,940,555                    492,000                                 -                5,432,555 

Продажби                                 -                  (277,380)                                 -                  (277,380)

Состојба на 31 декември, 2019              58,123,146                    26,618,914                6,963,057              11,956,538            103,661,655 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2019              15,981,961                    21,396,976                3,454,030                8,595,425              49,428,392 

Трошок за годината                1,453,082                       2,472,936                1,138,332                1,844,386                6,908,736 

Останато                                 -                            27,779                                 -                                 -                      27,779 

Отуѓувања                                 -                                        -                  (277,380)                                 -                  (277,380)

Состојба на 31 декември, 2019              17,435,043                    23,897,691                4,314,982              10,439,811              56,087,527 

Нето сметководствена вредност на

 - 31 декември, 2019              40,688,103                       2,721,223                2,648,075                1,516,727              47,574,128 

 - 31 декември, 2018              42,141,185                          281,383                3,294,407                3,361,113              49,078,088 

Вложување во 

туѓи објекти

ВкупноГрадежни објекти Мебел, компјутрери 

и опрема

Моторни возила
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На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои 
ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото. 

 

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2020       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Набавки                        -                    73,239          73,239 

Состојба на 31 декември, 2020       5,970,811               3,334,940    9,305,751 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2020           566,695               3,261,701    3,828,396 

Трошок за годината                        -                                -                     - 

Останато                        -                                -                     - 

Состојба на 31 декември, 2020           566,695               3,261,701    3,828,396 

Нето сметководствена вредност на:

 - 31 декември, 2020       5,404,116                    73,239    5,477,355 

 - 31 декември, 2019       5,404,116                                -    5,404,116 

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари, 2019       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Набавки                                -                     - 

Состојба на 31 декември, 2019       5,970,811               3,261,701    9,232,512 

Акумулирана амортизација

Состојба на 1 јануари, 2019       1,928,746               3,261,701    5,190,447 

Трошок за годината                        -                                -                     - 

Останато      (1,362,051)                                -   (1,362,051)

Состојба на 31 декември, 2019           566,695               3,261,701    3,828,396 

Нето сметководствена вредност на:

 - 31 декември, 2019       5,404,116                                -    5,404,116 

 - 31 декември, 2018       4,042,065                                -    4,042,065 

Вкупно

Софтвер

Вложувања во 

изнајмени 

објекти Вкупно

Софтвер

Вложувања во 

изнајмени 

објекти
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Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 253,156,330 денари (2019: 250,524,669 
денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 2.2%до 5.1% (2019: од 2,1% до 5,6%) 
 
18.А). ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ 
 
Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) се 
однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот 
на 2020 година, од промена на објективната вредност, изнесува 14,595 денари. 
 
 
 

 
 
На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на 
доспевање од 1 месец до 5 години (2019: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.01% до 3.0% 
(2019:0,01%до 3%) 
Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2020 година 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 
денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки. 

 
 
 
 
 

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

2020 2019

Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година     252,892,283     244,524,669 

Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година             264,047         6,016,386 

    253,156,330     250,541,055 

19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

2020 2019

Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за 

Осигурување на Република Македонија       23,788,512       20,362,630 

Депозити во домашни банки     406,623,131     395,153,788 

    430,411,643     415,516,418 
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Во текот на 2020 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 20,649 денари 
(2019: 67,709 денари). 

 

 
 

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

2020 2019

Побарувања за премии за осигурување 373,397,284  438,541,717  

Исправка на вредноста (117,966,996) (161,969,598) 

255,430,288  276,572,119  

Движење на исправката на вредност

2020 2019

На 1 јануари 161,969,598  158,783,358  

Трошок за годината, нето од ослободување (7,918,296)      20,758,678     

Отпис на побарувања 36,084,306     17,572,438     

на 31 декември 117,966,996  161,969,598  

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

2020 2019

Побарувања по основ на финансиски вложувања      14,563,994        7,575,546 

Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета      22,877,105      11,996,393 

Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети        3,796,028        4,568,829 

Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување        1,218,107        3,230,293 

Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд            784,204        1,247,749 

Побарувања од вработени            355,347            436,365 

Побарувања по основ на дадени аванси        1,061,614        1,425,312 

Останати средства                         -                         - 

Останати побарувања        2,121,121            650,682 

     46,777,520      31,131,169 
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22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

2020 2019

Сметки во банки:

  - во денари      19,711,043      14,795,876 

  - во странска валута            939,427        1,179,219 

Пари во благајна:

  - во денари                      79                5,012 

  - во странска валута                         -                         - 

     20,650,549      15,980,107 
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23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

2020 2019

Преносна премија     397,149,989     403,896,524 

Преносна премија за реосигурување        (9,614,213)      (61,237,538)

    387,535,776     342,658,986 

Движење на резервирањата за преносната премија

2020 2019

На 1 јануари     342,658,986     318,610,965 

Пренесена премија        (6,746,535)       25,535,976 

Пренесена премија за реосигурување       51,623,325        (1,487,955)

На 31 декември     387,535,776     342,658,986 

Пренесена премија по класи на осигурување

2020 2019

Автоодговорност     244,094,356     194,904,372 

Каско       35,832,462       30,068,965 

Осигурување на имот       32,596,879       73,797,343 

Осигурување на патници             590,764             792,643 

Лични незгоди       25,351,378       26,852,340 

Зелен картон       38,314,872       51,319,755 

Гранични полиси             426,835             529,759 

Патничко осигурување          1,401,613          3,636,163 

Одговорност          9,278,094       12,088,232 

Здравствено осигурување          5,192,229          3,814,729 

Транспорт          1,553,788             415,875 

ЦМР-превоз на стока          2,092,109          1,751,348 

Финансиски загуби             424,610          3,925,000 

    397,149,989     403,896,524 

Пренесена премија за реосигурување/соосигурување

 по класи на осигурување

2020 2019

Транспорт - реосигурување             553,480             142,897 

Имот - реосигурување             732,953       38,651,879 

Имот - соосигурување          3,672,056       13,973,592 

Незгода          1,263,600          1,283,040 

ЦМР                  1,428                           - 

Одговорност  - реосигурување          3,390,696          7,186,130 

Вкупно          9,614,213       61,237,538 
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24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

2020 2019

Настанати, пријавени и неисплатени штети    183,392,442    234,508,971 

Настанати непријавени штети    139,331,131    117,030,986 

Резерви за обработка на штети        4,625,954        3,351,236 

Бруто резерви за штети во реосигурување       (7,253,302)    (40,796,463)

   320,096,225    314,094,730 

Движење на резервирањата на штети

2020 2019

На 1 јануари    314,094,730    294,499,759 

Настанати, пријавени и неисплатени штети    (51,116,529)        7,216,929 

Настанати непријавени штети      22,300,145      16,946,575 

Резерви за обработка на штети        1,274,718            194,058 

Промени во бруто резервите за штети во реосигурување                  (467)       (4,762,591)

На 31 декември    286,552,597    314,094,730 

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на 

осигурување

2020 2019

Автоодговорност    108,596,346    105,790,418 

Каско      12,911,892        9,694,114 

Имот        5,053,395      31,489,705 

ЦМР-стока во транспорт            347,208            936,286 

Транспорт            137,344            964,784 

Незгода      15,103,257        8,990,799 

Зелена карта      27,126,878      64,850,807 

Гранично осигурување                         -              28,388 

Одговорност      12,915,290      10,320,914 

Патничко осигурување            492,235            974,545 

Приватно здравствено            708,597            468,211 

   183,392,442    234,508,971 

Настанати непријавени штети по класи на осигурување

2020 2019

Автоодговорност      95,247,311      71,723,078 

Каско       (4,082,589)       (6,711,947)

Имот            252,669        1,725,460 

Одговорност        1,511,349        1,699,148 

Незгода      16,129,453      16,280,975 

Зелена карта      28,748,921      31,239,921 

Гранично осигурување            189,699            220,819 

ЦМР-стока во транспорт            347,208            127,659 

Транспорт              13,734            131,547 

Патничко осигурување            123,060            401,452 

Здравствено осигурување            850,316            192,874 

   139,331,131    117,030,986 
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24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резерви за обработка на штети

2020 2019

Автоодговорност        3,074,551        2,131,194 

Каско            227,381              14,911 

Имот              79,801            186,445 

Одговорност 72,133 60,100

Незгода            618,964            394,259 

Зелена карта            437,625            480,454 

Гранично осигурување                5,370                5,662 

ЦМР-стока во транспорт                8,054              12,606 

Транспорт                3,186                         - 

Патничко осигурување              40,536              44,315 

Здравствено осигурување              58,353              21,290 

       4,625,954        3,351,236 

25. ОБВРСКИ

2020 2019

Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати 

возила 5,892,567       1,550,638       

Обврски по основ на провизија 11,829,180    11,874,114    

Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси 2,862,333       2,278,418       

Обврски спрема добавувачи во земјата 7,869,509       6,846,397       

Обврски по основ на нето плати 4,903,712       4,033,263       

Обврски по основ на придонеси од плати 2,888,731       3,114,229       

Обврски за даноци од плати 625,548          862,039          

Останати обврски (7,650)             (7,649)             

36,863,930    30,551,449    

Обврски спрема осигуреници по основ на штети      30,374,030      36,674,448 

Останати обврски од непосредни работи на осигурување              41,781            218,759 

     30,415,811      36,893,207 

Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за 

сосигурување        2,153,459      16,608,886 

Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за 

реосигурување

     61,298,914      78,185,313 

     63,452,373      94,794,199 
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26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
 

Акционерски капитал 
 
На 31 декември 2020 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции 
(2019: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2019: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има 
право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, 
односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 
31 декември  2020 и 2019 година е како што следи:  
 

 
 
 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година 
издаде согласнот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Osterreich 
Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrase 21, преку друштвото Сигал Уника 
Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој 
надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје 
 
 
Статутарни резерви  
 
Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во 
резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие 
резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно 
да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот 
минимум.  
 
 

 
 
  

Број на акции

2020 2019 2020 2019

Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија 1,880             1,880             183,904,881 183,904,881 

UNIQA Internacional Beteilgugs Verwattungs 

GMBH, Австрија 1                     1                     98,100            98,100            

1,881             1,881             184,002,981 184,002,981 

ИзносБрој на акции
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК 
 

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го 
заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на 
Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава 
значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна 
делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. 
Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, 
контролата и деловното однесување на Друштвото.  
 
Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема 
осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од 
Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.  
 
Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик 
поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е 
доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по 
договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно 
дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе 
бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.  
 
Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, 
со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување 
се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку 
преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност 
од промената на условите.  
 
Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди 
контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори 
за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво 
кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото. 
 
Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и 
неизвесноста на идните парични текови 
 
Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно 
осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. 
Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве: 
 

Осигурување на возила  
 
Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за 
автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија 
како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на 
зелен картон. 
 
Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување 
на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг 
временски период и истите се покомплексни да се проценат. 

 
Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се 
утврдени со законска регулатива. 
 
Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на 
штетите се ограничени на осигурениот износ. 
 

Осигурување на имот  
 
Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи 
различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите 
кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво. 
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение) 
 

 

Одговорност кон трети лица  

 

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се 
исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. 
Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи 
од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за 
решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат 
релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие 
договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. 
Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.  

 

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се 
презентирани  обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 
2020 и 2019 година. 

 

Усогласеност на средствата и обврските   

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за 
усогласување на средствата и обврските на Друштвото. 

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира 
квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите 
одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните 
текови на средствата и обврските. 

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква 
на техничките резерви. На 31 декември 2020 година дел од вложувањата кои служат како средства 
што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 712,128,182 денари (2019: 
657,854,337 денари). 

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

  

Табела на најзначајни реосигурувачи:

31 декември

2020 2019

УНИКА РЕ АГ 33,782,154 17,985,705

УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ 10,257,095 43,813,470

АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС 3,517,274 4,933,367

АЛИАНЦ ТУРЦИЈА 3,319,674 0

АИГ УК ЛИМИТЕД - ЛОНДОН 2,112,392 243,089

АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД 1,498,124 934,091

УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА 1,474,502 0

АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1,220,581 2,546,615

АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ГЕРМАНИЈА 1,154,900 2,175,665
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27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение) 

 

 

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и 
средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат 
резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да 
надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. 
Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна 
Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по 
договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за 
хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по 
договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 
31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки 
изнесуваат 2.73% (2019: 2.21депозити во банки изнесуваат 56.78% (2019: 59.71%), државните записи 
и државните обврзници изнесуваат 35.55% (2019: 38.08%). Остатокот од паричните срества на 
банкарски сметки во износ од 1,218,967 денари (2019: 1,447,868 денари), како и остатокот од 
Депозитите во банки во износ од 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на 
вложувања кои го покриваат капиталот на Друштвото. 

 

 
  

Усогласеност на средствата и обврските 

2020 2019

Средства 

Парични средства на банкарските сметки      19,431,582      14,532,239 

Банкарски сметки и депозити во банки     404,371,168    392,781,043 

Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ    253,156,330    250,541,055 

Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ        4,014,530                         - 

Друг вид на вложување согласно правилата на АСО      31,154,572                         - 

Др.Резерви согласно Правилник од АСО                         -                         - 

Вкупно вложени средства од техничките резеви    712,128,182    657,854,337 

Обврски (Технички резерви)

Бруто резерви по договори за осигурување    724,499,516    758,787,717 

Дел за реосигурителот    (16,867,515)  (102,034,001)

Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)    707,632,001    656,753,716 

Усогласеност на средствата и обврските        4,496,181        1,100,621 
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО 
 

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да 
продолжи  да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот 
на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос 
на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е 
изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива. 
 

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така 
наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно 
да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква 
на  потребното  ниво  на  маргината  на  солвентност  на  Друштвото,  која  се  пресметува  според 
методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе 
даде повисок резултат. 
 
Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се 
состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат: 

-  уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од 
кумулативни приоритетни акции 

-  резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување 

-  пренесена нераспределена добивка и 

-  нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета 
за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор. 
 
Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал: 
- сопствени акции кои ги поседува Друштвото 

- долгорочни нематеријални средства 

- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година. 

- Други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција 

 
При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од 
пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки: 

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции, 

- Субординирани должнички инструменти 

- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање. 
 
Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги 
принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на 
Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.  
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение) 
 
 

 
 
 
 

 
  

Тековна година
Претходна 

година

1 827,544,460 823,176,004
2 111,049,200 110,674,080
3 33,696,714 33,331,201
4

5

6 144,745,914 144,005,281

7 317,528,728 350,800,904

8 298,897,458 338,653,588

9 0.94 0.97

10 136,252,823 139,018,755

11 3 3

12 988,625,428 951,422,275

13 327,349,527 354,891,193

14 339,552,589 369,002,195

15 325,474,122 312,437,091

16 84,623,272 81,233,644

17 0 0

18

19

20 84,623,272 81,233,644

21 79,657,929 78,420,735

22 136,252,823 139,018,755

1 136,252,823 139,018,755

Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))

MС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност 

Тековна година
Претходна 

година

Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 0,26

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 0,23

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 26/300

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 23/300

Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]

Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])

Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])

Референтен период (во години)

Бруто исплатени штети во референтниот период

Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период

Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период

Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 18/300

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 16/300

Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])

Бруто исплатени штети

Нето исплатени штети

Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)

Неживотно осигурување освен 

здравствено осигурување на кое се 

Бруто полисирана премија

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16
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28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение) 
 

 
 
 

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и 
претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од 
соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска 
противвредност.. 
 
Показател на задолженост 
 

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. 
Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани 
со секоја одделна класа на капиталот. 
 
Показателот на задолженост на 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема 
долгорочни обврски. 

 
  

Износ

100

Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) I 352,613,055

Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции I1 184,002,981

Премии од емитирани обични акции I2 0

Законски и статутарни резерви I3 89,384,724

Пренесена нераспределена добивка I4 84,702,705

Нераспределена добивка од тековната година I5 0

Сопствени акции кои ги поседува друштвото за  осигурување I6 0

Долгорочни нематеријални средства I7 5,477,355

Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година I8 0

Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал II 0

Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции I I1 0

Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции I I2 0

Субординирани должнички инструменти I I3 0

Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање I I4 0

Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. III 352,613,055

Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) IV 0

Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот IV1 0

Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО IV2 0

КАПИТАЛ I + II - IV V 352,613,055

Потребно ниво на маргина на солвентност (за  друштва за  неживотно осигурување) VI1 136,252,823

Потребно ниво на маргина на солвентност (за  друштва за  осигурување на живот) VI2

Капитал VI3 352,613,055

Гарантен фонд* VI4 185,082,000

Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4) VI5 167,531,055

Вишок/недостаток на Капитал (за  неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за  

друштва за  неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)
VI6 216,360,232

Вишок/недостаток на Капитал (за  осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за  

друштва за  осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2 )
VI7

Ознака
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

29.1 Категории на финансиски инструменти   
 

 
 

29.2. Цели на управување со финансиските ризици 
 

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот 
ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат 
првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не 
користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што 
ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија. 

