Akcionersko dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup
UPRAVEN ODBOR
Broj 02-3199/2-1
22.04.2020 godina

Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23
и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), како и член
39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а
согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2019 година бр.02-3199/2
та
од 22.04.2020 година донесена на 292 седница на Управниот одбор, Управниот одбор на
Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2019 година

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ
Годишното акционерско собрание на Друштвото ќе се одржи на 29.05.2020 година (ПЕТОК) во
седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, со почеток во 08.00 часот.
2. ДНЕВЕН РЕД
За седницата се предлага следниот:
ДНЕВЕН РЕД
А. Процедурален дел:
1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници.
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
5. Утврдување на записничар на Собранието.
Б. Работен дел:
1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на
Друштвото за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење
од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната сметка на Друштвото за
деловната 2019 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот
надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето
на Друштвото за деловната 2019 година, во кој се вклучени актуарски извештај и
актуарска потврда за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно мислење од
страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

4. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот на овластениот ревизор
за извршената ревизија на Финаниските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за
деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот
одбор на Друштвото.
5. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивката остварена со
годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година.
6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.
7. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.
8. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на
Управниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во
деловната 2019 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот
одбор.
9. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на
Надзорниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Надзорниот одбор во
деловната 2019 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на
Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на
Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши
ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2020 година, по
однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани на дневниот ред, а
согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.
3.ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото,
лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во
писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.
Согласно член 400 - а од Законот за трговските друштва, Друштвото им овозможува на
акционерите да гласаат со коресподенција (без физичко присуство) пред денот на одржување
на Собранието. Друштвото пред да им овозможи на акционерите да гласаат со коресподенција
може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи
за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите без
обврска за истите да заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски
надлежен орган.

Обрасците за гласање по пат на коресподенција и дополнителни информации за начинот на
пополнување и идентификација на акционерите се достапни на интернет страната на
Друштвото.
Пополент образец за гласање по пат на коресподенција треба да се достви до Друштвото пред
одржувањето на Собранието, најдоцна до 28.05.2020 година. Заедно со пополнетиот образец
за гласање по пат на коресподенција акционерот до Друштвото треба да достави и документ за
идентификација.
4.ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО
Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да
го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на
седицата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:
Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ул."11 Октомври" бр.25 Скопје,
со назнака "Пријава за учество на Годишно собрание"
5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ
Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со
право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата
на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и
образолжение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.
Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со
право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од
дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.
Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки
можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на
Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на овој Јавен повик.
Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на
Друштвото.
6. ПОЛНОМОШНИК
Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој
полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа
на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за
секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави
и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото

полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до
Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.
Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање,
полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за
интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за
гласање, ако имало такви, и да ги чува најмлаку 1 (една) година од денот на одржување на
седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го
побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.
7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА
Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред.
Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на
Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.
8. МАТЕРИЈАЛИ
Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и
мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на
објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје,
на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на
официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската
берза за хартии од вредност АД Скопје.
Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на
прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната
интернет страница на Друштвото.
9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО
Официјалната интеренет страница на Друштвото е www.insumak.mk

Akcionersko dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup
UPRAVEN ODBOR
Broj 02 - 3199/2
24.02.2020 godina

Vrz osnova na ~len 384 stav 1 od Zakonot za trgovskite dru{tva, ~len 21 stav 1 od Statutot na
Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe "MAKEDONIJA" Skopje - Viena In{urens
Grup (Dru{tvo), ~len 163 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za supevrizija na osiguruvawe i ~len 39 stav 2 od
Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za hartii od vrednost (Pravila za kotacija), Upravniot
odbor na Dru{tvoto, na svojata 292ta redovna sednica, odr`ana na 24.02.2020 godina, ja donese
slednata:

ODLUKA
za svikuvawe na Godi{no sobranie za delovnata 2019 godina

1. Se svikuva Godi{no sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina.
2. Sednicata na Godi{noto sobranie se svikuva soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite
dru{tva preku objavuvawe na javen povik so sodr`ina koja se odnesuva na dru{tvo ~ii akcii
kotiraat na berza, odnosno na dru{tvo koe soglasno odredbite od Zakonot za hartii od
vrednost e so posebni obvrski za izvestuvawe.
3. Na~inot na glasawe na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina }e se
realizira soglasno ~len 400 i ~len 400 - a od Zakonot za trgovskite dru{tva (bez fizi~ko
prisustvo).
4. Godi{noto sobranie }e se odr`i na den 29.05.2020 godina (ПЕТОК), vo Skopje, vo sedi{teto na
Dru{tvoto na ul.11 Oktomvri Br.25, so po~etok vo 08.00 ~asot.
5. Ovaa Odluka, zaedno so Javniot povik za svikuvawe na Godi{noto sobranie }e se objavat na
SEI - NET sistemot na Makedonskata Berza za Hartii od vrednost soglasno Pravilata za
kotacija.
6. Za donesuvaweto na ovaa }e se izvesti Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
7. Ovaa Odluka, zaedno so Javniot povik od stav 2 }e se objavat na naslovnata stranica na
oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto.
8. Javniot povik, od stav 2, so sodr`ina na dneven red, e sostaven del na ovaa Odluka.
9. Se zadol`uva Bo{ko Andov, Pretsedatel na upravniot odbor na Dru{tvoto da gi prezeme site
neophodni dejstvija predvideni vo Zakonot za trgovskite dru{tva i Statutot na Dru{tvoto, a
so cel odr`uvawe na predmetnoto sobranie .
10. Ovaa Odluka stapuva vo sila na denot na nejzinoto donesuvawe.