 
29.3. Пазарен ризик 

 
Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските 
ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на 
пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. 

 
29.4. Управување со девизен ризик 

 
Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како 
и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни 
финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се 
вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана 
сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завшува на 31 
декември 2020 и 2019: 

 
 

  

2020 2019

Финансиски средства

Вложувања во заеднички контролирани ентитети 23,788,512 20,362,630

Дадени депозити 406,623,131 395,153,788

Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање 253,156,330 250,541,055

Побарувања за премии 255,430,288 276,572,119

Други побарувања 47,649,591 36,268,174

Пари и парични еквиваленти 20,650,549 15,980,107

1,007,298,401 994,877,873

                        -                         - 

Финансиски обврски

Долгорочни позајмици                         -                         - 

Обврски кон добавувачи и други обврски 136,874,226 165,657,900

136,874,226 165,657,900
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

29.4. Управување со девизен ризик (продолжение) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

31 Декември 2020

Опис на позицијата
Број на 

позиција
МКД

Странска валута и 

валутна клаузула 

ЕВРА

Странска валута и 

валутна клаузула 

УСД

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 8

I. Вкупно средства 001 880,491,058 356,346,118 75,682 1,236,912,858

1. Нематеријални средства 002 5,477,355 0 0 5,477,355

2. Вложувања 003 441,190,589 309,908,260 0 751,098,849

3. Дел за  соосигурување и реосигурување во бруто 

техничките резерви
004 0 16,867,515 0 16,867,515

5. Одложени и тековни даночни средства 006 872,071 0 0 872,071

6. Побарувања 007 273,501,210 28,706,598 0 302,207,808

7. Останати средства 008 23,756,252 863,745 75,682 24,695,679

8. Активни временски разграничувања 009 135,693,581 0 0 135,693,581

II. Вкупно обврски 010 838,814,341 398,098,517 0 1,236,912,858

1. Капитал и резерви 011 102,151,411 273,387,705 0 375,539,116

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 667,530,262 56,969,254 0 724,499,516

5. Останати резерви 015 3,388,913 0 0 3,388,913

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 2,753,199 0 0 2,753,199

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, 

соосигурување и реосигурување, и останати обврски
018 62,990,556 67,741,558 0 130,732,114

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0

III. Разлика - неусогласена валутна структура 020 41,676,717 -41,752,399 75,682 0

31 Декември 2019

Опис на позицијата
Број на 

позиција
МКД

Странска валута и 

валутна клаузула 

ЕВРА

Странска валута и 

валутна клаузула 

УСД

ВКУПНО 

1 2 3 4 5 8

I. Вкупно средства 001 804,774,661 477,733,366 28,000 1,282,536,027

1. Нематеријални средства 002 5,404,116 0 0 5,404,116

2. Вложувања 003 363,019,959 359,104,982 0 722,124,941

3. Дел за  соосигурување и реосигурување во бруто 

техничките резерви
004 0 102,034,001 0 102,034,001

5. Одложени и тековни даночни средства 006 5,137,005 0 0 5,137,005

6. Побарувања 007 292,260,123 15,443,165 0 307,703,288

7. Останати средства 008 20,170,187 1,151,218 28,000 21,349,405

8. Активни временски разграничувања 009 118,783,271 0 0 118,783,271

II. Вкупно обврски 010 828,696,878 453,839,149 0 1,282,536,027

1. Капитал и резерви 011 84,702,705 273,387,705 0 358,090,410

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 660,796,223 97,991,494 758,787,717

5. Останати резерви 015 3,054,528 0 0 3,054,528

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 364,517 364,517

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, 

соосигурување и реосигурување, и останати обврски
018 79,778,905 82,459,950 162,238,855

III. Разлика - неусогласена валутна структура 020 -23,922,217 23,894,217 28,000 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.4. Управување со девизен ризик (продолжение) 

 
Анализа на сензитивноста на странски валути 

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува 
сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата 
на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на 
крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на 
еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во 
случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на 
вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен 
предзнак.     

  
Зголемување од 1% 

 
Намалување од 1% 

 
31 декември, 

2020 
  31 декември, 

2019 

 
31 декември, 

2020 

 
31 декември, 

2019 
        

ЕУР 417,524  (238,942)  (417,524)  238,942 

УСД (757)  (280)  757  280 

 
29.5. Управување со каматниот ризик 

 
Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во 
банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на 
движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки. 

 

 
  

2020 2019

Финансиски средства

Некаматоносни:

Вложувања во заеднички контролирани ентитети        23,788,512      20,362,630 

Побарувања за премии      255,430,288    276,572,119 

Други побарувања        47,649,591      36,268,174 

Пари и парични еквиваленти                        79                5,012 

     326,868,470    333,207,935 

Со фиксна каматна стапка:

  Вложувања кои се чуваат до доспевање      253,156,330    250,541,055 

Со променлива каматна стапка:

  Долгорочни депозити      406,623,131    395,153,788 

  Парични средства        20,650,470      15,975,095 

     427,273,601    411,128,883 

  1,007,298,401    994,877,873 

Финансиски обврски

Некаматоносни:

 Обврски кон добавувачи и други обврски      136,874,226    165,657,900 

     136,874,226    165,657,900 
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.5. Управување со каматниот ризик (продолжение) 
 

Анализа на сензитивноста на каматни стапки 

 
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на 
каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За 
финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под 
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. 
При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е 
зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на 
Раководството за можните промени на каматните стапки. 
 
Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли 
непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била 
повисока, односно пониска, за 8,545,472 денари (2019: 8,222,578 денари). 

 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик 

 
Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при 
обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може 
да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по 
нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од 
договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак 
неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. 
 
Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој 
ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на 
Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент 
на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и 
доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.  
 
Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на 
ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална 
неликвидност. 
 
Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на 
осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно 
осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната 
граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во 
зависност од тоа кој метод дава повисок износ. 
 
Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да 
се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските 
за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат. 
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение) 

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2020 година 

 

 

 

31 декември 2020

Опис на позицијата
Број на 

позиција
до 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години

10 - 15 

години

15 - 20 

години

20 и повеќе 

години
ВКУПНО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Вкупно средства 001 590,724,554 129,104,399 282,950,776 128,574,823 30,598,251 0 74,960,055 1,236,912,858

1. Нематеријални средства 002 0 0 0 5,477,355 0 0 0 5,477,355

2. Вложувања 003 114,433,030 129,104,399 278,905,646 123,097,468 30,598,251 0 74,960,055 751,098,849

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви 004 16,867,515 0 0 0 0 0 0 16,867,515

4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема 

инвестицискиот ризик (договори за осигурување
005 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Одложени и тековни даночни средства 006 872,071 0 0 0 0 0 0 872,071

6. Побарувања 007 302,207,808 0 0 0 0 0 0 302,207,808

7. Останати средства 008 20,650,549 0 4,045,130 0 0 0 0 24,695,679

8. Активни временски разграничувања 009 135,693,581 0 0 0 0 0 0 135,693,581

II. Вкупно обврски 010 695,543,716 128,743,161 29,198,906 189,872,155 6,438,730 2,194,863 184,921,327 1,236,912,858

1. Капитал и резерви 011 17,448,706 0 0 174,087,429 0 0 184,002,981 375,539,116

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 544,553,843 128,575,711 29,142,996 15,448,764 5,708,795 1,069,407 0 724,499,516

4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го 

превзема инвестицискиот ризик
014 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Останати резерви 015 55,854 167,450 55,910 335,962 729,935 1,125,456 918,346 3,388,913

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 2,753,199 0 0 0 0 0 0 2,753,199

7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување 

кај цеденти, по основ на договори за реосигурување
017 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и 

реосигурување, и останати обврски
018 130,732,114 0 0 0 0 0 0 130,732,114

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Разлика - неусогласена рочна структура 020 -104,819,162 361,238 253,751,870 -61,297,332 24,159,521 -2,194,863 -109,961,272 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение) 

 

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2019 година 

 

  

31 декември 2019

Опис на позицијата
Број на 

позиција
до 1 година 1 - 3 години 3 - 5 години 5 - 10 години

10 - 15 

години

15 - 20 

години

20 и повеќе 

години
ВКУПНО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Вкупно средства 001 780,231,608 86,009,244 220,618,564 137,656,107 3,469,763 0 54,550,741 1,282,536,027

1. Нематеријални средства 002 0 0 0 5,404,116 0 0 0 5,404,116

2. Вложувања 003 232,110,663 86,009,244 213,732,539 132,251,991 3,469,763 0 54,550,741 722,124,941

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви 004 102,034,001 0 0 0 0 0 0 102,034,001

4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема 

инвестицискиот ризик (договори за осигурување
005 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Одложени и тековни даночни средства 006 5,137,005 0 0 0 0 0 0 5,137,005

6. Побарувања 007 307,703,288 0 0 0 0 0 0 307,703,288

7. Останати средства 008 14,463,380 0 6,886,025 0 0 0 0 21,349,405

8. Активни временски разграничувања 009 118,783,271 0 0 0 0 0 0 118,783,271

II. Вкупно обврски 010 787,065,060 150,173,260 29,959,908 125,842,621 4,471,207 1,020,990 184,002,981 1,282,536,027

1. Капитал и резерви 011 62,001,106 0 0 112,086,323 0 0 184,002,981 358,090,410

2. Субординирани обврски 012 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Бруто технички резерви 013 559,406,054 150,173,260 29,959,908 13,756,298 4,471,207 1,020,990 0 758,787,717

4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го 

превзема инвестицискиот ризик
014 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Останати резерви 015 3,054,528 0 0 0 0 0 0 3,054,528

6. Одложени и тековни даночни обврски 016 364,517 0 0 0 0 0 0 364,517

7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување 

кај цеденти, по основ на договори за реосигурување
017 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и 

реосигурување, и останати обврски
018 162,238,855 0 0 0 0 0 0 162,238,855

9. Пасивни временски разграничувања 019 0 0 0 0 0 0 0 0

Разлика - неусогласена рочна структура 020 -6,833,452 -64,164,016 190,658,656 11,813,486 -1,001,444 -1,020,990 -129,452,240 0
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.7. Објективна вредност на финансиските инструменти 
 

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број 

на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.  

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се 

подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности 

на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност. 

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на 

вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно 

која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа: 

‒ Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна 

цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти 

во ниво 1.  

‒ Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат 

влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или 

индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на 

активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во 

моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот 

пазар).  

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни 
информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни 
пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за 
ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. 
Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3. 
 

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во износ од 
4,014,530 денари (2019: 0 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето 
имотот по удел на фондовите датумот на известување 

 
Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност 

 
Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските 
обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што следи:  
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Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и 
финансиските обврски 
 

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и 

продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни 

информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства 

и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките 

хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен 

пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на 

финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја 

користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При 

ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични 

карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз 

основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објектнивната вредност 

од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски. 

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на 

нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. 

 
  

Сметковод. 

Вредност

Објективна 

вредност

Сметковод. 

Вредност

Објективна 

вредност

Финансиски средства

Акции, удели и останати  сопственички 

инструменти од вредност во друштва во група 

- подружници         23,788,512           23,788,512     20,362,630     20,362,630 

Дадени депозити       406,623,131         406,623,131  395,153,788  395,153,788 

Финансиски вложувања кои се чуваат до 

доспевање       253,156,330         253,156,330  250,541,055  250,541,055 

Побарувања за премии       255,430,288         255,430,288  276,572,119  276,572,119 

Други побарувања         47,649,591           47,649,591     36,268,174     36,268,174 

Пари и парични еквиваленти         20,650,549           20,650,549     15,980,107     15,980,107 

   1,007,298,401     1,007,298,401  994,877,873  994,877,873 

Финансиски обврски

Обврски кон добавувачи и други обврски       136,874,226         136,874,226  165,657,900  165,657,900 

      136,874,226         136,874,226  165,657,900  165,657,900 

31 декември, 2020 31 декември, 2019
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

29.8. Управување со кредитен ризик 
 
Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност 

да ги подмират своите обврски кон Друштвото.  

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во 

хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како 

потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да 

го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. 

Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа 

на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на 

месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува 

нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на 

побарувањата се врши обезбедување наплата на истите. 

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на 

средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги 

пласира средствата во депозити кај голем број банки. 

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на 

вложувањата во хартии од вредност. 

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго 

кредитно обезбедување 

 
 

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото 
на 31 декември 2020 и 2019 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како 
што е прикажано во билансот на состојба. 
 
Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 30.09% (2019: 31.45%) се 
однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 
40.37% (2019: 39.72%) се однесуваат на орочени депозити. 

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат 
до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 
Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.  

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. 
Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ. 

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој 
што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.  

31 декември

2020 2019

Финансиски средства

Вложувања во заеднички контролирани ентитети 23,788,512 20,362,630

Дадени депозити 406,623,131 395,153,788

Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање 253,156,330 250,541,055

Побарувања за премии 255,430,288 276,572,119

Други побарувања 47,649,591 36,268,174

Пари и парични еквиваленти 20,650,549 15,980,107

1,007,298,401 994,877,873
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.9. Управување со кредитниот ризик 
 
 

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни 
обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна 
концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на 
комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување 
на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.  
 

 

 
 
  

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

Бруто 

изложеност

Исправка на 

вредност

Нето 

изложеност

Недоспеани побарувања      90,925,920                         -      90,925,920 

Доспеани, но не оштетени побарувања      64,395,878                   -            64,395,878 

Доспеани и оштетени побарувања    218,075,486  (117,966,996)    100,108,490 

   373,397,284  (117,966,996)    255,430,288 

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2019 е како што следи:

Бруто 

изложеност

Исправка на 

вредност

Нето 

изложеност

Недоспеани побарувања    131,026,286                         -    131,026,286 

Доспеани, но не оштетени побарувања      45,997,667                   -            45,997,667 

Доспеани и оштетени побарувања    261,517,764  (161,969,598)      99,548,166 

   438,541,717  (161,969,598)    276,572,119 
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29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
29.9. Управување со кредитниот ризик 
 

Исправка на побарувања од купувачи 

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на 
осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста 
на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со 
примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата класификација на 31 
декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот 
на извештајот за финансиска состојба е 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ДОСПЕАНИ ПОБАРУВАЊА

2020

До 90 дена            64,395,878 

91-120 дена            50,770,709 

121-180 дена            34,542,930 

181-330 дена            11,293,844 

331-425 дена              3,501,007 

Над 425 дена                               - 

         164,504,368 

Недоспеани            90,925,920 

2019

До 30 дена            45,997,667 

31-60 дена            48,121,595 

61-120 дена            29,578,702 

121-270 дена            18,304,307 

271-365 дена              3,543,562 

Над 365 дена                               - 

         145,545,833 

Недоспеани          131,026,286 
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30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ  

Продукти, услуги и  главни потрошувачи  

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се 
осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, 
осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк 
асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во 
Република Северна Македонија.  

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и 
приходи од реосигурители.  

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на 
производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги. 

Географски области  

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз 
основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на 
географската локација на средствата. 

Приход од сегменти  

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и 
надомести и финансиски приход. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република 

Македонија

Остатокот од 

Европа 
Вкупно 

2020

Приходи од бруто премија од осигурување  827,544,460                        -  827,544,460 

Приходи од вложувања     18,333,037                        -     18,333,037 

Не-тековни средства * 73,038,831                        -     73,038,831 

Приходи од провизија од реосигурување                        - 8,292,467       8,292,467 

2019

Приходи од бруто премија од осигурување  823,176,004                        -  823,176,004 

Приходи од вложувања     14,379,202                        -     14,379,202 

Не-тековни средства * 66,840,882                        -     66,840,882 

Приходи од провизија од реосигурување                        - 22,160,001     22,160,001 
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31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА 

 

Пресметката на основната/разводнета заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена врз 
основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 
-27,383,618 денари (2019: загуба од 27,383,618 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во 
текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 1,881 (2019: 1,881), пресметано како што 
следува:  

 

 

 

  

Добивка расположива за имателите на обични акции

2020 2019

Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции 17,448,706 -27,383,618

Пондериран просечен број на обични акции

Број на акции

Издадени обични акции на 1 јануари 1,881 1,881

Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември 1,881 1,881

Основна /разводнета (загуба)/добивка по акција (во денари) 9,276 -14,558
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32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА 
 
Поврзани  страни  на  Друштвото  претставуваат  членките  на  Сигал и  УНИКА  групацијата, како и 
Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. 

 

2020 2019

Побарувања:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania        1,206,810        1,715,012 

UNIQA Austria                         -            625,172 

Uniqa Re AG                         -        5,383,740 

Uniqa Lajf AD Skopje                3,000                2,000 

Uniqa Re Lichtenstein AG      11,296,192        4,668,422 

Uniqa Bulgaria                         -            517,163 

Uniqa Romania              12,339              12,297 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            283,561            660,266 

Обврски:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania 2,007,645        1,804,234 

UNIQA Austria 4,547,218        2,580,168 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo 151              33,796 

Uniqa Re AG 33,782,154      17,985,705 

Uniqa IT Services GMBH 58,856            286,492 

Uniqa Re Lichtenstein AG 10,257,095      43,813,470 

Uniqa Croatia                         -              29,730 

Uniqa Serbia                         -              25,517 

Uniqa Bulgaria        1,474,502                         - 

Uniqa Lajf AD Skopje        1,000,000        1,013,570 

Приходи:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania            334,662        1,300,523 

Uniqa Lajf AD Skopje            114,499              98,095 

Uniqa Romania              12,339                         - 

Uniqa Re Lichtenstein AG      13,212,122        6,736,956 

Uniqa A.S. Praga                         -              76,404 

Uniqa Serbia              84,942                         - 

Uniqa Bulgaria            504,360            539,778 

Uniqa Montenegro                         -            299,846 

Uniqa Bosnia and Herzegovina            366,967                         - 

UNIQA Austria                         -            886,670 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            591,134            370,685 

Трошоци:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania        2,422,231        3,107,631 

UNIQA Austria        6,884,308        6,392,499 

Uniqa Re AG      21,966,376      18,387,334 

Uniqa IT Services GMBH        1,179,775            939,976 

Uniqa Lajf AD Skopje        1,347,718                         - 

Uniqa Romania            125,812              79,212 

Uniqa Serbia        1,254,005        1,813,406 

Uniqa Croatia            596,514            177,838 

Uniqa Bulgaria        3,590,488        1,271,466 

Uniqa Montenegro            443,199            532,913 

Uniqa Chech Republic            174,353                         - 

Uniqa Poland        1,276,803                         - 

Uniqa Hungary            199,927            268,916 

Uniqa Bosnia and Herzegovina              52,909              35,883 

Uniqa Re Lichtenstein AG      10,376,139      37,220,085 

Sigal Uniqa Group Austria Kosovo            525,636            579,569 
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32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение) 

Транскации со клучниот менаџерски персонал 

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува: 

 

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ 
 
Судски спорови 
 
На 31 декември 2020 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и 
тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета 
во вкупен износ од 72,635,407 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на 
регрес на исплатена штета во износ од 150,756,683 денари и долгови по основ на полиси за осигурување 
во износ од 55,707,914 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети 
согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни 
консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат 
материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи. 
 
Неизвесни даночни обврски 
 
Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, 
со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на 
Друштвото за периодот од 2017 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни 
даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат 
во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото 
на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат 
потенцијални материјално значајни обврски по овој основ. 
 
Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината 
на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви 
извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој 
извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. 
Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат 
од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што 
можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените 
даноци. 
 
 

34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА  
 
На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на 
осигурување. 
 

35. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска 
валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните: 

 

31 декември 

2020  

31 декември       

2019 

    

ЕУР 61.6940  61.4856 

2020 2019

Краткорочни користи за членовите на УО 7,216,486 8,009,775

7,216,486 8,009,775
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ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ 
 

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се 

изработени од програмерската куќа УЛТРА. Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување 

се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се превземаат и 

обработуваат податоците во интерните системи.  

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС 

програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцелари каде има потреба за пристап и до други 

податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцеларијиите до 

локалната мреза во главната канцеларија. 

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и 

тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците. 

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи 

како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА 

се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни 

потреби и институции. 

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. 

Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата 

линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери. 

Со цел постигнување на операционална стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите 

за работа  со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите глaвните насоки на работа и развој  

на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат: 

1.  Во хардверскиот дел : 

- Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската  и складишната (сториџ) 

инфраструктура како во примарната  локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.  

- Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки  односно апликација за  лог 

менаџмент на системите во двете локации.  

2.  Во софтверскиот дел : 

 

- Изработка и воведување на главната апликација  за работа  (core business – desktop application)  - ОСИС 

нов  модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.  

- Изработка и воведување  во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но 

и сервиси за електронско плаќање  преку платежни карти или мобилна телефонија.  

- Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и 

управува работата со клиенти во повеќе нивоа.  

- Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри 

внатрешната комуникацијата  и синхронизација во сите нивоа.  

- Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, 

нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.  

- Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани 

за услугите на Уника но и за други помошни услуги .  

- Изработка на апликација за он лине продажба на Авто одговорност 

 

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на 

сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати.  
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КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем  на управување Управен и Надзорен 

одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на 

осигурувањето,  

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение 

согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор. 

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена од кои еден од 

нив е независен со 4 годишен мандат. 

Во Друштвото како самостојна и независна единица  функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските 

измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото. 

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев именуван со одлука на Но 2020-0202-14 од 

23.04.2020 година, но функцијата ја презевма од 01.05.2020 година. 
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Членови на УО УНИКА: 

 

1. Претседател на УО: Дритон Азизи  

2. Член: Билјана Стојанов од Скопје 

3. Член: Борче Богески од Скопје 

 

Членови на НО на УНИКА 

 

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија  

2. Член: Алма Тотокоци од Тирана  

3. Член /независен член:   Арбен Чаволи, од Тирана Албанија  

4.   Член: Гералд Мулер од Баден, Австрија 

 

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2020 година се одржани 

следниве седници: 

• Управниот одбoр на Друштвото одржал 69 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на 

Друштвото. 

• Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 16 седници  

• 2 седници на Собранието на Друштвото  

 

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на 

Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се како што 

следи: 

• Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата  

Рб. Членови на Управен Одбор Бруто Плата za 2020 година 

1 Дритон Азизи 2.634.463 МКД 

2 Билјана Стојанов 2.291.011 МКД 

3 Борче Богески 2.291.012 МКД 

 

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за 

осигурување УНИКА АД Скопје. 

• Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје 

Рб. Членови на Управен Одбор Регрес за год.одмор 2020 година 

1 Дритон Азизи 13.333 МКД 

2 Билјана Стојанов 13.333 МКД 

3 Борче Богески 13.333 МКД 

 

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА АД Скопје е исплатен од 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје. 
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Рб. Членови на Управен Одбор Дополнителни примања - бруто износ 

1 Дритон Азизи 8.091 МКД 

2 Билјана Стојанов - 

3 Борче Богески 77.293 МКД 

 

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје. 

Овластен Ревизор 

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД 

Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 24.06.2020 година, донесе одлука бр.2020-0201-7 од 

24.06.2020 година, со која го именуваше Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор 

на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година. 

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до 

Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.18-2-836 од 02.07.2020 за добивање на согласност 

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 

2020 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од 

Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 

став 3 од Законот за супервизија во осигурување. 

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на 

осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на 

согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон 

барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 

3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука  од 14.07.2020 година каде дава согласност 

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 

осигурување УНИКА АД Скопје за 2020 година. 

Контакт: 

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, 

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје  

Ул. Св. Кирил и Методиј 52б/1-20 1000 Скопје,  

Република Северна Македонија  

ЕМБС: 5753368  

ЕДБ: 4030003475973  
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ПРОДАЖНА МРЕЖА 
 

Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови: 

1. Подружница - продажно место Генерална Дирекција бул. Илинден бр.1 

2. Подружница – продажно место Центар, бул.ВМРО бр.3 Скопје 

3. Подружница – продажно место ТЦ Скопје Сити Мол ул.Љубљанска бр.4 Скопје 

4. Подружница - продажно место Чаир ул.Џон Кенеди бр.25/6/002 

5. Подружница - продажно место Капиштец  ул.Васил Ѓоргов 21, Скопје 

6. Подружница – продажно место Ченто, ул.Антон Попов бр.27, Скопје 

7. Подружница – продажно место Карпош, ул.Никола Русински бр.3Б/1/1-6 Скопје 

8. Подружница - продажно место Чаир бр.2 ул.Џон Кенеди бр.1/1-10 Скопје 

9. Подружница - продажно место Ченто бр.2 ул.Алија Авдовиќ бр.1 Скопје 

10. Подружница - продажно место Аеродром ул.бул.Јане Сандански бр.12/5-1 Скопје 

11. Подружница - продажно место Олимпико-Тафталиџе 2,ул.Лондонска бр.1/11  Скопје 

12. Подружница – продажно место Струга ул.Маркс енгелсова бр.6  Струга 

13. Подружница – продажно место Тетово ул.Илинденска бр.51/8 

14. Подружница – продажно место бр.1 ул.29 Ноември бр.68 

15. Подружница - продажно место бр.2 Тетово ул.Љубо Божиновски Пиш бр.бб 

16. Подружница - продажно место број 3-ул.Дреноец-Порој бр.2/1-1 

17. Пoдружница -  продажно место број 1 Куманово ул.11-ти Октомври бр.1/2 Куманово  

18. Подружница – Продажно место бр.2 ул. Плоштад Нова Југославија бр. 1/01 

19. Подружница - продажно место број 3-та Мак ударна бригада бр.2  

20. Подружница – продажно место Струмица ул. Младинска 45 

21. Подружница – продажно место бр.2 ил.Ленинова бр.100 Струмица 

22. Подружница – продажно место Битола ул. Столарска бб/Комплекс безистен 

23. Подружница – продажно место бр.1 ул.Новачки пат бб Битола  

24. Подружница – продажно место бр.2 ул.Генарал Васко Карангелески бр.43-1/ламела 3  

25. Подружница – продажно место Кавадарци ул.Плоштад Маршал Тити бр.11  

26. Подружница – продажно место Гостивар ул.Димитар Влахов бб 

27. Подружница - продажно место број 1 ул.Тоде Богданоски бр.1  

28. Подружница – продажно место Штип ул.Тошо Арсов бр.32 локал 2  

29. Подружница – продажно место Охрид ул.Туристичка бр.60 

30. Подружница – продажно место бр.1 ул.Јане Сандански бр.52 Охрид 

31. Подружница – продажно место Кичево ул.Кузман Јосифовски  Питу бр.бб 

32. Подружница – продажно место Велес ул.Никола Оровчанец бр.1 Велес 

33. Подружница – продажно место бр.1, ул.АСНОМ бр.15 Велес 

34. Подружница – продажно место Кочани ул.Тодосие Паунов бр.1 Кочани 

35. Подружница – продажно место бр.1, ул.29 Ноември бр.2/1 

36. Подружница - продажно место бр.1  Гевгелија  ул. Маршал Тито бр,2/1  

37. Подружница- продажно место бр.2 Гевгелија ул. Борис Кидрич бр.17 

38. Подружница - продажно место 1 Прилеп ул.Кузман Ј.Питу бр.37/1-1 

39. Подружница – продажно место Свети Николе ул.Плоштад Илинден бр.2 

40. Подружница – продажно место Ресен ул.Ленинова бр.33 Ресен 

41. Подружница – продажно место Крива Паланка ул.Јоаким Осоговоски бр.230а 

42. Подружница - продажно место бр.1 Неготино ул.Јане Сандански бр.23/1-1 Неготино 

43. Подружница - продажно место Делчево, бул.Македонија бр.2/4 

44. Подружница - продажно место Виница, ул.Илинденска бб 

45. Подружница – продажно место Дебар , ул.Вељко Влаховиќ бб лок 8 

46. Подружница – продажно место Пехчево ул.Истра бр.2а 

47. Подружница – продажно место радовиш ул.22-ри Октомври бр.1/1-1 
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Организациска поставеност на продажната мрежа 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје работите од своја надлежност во однос на формите на организирана 

продажна мрежа истото го обавува преку 

• референти во осигурување,  

• лиценцирани застапници во осигурување,  

• осигурителни брокерски друштва  и  

• друштва за застапување во осигурување. 
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• РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа  во која ке се рефлексира еден од основите постулати 

на Друштвото  

• правилна и навремена информација до потрошувачот, 

• пристапност на продуктите,  

• акцептирано однесување и 

• услужливост. 
 

• ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица- 

лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и 

законските права и обврски. 

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност  на продуктите на УНИКА АД Скопје преку 

мрежна застапеност на територијата на цела Р. Македонија. 

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни 

корисници . 

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за 

унапредување и развој на друштвото. 

• ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување , Друштвото склучува договори со Друштва за 

застапување во осигурување кои согласно законот се организрани како акционерски друштва со утврден капитал 

права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со 

лиценцирано друштво за осгурување и истото врши работи во осигурувањ исклучиво со тоа друштво за осигурување. 

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни 

потрошувачи како и вопоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност сигурност и доверба. 

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително 

ја зајакнува продажната структура на пазарот. 

Ваквата поставеност не си конкурира мегусебно туку напротив овозможува една конзистентост и соработка а се со 

една цел задоволни клиенти. 

• ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА 
 

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осгурително 

брокерски друштва. 

Начинот на регулирање на мегусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во 

рамки на законските права и обврски. 

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект 

на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања. 

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигуритенот брокерско 

друшптво  
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• АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2020 
 

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје на 31 Декември 2020 година брои 138 вработени лица од кои 

преовладуваат оние со ВСС и ССС. 

 

Кадровска политика-администрација 

Структураta на друштвото се потпира врз основа на  позитивното досегашно стекнато  искуство  и врз човечките 

ресурси со кои Друштвото раполага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои 

поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат 

од предметот на работење. 

Друштвото обезбедува константна едукција на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејки ја 

можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на УНИКА Групацијата. 

Соработката во УНИКА Групацијата е на солидно ниво особено соработката на ниво на Сигал Уника Груп  каде 

комуникацијата е поинтензивна. 

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на УНИКА АД Скопје. 

Заштита на потрошувачи 

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите ( осигурениците и корисниците 

на осигурување) УНИКА АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно 

Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја. 

Комисијата за постапување по преставки активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на 

потрошувачите .Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање 

на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите. 

Во тековната 2020 година разгледани беа  465 претставки. 

 

 

 

прием во осигу ру вање ликвидација и 

проценка на штети

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

ДР МР ВСС ВШС ССС НСС Вкупно

0 3 107 1 27 0 138 138 92 21

Број на вработени по кадровска структура

(состојба на последниот ден од Периодот)

Број на вработени во:Просечен број на 

вработени  

(на база на 

сатнина)
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Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на УНИКА АД Скопје заклучно со 31.12.2020: 

Друштво за осигурување UNIQA ад СКопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk 

Регистар на застапници во осигурување 

РБ Застапници во осигурување Број на решение за издавање лиценца за застапник во осигурување Класи на осигурување РБС 

Датум на престанок 

на вршење работи на 

застапување во 

осигурување 

ТЕТОВО 

1 

АГРОН ТАИРИ 09-1175/2 од 28.05.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0651 

  

2 ФАТОН ИДРИЗИ 

09-4166/2 од 15.12.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3- 
109 од 05.02.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,18 

ЗО-0633 

  

3 

АВНИ РЕЏЕПИ УП 19-3-65 од 17.03.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-1392 

  

4 РЕМЗИЈА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ УП 19-3-899 од 15.11.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1612 

  

5 AГОН БАФТИЈАРИ 

УП 19-3-1128 од 19.12.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1852 

  

БИТОЛА 

6 

НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА 09-130/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 

07-3-23 од 22.01.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0587 
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7 

ДУШКО КОСТОВСКИ 09-117/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,18 ЗО-0597 

  

8 ЈОВАН КИТАНОВСКИ 09-123/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0584 

  

9 

СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ УП 07-3-846 од 16.06.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-0852 

  

10 ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА 

УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 
19-3-31 од 27.02.2017 год 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,16,18 ЗО-0096 

  

11 

БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 

УП 07-3-715 од 22.04.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр.  УП 

19-3-31 од 27.02.2017 год 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 
ЗО-0604 

  

12 АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА УП -19-3-486 од 10.04.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 
ЗО-1671 

  

СКОПЈЕ 

13 

АДНАН JAШАР 09-104/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,18 ЗО-0591 

  

14 

ВЛАДИМИР КАИМОВСКИ УП 07-3-317 од 03.06.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-0599 

  

15 

ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ 

09-121/1 од 05/01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. 