OBRAZLO@ENIE:
Soglasno ~len 384 stav 1 od ZTD, kako i vo ~lenot 21 stav 1 od Statutot na Dru{tvoto, e notirano
deka Godi{noto sobranie go svikuva organot na upravuvawe na dru{tvoto vo rokovi opredeleni kako
vo spomenatite ~lenovi. ^lenot 408 od Zakonot za trgovskite predviduva deka odlukata koja e
donesena na sobranie koe ne e svikano vo soglasnost so odredbite od zakonot i odredbite od statutot
na dru{tvoto e ni{tovna. Od pri~ina {to soglasno odredbite od Zakonot za hartii od vrednost
Dru{tvoto e so posebni obvrski za izvestuvawe, sednicata na Godi{noto sobranie }e se svika
soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva koi se odnesuvaat na dru{tva so posebni
obvrski za izvestuvawe.
.

Vo ~len 400 od ZTD e opredelen na~inot na glasawe na sobranieto, ~lenot 400 - a od ZTD predviduva
mo`nost na akcionerite na Dru{tvoto da im se ovozmo`i glasawe po pat na korespodencija pred
denot na odr`uvaweto na sobranieto (bez fizi~ko prisustvo).
Vo ~lenot 163 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za supervizija na osiguruvawe e predvidena obvrska za
redovno izvestuvawe na Agencijata za supervizija na osiguruvawe vo slu~aj na svikuvawe na sobranie
na akcioneri na Dru{tvoto. ^lenot 39 stav 3 od Pravilata za kotacija opredeluvaat deka izdava~ite
od site podsegmenti se dol`ni da go objavat javniot povik za odr`uvawe na sobranie na akcioneri na
naslovnata stranica od svojata oficijalna internet stranica, vo najmalku eden dneven vesnik, kako i
na internet stranicata na Berzata preku SEI - NET sistemot.
Poradi prethodno spomenatoto se odlu~i kako vo dispozitivot na ovaa Odluka.

Vrz osnova na ~len 383 stav 3, ~len 395 stav 4 i ~len 407 od Zakonot za trgovskite
dru{tva, ~len 39 stav 7 i stav 8 od Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za
hartii od vrednost AD Skopje, ~len 2 stav 1 to~ka 2 od Pravilnikot za sodr`inata na
redovnite izvestuvawa koi dru{tvata za osiguruvawe i/ili reosiguruvawe i drugi
lica gi dostavuvaat do Agencijata za supervizija na osiguruvawe soglasno Zakonot za
supervizija na osiguruvawe, odredbite od Statutot Br. 02-3562/8-1 od 23.04.2019
godina na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe MAKEDONIJA
Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka
4 i to~ka 5 od proceduralniot del na Javniot Povik za svikuvawe na Godi{no
sobranie za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina, Godi{noto
sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina na svojata sednica odr`ana na
29.05.2020 godina, ja donese slednata:

ODLUKA
za izbor na Пretsedava~, opredeluvawe na na~in na broewe na glasovi i opredeluvawe na
zapisni~ar za rabotata na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina

1. Za Пretsedava~ na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019
godina, koe se odr`uva na den 29.05.2020 godina, se imenuva ______________.
2. Pretsedava~ot na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina
gi ima pravata i obvrskite definirani vo Zakonot za trgovskite dru{tva i
drugite pozitivni propisi, kako i Statutot na Dru{tvoto, Mandatot na
Pretsedava~ot trae do izborot na pretsedava~ na narednoto sobranie koe
treba da bide odr`ano.
3. Broeweto na glasovi po to~kite od dnevniot red utvrden so Javniot povik za
svikuvawe na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina }e
se ostvaruva preku poseben softver so koj upravuva Sektorot za informati~ka
tehnologija na Dru{tvoto.
4. Zapisnikot za rabota na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019
godina }e go vodi Notar ______________.
5. Zapisnikot za rabotata na Sobranieto, vo tekst i sodr`ina predvideni vo
Zakonot za trgovskite dru{tva, treba da se izgotvi vo rok od 3 (tri) dena od
denot na od denot na negovoto odr`uvawe.
6. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
7. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
8. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~

______________________

ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР
Согласно 116, став 3 од Законот за супервизија на осигурување, овластениот актуар ја издава
следнава потврда.
Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските
извештаи и годишниот извештај за работењето е:
а) позитивно
б) мислење со резерва
в) негативно
Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските
извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:
 Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано.
 Во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи.
 Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и
Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика
на компанијата.
 Проценката на техничките резерви е во согласност со усвоените акти и начелата на
актуарската струка.
 Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штети, како и во
исплатата на веќе ликвидираните штети.
 Друштвото во 2019 година има остварено позитивен финансиски резултат.
Премиите и техничките резерви на друштвото се пресметани согласно Законот за супервизија
на осигурување и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките
резерви.
Имајќи ги во предвид остварените добри коефициенти на штети на крајот на годината,
висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките
резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски кои
произлегуваат од договорите за осигурување.

Потпис:
Гордана Миноска

Јасминка Илиева

Vrz osnova na ~len 384 stav 2 to~ka 1, a vo vrska so ~len 408 stav 1 to~ka 11 i ~len 480
od Zakonot za trgovskite dru{tva, ~len 39 stav 7 i stav 8 od Pravilata za kotacija na
Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje, ~len 2 stav 1 to~ka 2 od
Pravilnikot za sodr`inata na redovnite izvestuvawa koi dru{tvata za osiguruvawe
i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi dostavuvaat do Agencijata za supervizija na
osiguruvawe soglasno Zakonot za supervizija na osiguruvawe, ~len 20 i ~len 50 od
Statutot Br. 02-3562/8-1 od 23.04.2019 godina na Osiguruvawe MAKEDONIJA a.d
Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka
1, to~ka 2, to~ka 3 i to~ka 4 od rabotniot del na dnevniot red na Javniot povik za
svikuvawe na Godi{no sobranie za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 22.04.2020
godina, akcionerite na Dru{tvoto na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za
delovnata 2019 godina odr`ano na den na 29.05.2020 godina, ja usvoija slednata:

ODLUKA
za usvojuvawe na finansiskite izve{tai, godi{nata smetka, godi{niot izve{taj za rabotewe i
izve{tajot na ovlasteniot nadvore{en revizor za izvr{enata revizija za delovnata 2019 godina

1. Se usvojuvaat Finansiskite izve{tai na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina, za
koi e dobieno pozitivno revizorsko mislewe od strana na ovlasteniot nadvore{en
revizor i pozitivno mislewe od strana na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto.
2. Se usvojuva Godi{nata smetka na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina za koja e
dobieno pozitivno revizorsko mislewe i pozitivno mislewe od strana na
Nadzorniot odbor na Dru{tvoto, i se utvrduva deka na osnova na Bilansot na
seopfatna dobivka vo delovnata 2019 godina se ostvareni slednite finansiski
rezultati:




vkupno prihodi
vkupno rashodi
dobivka pred odano~uvawe

MKD
827.310.962,00
730.638.608,00
96.672.354,00

3. Po presmetaniot danok na dobivka za delovnata 2019 godina, utvrdeno e:



Danok na dobivka, odnosno zaguba
Vkupna dobivka po odano~uvawe

MKD
11.828.860,00
84.843.494,00

4. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za raboteweto na Dru{tvoto za delovnata 2019
godina, so vklu~eni aktuarski izve{taj i aktuarska potvrda izgotveni od strana na
ovlasteniot aktuar na Dru{tvoto, za koi e dobieno pozitivno revizorsko mislewe i
pozitivno mislewe od strana na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto, vo tekst i
sodr`ina, koi se sostaven del na ovaa Odluka.
5. Se usvojuva Izve{tajot za izvr{enata revizija na godi{nata smetka i
finansiskite izve{tai za delovnata 2019 godina od ovlasteniot revizor
Dru{tvo za revizorski uslugi PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA DOO Skopje, za
koj e dobieno pozitivno mislewe od strana na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto.
6. Godi{niot izve{taj od stav 4, Aktuarskiot izve{taj i potvrda od stav 4, kako i
Izve{tajot za izvr{enata revizija i finansiskite izve{tai za delovnata 2019
godina od stav 5 na ovaa Odluka, prestavuvaat sostaven del na ovaa Odluka.
7. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto i na SEI
NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
8. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
9. Ovaa Odluka stapuva na sila na denot na donesuvaweto.
GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~
_________________________________

Vrz osnova na ~len 384 stav 2 to~ka 2, a vo vrska so ~len 483, ~len 487 i 490 od
Zakonot za trgovskite dru{tva, ~len 70 od Zakonot za supervizija na osiguruawe, ~len
39 stav 7 i stav 8 od Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za hartii od
vrednost AD Skopje, ~len 2 stav 1 to~ka 2 od Pravilnikot za sodr`inata na redovnite
izvestuvawa koi dru{tvata za osiguruvawe i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi
dostavuvaat do Agencijata za supervizija na osiguruvawe soglasno Zakonot za
supervizija na osiguruvawe, odredbite od Statutot br.02-3562/8-1 od 23.04.2019
godina na Osiguruvawe MAKEDONIJA a.d. Skopje - Viena In{urens Grup (vo
ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka 5, to~ka 6 i to~ka 7 od
rabotniot del na dnevniot red na Javniot povik za svikuvawe na Godi{no
sobranie za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina, akcionerite
na dru{tvoto na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina
odr`ano na 29.05.2020 godina ja usvoija slednata:

ODLUKA
za rasporeduvawe na dobivkata, isplata na
dividenda i utvrduvawe na dividenden kalendar

1. Dru{tvoto ima ostvarena neto dobivka vo delovnata 2019 godina vo iznos od
84,843,494.00 denari. Dobivkata vo iznos od 84,843,494.00 denari }e se
rasporedi na sledniot na~in:
 rezervi na sigurnost 28,281,165.00 denari,
 dividenda 43,765,182.00 denari,
 nerasporedena dobivka 12,797,147.00 denari,
2. Dividendata koja }e im se podeli na akcionerite na Dru{tvoto e vo iznos od
61,00 denari po akcija ili 4.74% od nominalnata vrednost na edna akcija
(Euro 20,84).
3. Utvrdenata dividenda }e se isplati soglasno sledniot:
DIVIDENDEN KALENDAR
1.Datum na evidencija
2.Posleden den na trguvawe so pravo na dividenda
3.Prv den na trguvawe bez pravo na dividenda
4.Posleden rok za isplata na dividenda

18.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
30.09.2020

4. Utvrdenata dividenda }e se isplati vo gotovo.
5. Za isplatata na dividenda, kako i za dividendniot kalendar akcionerite }e
se izvestat soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva i
Pravilnikot za kotacija izdaden od strana na Makedonskata berza za hartii
od vrednost.
6. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
7. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
8. Ovaa Odluka stapuva na sila na denot na donesuvaweto.
GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~
_________________________________

Akcionersko dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup
UPRAVEN ODBOR
Broj 02 -2037/6-1
04.03.2020 godina

Vo vrska so ~len 352 od Zakonot za trgovskite dru{tva, Upravniot odbor na Dru{tvoto do
Nadzorniot odbor na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup go podnesuva sledniot:

IZVE[TAJ
za raboteweto na Upravniot odbor na Dru{tvoto za periodot do 31.12.2019 godina