09-1491/2 од 20.07.2012 година 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0592 

  

16 

БИДЕ АМБАРИ 

09-110/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр.09- 
1779/1 од 01.10.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,18 ЗО-0581 

  

17 

БОЈАН ОГЊЕНОВСКИ 09-113/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0608 

  



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
______________________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

83 
 
 

18 

АРБЕН НУХИЈИ УП 07-3-931 од 21.11.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,16,18 ЗО-0748 

  

19 

АБДУЛА БАЈРАМИ УП 07-3-12 од 13.01.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-0771 

  

20 

ИВАН ПЕТРОВ УП 07-3-271 од 21.02.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-0814 

  

21 

ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ УП-07-3-10 од 13.01.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,16,18 ЗО-0772 

  

22 

КАТЕРИНА ПРЕНКОВА УП 19-3-73 од 09.03.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-1099 

  

23 

НАДА КОСТОВСКА УП 07-3-1435 од 29.10.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,16,18 ЗО-1028 

  

24 

ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА УП 19-3-32 од 17.02.2016 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,16,18 ЗО-1257 

  

25 

ВАСКО КОКА ЛАНОВ УП 19-3-19 од 16.02.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0818 

  

26 

ЉУБИША СТОШИЌ УП 19-3-280 од 26.10.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1473 

  

27 

МАРТИН БОШКОСКИ УП 19-3-299 од 07.12.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-0334 

  

28 

АНТОНИО НИКОЛОВСКИ УП 19-3-426 од 08.06.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1498 

  

29 

ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА УП 19-3-903 од 14.12.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1622 
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30 

САЊА ЈОВЕСКА УП 19-3-397 од 22.03.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1677 

  

31 

ДАРКО БОЖИНОСКИ УП 19-3-485 од 10.04.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1688 

  

32 

ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА 19-3-425 од 08.06.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО -
1497 

  

33 

ИЛИР МЕХМЕТИ УП 19-3-568 од 23.08.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,18 

ЗО-1594 

  

34 

МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ УП 19-3-40 од 16.02.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-0817 

  

35 

ВЕЛИКА ЈОВАНОВА УП 19-3-577 од 23.08.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1589 

  

36 

АНТОНИО ИВАНОВ УП 19-3-21 од 16.02.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1120 

  

37 

ЌЕФСЕРЕ НУРЕДИНИ УП 18-3-49 од 28.1.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1881 

  

38 

ЛАВДРИМ ВЕЛИУ УП 18-3-44 од 28.1.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1882 

  

39 

А ЛЕЈНА БАЈРАМИ УП 18-3-48 од 28.1.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1880 

  

40 

КРИСТИАН ВУРМО УП 18-3-70 од 11.02.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1885 

  

КУМАНОВО 
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41 

БАРИЈЕ МИСИНИ УП 19-3-23 од 29.01.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,16,18 ЗО-1072 

  

42 

АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ УП 19-3-332 од 19.04.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0733 

  

43 

АНТУН ЧУРИЌ УП 19-3-135 од 13.02.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗO-1638 

  

44 

БЉЕРИМ АБАЗИ УП 19-3-488 од 10.04.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗO-1670 

  

45 

АРСИМ ОСМАНИ УП1 18-3-117 од 06.03.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗO-1670 

  

46 

МИРЈЕТА ФЕТАХИ УП 18-3-931 од 24.12.2020 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-2039 

  

ГОСТИВАР 

47 

МИРА ЉИМ СА ЉИУ 09-129/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0622 

  

48 

АМЕТ ЕМРУЛИ 09-108/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0595 

  

49 

ТОНИ МИЛОШЕСКИ 09-137/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,18 ЗО-0605 

  

50 

АРБЕН КА ДРИЈА 

09-982/4 од 28.05.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 
09-982/4 од 28.05.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0646 

  

ДЕБАР 

51 

ПЛЕУРАТ КУРТИШИ 09-3327/2 од 16.09.2011 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0624 

  



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
______________________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

86 
 
 

КАВАДАРЦИ 

52 

РОДНЕ ТАШЕВА 09-132/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0602 

  

53 

ЌИРО ЈОВКОВ УП 19-3-313 од 28.05.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1083 

  

54 

ДУШИЦА КОСТА ДИНОВА УП 19-3-441 од 27.06.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1501 

  

55 

СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА УП 19-3-849 од 25.09.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1605 

  

ПРИЛЕП 

56 

ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА КОСТОСКА 

09-118/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 
09-2153/2 од 06.12.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0590 

  

НЕГОТИНО 

57 

ВАСО ПЕТРОВ УП19-3-75 од 29.03.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-0626 

  

ГЕВГЕЛИЈА 

58 

МИТКО ЃАВАТА ЛИЕВ 09-3857/2 од 15.11.2011 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-0628 

  

59 

НАДИЦА РИСТОВСКИ УП 10-3-627 од 29.09.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 3О-1195 

  

60 

ТРАЈЧЕ ЛАЗАРОВ УП 19-3-97 од 16.03.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-1104 

  

ОХРИД 
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61 

КЛИМЕ СТОЈАНОСКИ 

09-125/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 
09-1479/2 од 18.07.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0586 

  

62 

ЕЛЕНА НИКОЛОСКА УП 19-3-715 од 13.11.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0773 

  

63 

ЕРДИН ДАЛИП 

09-2380/2 од 20.12.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 

07-3-32 од 24.01.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-0405 

  

64 

ИРИНА ШАЈНОСКА УП 19-3-73 од 25.01.2019 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1365 

  

ВЕЛЕС 

65 

БОЖАНА ОРДЕВА 09-112/1 од 05.01.2012 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-0607 

  

66 ИВАНА КОЦЕВА 

09-2282/2 од 20.05.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 

07-3-22 од 22.01.2013 год 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,18 ЗО-0615 

  

67 

БОЈАН КОЦЕВ УП 19-3-927 од 27.12.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1624 

  

СТРУМИЦА 

68 

ГОРЃЕ КУСИВАНОВ 09-4498/2 од 28.12.2011 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,18 ЗО-0634 

  

69 

СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКА УП 19-3-634 од 22.10.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0903 

  

70 

ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА УП 19-3-635 од 15.10.2015 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-1197 

  

71 

БИЉАНА ПЕТРОВИЌ УП 19-3-48 од 17.03.2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-0781 
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72 

БИЛЈАНА КОЦЕВА УП 19-3-450 од 13.07.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1505 

  

СТРУГА 

73 

УРИМ ДАНИ 

09-1643/2 од 30.08.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 

07-3-62 од 30.01.2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0698 

  

74 

АЉБАН МЕХМЕДИ УП 07-3-949 од ден 21.07.2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

,13,16,18 ЗО-0884 

  

КИЧЕВО 

75 

ЛИРИМ МАКСУДИ УП 19-3-918 од 27.12.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16,18 

ЗO-1623 

  

76 

ШУКРИ АЛИУ УП 19-3-930  од 27.12.2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,18 

ЗO-1625 

  

КОЧАНИ 

77 ВЕСНА КАРАКАШОВСКА 

УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 престанато да важи со донесување на Решение бр.  УП 
19-3-16 од 27.02.2017 год. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
,13,16,18 ЗО-1184 
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Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2020: 

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk 

Регистар на друштва за застапување во осигурување 

Друштво за застапување во осигурување (назив и 

седиште) 

Матичен 

број 

Одговорно 

лице/ 

лиценциран 

застапник и 

РБС 

Број на дозвола за 

вршење на работи на 

застапување во осиг 

урувањето 
РБС 

Службен 

телефонски 

број  / 

Телефакс 
Електронска адреса Веб страна 

Датум на 

престанок со 

вршење работи 

на 

застапување во 

осиг урување 

Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС 

А Д Скопје  бул. Авној бр. 
20/2-23, Скопје 

6755054 

Игор 

Георгиевски 
ЗО-0727 

09-3873/4 од 

28.12.2011 год 
ДЗО05 

02/2454 004 

071/441 555 

contact@lionins.mk , 

igor.georgievski@lionins.mk  

www.lionins. 

mk 
/ 

Друштво за застапување во осигурување РЕА 

ИНШУРЕНС АД Скопје 

ул. Максу т Садик бр.  11, Скопје 

6813810 
Арбен  

Шабани со 

ЗО-0580 

09-1389/2 од 

24.08.2012 год 
ДЗО08 02/2612 647 reainsurancegroup@gmail.com 

www. 
reainsurence 

group.mk 

/ 

Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ 

ВИЗИОН АД Скопје ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје 
6958990 

Дамјан 
Дамјановски 

ЗО-0846 

07-1-858 од 12.06.2014 

год 
ДЗО11 

23225500 , 

070355131 
damjan.damjanovskiv@lifevision.mk  

www. 

lifevision.mk 

/ 

 

 

mailto:georgievigor@yahoo.com
mailto:georgievigor@yahoo.com
mailto:reainsurancegroup@gmail.com
http://www/
http://www/
http://www/
mailto:damjan.damjanovskiv@lifevision.mk
http://www/
http://www/
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Во табелата подолу се презентирани брокерските друштва со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор за соработка заклучно со 31.12.2020: 

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk 

Регистар на осигурително брокерски друштва 

Осигурително Брокерско Друштво (назив и 

седиште) 

Матиче

н број 

Одговорно 

лице/лиценцира

н брокер и РБС 

Број на 

дозвола за 

вршење 

Осигурителн

о Брокерки 

Работи 

РБС 

Службен 

телефонски 

број / 

Телефакс 

Електронска адреса Веб страна на друштвото 

Датум на 

престанок со 

вршење 

осигурителн

о брокерски 

работи 

Осигурително брокерско 

друштво ЈДБ Брокер АД Скопје ул. Градски  Ѕид 

блок 13,  Скопје 

6533027 

Бранкица 
Павлеска со ОБ-

0070 и Јулијана 

Станковска со 
ОБ-0167 

12-27681/2 од 
30.09.2009 

ОБ0
9 

02/3225 810 
02/3173 651 

brankicadonevska@yahoo. 
com 

http://www.jdb.mk/ 

  

Осигурително брокерско 
друштво ИН Брокер АД Скопје ул. Т.Гологанов  бр.   

58/ 

ДТЦ Унија-кат 3, Скопје 

5847974 

Панче Ивановски 

со ОБ-0011 и 

Златко 
Михајловски со 

ОБ-0006 

11-43442/2 од 

03.12.2007 

ОБ0

4 
02/3215 303 info@inbroker@com.mk www.inbroker. com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје 
ул. . Филип Втори Македонски бр. 

15/1-11, Скопје 

6550606 

Владимир 
Кипријановски 

со ОБ-432  и 

Марина 
Тимевска со ОБ-

0150 

09-184/2 од 

28.12.2009 

ОБ1

2 
02/3221 325 office.skopje@legra.cc / 

  

Осигурително брокерско друштво Наше 

Осигурување АД Кочани 
ул. Стево Теодосиевски бр.  2/2, 

2300 Кочани 

6519695 

Верица 

Ѓоргиевска со 

ОБ-0061 и Венцо 
Митев со ОБ-

0051 

12-23704/2 од 
27.07.2009 

ОБ0
8 

03/3270 221 
info@naseosiguruvanje. 

com.mk 
www. naseosiguruvanje. 

com.mk 

  

http://www.jdb.mk/
mailto:info@inbroker@com.mk
mailto:office.skopje@legra.cc
http://www/
http://www/
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Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје 

ул. Загребска бр.   28Б  локал 19, Скопје 
6008135 

Блаже Петрески 

со ОБ-0026 и 

Суазана Ѓукиќ со 
ОБ-0025 

11-23524/2 од 

19.09.2006 

ОБ0

5 

02/3298 356 
02/3298 472 

/355 

wvpskopje@wvp.mk www.wvp.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Делта   Инс 

Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр.  16/3 бр.  

11/1-4, Скопје 

6479952 

Јасмина   

Маџароска 
Сотирова со ОБ-

0047 

12-5156/4 од 
06.04.2009 

ОБ1
0 

02/3208-222 jasminams@mail.com www.deltains. com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво 
Еуромак Брокер АД Скопје 

бул.  Свети Климент Охридски бр. 
52,  Скопје 

5758874 

Жарко 
Јовановски 

со ОБ-0021 и 

Драган 
Лазаревски со 

ОБ- 
0002 

12-50972/3-07 

од 
24.03.2008 

ОБ0

2 

02/3232-951 

02/3231-252 
euromak@euromak. com.mk www.euromak. com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Мобилити АД 
Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.   

54/3, Скопје 

6366067 

Емилија 
Манојлова со 

ОБ-0184 и Владо 

Исјановски со 
ОБ- 

0106 

12-6568/7 од 

15.04.2008 

ОБ0

6 

02/3181 400 
факс. 3181   

409 

contact@mobilitybroker. 

com.mk 

www. mobilitybroker. 

com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер АД 
Скопје ул. Франц Прешерн бр.   85-Б, Скопје 

6367607 

Ѓока Марковиќ 
со ОБ-0035 и 

Дарко 

Атанасовски со 
ОБ-0035 

12-13085/2 од 
23.05.2008 

ОБ0
7 

02/2601 501 contact@pss.mk 

http://www.sedabroker.com.m
k/ 

  

Осигурително брокерско друштво ЕуроЕкспертс АД 
Скопје бул.  Кочо  Рацин  бр.   38/3-13, Скопје 

5747660 

Гоце Атанасов со 
ОБ-0003 и  

Биљана 

Атанасовска  со 
ОБ-0087 

11-47768/2 од 
17.12.2007 

ОБ0
1 

02/3217 217 contact@euroexperts. com.mk www.euroexperts. com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Супер Брокер АД  

ул. А лександар Урдаревски бб, Чучер-Сандево, 

Скопје 

6744944
5 

Сервет Салих со 
ОБ-0153  и 

Јулијана 

Павлова  со ОБ-
0092 

09-3106/2 од 
07.10.2011 

ОБ1
6 

075  416  445 servet.sak@hotmail.com http://www.sb.mk/ 

  

mailto:wvpskopje@wvp.mk
http://www.wvp.mk/
mailto:jasminams@mail.com
http://www/
http://www/
mailto:contact@pss.mk
http://www.sedabroker.com.mk/
http://www.sedabroker.com.mk/
mailto:servet.sak@hotmail.com
http://www.sb.mk/
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Осигурително брокерско 

друштво АМГ Премиум АД Скопје ул. Владимир 
Комаров бр.   31/2- 

4, Скопје 

6344846
7 

А лександар 

Меловски со ОБ- 

0171 

09-3398/2 од 
07.10.2011 

ОБ1
7 

02/3 223 418 

моб. 070/342 
772 факс. 

02/3223 577 

amgpremium@t-home.mk www. amgpremium. com.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Кораб Инс АД 

Скопје ул. Маршал Тито  бр.  33,  Скопје 
6759866 

Даниела 

Јовановска ОБ -

0360  и Горица 

Костова ОБ-0365 

09-355/2 од 

26.01.2012 

ОБ1

8 

078/412 801 
078/412 802 

022/444 607 

contact@korabins.mk, 

korabins@yahoo.com 

www.korabins. com 

  

Осигурително брокерско друштво Церт ус АД Скопје 
ул. Васил  Ѓоргов“ бр.21/1, Скопје 

6782817 

Трајче 

Митровски со 

ОБ-0207 и 
Билјана Петреска 

со ОБ 

-0207 

09-656/2 од 
18.04.2012 

ОБ1
9 

023/256 391 certus@certus.mk www.certus.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД 

Скопје ул. Народен Фронт бр.   29/32, Скопје 
6704115 

Теодора 

Божиновска со 
ОБ -0245  и 

Катарина 

Бошковска со 

ОБ-0351 

09-1712/2 од 

07.06.2011 

ОБ1

5 
072/224 692; polisaplus@hotmail.com, 

http://www. 

polisaplus.com.mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво Мега   Брокер АД 

Кеј 13  Ноември, зграда 3/1, Скопје 
6892469 

Горан   
Василевски со 

ОБ-0303 и А 

лександар 
Велковски со ОБ 

– 0307 

УП 07-1-386 
од 

19.07.2013 

ОБ2

4 
02/3116 001 goranvasilevski67@gmail. com 

https://www. 

megabroker.com. mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен 
Брокер АД Скопје 

Ул. Коле  Неделковски бр.  12А-1, Скопје, 

6805620 

Велко 
Николовски со 

ОБ-0201 и 

Деница 
Мишевска со 

ОБ-0079 

09-1073/5 од 

06.07.2012 

ОБ2

0 
02/3299 929 nob@nob.com.mk http://www.nob. mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво Асуц Брокер АД 
Скопје ул.Едвард Кардељ 26б,  Скопје 

6848397 

Магдалена 
Гечева со ОБ-

0253, Драгица 

Илиевска со ОБ-
0252 

УП-07-1-111 

од 

05.02.2013 

ОБ2
2 

02/3109 168 asucbroker@gmail.com http://www. asucbroker.mk/ 

  

mailto:amgpremium@t-home.mk
http://www/
mailto:contact@korabins.mk
mailto:contact@korabins.mk
mailto:certus@certus.mk
http://www.certus.mk/
mailto:polisaplus@hotmail.com
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
mailto:nob@nob.com.mk
mailto:asucbroker@gmail.com
http://www/
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Осигурително брокерско друштво ЦВО Брокер АД 

ул.15ти Корпус бр.292, Охрид 
6852262 

Пешевска 

Верица   со 
ОБ-0288 и 

Македонка 

Ангеловска. 

УП 07-1-45 од 

21.01.2013 

ОБ2

1 

046/262 884 

046/262 890 
milemilosh@yahoo.com http://cvobroker.mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво С.Т.М. Брокер 

ПЛУС АД Скопје ул. Коце   Металец бр.1д/1-3, 

Скопје 

6919456 

Марјан 
Николовски со 

ОБ-0136 и Стојче 

Стојанов со ОБ- 
0361 

УП 07-1-947 

од 

06.12.2013 

ОБ2
5 

/ m.nikolovski@hotmail.com / 

  

Осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД 

Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр.   2, Скопје 
6923054 

Елена Тодорова 
со ОБ-0040 

Радмила и 

Крстевска 
Веселинова со 

ОБ-0076 

УП 07-1-1011 
од 

26.12.2013 

ОБ2

6 

389  2 315  33 

55 
zv@automakedonija.com.mk http://ambroker.mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД 

Скопје, ул. 1721 бр. 29,   Глумово-Сарај, Скопје 
6932541 

Идриз Нуиши со 

ОБ-0306 Алие 

Нуиши со ОБ-
0329 

УП 07-1-206 
од 

31.01.2014 

ОБ2

7 
/ via.tklincarov@gmail.com 

http://www.via. 

com.mk/index.php/ mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво 

ВЕБЕР ГМА АД Битола, 

ул. Михајло Бојаџиев бр.6, Битола 

6995683 

Зоран Брглевски 
со ОБ-0346 и 

Ивановска 

Лилјана со ОБ-
0210 

УП 07-1-1020 

од 

07.10.2014 

ОБ2

8 
047/220 120 brglevskibr@t-home.mk / 

  

Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД 

БРОКЕР АД Скопје, ул. Н.Русински бр.   3А-1/13, 

Скопје 

7000901 

Горјан 

Трајковски со 

ОБ-0367 и 
Робертина 

Ивановска со 

ОБ-0364 

УП 07-2-1438 

од 

28.11.2014 

ОБ3
0 

389  78-222-
187 

robertina.ivanovska@ 
maktrendbroker.mk 

www. maktrendbroker. mk 

  

Осигурително брокерско друштво СН 
ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, ул. Димитар 

Илиевски Мурато бр.   5, Битола 

7000324 

Зоран 
Пејчиновски со 

ОБ-0350 и 

Христо 
Кондовски со 

ОБ-0349 

УП 07-1-1044 
од 

13.10.2014 

ОБ2

9 
047/553 390 

zoran.pejcinovski@snbroker. 

mk 
www.snbroker.mk 

  

Осигурително брокерско друштво Порше Брокер АД 

Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје 
7074158 

А лександар 
Димитријевиќ со 

ОБ- 0414  и 

Симона 
Илиоска  со ОБ- 

0413 

УП 19-1-436 
од 

24.09.2015 

ОБ3

1 
/ info@porschebroker. com.mk 

http://www. 
porscheleasing.com. 

mk/porse_broker/ 

  

mailto:milemilosh@yahoo.com
http://cvobroker.mk/
mailto:m.nikolovski@hotmail.com
mailto:zv@automakedonija.com.mk
http://ambroker.mk/
mailto:via.tklincarov@gmail.com
mailto:brglevskibr@t-home.mk
http://www/
http://www.snbroker.mk/
http://www/
http://www/
http://www/
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Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД 
Скопје ул. Перо Наков бр.   25,   Гази Баба, Скопје 

7123590 

Васо 
Чавдаровски со 

ОБ-316   и Маја 

Галевска со ОБ-
0426 

УП 19-1-37 од 
01.04.2016 

ОБ3
3 

+389  (0)2 

6134 

159  160 
+389  (0)2 

6134 

159 

radiceska@elekroelemen. 
com.mk 

http://www. eosbroker.mk/ 
brokers.php 

  

Осигурително брокерско друштво РИЗИКО  

ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1- 

28,  Скопје 

7216572 

Борис Спасовски 
со ОБ-0476 и 

Петар 

Стојановски со 
ОБ-0477 

УП 19-1-136 

од 

19.06.2017 

ОБ3

6 
02 316  6222 office@riziko.mk http://www.riziko. mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД 

Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр.  35, Скопје 
7238541 

Горан  Дамчески 

со ОБ-0495 и 
Игор 

Дамчески со ОБ- 

0494 

УП 19-1-258 
од 

10.10.2017 

ОБ- 

0494 

02/   3099   

999 
/ www.winbroker.mk 

  

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР 

АД Струга,  ул. Индустриска бр.  4 – Босна/Пу теви 

Струга 

7215266 

Бојан Спасевски 
со ОБ-0327 и 

Горан Којчески 

со ОБ-0481 

УП 19-1-117 

од 

19.6.2017 

OБ3

5 

/078/355/356 

046/786/991 
auronbroker@gmail.com https://www.auronbroker.com/ 

  

Осигурително брокерско 

друштво БРОЛИНС АД Скопје,  ул. 
8ма Ударна Бригада бр.  31/1-5, Скопје 

7328257 

Лолита 

Младеновска со 

ОБ-0537 и Соња 
Саболиќ со ОБ-

0262 

УП 19-1-904 

од 
27.12.2018 

OБ3

8 
02 315 5955 office@brolins.mk https://brolins.mk/ 

  

Осигурително брокерско 
друштво ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД Скопје,  ул. 1 

бр.  3б,  Ново  Село, Скопје 

7151403 

Бојан Змејковски 
со ОБ-0461 и 

Јовица 

Латиновски со 
ОБ- 

0358 

УП 19-1-640 
од 

2.9.2016 

OБ3

4 
077 677 776 petroiloilbroker@gmail. com https://petrol-oil.mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво МАКОАС 

БРОКЕР А Д СТРУМИЦА,  ул. Јанко Цветинов број 
43,  Струмица 

6884210 

Александар 

Иванов со ОБ-
0565 

УП 19-1-93 од 

25.02.2019 

ОБ4

0 
71271190 

ivanov_aleksandar@hotmail.co

m 

https://makoas.mk 

  

http://www/
http://www/
mailto:office@riziko.mk
http://www.winbroker.mk/
mailto:auronbroker@gmail.com
https://www.auronbroker.com/
mailto:office@brolins.mk
https://brolins.mk/
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D0%B8%D0%BB&rlz=1C1CHBD_enMK737MK737&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D0%B8%D0%BB&aqs=chrome..69i57.1927j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://petrol-oil.mk/
mailto:ivanov_aleksandar@hotmail.com
mailto:ivanov_aleksandar@hotmail.com
https://makoas.mk/
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Осигурително брокерско 
друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,  ул. 

Благој Давков бр.16/1-1, Скопје 

7359276 

Жарко Настевски 

со ОБ-0292, Маја 

Николовска со 
ОБ-0505 

УП 19-1-536 
од 

07.06.2019 

ОБ4

1 
/ smartmoneymk@gmail. com / 

  

Осигурително брокерско 
друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица,  ул. 

Маршал Тито  бр.4- 

1, Струмица 

7379005 
Бранислав 

Најдов 

УП 19-1-639 
од 

27.08.2019 

год 

OБ4

2 

+389  75 330  

002 
ibisins@gmail.com http://ibisins.mk/ 

  

Осигурително брокерско 
друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1723, Сарај, 

Скопје 

7351267 

Таќи Хаџи Лега 

со ОБ-0048 , 
Кристина 

Ќулумоска со 

ОБ-0393 

18-1-50 од 
06.02.2020 

год 

ОБ4

4 

+3890203002

0 
ensa.broker@gmail.com https://ensabroker.mk/ 

  

Осигурително брокерско друштво ОМА ДА 
ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, 

ул. 852 бр.  62,  Скопје 

7432976 
Диме Саров со 

ОБ-0393  

УП1 18-1-465 
од 10.06.2020 

година 

OБ4

5 

+389 3 111 

244 
info@omadainsurance.com https://omadainsurance.com/ 

  

 

  

mailto:ibisins@gmail.com
http://ibisins.mk/
mailto:ensa.broker@gmail.com
https://ensabroker.mk/
mailto:info@omadainsurance.com
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Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор: 

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk 

Регистар на туристички агенции 

Туристичка агенција (назив и седиште) Овластено лице 

Број и Датум на 

склучување на 

Договор за 

продажба на 

полиси 

патничко 

осигурување 

Класа на 

осигурување 
Град Е-маил Веб страна Важност 

Друштво за транспорт,трговија и услуги  

Лим Бус Дооел Експорт- Импорт - ул.101 

бр.100 Челопек Тетово 

Алим Лимани 
1895/13-2 од 
01.08.2013 

18 Тетово 

limbus-tetov@hotmail. com http://www.limbus. mk/ 

неопределено 

Друштво за трговија,т уризам и услуги  
Шар  Експрес Рамадан Дооел Увоз-Извоз -

ул.Илинденска бб 

локал 2 Тетово 

Рамадан Идризи 
489/12-1 од 

01.03.2012 
18 Тетово info@sharrexpress.com 

https://www. 

sharrexpress.com/ 

неопределено 

Трговско Друштво за производство, 

трговија и превоз на патници А лба 

Туристфарт Дооел Увоз-Извоз -ул. Иво 
Лола  Рибар бр.359 Тетово 

Беким  А ли 
731/11-1 од 

01.04.2011 
18 Тетово 

albaturist_mk@ 

hotmail.com 

www.facebook.com/ 

albaturist.dk/ 

неопределено 

mailto:info@sharrexpress.com
http://www/
http://www/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
______________________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

97 
 
 

Друштво за организација на т уристички 

пат увања и продажба на билети АО 
Генералт урист - ул.Климент Охридски 

бр.60 Скопје 

Аркан Керим 
1006/11-1 од 
06.05.2011 

18 Скопје info@generalturist.mk  

http://www. 
generaltourist.com.mk/ 

неопределено 

Туристичка Агенција Војажер Туристик 

Сервис Доо  -Бул.Авној бр.106-4/6, Скопје 
Мимоза Конеска 

1044/10-1 од 

31.05.2010 
18 Скопје voyager@t-home.mk 

http://www.voyager. 

com.mk/za-nas/ 

неопределено 

Друштво за производство 
,трговија.т уризам и услуги  Гема 

Дооел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид 

Румен 

Атанасоски 

2374/12-1 од 

06.11.2012 
18 Охрид / 

http://www. 
gematravel.com/ 

неопределено 

Компанија Ике Трејд Доо  Скопје 
-ТА Мак Свисс  -ул.Максим Горки бр.17, 

Скопје 

Елизабета 
Дуковска 

1201/10-1 од 

18.06.2010 
18 Скопје 

"macswiss@macswiss. com.mk" 

/ неопределено 

Друштво за промет и т уризам Еуро-Тоурс 
Травел Дооел Експорт- Импорт Тетово 

Емин Бислими 
01/12-1 од 
13.01.2012 

18 Тетово info@etc.mk 

http://www.euroturist. 
com.mk/ 

неопределено 

Трговско Друштво за производство, 

трговија и услуги  Елида  Дооел Експорт 
Импорт - ул.Боро Шаин бр.4 Охрид 

Елида Битрак 
1254/12-1 од 

04.06.2012 
18 Охрид 

" info@elidaturs.mk 
infoelidaturs@yahoo. com" 

http://elidaturs.mk/ неопределено 

Туристичка Агенција ЕМ Травел 
& ЕР Сервис Охрид Доо  - Бул. 

Туристичка бр.50 Охрид 

Михајло  Арсенов 
1511/12-1 од 

09.07.2012 
18 Охрид emtravel@t-home.mk / неопределено 

Туристичка Агенција Каннес Турс Дооел - 

ул.Маршал Тито  Т.Ц Импортане бр.9 

,Гостивар 

Елмедин Хасани 
592/12-1 од 
16.03.2012 

18 Гостивар / / неопределено 

mailto:info@generalturist.mk
http://www/
http://www/
mailto:voyager@t-home.mk
http://www/
http://www/
mailto:info@etc.mk
mailto:info@elidaturs.mk
mailto:info@elidaturs.mk
http://elidaturs.mk/
mailto:emtravel@t-home.mk
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Трговско Друштво за 

производство,трговија ,транспорт и услуги  

Лале  Дооел - с.Пештани Охрид 

Кристијан 
Башоски 

2283/12-1 од 
29.10.2012 

18 Охрид info@laletours.com 

http://www.laletours. 
com/ 

неопределено 

Туристичка Агенција Њујорк Компани 
Експорт Импорт- Бул.Гоце Делчев бб  

Гостивар 

Азис Исмаили 
610/12-1 од 

16.03.2012 
18 Гостивар / / неопределено 

Туристичка Агенција Авионет Доо  - 

ул.Градски Ѕид 4/7 Скопје 

Бојан 
Рафајловски 2367/11-1 од 

01.12.2011 
18 Скопје info@avio.net.mk 

http://www.avio.net. 
mk/page-contact-us/ неопределено 

Друштво за трговија,транспорт,т уризам, 

угостителство и услуги  ТД Делфина Турс 

-Скопје 

Венера  Гиевска 
323/12-1 од 
13.02.2012 

18 Скопје 

info@delfinaturs. com.mk http://www. 

delfinaturs.com.mk/ 

неопределено 

Друштво за т уризам, трговија и услуги  

Хисар Туризам Дооел - ул.Качанички Пат 

бб,  Визбегово Скопје 

Риза Балкан 
1820/13-1 од 

22.07.2013 
18 Скопје / 

http://www.hisartravel. 

com.mk/ 

неопределено 

Друштво за Туризам Либерти Аир Дооел - 

ул.А лександар Здравковиќ бр.20 

Куманово 

Веби Бедиу 
1926/13-1 од 
06.08.2013 

18 Куманово / 

http://www.libertyair. 
info/ 

неопределено 

Друштво за превоз на патници, трговија и 

т уристички услуги  Шарр Травел Дооел 

Експорт-Импорт - ул.Илинденска бр.47 

Тетово 

Мемет  Скендери 
2258/13 од 

17.09.2013 
18 Тетово 

sharrturist_memet@ 

hotmail.com 

/ неопределено 

mailto:info@laletours.com
mailto:info@avio.net.mk
http://www.avio.net/
http://www.avio.net/
http://www/
http://www/
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Друштво за производство, трговија и 
превоз на патници и стоки Еуро- Спринт 