1. OP[TI INFORMACII

Upravniot odbor na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto) vo
periodot od 01.01.2019 do 31.12.2019 godina, gi prezema site dejstvija i
aktivnosti za efektivno i efikasno izvr{uvawe na rabotite od predmetot na
rabotewe na Dru{tvoto i ostvaruvawe na pozitivni rezultati vo osiguruvawe na
ne`ivot i reosiguruvawe.
Upravniot odbor na Dru{tvoto vo periodot od 01.01.2019 do 31.12.2019 godina
odr`a vkupno 43 sednici . Na sednicite na Upravniot odbor koi se opfateni so
ovoj Izve{taj bea razgleduvani i doneseni odluki za tekovnoto funkcionirawe na
Dru{tvoto, kako i ispolnuvawe na obvrskite predvideni vo pozitivnite propisi
na Republika Severna Makedonija i propisite delegirani od strana na Viena
In{urens Grup (VIG).
Soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva, Statutot na Dru{tvoto, i
odlukata donesena od strana na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto, Upravniot odbor
e sostaven od 3 (tri) ~lena. Upravniot odbor go so~inuvaat:
1. g-din Bo{ko Andov, kako Pretsedatel na upravniot odbor,
2. g-din Risto Sekulovski, ~len na Upravniot odbor,
3. |-ga Vesna \or~eva, ~len na Upravniot odbor

2. IZVR[UVAWE NA FUNKCIJATA NA UPRAVNIOT ODBOR
Soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva, kako i ovlastuvawata koi
im se dadeni so Statutot na Dru{tvoto (Br.02-3562/8-1 od 23.04.2019 godina) i
Pravilnikot za rabotata na Upravniot odbor, a zaradi ostvaruvawe na celta na
upravuvawe na Dru{tvoto, Upravniot odbor vo periodot na koj se odnesuva ovoj
Izve{taj gi prezema site aktivnosti vo vrska so:


upravuvawe na Dru{tvoto;



donesuvawe na akti na delovnata politika;



kontrola na rizicite so koi se soo~uva Dru{tvoto;



usoglasuvawe so pozitivnite propisi,



sproveduvawe na finansiskite planovi i programite na Dru{tvoto;



komunikacija i koordinacija so organi na dr`avnata uprava, sudovi i drugi
pravni lica, delovni sorabotnici;

Upravniot odbor postojano ja slede{e likvidnosta i solvetnosta na Dru{tvoto,
kako i rezervite utvrdeni so Zakonot za supervizija na osiguruvawe (Sl. Vesnik
na Republika Severna Makedonija br. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11,
188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 and 198/18), {to
prestavuvaat i najbitni elementi pri funkcioniraweto na Dru{tvoto.
Vo ramkite na svoite ovlastuvawa utvrdeni vo Zakonot za trgovskite dru{tva,
Zakonot za supervizija na osiguruvawe, podzakonskite akti na Agencijata za
supervizija na osiguruvawe, Statutot na Dru{tvoto i Pravilnikot za rabotata na
odborot, Upravniot odbor prezema aktivnosti so koi se organizira{e i
upravuva{e raboteweto na Du{tvoto.
Site doneseni odluki od strana na Upravniot odbor imaat soodvetna zakonska,
ekonomska i korporativna opravdanost. Za site sostanoci koi gi odr`a odborot vo
analiziraniot period sostaveni so soodvetni zapisnici koi se potpi{ani od site
~lenovi.

Site odluki koi se usvoeni od strana na Upravniot odbor, kako i celokupnata
dokumentacija koja se odnesuva na istite mo`at da se uvidat vo sedi{teto na
Dru{tvoto, odnosno vo Generalnata direkcija na Dru{tvoto na ul. 11 Oktomvri
br.25 vo Skopje.

3. IZVE[TAJ ZA RABOTEWETO

Vo periodot na koj se odnesuva, Upravniot odbor donese soodvetni delovni odluki
koi se odnesuvaat na upravuvawe so Dru{tvoto. Vo smisla na prethodnoto
Upravniot odbor donese odluki za slednite va`ni pra{awa:
 komunikacija so regulatorot na pazarot na osiguruvawe,
 usvojuvawe i implementacija na razli~ni uslovi i tarifi za osiguruvawe,
 implementacija na VIG Politika za vnatre{na revizija,
 implementacija na VIG Politika za obrabotka na li~ni podatoci,
 implementacija na VIG Politika za funkcijata na upravuvawe so rizici,
 implementacija na VIG Politika za upravuvawe so investicii,
 implementacija na VIG Politika za strategija za rizici,
 implementacija na VIG Politika za mo`nost za spravuvawe so rizici,
 implementacija na VIG Politika za upravuvawe so krizini situacii,
 imlementacija na klauzula za primena na restriktivni merki (vo soglasnost
so odredbite od VIG Politikata za internacionalni sankcii).
 u~estvo na vrabotenite vo Programite za mobilnost na VIG,
 komunikacija so nadle`ni organizacioni edinici na VIG,
 izgotvuvawe i dostavuvawe na razli~ni izve{tai koi se dostavuvaat do
Nadzorniot odbor na Dru{tvoto i do razli~ni organizacioni edinici na
VIG.
 organizicija na nadvore{na kontrola za obrabotka na li~ni podatoci,
 izmena i dopolnuvawe na Statutot na Dru{tvoto,