Дооел,Тетово 

Ајет Селмани 
2256/13 од 

17.09.2013 
18 Тетово euro-sprint@live.com 

http://www.eurosprint. 
com.mk/ 

неопределено 

Друштво за трговија и услуги Вардар -

Турс Митат  Дооел Експорт Импорт - 

ул.Цветан Димов бр.29 

ТЦ Чаирчанка локал 4 Скопје 

Митат Зеќири 
1763/13-1 од 

01.07.2013 
18 Скопје / / неопределено 

Друштво за производство, трговија и 

услуги  ИТА АИР Травел Дооел Увоз-

Извоз - ул.Битпазарска бр.37 
Чаир Скопје 

Енвер Асани 
370/13 од 

13.02.2013 
18 Скопје itaair@hotmail.com / неопределено 

Друштво за т уризам, промет и услуги  Џет 

Ер Конекшн Доо  - ул.Битпазарска бр.75 

Чаир Скопје 

Атнан А деми 
203/11-1 од 

01.02.2011 
18 Скопје / / неопределено 

Друштво за автотранспорт, трговија и 

услуги  ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз 
Дооел,Подружница Туристичка Агенција 

Мартин - ул.Ленинов бр.18 Велес 

Божана  Ордева 
02/11-1 од 
03.01.2011 

18 Велес 

info@martintravel. com.mk https://martintravel. 

com.mk/web/ 

неопределено 

Друштво за т уризам ,трговија и услуги  

Еуро Турист Зибер Дооел - ул.Илинденска 

бр.64/9 Тетово 

Зибер Бислими 
1030/13-1 од 
09.04.2013 

18 Тетово / / неопределено 

mailto:euro-sprint@live.com
mailto:itaair@hotmail.com
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Друштво за производство, трговија и 

услуги  Либертас Флај Дооел Увоз- Извоз - 

ул.Битпазарска бр.19 Скопје 

Назмие Пацоли- 
Бектеши 

2200/11-1 од 
01.09.2011 

18 Скопје 

libertasskp@hotmail. com 

/ неопределено 

Друштво за производство,т уризам, 

трговија и услуги  Шар  Реисен Дооел 

Експорт-Импорт - ул.Маршал Тито  бр.146 

Тетово 

Јумни Јакупи 
03/11-1 од 

03.01.2011 
18 Тетово / / неопределено 

Друштво за т уризам, трговија и услуги  

АА. Скај Лаин  Дооел - Бул. Кочо  Рацин 
бр.14 локал 10  Скопје 

Сеад Зиљкиќ 
1011/12-1 од 

02.05.2012 
18 Скопје 

sky.line2012@yahoo. com http://www.skyline. mk/ 

неопределено 

Друштво за т уризам,услуги,трговија и 

превоз Сат-Бус  Травел Дооел Увоз-Извоз 

- ул.Борис Кидрич бб  Тетово 

Дритон  Исмаили 
2336/13 од 
26.09.2013 

18 Скопје info@satbus.mk http://satbus.mk/ неопределено 

Друштво за промет,трговија и услуги  Саб 

Турс Дооел Увоз Извоз 

- ул.Цветан Димов ТЦ Чаирчанка лок.5, 
Скопје 

Бурхан А лили 
1401/18970 од 

01.10.2019 
18 Скопје / / 01.10.2021 

Друштво за транспорт,трговија и услуги  
Идо -Тоурс  Дооел Експорт- Импорт -

ул.174 бр.18 с.Мала Речица- Тетово 

Несим  Исмаиљи 
1401-1088 од 

11.03.2014 
18 Скопје 

NFO@IDOTOURS. 

COM.MK 

http://idotours.com. mk/ 

неопределено 

mailto:info@satbus.mk
http://satbus.mk/
http://idotours.com/
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Друштво за услуги, трговија,деловни 
активности и образование ЈК Травел 

Дооел Увоз- Извоз Битола- ул.Страшо 
Пинџур бр.7 Битола 

Горан  Јошевски 
1401-1208 од 

14.03.2014 
18 Скопје 

jktravelclient@gmail. com 

https://jk.com.mk/ неопределено 

Јавно трговско друштво за т 

уризам,трговија и услуги  Христо 

Пајаковски и др.Орбита Битола ЈТД 
-ул.Прилепска бр.13/А/7 Битола 

Миле Пајаковски 
1401-1446 од 

04.04.2014 
18 Скопје 

"ta_orbita@t-home.mk 

info@orbita.mk 

www.orbita.mk неопределено 

Друштво за транспорт, трговија и т 

уристички услуги  Рилиндја Турист Дооел 

Експорт-Импорт Тетово ул.Илинденска 
бр.81/А Тетово 

Мирсад Рамадани 
1401-3532 од 

27.10.2014 
18 Тетово / http://rilindjaturist.com неопределено 

Агенција за т уризам и услуги Пеликан 

Љубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова 

бр.33 Ресен 

Љубин 

Котевски 
1401/18859 од 

30.09.2019 
18 Ресен 

pelikan_mak@yahoo. com 

/ 30.09.2021 

Друштво за производство 
,трговија и услуги  Арби  Реисен Дооел 

Експорт-Импорт - ул.Ван Вардарска бб  

Тетово 

Севди  Емшија 
1401/21372 од 

25.11.2016 
18 Тетово / 

http://www.arbi- 

reisen.de/ 

неопределено 

Друштво за транспорт, трговија и т 

уристички услуги   Полог  Турист 

- ИИБ  Дооел Тетово 

Кујтим Шабани 
1401/18862 од 

30.09.2019 
18 Тетово 

tetove@pollogturist. ch 

www.pollogturist.ch 30.09.2021 

mailto:ta_orbita@t-home.mk
mailto:ta_orbita@t-home.mk
http://www.orbita.mk/
http://rilindjaturist.com/
http://www.pollogturist.ch/
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Трговско друштво за угостителство, т 

уризам, трговија и услуги  Вис Пој Дооел 
Охрид - бул.Македонски Просветители 

бр.1 Охрид 

Олег Маленко 
1401/18855 од 

30.09.2019 
18 Охрид info@vispoj.com.mk 

http://vispoj.com. 
mk/mak/ 

30.09.2021 

Друштво за производство, трговија и 

услуги  Маркијан Амон  Дооел увоз-извоз 
Прилеп, 

Туристичка агенција ОРБИТА -ул. А 

лександар Македонски бр.125А Прилеп 

Сузана 

Ширкоска 

1401/7605 од 

17.04.2018 
18 Прилеп 

dooel_markijan@ 

yahoo.com 

/ 27.03.2020 

Друштво за т уризам и услуги Интер 

Травел Сервис  Охрид Дооел - ул. 
СВ.Климент Охридски бр.37 Охрид 

Олгица 

Мирческа 

1401/24179 од 

12.12.2018 
18 Охрид intravel@t.mk / 12.12.2020 

Друштво за т уризам, трговија и услуги  

Туристичка Агенција Конзул  Травел 
Дооел Скопје - ул.Никола Карев 

бр.20/локал 29 

Скопје 

Олга Дика 
1401/1824 од 

25.01.2019 
18 Скопје / / 24.01.2020 

Друштво за т уризам, трговија и услуги  
Туристичка Агенција ДППУ Т Весна  -

Турс Дооел Скопје 

- ул.Анри Барбис бр.61-1/2 
Скопје 

Весна 
Филипова 

1401/1824 од 
25.01.2019 

18 Скопје vesna_tours@yahoo. com / 25.01.2020 

mailto:info@vispoj.com.mk
http://vispoj.com/
http://vispoj.com/
mailto:intravel@t.mk
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Друштво за трговија, транспорт и услуги  

Арсими Цомпани Дооел увоз-извоз Тетово 

Артон 

Нуредини 

1401/2725 од 

07.02.2019 
18 Тетово 

arsim_nuredini@ 

hotmail.com 
/ 07.02.2020 

Друштво за т уризам, трговија и услуги  

Туристичка Агенција Корали Травел 
Дооел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев 

бр.2 

Неготино 

Анита Ѓорчева 
1401/339 од 

04.01.2019 
18 Неготино coralitravel@gmail. com / 04.01.2020 

Туристичка Агенција Викториа 

Турист Цаколи Дооел Скопје 

- ул.Битпазарска бр.89 Скопје 
Чаир 

Нијази  Исени 
1401/3123 од 

13.02.2019 
18 Скопје 

victoriaturist@ 

hotmail.com 
/ 13.02.2020 

Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 

Доо  Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје 

Кисела Вода 

Ана Марија 

А лексова 

1401/3209 од 

14.02.2019 
18 Скопје info@staff.mk / 14.02.2020 

Друштво за трговија, транспорт и услуги  
Фламинго Травел Дооел експорт-импорт 

Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово 

Бесар 

Нуредини 

1401/7657 од 

17.04.2019 
18 Тетово 

besarflamingo@ 

gmail.com 
/ 19.03.2020 

Друштво за производство трговија и 
услуги  Арбус  Травел Дооел Тетово - 

ул.Иво Лола  Рибар бр.345 Тетово 

Ружди Јонузи 
1401/8745 од 

07.05.2019 
18 Тетово 

arbustravel19@ 

gmail.com 
/ 07.05.2020 

mailto:info@staff.mk
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Трговско друштво за трговија и услуги  и т 

уризам Вас Тоур Оператор Доо  -ул. Васил 

Главинов бр.14-2/6 Скопје- Центар 

Беркан Ибиши 
1401/9678 од 

17.05.2019 
18 Скопје gabriela@vas.mk www.vas.mk неопределено 

Друштво за т уризам ЕТЦ Травел Дооел 
Скопје - ул.Васил Главинов бр.3 Скопје 

Центар 

Ветон Груби 
1401/19869 од 

15.10.2019 
18 Скопје vetongrubi@gmail. com / неопределено 

Друштво за транспорт, производство, 
промет и услуги Беса  Транс БТБ Дооел 

експорт - импорт Рашче Скопје -ул.1  бр.1 

Рашче Сарај 

Беким  Хаџиу 
1401/20865 од 

28.10.2019 
18 Скопје besa-trans@hotmail. com / 28.10.2020 

Друштво за трговија и услуги 

Голден Груп Г ТП Дооел Струмица 

- ул.Браќа Миладинови бр.8 
Струмица 

Ељена Павлова 
1401/25549 од 

25.12.2019 
18 Струмица 

goldengrupgtp@ 

hotmail.com 
/ 

  

Друштво за услуги  АВИО ТРАВЕЛ 

ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул Ѓуро Ѓаковиќ 

бр.18-л.2 Скопје 

Блашко 
Велиновски 

1501/20175 од 
09.10.2020 

18 Скопје info@atc.com.mk http://atc.com.mk/ 09.10.2021 

Туристичка агенција ВЕРОНА ТРАВЕЛ 

ТП Бедрие Ракип Рауфи, ул Борис Кидрич 
бр.13/А , Скопје 

Бедрие Рауфи 
1501/25715 од 

28.12.2020 
18 Тетово veronatravel.tp@gmail.com / 

28/06/2021 

 
 
 

 

 

mailto:gabriela@vas.mk
http://www.vas.mk/
mailto:info@atc.com.mk
http://atc.com.mk/
mailto:veronatravel.tp@gmail.com
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Во табелата подолу се презентирани останатите продажни канали со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор: 

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk 

Регистар на останати субјекти 

СУБЈЕКТИ (назив и седиште) ЕМБ БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА 
Класи на 

осигурување 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

(одговорно 

лице) 

Службен 

телефонски 

број/Телефакс 

Електронска адреса Веб страна 

Датум на 

престанок 

на 

соработка 

ОХРИДСКА БАНКА АД 
Скопје, ул. Орце Николов бр. 

54, Скопје 5004756 

1759/09 од 24.12.2009 (0307-1778/1 од 31.12.2009) кој 

престанува да важи со склучување на нов Договор 

бр.  0307/13841 од 25.07.2017 (03-39791/1 од 
18.07.2017) 

Класа 3, 

Класа 9 

Елена 

Танеска  и 

Игор 
Теодосиевски 

Телефон: 
+389  (0)2 3167  

600; Факс: 

+389  (0)2 3117  
164 

obinfo@ob.com.mk  

http://www. 
ohridskabanka. 

mk/ 

  

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД 

Скопје, ул. Манапо бр. 
7, Скопје 5774136 

1656  од 23.07.2012 (3634-1 од 

24.07.2012) 

Класа 3, 

Класа 9 

/ 

Телефон: 

+389  (0)2 2446  
000; Факс: 

+389  (0)2 3219  

901 

info@procreditbank. 

com.mk 

https://www. 
procreditbank. 

com.mk/ 

  

Силк Роуд Банка АД Скопје 
(АЛФА БАНКА АД), 

ул. Даме Груев бр.1, Скопје  
4633148 778/11 од 09.06.2011 (02-9024 од 07.06.2011) 

Класа 3, 
Класа 9 

/ 

Телефон: 
+389  (0)2 3251  

900 

Факс: 
+389  (0)2 3251  

911 

contact@silkroadbank. 
com.mk 

https:// 

silkroadbank. 

com.mk/ 

  

СТОПАНСКА БАНКА АД 

Скопје, ул. 11 
Октомври бр.7, Скопје 

4065549 

2372/08 од 18.11.2008 ; 

2467/08 од 17.12.2008 (01- 

3038  од 28.11.2008 ; 01-3235 od 18.12.2008) 

Класа 3, 

Класа 9 

/ 

Телефон: 

+389  (0)2 3295  
295 

Факс: 

+389  (0)2 3114  
503 

sbank@stb.com.mk 

http://www. 
stb.com.mk/ 

  

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје,  ул. Качанички Пат бр.  
56, Скопје 5268907 

0307/6910 од 14.01.2015 (03- 

42/1 од 09.01.2015) 
Класа 9 / 

Телефон: 

+389(0)2 5514-
777 webinfo@neptun.mk  

https://www. 

neptun.mk/ 

  

 

mailto:obinfo@ob.com.mk
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
mailto:sbank@stb.com.mk
http://www/
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mailto:webinfo@neptun.mk
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ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Друштвото за осигурување Уника а.д. Скопје во текот на деловната 2020 година има склучено договори за 
осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари): 

 

  

Премија Штети 

Број на 
склучен

и 
договор

и 

Бруто 
полисир

ана 
премија 

Бруто 
резерв

и за 
пренос

ни 
премии 

Брoј на 
ликвидир

а-ни 
штети 

Бруто 
исплатен

и 
(ликвиди

ра-ни) 
штети 

Број на 
резерви

ра-ни 
штети 

Бруто 
резерви 

за 
настана

ти и 
пријаве

ни 
штети 

100 101 102 200 201 202 203 

КЛАСА 01 - Осигурување од последици на 
несреќен случај - НЕЗГОДА 

01 57.659 60.224 25.942 548 33.348 144 15.103 

Осигурување на лица од последици на незгода при 
и надвор од редовна дејност 

0101 357 38.035 16.266 338 30.954 108 14.163 

Осигурување на лица од последици на незгода во 
моторните возила и при извршување на посебна 
дејност 

0102 56.096 13.504 5.775 11 266 6 393 

Осигурување на ученици и студенти од последици 
на незгода и посебни осигурувања на младина од 
последици на незгода 

0103 70 1.884 806 196 2.098 27 459 

Осигурување на гости, посетители на приредби, 
излетници и туристи од последици на незгода 

0104 7 98 42 2 13 0 0 

Осигурување на потрошувачи, претплатници, 
корисници на останати јавни услуги и сл. од 
последици на незгода 

0105 0 0 0 0 0 0 0 

Останати посебни осигурувања од последици на 
незгода 

0106 0 0 0 0 0 0 0 

Задолжително осигурување на патници во јавниот 
сообраќај од последици на незгода 

0107 847 947 591 0 1 2 76 

Осигурување на раководители (менаџери) од 
последици на незгода 

0108 7 5.618 2.403 0 0 0 0 

Останати осигурувања од последици на незгода  0199 275 138 59 1 16 1 12 

КЛАСА 02 - Здравствено осигурување 02 91 14.969 5.192 324 4.563 42 709 

Дополнително здравствено осигурување согласно 
Законот за доброволно здравствено осигурување 

0201 0 0 0 0 0 0 0 

Приватно здравствено осигурување согласно 
Законот за доброволно здравствено осигурување 

0202 0 0 0 0 0 0 0 

Останати доброволни здравствени осигурувања 0299 91 14.969 5.192 324 4.563 42 709 

КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила 
(каско) 

03 3.437 67.247 32.925 674 46.821 183 12.912 

Каско осигурување на моторни возила на сопствен 
погон 

0301 2.607 64.407 31.534 576 41.770 167 11.994 

Останати осигурувања на моторни возила 0399 830 2.840 1.391 98 5.051 16 918 

КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила 
(каско) 

04 0 0 0 0 0 0 0 

Каско осигурување на шински возила 0401 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на шински возила 0499 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови 
(каско) 

05 0 0 0 0 0 0 0 

Каско осигурување на воздухоплови 0501 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на воздухоплови 0599 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти 
(каско) 

06 4 49 25 0 0 0 0 

Каско осигурување на пловни објекти 0601 4 49 25 0 0 0 0 

Останати осигурувања на пловни објекти 0699 0 0 0 0 0 0 0 
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КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз 
(карго) 

07 185 11.402 1.554 7 9 1 137 

Осигурување на стока во меѓународен превоз 0701 174 8.754 1.193 7 9 1 137 

Осигурување на стока во домашен превоз 0702 11 2.648 361 0 0 0 0 

Останати осигурувања на стока во превоз 0799 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и 
природни непогоди 

08 4.977 51.929 15.439 21 18.573 15 2.984 

Осигурување на имот на физички лица 0801 3.695 10.258 3.050 7 588 4 676 

Осигурување на посеви и плодови 
0801
01 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на животни 
0801
02 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
0801
03 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 080105) 

0801
04 

2.331 5.249 1.561 7 588 4 676 

Домаќинско осигурување 
0801
05 

1.139 4.188 1.245 0 0 0 0 

Останати осигурувања на имот на физички лица 
0801
99 

225 821 244 0 0 0 0 

Осигурување на имот на правни лица 0802 1.282 41.671 12.389 14 17.985 11 2.308 

Осигурување на посеви и плодови 
0802
01 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на животни 
0802
02 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
0802
03 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 080205 и 080206) 

0802
04 

833 16.408 4.878 12 585 7 803 

Осигурување на имот на електроенергетски 
претпријатија 

0802
05 

13 15.543 4.621 1 17.371 4 1.505 

Осигурување на имот на телекомуникациски 
претпријатија 

0802
06 

0 0   0 0 0 0 

Останати осигурувања на имот на правни лица 
0802
99 

436 9.720 2.890 1 29 0 0 

КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот 09 1.914 51.324 15.258 231 7.356 42 2.069 

Осигурување на имот на физички лица 0901 1.174 573 170 57 1.123 7 635 

Осигурување на посеви и плодови 
0901
01 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на животни 
0901
02 

0 0   0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
0901
03 

13 25 7 0 0 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 090105) 

0901
04 

0 0   0 0 0 0 

Домаќинско осигурување 
0901
05 

1.159 546 162 30 820 5 614 

Останати осигурувања на имот на физички лица 
0901
99 

2 2 1 27 303 2 21 

Осигурување на имот на правни лица 0902 740 50.751 15.088 174 6.233 35 1.434 

Осигурување на посеви и плодови 
0902
01 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на животни 
0902
02 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
0902
03 

52 4.616 1.372 2 1.095 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 090205 и 090206) 

0902
04 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на имот на електроенергетски 
претпријатија 

0902
05 

20 5.840 1.736 0 0 2 650 

Осигурување на имот на телекомуникациски 
претпријатија 

0902
06 

0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на имот на правни лица 
0902
99 

668 40.295 11.980 172 5.138 33 784 

КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот 89 5.759 103.253 30.697 252 25.929 57 5.053 

Осигурување на имот на физички лица 8901 3.737 10.831 3.220 64 1.711 11 1.311 

Осигурување на посеви и плодови 
8901
01 

0 0 0 0 0 0 0 
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Осигурување на животни 
8901
02 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
8901
03 

13 25 7 0 0 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 890105) 

8901
04 

2.331 5.249 1.561 7 588 4 676 

Домаќинско осигурување 
8901
05 

1.166 4.734 1.407 30 820 5 614 

Останати осигурувања на имот на физички лица 
8901
99 

227 823 245 27 303 2 21 

Осигурување на имот на правни лица 8902 2.022 92.422 27.477 188 24.218 46 3.742 

Осигурување на посеви и плодови 
8902
01 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на животни 
8902
02 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на објекти во градба и монтажа 
8902
03 

52 4.616 1.372 2 1.095 0 0 

Осигурување на градби и/или нивна содржина 
(освен 890205 и 890206) 

8902
04 

833 16.408 4.878 12 585 7 803 

Осигурување на имот на електроенергетски 
претпријатија 

8902
05 

33 21.383 6.357 1 17.371 6 2.155 

Осигурување на имот на телекомуникациски 
претпријатија 

8902
06 

0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на имот на правни лица 
8902
99 

1.104 50.015 14.870 173 5.167 33 784 

КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од 
употреба на моторни возила 

10 96.064 528.436 284.833 3.090 200.485 960 136.071 

Задолжително осигурување на сопственици односно 
корисници на моторни возила од одговорност за 
штети на трети лица (ЗАО) 

1001 79.202 441.243 243.999 2.937 163.868 864 108.596 

Патнички автомобили 
1001
01 

65.784 346.555 191.639 2.468 144.258 709 43.668 

Товарни  возила 
1001
02 

7.393 75.170 41.567 349 14.862 103 24.694 

Автобуси 
1001
03 

576 12.891 7.128 71 3.365 28 36.796 

Влечни возила 
1001
04 

336 231 128 3 45 1 11 

Специјални возила 
1001
05 

67 200 111 0 5 2 192 

Моторцикли и скутери 
1001
06 

3.511 4.809 2.659 15 632 12 2.001 

Приклучни возила 
1001
07 

1.241 401 222 1 6 1 653 

Работни моторни возила 
1001
08 

294 986 545 30 695 8 581 

Возила за време на пробни возења и престој во 
складишта 

1001
09 

0 0 0 0 0 0 0 

Возила за време на доопремување на сопствени 
оски (пер акс) 

1001
10 

0 0 0 0 0 0 0 

Моторни возила со пробни таблици 
1001
11 

0 0 0 0 0 0 0 

Возила за време на поправка во 
автомеханичарски и авторемонтни работилници и 
во работилници за перење и подмачкување 

1001
12 

0 0 0 0 0 0 0 

Возила со посебни регистарски ознаки кои се во 
промет на територија на РМ 

1001
13 

0 0 0 0 0 0 0 

Зелен картон (ЗК) 1002 16.354 80.840 38.315 150 34.704 92 27.127 

Патнички автомобили 
1002
01 

14.532 61.994 29.383 64 15.864 35 4.208 

Товарни  возила 
1002
02 

902 13.940 6.607 72 17.524 41 20.172 

Автобуси 
1002
03 

55 793 376 7 898 15 2.047 

Влечни возила 
1002
04 

0 0 0 0 0 0 0 

Специјални возила 
1002
05 

4 22 10 0 0 0 0 

Моторцикли и скутери 
1002
06 

112 202 96 1 28 0 0 

Приклучни возила 
1002
07 

749 3.889 1.843 6 390 1 700 

Работни моторни возила 
1002
08 

0 0 0 0 0 0 0 
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Гранично осигурување (ГР) 1003 307 1.818 427 1 54 0 0 

Патнички автомобили 
1003
01 

307 1.818 427 1 54 0 0 

Товарни  возила 
1003
02 

0 0 0 0 0 0 0 

Автобуси 
1003
03 

0 0 0 0 0 0 0 

Влечни возила 
1003
04 

0 0 0 0 0 0 0 

Специјални возила 
1003
05 

0 0 0 0 0 0 0 

Моторцикли и скутери 
1003
06 

0 0 0 0 0 0 0 

Приклучни возила 
1003
07 

0 0 0 0 0 0 0 

Работни моторни возила 
1003
08 

0 0 0 0 0 0 0 

Доброволно осигурување на сопственици, односно 
корисници на моторни возила од одговорност за 
штети на трети лица 

1004 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на возачот за примена 
роба за превоз во патен сообраќај 

1005 201 4.535 2.092 2 1.859 4 348 

Останати осигурувања од одговорност од употреба 
на моторни возила 

1099 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од 
употреба на воздухоплови 

11 0 0 0 0 0 0 0 

Задолжително осигурување на сопственици, 
односно корисници на воздухоплови од одговорност 
за штети на трети лица 

1101 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на сопственикот, 
односно корисникот на воздухоплови за стока 
примена за превоз 

1102 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања од одговорност од употреба 
на воздухоплови 

1199 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од 
употреба на пловни објекти 

12 42 189 96 0 0 0 0 

Задолжително осигурување на сопственици односно 
корисници на пловни објекти од одговорност за 
штети на трети лица 

1201 42 189 96 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на сопственикот, 
односно корисникот на пловни објекти за стока 
примена за превоз 

1202 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања од одговорност од употреба 
на пловни објекти 

1299 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност 13 1.591 27.417 9.278 10 110 19 12.915 

Осигурување од одговорност на изведувачи на 
градежни и монтажни работи 

1301 34 366 124 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на домаќинства 1302 33 18 6 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност во филмска индустрија 1303 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност во железничкиот 
сообраќај 

1304 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на произведувачи, 
продавачи и добавувачи 

1305 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања од општа одговорност 1306 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на проектанти 1307 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на адвокати 1308 45 209 71 0 2 1 256 

Осигурување од одговорност на нотари 1309 11 268 91 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на друштва за 
ревизија 

1310 4 2 1 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на осигурително 
брокерски друштва и друштва за застапување во 
осигурувањето 

1311 7 329 111 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на стечајни 
управители 

1312 9 131 44 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на шпедитери во 
домашен превоз 

1313 0 0 0 0 0 0 0 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
______________________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

110 
 
 

Осигурување од одговорност на шпедитери во 
меѓународен превоз 

1314 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност на издавачи на 
сертификати 

1315 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност за извршување на 
дејноста управување со недвижности 

1316 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност за извршување на 
лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност 

1317 58 273 92 0 0 0 0 

Осигурување од одговорност за вршење туристичка 
дејност 

1318 10 188 64 1 48 0 0 

Останати осигурувања од професионална 
одговорност 

1388 0 0 0 0 0 0 0 

Останато општо осигурување од одговорност 1399 1.380 25.633 8.674 9 60 18 12.659 

КЛАСА 14 - Осигурување на кредити 14 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на кредити и заеми дадени на физички 
лица 

1401 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на кредити и заеми дадени на правни 
лица 

1402 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурувања на побарувања од работи на 
финансиски лизинг 

1403 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на кредити 1499 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции 15 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на гаранции за ТИР карнети 1501 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на гаранции 1599 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби 16 31 7.816 2.324 1 2.957 0 0 

Осигурување на загубен приход поради ризик од 
пожар и други опасности 

1601 31 7.816 2.324 1 2.957 0 0 

Осигурување на загубен приход поради 
неспособност за вршење на работна дејност 

1602 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на штети поради откуп на 
фалсификувани странски средства за плаќање 

1603 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од откажување на настани и приредби 1604 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на финансиски загуби 1699 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита 17 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување на трошоци за правна помош и судски 
спорови 

1701 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на правна заштита 1799 0 0 0 0 0 0 0 

КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош 18 12.703 6.542 1.402 50 3.307 12 492 

Патничко осигурување  1801 12.703 6.542 1.402 50 3.307 12 492 

Патничко осигурување за странци при патување или 
привремен престој во Р.Македонија 

1802 0 0 0 0 0 0 0 

Осигурување од откажување на туристички 
патувања 

1803 0 0 0 0 0 0 0 

Останати осигурувања на туристичка помош 1899 0 0 0 0 0 0 0 

ВКУПНО 0000 119.192 827.544 394.268 4.956 317.529 1.418 183.392 

 

 

 
Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за 
осигурување УНИКА АД Скопје: 
 

http://www.uniqa.mk/home/03_Uslugi/02_Uslovi/01_UsloviNezivot/index.php  
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Реосигурување 

Друштвото  е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските 

од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги 

покрие со сопствени средства. 

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не 

може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани za aktivno 

reosiguruvawe. 

Друштвото  секоја деловна година донесува  Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата 

на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик. 

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на 

реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна 

процена на ризик.  

Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување 

3.3.1 Управувачки  принципи  

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:  

• контрола на ризикот 

• финансиска поддршка 

• техничка поддршка 

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и 
управувањето на посебни портфолија.  
Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на 
специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги  
поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во 
компанијата.  
 
Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци. 
 
Мерка на почетниот капитал на друштвото од  3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност 
со задржување на  задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните  премии. 
 
Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во 
реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритиа.  
 
Зголемувањето на активностите  во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на 
реосигурување што ќе го купи друштвото.  
 
Сепак, треба да се наведи  дека условите на пазарот на реосигурување имале флуктуација во последниве 
години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената 
цена на капацитетите.  
 

Видови можни договори 

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризикво 
паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од 
реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. 
Предноста на овој вид договор е едноставнмоста на постапките и намалувањето нс 
управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурување.  

2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок 
ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како 
множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните 
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трошоци се повисоки , но предност  претставува определувањето на границата на 
задржување, во зависност од природата на ризикот.  

3. Excess of Loss (вишок на загуби ) го ограничува трошоците на осигурувачот за една 
или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат 
осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.  

4. Катастрова го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои 
произлегуваат од само еден настан.  

Факултативно осигурување 

 

Преку овој вид на реосигурување  на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин.Причини за примена на 

овој вид на реосигурување се:  

• Доховорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од 
договорот нужно е факултативно реосигурување.  

• Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување 

• Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик  

 

УНИКА АД Скопје работи со реосигурителната компанија UNIQA RE која поред Standard &Poor  има висок рејтинг 

А. 

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на: 

• структурата и развиеноста на портфолиото; 

• гарантните резерви; 

• техничките резерви; 

• премиите спореди видови осигурувања; 

• техничкиот резултат на работење според видови  осигурувања и 

• можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување. 

 

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, 
односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се: 

- начинот на договарање на висината на покритието; 
- осигурувањето од опасност; 
- најголемата можна обврска по еден штетен случај; 
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија); 
- акционерскиот капитал; 
- искуствата на матичната куќа од Австрија во работењето со  осигурување  
Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое UNIKA  а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја 

деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а 
врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување. 

Oснови и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за 

ризикот и нивото на договореното покритие.  

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Dруштво за осигурување ќе 

води сметка особено за: 

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската 
на осигурувачот и 

2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, 
водејќи при тоа особено сметка за: 

• Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс; 
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• Класата на осетливост; 

• Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна 
штета (50 или 100%); 

• Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и  

• Квалитетот на осигурителното покритие, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува 
осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици. 