 izbor na popisni komisii i sproveduvawe na popis za 2018 god.
 Izvr{uvawe na Buxet za kapitalni tro{oci za 2019 god.
 Odobruvawe na Plan za upravuvawe so rizici za 2019 god.
 Proda`ba na osnovni sredstva delovni objekti koi ne se od interes za
Dru{tvoto, odnosno koi Dru{tvoto ne gi koristi i koi generiraat zagubi.
 Odobruvawe na Plan za minimizirawe na IT rizici za 2019 god.
 Investicii vo dr`avni hartii od vrednost,
 Obezbeduvawe na IT podr{ka, implementacija na operativni bazi na
podatoci, administracija na bazi na podatoci za VIG Albanija i VIG
Kosovo,
 Usvojuvawe na Godi{en izve{taj za raboteweto za 2018 god,
 Usvojuvawe na Godi{na smetka za 2018 god,
 Usvojuvawe na Izve{taj za raboteweto na vnatre{nata revizija za 2018 god,
 Usvojuvawe na Aktuarski izve{taj za 2018 god,
 Usvojuvawe na Izve{taj na nadvore{niot revizir za 2018 god.
 Usvojuvawe na odluka za isplata na dividenda za 2018 god,
 Usvojuvawe na Izve{taj za usoglasuvawe so zakoni za 2018 god,
 Usvojuvawe na Izve{taj za pretstavki za 2018 god,
 Usvojuvawe na Izve{taj za upravuvawe so rizici za 2018 god,
 Svikuvawe na Godi{no akcionersko sobranie za 2018 god,
 Implementacija na razli~ni VIG politiki i proceduri,
 Sproveduvawe na odluki od Godi{noto akcionersko sobrani za 2018 godi,
 Odobruvawe na VIG Kodeks na delovna etika,
 Odobruvawe na Plan za rabota za 2020 god,
 Odobruvawe na Plan za upravuvawe so rizici za 2020 god,
 Odobruvawe na Programa za reosiguruvawe za 2020 god,
 Odobruvawe na Dogovori za reosiguruvawe za 2020 god,
 Odobruvawe na Investiciska strategija za 2020 god,
 Dostavuvawe na razli~ni informacii do organizacioni edinici na VIG,

 Dostavuvawe na informacii do Nadzorniot odbor,
 Prisustvo na VIG menaxment samit,
 Odobruvawe na Buxet za kapitalni investicii za 2020 god,
 Implementacija na upatstvo za spre~uvawe na osiguritelni izmami,
 Sproveduvawe na popis soglasno odredbite od pozitivnite propisi,
 Utvrduvawe na po~etna rezevacija za {teti za 2020 god,
 Utvruvawe na protivpo`aren pridones za 2020 god.
Site odluki koi Upravniot odbor na Dru{tvoto gi donese vo predmetniot period,
se doneseni vo transparentna postapka vrz osnova na objektivnost i stru~nost, so
cel zadovoluvawe na site potrebi na Dru{tvoto, soglasno odredbite od
pozitivnite propisi i po prethodno dobieno mislewe od strana na stru~nite lica
vraboteni vo Dru{tvoto.

4. ZAKLU^NI SOGLASUVAWA

Rabotata na Upravniot odboj vo ovoj Izve{taj se razgleduva{e kolektivno. Va`no
e da se napomene deka sekoj ~len u~estvuva{e i glasa{e na site sednici
pozitivno, odnosno za usvojuvawe na sekoja odluka na sekoja sednica na Upravniot
odbor.
Raboteweto na Upravniot odbor be{e vo ramkite na zakonskite utvrdeni
nadle`nosti i osnovnite akti so koi e utvrdena delovnata politika na
Dru{tvoto.
Site ~lenovi na Upravniot odbor dadoa adekvaten i zna~itelen pridones vo
funkciniraweto na odborot. Site pra{awa vo odnos na odobrenite odluki i
sprovedenite aktivnosti od strana na Upravniot odbor mo`e da bide bidat
adresirani direktno do ~lenovite na odborot. ^lenovite na Upravniot odbor
mo`e da obezbedat detalno objasnuvawe za sekoja donesena odluka i sprovedena
aktivnost.

Ovoj Izve{taj e odobren na 282ta sednica na Upravniot odbor odr`ana 04.03.2020 g.

UPRAVEN ODBOR
Pretsedatel na Upraven odbor

Bo{ko Andov

^lenovi na upraven odbor

_______________________
Risto Sekulovski

______________________
Vesna \or~eva

Vrz osnova na ~len 384 stav 5 od Zakonot za trgovski dru{tva, ~len 30 od Zakonot za
supervizija na osiguruvawe, i ~len 39 stav 7 i stav 8 od Pravilata za kotacija na
Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje, ~len 2 stav 1 to~ka 2 od
Pravilnikot za sodr`inata na redovnite izvestuvawa koi dru{tvata za osiguruvawe
i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi dostavuvaat do Agencijata za supervizija na
osiguruvawe soglasno Zakonot za supervizija na osiguruvawe, kako i odredbite od
Statutot br.0201-3562/8-1 od 23.04.2019 godina na Osiguruvawe MAKEDONIJA a.d.
Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka 8
od rabotniot del na dnevniot red na Javniot povik za svikuvawe na Godi{noto
sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina,
akcionerite na Dru{tvoto na Godi{noto sobranie za delovnata 2020 godina odr`ano
na den 29.05.2020 godina, ja usvoija slednata:

ODLUKA
Za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata na Upravniot odbor i
odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Upravniot odbor na Dru{tvoto

1. Se usvojuva Izve{tajot za rabotata na Upravniot odbor na Dru{tvoto za
delovnata 2019 godina, koj e sostaven del na ovaa Odluka.
2. Sobranieto na Dru{tvoto ja odobruva rabotata na:
 G-din Bo{ko Andov, kako Petsedatel na Upravniot odbor;
 G-din Risto Sekulovski, kako ~len na Upravniot odbor;
 G-|a Vesna \or~eva, ako ~len na Upravniot odbor.
3. Za odoboruvawe na rabotata na ~lenovite na Upravniot odbor, akcionerite
glasaa poedine~no za sekoj ~len na organot.
4. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalanata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
5. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
6. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~
______________________________

Врз основа на член 29 и член 30 од Законот за супервизија на осигурување (Сл.
Весник бр. 27/2002, 98/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 112/2011,
188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и
198/2018 и 101/2019 и 31/2020,, член 480 став (3) од Законот за трговските
друштва (28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011;
166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014;
88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 120/2018), член 33 од
Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скојпе - Виена Иншуренс Груп бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година,
Надзорниот Одбор на Друштвото на својата редовна XXXV седница одржана на
12.03.2020 година го подготви и усвои следниот:

ИЗВЕШТАЈ
за работата на Надзорниот одбор и контролата над управувањето и
раководењето со Осигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ.
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВОТО.
ИЗВЕШТАЈ ОД КОНТРОЛАТА НАД УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА НАДВОРЕШНИОТ РЕВИЗОР.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА.
6. ПРЕДЛОГ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА.
7. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

1. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ
Опертативното функционирање на органот на надзор на друштвата за
осигурување, неговите права, обврски и одговорности се регулирани во
одредите од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за
супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија
на Република Северна Македонија како регултор на пазарот на осигурување.
Согласно член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, надзорниот одбор му
поднесува на собранието на акционери писмен извештај за резултати од
спроведена контрола. Во предметниот извештај надзорниот одбор го соопштува
начинот на кој што извршил контрола и обемот на контролата над управувањето
со друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се
изјаснува и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на
овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и за
приговорите на ревизорот на составената годишна сметка и на финансиските
извештаи и предлага тие да бидат усвоени или не.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗРНИОТ ОДБОР
Во текот на деловната 2019 година, Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс
Груп (во понатамошен текст: Друштвото), ги извршуваше своите должности
согласно позитивните прописи во Република Северна Македонија, Статутот на
Друштвото, Правилникот за работа на Надзорниот одбор, останатите позитивни
акти на Друштвото и корпоративните стандарди и документи на VIENNA
INSURANCE GROUP (во понатамошен текст: VIG).
Надзорниот одбор во текот на работењето во 2019 година, вршеше континуирана
контрола на работа на Управниот одбор, редовно се советуваше во однос на
управувањето
на
Друштвото,
обезбедувајќи
подобро
оперативно
функционирање врз основа на претходно истакнати наоди.
Во годината беа одржани вкупно 4 седници на Надзорниот одбор. Седниците беа
одржани во Март 2019 година, Јули 2019 година, Септември 2019 година и
Декември 13.12.2019 година. За сите состаноци на Надзорниот одбор, во смисла
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на надлежностите на одборот, составени се соодветни исправи, потпишани се
соодветни записници. Целокупната докуменатција која се однесува на
работењето на Надзорниот одбор физички е лоцирана во седиштето на
Друштвото. Сите заинтересирени страни (согласно одредбите од позитивните
прописи) можат да извршат увид во предметната документација.
Членовите на Надзорниот одбор беа во константна комуникација со членовите
на Управниот одбор за сите важни прашања во однос на надзорот врз
оперативното функционирање на Друштвото.
На одржаните седници на Надзорниот одбор беа дискутирани сите неопходни
прашања од позитивните прописи, разгледувани кварталните извештаи
(тромесечни извештаи) за работењето на Друштвото, како и дискутирани други
теми по барање на Надзорниот или Управниот одбор, а кои се важни за
работењето на Друштвото.
До акционерите, преку официјалната интернет страна на Друштво и преку
системот за електронско известување од котирани акционерски друштва на
Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, беа доставени сите
потребни документи и извештаи кои согласно позитивните прописи и
статутарните правила Надзорниот одбор е должен да ги изготви и достави.
На 31.12.2019 година и на денот на усвојување на овој Извештај, Надзорниот
одбор е во состав од 4 (четири) члена:
1.
2.
3.
4.

Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
Андреја Јосифовски - Независен член на Надзорниот одбор,
Филип Бардас /Philipp Bardas/ - Член на Надзорниот одбор; и
Реинард Гојер /Reinhard Gojer/ - Независен член на Надзорниот одбор;

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваа потребните услови за
извршување на својата функција согласно одредбите Законот за трговските
друштва, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.
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До Агенцијата за супервизија за осигурување во текот на 2019 година се
доставени сите потребни известувања и исправи во однос на исполнување на
стандардите за соодветност и деловен углед (fit and proper criteria) на членовите
на Надзорниот одбор како лица кои може да бидат избрани за членови на орган
на надзор на друштвото за осигурување, стандарди за соодветност кои се
пропишани односно дополнети со Законот за измена и дополнувањање на
Законот за супервизија на осигурување (Сл.Весник бр. 198 /2018).
Согласно одлука на Собранието на акцинери, членовите на Надзорниот одбор не
добиваат надомест за вршењето на своите функции.
Надзорниот одбор целосно и без исклучоци, согласно одредбите од позитивните
прописи на Република Северна Македонија и корпоративните стандарди на VIG,
постојано комуницираше и со: 1) овластениот актуар, 2) внарешниот ревизор, 3)
комисијата за управување со ризици, 4) одговорните за усогласување со
позитивните прописи, како и со 5) именуваниот надворешен ревизор за
деловната 2019 година.
Во текот на 2019 година беа разгледани и одобрени следните круцијални
документи: (1) Годишна сметка на Друштвото за 2018 година, (2) Финансиски
извештаи на Друштвото за 2018 година, (3) Годишен извештај за работењето на
Друштвото за 2018 година, (4) Актуарски извештај и актуарска потврда за
деловната 2018 година, (5) Извештај од надворешниот ревизор за извршената
ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за
деловната 2018 година, (6) Извештај од внатрешниот ревизор на Друштвото за
деловната 2018 година, (7) Распределба на профитот остварен со Годишната
сметка за деловната 2018 година, исплата на дивиденда и дефинирање на
дивиденден календар за деловната 2018 година, (8) Извештај за работењето на
Управниот одбор во деловната 2019 година, со квартални извештаи за
работењето на Друштвото, за секој поединечен квартал од деловната 2019
година, (9) Избор на членови на органот на управување на Друштвото, (10) Буџет
на Друштвото за деловната 2020 година, (11) План за работа на Друштвото за
деловната 2020 година, (12) План за управуавње со ризици за деловната 2020
година, (10) Програма за реосигурување за деловната 2020 година, (13) Договори
за реосигурување за деловната 2020 година, (14) Инвестициска стратегија на
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Друштвото за деловната 2020 година, (15) План за работа на внатрешниот
ревизор на Друштвото за деловната 2020 година.
На седниците на Надзорниот одбор беа разгледувани и други релевантни
прашања за работењето на Друштвото и за сите беа донесени соодвени
заклучоци и дадени насоки за работа на Управниот одбор.
Се истакнува дека во 2019 година, Надзорниот одбор и сите негови членови ги
извршуваа своите должности согласно Законот за супервизија на осигурување,
Законот за трговски друштва, Статутот на Друштвото, Правилникот за работа на
Надзорниот одбор и останатите акти на Друштвото, вршејќи континуиран
надзор на работењето на Управниот одбор и известувајќи ги акционерите за
сите прашања за кои има законска обврска.
Надзорниот одбор на Друштвото предлага акционерите на Друштвото, на
Годишното акционерско собрание за деловната 2019 година, да ја одобрат
работата на Надзорниот одбор (поединечно за секој член и колективно како
одбор).