 
Табела за максимално покритие 
 

класа (опис) 
Максимален 

самопридржај 
Реосигуран износ 

Реосигурителен 

договор 

1 Незгода 

150.000 € 

индивидуален 

ризик, 

300.000 € по штетен 

настан 

1.000.000 € excess of loss 

2 Здраствено 

150.000 € 

индивидуален 

ризик, 

300.000 € по штетен 

настан 

1.000.000 € excess of loss 

3 Осигурување на моторни возила (Каско) 300.000 € 1.000.000 € excess of loss 

4 
Одговорност од употреба на шински 

возила 
300.000 €  факултатива 

5 Осигурување на воздухоплови (Каско) 300.000 €  факултатива 

6 Пловни објекти (Каско) 300.000 €  факултатива 

7 Осигурување на стока во превоз (Карго) 300.000 € 5.000.000,00 € excess of loss 

7 Одговорност на превозникот 400.000 €  факултатива 

7 Осигурување на пари во превоз 300.000 € 2.500.000,00 € excess of loss 

8 Осигурување на Имот од Пожар 300.000 € 20.000.000,00 € excess of loss 

8 Осигурување на Имот од Пожар 20.000.000 € 80.000.000,00 € surplus 

9 Други осигурувања на Имот 300.000 € 20.000.000,00 € excess of loss 

9 CAT 500.000 € 40.000.000,00 € excess of loss 

9,16 
Тероризам и прекин на работа поради 

тероризам 
2% 25.000.000,00 € Quota share 

10 
Одговорност од употреба на автобуси и 

товарни возила 
250.000 € 1.012.500,00 € excess of loss 

10 
Одговорност од употреба на останати 

моторни возила 
250.000 € 506.250,00 € excess of loss 
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10 
Одговорност од употреба на м. Возила 

кои превезуваат опасни материи 
250.000 € 1.518.750.00 € excess of loss 

10 Зелена Карта 250.000 € нелимитирано excess of loss 

11 
Одговорност од употреба ба 

воздухоплови 
500.000 €  факултатива 

12 
Одговорност од употреба на пловни 

објекти 
500.000 €  факултатива 

13 
Општа одговорност и одговорност од 

производи 
300.000 € 5.000.000,00 € excess of loss 

13 
Одговорност на Директори и 

Раководители 
5% 

5.000.000 €годишен 

агрегатен лимит 
Quota share 

18 Патничко осигурување 

50.000 € 

индивидуален 

ризик, 

300.000 € по штетен 

настан 

1.000.000 € excess of loss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УНИКА АД СКОПЈЕ 
Годишен извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2020 
______________________________________________________________________________________ 
(сите износи се искажани во  Денари, доколку не е поинаку искажано)  

 

115 
 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2020 
 

Опис на позиција 

Број 
на 

позиц-
ија 

Износ 

% 
Остварено 2020 План 2020 

1 2 3 4 500,0% 

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225) 200 744.434.216 778.761.330 -4,4% 

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА 
(202+203+204-205-206-207+208+209) 

201 696.076.333 727.927.969 -4,4% 

1. Бруто полисирана премија за осигурување 202 827.544.460 874.663.631 -5,4% 

2. Бруто полисирана премија за соосигурување  203 0 0 0,0% 

3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија 204 0 0 0,0% 

4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување  205 8.258.751 20.174.876 -59,1% 

5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ 
ретроцесија 

206 78.332.586 140.080.609 -44,1% 

6. Промена во бруто резервата за преносна премија  207 -6.746.535 19.091.000 -135,3% 

7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за 
соосигурување  

208 -10.301.290 1.749.614 -688,8% 

8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за 
реосигурување 

209 -41.322.035 30.861.209 -233,9% 

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА   (211+212+216+217+218+219+223) 210 18.347.632 14.444.873 27,0% 

1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети  

211 0 0 0,0% 

2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти 
(213+214+215) 

212 0 300.000 -100,0% 

2.1 Приходи од наемнини 213 0 0 0,0% 

2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни 
објекти 

214 0 0 0,0% 

2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти 215 0 300.000 -100,0% 

3. Приходи од камати 216 17.407.958 13.794.873 26,2% 

4. Позитивни курсни разлики 217 726.050 350.000 107,4% 

5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување 
на објективна вредност) 

218 14.595 0 0,0% 

6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот  - 
капитална добивка (220+221+222) 

219 0 0 0,0% 

6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба 220 0 0 0,0% 

6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна вредност) 221 0 0 0,0% 

6.3 Останати финансиски вложувања 222 0 0 0,0% 

7. Останати приходи од вложувања 223 199.029 0 0,0% 

    III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 223а 8.292.467 700.000 1084,6% 

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

224 11.751.645 20.989.412 -44,0% 

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 225 9.966.139 14.699.076 -32,2% 

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(227+235+245+248+251+261+271+274+275) 

226 719.835.044 740.172.257 -2,7% 

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-
231+232-233-234) 

227 296.854.371 312.183.230 -4,9% 

1. Бруто исплатени штети  228 317.528.728 332.960.000 -4,6% 

2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни 
побарувања 

229 8.044.582 6.292.932 27,8% 

3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување   230 5.081.809 4.275.000 18,9% 

4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија 231 13.549.461 14.825.000 -8,6% 

5. Промени во бруто резервите за штети  232 -27.541.666 15.373.000 -279,2% 
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6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување  233 -4.955.800 1.594.572 -410,8% 

7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување  234 -28.587.361 9.162.266 -412,0% 

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242) 

235 0 0 0,0% 

1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување  
(237-238) 

236 0 0 0,0% 

1.1 Промени во бруто математичката резерва  237 0 0 0,0% 

1.2 Промени во бруто математичката резерва  - дел за 
соосигурување/реосигурување  

238 0 0 0,0% 

2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување 
(240-241) 

239 0 0 0,0% 

2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва 240 0 0 0,0% 

2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва  - дел за 
соосигурување/реосигурување  

241 0 0 0,0% 

3. Промени во останатите технички резерви, нето од 
реосигурување (243-244) 

242 0 0 0,0% 

3.1 Промени во останатите бруто технички резерви 243 0 0 0,0% 

3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за 
соосигурување и реосигурување 

244 0 0 0,0% 

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА 
ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ  (246-247) 

245 0 0 0,0% 

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот 
каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот  

246 0 0 0,0% 

2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот 
каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за 
соосигурување и реосигурување  

247 0 0 0,0% 

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 
(249+250) 

248 8.818.280 10.706.273 -17,6% 

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) 249 0 0 0,0% 

2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) 250 8.818.280 10.706.273 -17,6% 

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
(252+256) 

251 368.880.106 351.930.295 4,8% 

1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255) 252 245.274.587 219.788.108 11,6% 

1.1 Провизија 253 193.875.923 156.995.770 23,5% 

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа 253а 58.020.560 65.497.670 -11,4% 

1.3 Останати трошоци за стекнување 254 10.288.414 9.733.138 5,7% 

1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) 255 -16.910.310 -12.438.470 36,0% 

2. Административни трошоци  (257+258+259+260) 256 123.605.519 132.142.187 -6,5% 

2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на 
дејноста 

257 7.762.485 7.000.000 10,9% 

2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д) 258 44.248.460 55.017.436 -19,6% 

2.2.1 Плати и надоместоци 258а 28.151.887 27.508.718 2,3% 

2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 258б 2.841.436 4.990.747 -43,1% 

2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување 258в 11.495.178 20.140.048 -42,9% 

2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за 
вработени 

258г 0 0 0,0% 

2.2.5 Останати трошоци за вработени 258д 1.759.959 2.377.923 -26,0% 

2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност 
(договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со 
сите давачки 

259 1.435.499 2.405.828 -40,3% 

2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в) 260 70.159.075 67.718.923 3,6% 

2.4.1 Трошоци за услуги 260а 42.171.226 39.000.252 8,1% 

2.4.2 Материјални трошоци 260б 10.718.594 12.343.571 -13,2% 
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2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето 260в 17.269.255 16.375.100 5,5% 

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270) 261 924.818 450.000 105,5% 

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални 
средства кои не служат за вршење на дејноста 

262 326.120 0 0,0% 

2. Трошоци за камати 263 236 50.000 -99,5% 

3. Негативни курсни разлики 264 589.806 400.000 47,5% 

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на 
објективна вредност) 

265 0 0 0,0% 

5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот  - 
капитална загуба (267+268+269) 

266 8.656 0 0,0% 

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба 267 0 0 0,0% 

5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна вредност) 268 0 0 0,0% 

5.3 Останати финансиски вложувања 269 8.656 0 0,0% 

6. Останати трошоци од вложувања 270 0 0 0,0% 

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) 

271 51.288.289 48.231.836 6,3% 

1. Трошоци за превентива 272 0 0 0,0% 

2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за 
реосигурување  

273 51.288.289 48.231.836 6,3% 

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ 
НА ПРЕМИЈА  

274 -7.938.945 16.239.908 -148,9% 

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ 
УСОГЛАСУВАЊА 

275 1.008.125 430.715 134,1% 

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-
226) 

276 24.599.172 38.589.073 -36,3% 

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-
200) 

277 0 0 0,0% 

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА  278 7.150.466 6.858.907 4,3% 

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК 279 0 0 0,0% 

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-
278-279) 

280 17.448.706 31.730.166 -45,0% 

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊE (277-278-
279) 

281 0 0 0,0% 
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Премија 

Бруто полисираната премија во 2020 година е 5.4% под планираното ниво пред се поради намалувањето на премијата 
за Зелен картон за 30.29%, Гранично осигурување за 62.43%, ПЗО за 63.58% и имотно осигурување за 27.58% во 
споредба со бруто полисираната премија во 2019 година. Премијата за Зелен Картон, Гранично осигурување и ПЗО 
се намалени поради влијанието на КОВИД 19 и мерките преземени од Република Северна Македонија за спречување 
на ширењето на вирусот.  

Растот на БПП во УНИКА АД Скопје заклучно со 4К2020 во однос на 4К2019 е 0,53%. Растот на бруто полисираната 
премија во автоодговорност изнесув 17% заклучно со 4Q2020, додека падот на премијата од  зелен картон е 30,29%. 
Пазарот за осигурување во република Северна Македонија за 2020 година оствари пад од 4.89% (-4.88% неживотно 

осигурување и -4.93% животно осигурување). 

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2020 година оствариле пораст од 13% во споредба со 

истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во класите 10 и 03 од 46%. 

Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал за задолжителни осигурувања со учество во вкупното 
портфолио на УНИКА АД Скопје од 61.6%. Најголемиот дел од продажбата на екслузивната мрежа преставуваат 
задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 72.5% од 
бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните 
приоритети на Друштвото и во наредните периоди. 

БПП во делот кој се однесува на Каско порасна за 16,31%. Највисок раст кај Каско е забележан кај брокерите, каде 
растот достигнува ниво од 46%. Слично на задолжителните осигурувања, ексклузивната мрежа оствари стабилен 
раст од 4% и остана доминантен продажен канал со учество од 55,6% во вкупното портфолио на Каско премијата. 
 

Намалувањеро кај имотни осигурувања во износ од 27,58% е резултат на една полиса од ЕВН која беше продолжена 
за период од 3 месеца наместо за 12 како истиот период минатата година. 

Банките во рамки на вкупната премија во УНИКА АД Скопје останаа најмал продажен канал со 1.6% учество во вкуната 
БПП.  

Здравственото осигурување во 2020, во споредба со 2019 година, порасна за 139.54% најмногу пораду квалитетот на 
производот кој се нуди на пазарот и обуката на мрежата за продажба на ситиот во 2020 година. 

 

Реосигурување 

Премијата за реосигурување е намалена во однос на планираното ниво за 44.1% пред се поради необновувањето на 
полисата за ЕВН која беше продолжена за 3 месеца (во 2019 беше обновена за 12 месеци). 

Преносна премија 

Намалувањето на бруто преносната премија се должи пред се на неостварувањето на планот за продажба за 2020 
година, пред се поради влијанието на КОВИД 19 кризата. Како што наведновме погоре пад е забелеѓан во следниве 
класи на осигурување – имотно осигурување 27.58%, Гранично осигурување 62.43% 

Приходи од инвестиции 

Приходите од инвестициите се над планираното ниво пред се поради прокнижувањето на пресметаната камата за 
хартиите од вредност (државни обврзници) согласно препоаките доставени до раководствота на Друштвото во 2019 
година. 
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Штети 

Трошоците за штети се намалени за 4.9% во однос на планот за 2019 година пред се поради намалувањето во износот 

на платени штети. 

Платените  штети од Автоодговорност се намалени за 13.51% во споредба со 2019 година. Намалување на платените 

штети е забележано и кај Зелен Картон од 5.1% и Незгода од 28.3% (во споредба со истиот период минатата година) 

Забрзаното решавање на штетите во Друштвото резултираше со намалување на број на штети во резерва 

што е евидентно од табелата подолу (извор:Национално Биро за осигурување). 

 

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје има намалување во бројот на резервирани штети за 19.2% 

во споредба со 4К2019 година. Намалувањето на резервираните штети се должи пред се на намалената 

пријава во 2020 година. 

Нето трошоци за спроведување на осигурување 
 
Износот на трошоци за провизија е зголемен за 23.5% во споредба со планот за 2020 година поради зголемената 
продажба преку брокерите и зголемената наплата на премија. Брокерите го имаат зголемено своето учество во БПП 
од 32% во 2019 година на 36.8% во 2020 година 
 

Нематеријални средства  

Вложувањата во нематеријални средства се зголемени за 1.3% пред се поради новите вложувања во постоечкиот 

оперативен систем ОСИС со цел прилагодување на истиот кон новиот систем за финансиско работење САП S4/Hana. 
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Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства   

Зголемувањето на вредноста на градежните објекти кои служат за вршење на дејност се должи на вложувањата во 

туѓи објекти. Во 2020 година друштвото за осигурување УНИКА АД СкопјеГенералната дирекција ја префрли во нов 

објект на ул Илинден Бр.1. Со цел прилагодување на истиот за вршење на дејноста Друштвото вложи сопствени 

средства реновирање и адаптација.  

Намалувањето на вредноста на објектите кој не служат за вршење на дејност се должи само на продажба на дел од 

истиот во текот на 2020 година. 

Вложување во заеднички контролирани ентитети  

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за 

осигурување. Зголемувањето на продажбата на УНИКА АД Скопје на задолжителните класи на осигурување 

резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување 

УНИКА АД Скопје на 31.12.2020 на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 12.8%. 

Финансиски вложувања  

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, 

записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии и вложувања во инвестициони 

фондови. 

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 38.14%, 

инвестиционите фондови партиципираат со 0.6% додека пак депозитите партиципираат со 61.26%. 

УНИКА АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на 

депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемената наплата во 2020 година 

резултираше со зголемување на износот на депозити во однос на 2019 година за 2.9% или во апсолутен износ од 11.5 

милиони денари. 

Резерви – дел за соосигурување и реосигурување    

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување 

и штети предадени во реосигурување. Во текот на 2019 година во класа 10 се пријави штета на износ од 36 милиони 

МКД каде 50% беше под режимот на реосигурување и значително ги зголеми резервите за штети дел за 

реосигурување. Во 2020 година горенаведената штета беше намалена на износ од 55.000 фунти, за да во Јануари 

2021 клиентот се сложи штетата да се затвори со 36.000 фунти. 

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е намалена пред се поради продолжување на 

полисата на ЕВН за период од 3 месеци (завршува заклучно со 31.12.2020) наместо како минатата година истата да 

се издаде за период од 01.10.2019-30.09.2020. 

Побарувања 

Вкупните побарувања на УНИКА АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 84.5%(2019:89.8%), 

побарувања од реосигурување и соосигурување 1.7% (2019:2.8%) и останати побарувања 13.8% (2019:7.4%). 

Намалувањето на побарувањата од осигурениците од 5.28%, во однос на 2019 година, се должи на формирање на 

сектор за наплата и поажурно следење на истите.  

Опрема 

Вложувањето во нова опрема во 2020 година е првенствено се состои од преку набавка на нова опрема за ИТ секторот 

и влоѓувања во канцелариски мебел и инвентар. 
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Парични средства и останати еквиваленти 

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните 

банки во РСМ и парични средства во благајна. 

Одложени трошоци за стекнување 

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: провизии 

и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците 

за провизии и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат 

пропорционално. 

Трошоците за стекнување се распределуват по квартали согласно просечното времетраење на полиси за 

секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се 

распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување. 

Капитал и резерви 

Капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2020 година изнесува 

375.5 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во 

осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал 

пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска 

против вредност. 

Технички резерви 

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2020 изнесуваат 724.449.516 денари (2019:758.787.717 

денари) и истите се намалени за 4.5%  

Резервите за преносни премии изнесуваат 397.149.989 денари (2019:403.896.524 денари) и истите се 

зголемени за 1.7% во однос на 4 квартал 2019 година и истата е резултат на промената на осигурителното 

портфолио (во 4 квартал 2020 година е остварена премеија од 234 милиона денари додека во 4 квартал 

2019 е полисирана премија во износ од 247 милиона денари). 

Резервите за штети изнесуваат  327.539.116 денари (2019:354.891.193) денари и се намалени за 7.8% во 

однос на 2019. Горенаведеното намалување се должи на намалената пријава на штети во текот на 2020 

година (во спроредба со 2019) и на намалувањето на резервата на една штета од Зелен Картон. Резервите 

за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети 

предадени во реосигурување. Во текот на 2019 година во класа 10 се пријави штета на износ од 36 милиони МКД каде 

50% беше под режимот на реосигурување и значително ги зголеми резервите за штети. Во 2020 година 

горенаведената штета беше намалена на износ од 55.000 фунти, за да во Јануари 2021 клиентот се сложи штетата 

да се затвори со 36.000 фунти 

Обврски спрема осигуреници 

Обврските спрема осигуреници се обврски по основ на ликвидирани но сеуште не исплатени штети 

Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување 

Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се намалени за 33% пред се поради необновувањето на 

полисата за ЕВН која беше продолжена за 3 месеца (во 2019 беше обновена за 12 месеци).. 