3. ИЗВЕШТАЈ ОД КОНТРОЛАТА НАД УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за
супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор е орган
задолжен да ја следи работата и да врши надзор и контрола врз работата на
органот на управување односно да ја контролира управувачката политика на
Друштвото.
Во текот на 2019 година, Надзорниот одбор, согласно позитивните прописи и
Статутот на Друштвото совесно, одговорно, професионално и целосно во
континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Друштвото. Во својата
работа Надзорниот одбор својата контролна функција во дел ја реализираше и
преку работата на внатрешниот ревизор на Друштвото.
Надзорниот одбор во текот на 2019 година, согласно позитивните прописи и
Статутот на Друштвото, се информираше за целокупното работење на Друштвото.
Изврши увид и контрола во сите делови на оперативното функционирање на
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Друштвото, редовно ги следеше финансиските состојби, вршеше споредба со
резултатите остварени во предходните деловни години. Следењeто и контролата
над управувањето и раководењето со Друштвото во текот на 2019 година,
Надзорниот одбор го вршеше имајќи ги во предвид целокупното интерно и
екстерно опкружување, со посебно внимание на околностите на пазарот на
осигрување во Република Северна Македонија.
Најголемиот дел од информациите за работењето на Друштвото, Надзорниот
одбор ги добиваше преку електронски канали на комуникација пред одрживање
на седниците, како и преку дополнително доставени документи за време на
одржувањето на седниците. Информациите до органот на надзор се доставуваа
од страна на Управниот одбор на Друштвото, како и од други организациони
единици на Друштвото по претхоно поставено барање.
Во текот на целата 2019 година Надзорниот одбор на Друштвото континуирано и
навремено беше информиран за секојдневното работење на Друштвото, особено
за клучните одлуки кои се спроведуваа со цел непречено одвивање на работните
процеси и правилно функационирање согласно позитивните прописи. Секој од
извештаите кој е доставен до Надзорниот одбор е разгледан со особено
внимание. Извршена е анализа на сите аспекти од работењето со главен акцент
на финансиските резултати кои секогаш беа споредувани со резултатите од
претходните квартали/семестри од претходните години како и со планираните
активности согласно однапред донесениот План за работа за 2019 година.
Во својата работа за минатата 2019 година членовите на Надзорниот одбор
контролната функција ja вршеa и преку извештаите кои се доставувани од страна
на внатрешниот ревизор со што континуирано во текот на годината да се даваа
насоки, предлози и забелешки за постапување при вршењето на ревизијата на
Друштвото согласно усвоениот Годишен план за внатрешна ревизија.
Како што е нотирано претходно, во текот на 2019 година Надзорниот одбор во
одржа 4 (четири) редовни седници. Согласно овластувањата утврдени во Статутот
на Друштвото, Надзорниот одбор даваше и потребни согласности на Управниот
одбор во текот на 2019 година.
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На одржаните седници Надзорниот одбор ги разгледа и расправаше за сите
значајни прашања во делот на своите овластувања, а пред се за финансиските
извештаи за периодот од предходната деловна година, како и за кварталните
периоди.
На седниците на Надзорниот одбор каде беа разгледувани финансиските
извештаи, свое учество имаа и членовите на Управниот одбор на Друштвото и
дел од раководните лица на организациски единици, за детално образложение
на стекнатите позиции од доставените финансиски извештаи, со цел Надзорниот
одбор да може соодветно и правилно да одлучува.
Надзорниот одбор по извршениот увид на Годишниот извештај за работењето
на Друштвото за 2019 година, увид во финансиските извештаи за деловната
2019, увид во Извештајот за работењето на Управниот одбор за 2019 година,
как и увид во Извештајот на надворешниот ревизор за 2019 година констатира
дека финансиските извештаи и финансиската состојба на Друштвото се
прикажани објективно, во сите материјални аспекти, и во согласност со
постојните позитивни приписи.
Надзорниот одбор истакнува дека работењето на Друштвото, односно
управувањето со Друштвото во деловната 2019 година е успешно, што е видно од
позитивните статистички и финансиски резултати. Претходното е од посебно
значење доколку се земат во предвид сите фактори на пазарот на осигурување
кои влијаат врз оперативното функционирање на Друштвото.
Позитивните финансиски резултати на Друштвото за деловната 2019 година се
должат на максималното ангажирање на Управниот одбор, заедно со работата
на менаџерскиот тим и сите вработени.
Надзорниот одбор констатира дека во деловната 2019 година Управниот одбор
на Друштвото, како и секој член поединечно од одборот, ги извршуваше своите
права и обврски согласно позитивните прописи.
Надзорниот одбор на Друштвото предлага акционерите на Друштвото, на
Годишното акционерско собрание за деловната 2019 година, да ја одобрат
работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото.
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4. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА НАДВОРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Надзорниот одбор на друштвото го разгледа извештајот на Друштвото за
ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (PWC) за
работењето на Друштвото за 2019 година, истиот го одобри и предложи истиот
да се усвои на седницата на Годишното Собрание на Друштвото за деловната
2019 година.
Во ревизорскиот извештај за предметната година надворешниот ревизор
изрази мислење дека финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во
сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31
декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за
годината којашто завршува се во согласност со позитивните прописи на
Агенцијата за супервизија на осигурување.
Надворшниот ревизор извести дека Годишниот извештај (подготвен од страна
на Управниот одбор на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за
трговските друштва) е конзистентен во сите материјални аспекти со
финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните
финансиски извештаи на Друштвото за годиината која звршува на 31 декември
2019 година.
Надзорниот одбор на друштвото ги разгледа Годишната сметка и финансиските
извештаи за 2019 година. Се констатира дека финансиската година 2019 е
завршена со позитивни финансиски резултати.
Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на
пазарот, при што беше остварено избалансирано портфолио. Во работењето беа
користени сите расположливи продажни канали кои се возможни согласно
одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на
Агенцијата за супервизија на осигурување. Во текот на годината друштвото
работеше и на можноста за воведување на нови осигурителни производи, но и
на подобрување на условите и тарифите на постоечките продукти, со цел да се
излезе во пресрет на барањата на пазарот и клиентите, но истовремено водејќи
сметка истите да бидат профитабилни.
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Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен
приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди
Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на
сопствените обврски.
Расходите на Друштвото за 2019 година како и вообичаено се најголеми во делот
на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети кој се во позитивен
сооднос со бруто полисираната премија. Секторот за штети беше целосно
посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања.
Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото, и
надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а
воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински
установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на
решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на
осигурениците.
Нето техничкиот резултат на Друштвото во деловната 2019 година е исто така
позитивен, како што се очекуваше од Друштвото, односно како што претходно беше
поставено во планот за работа за деловната 2019.

Друштвото во 2019 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за
капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозена
ликвидноста, а што е уште позначајно Друштвото во текот на целата година
имаше соодветно издвоени технички резерви.
Побарувањата на Друштвото во текот на 2019 година редовно беа
класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети
големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи
беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се
грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.
Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување
со ризиците и сите ризици беа благовремено антиципирани и управувани. Во
оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на
Друштвото и позитивните прописи, а посебено се обрна внимание на
спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување,
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инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на
информатичките системи на Друштвото.
Во текот на 2019 година Друштвото се развиваше согласно претходно
поставените планови одобрени од органот на надзор и во целост беа исполнети
сите предвидени цели. Успешноста на Друштвото беше подобрена во сите
аскпекти во однос на претходните деловни години, при што беше зголемена
ефикасноста, ефективноста и профитабилноста на Друштвото, како и
капацитетите за постпродажни услуги на осигурениците, пред се во сегментот на
оштетните побарувања. Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе
остане главен приоритет на друштвото.
Во Декември 2019 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен
деловниот план за работа согласно кој за деловната 2020 година е планирано да
се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се
подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Основата на работењето
повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и
профитабилноста и законското работење.
Како и во изминатите години развојот ќе се врши постепено без превземање на
ризици кои може да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето
на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во
развојот.
Земајќи го во предвид сето претходно нотирано, Надзорниот одбор на
Друштвото ги усвојува Годишниот извештај за работење на Друштвото за
деловната 2019 година, Годишната сметка за деловната 2019 година,
Финанисксите извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, како и
Извештајот на надворешниот ревизор за извршената ревизија на Годишната
сметка и финансиските извештаи за деловната 2019 година.
Надзорниот одбор на Друштвото им предлага на акционерите, на годишното
акционерско собрание за деловната 2019 година, да ги одобрат Годишната
сметка за деловната 2019 година, Финанисксите извештаи на Друштвото за
деловната 2019 година, како и Извештајот на надворешниот ревизор за
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извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за
деловната 2019 година.

5.ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА
Внатрешната ревизија на Друштвото е независна организациона единица која
обезбедува објективна и независна оценка на: 1) адекватноста и ефикасноста на
системот на внатрешна контрола, 2) на точноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи, како и на 3) усогласеноста со интерните
политики и процедури на Друштвото со законската регулатива и 4) прописи како
и на општата ефикасност во работењето на Друштвото.
Соодветно на Годишниот план за работа на внатрешната ревизија за 2019 година,
интерните ревизори на друштвото извршија ревизија на следните оперативни
функции: (1) човечки ресурси и плати (вклучително и обуки за вработените), (2)
прием во осигурување и продажба (вклучително и реосигурување, маркетинг и
односи со јавност), (3) информатичка технологија, (4) обработка на лични
податоци (вклучително со видео надзор), (5) финансии (вклучително со
сметководство, контрола на побарувања, вложувања и утужени побарувања), (6)
усогласување со закони (вклучително извештаи за законодавецот и Солвентност
2 (Solvency II)).
Сите наведени функции беа ревидирани од аспект на нивните стратегии,
политики, процеси и процедури, воспоставените интерни контроли и нивната
ефективност, усогласеноста со интерните осигугурителни општи и посебни
услови и тарифи, овластувања, акти на деловната политика и локалната
регулатива, како и политиките и инструкциите на VIG.
Во текот на 2019 година, интерната ревизија изготви и до Агенцијата за
супервизија на осигурување достави извештај за сопствената работата во текот
на 2018 година. Дополнително до интерната ревизија на VIG доставен е посебен
годишен извештај изготвен согласно стандардите на акционерот.
Планот за работа на интерната ревизија за деловната 2019 година е исполнет, и
тоа од аспект на ревизорската работа на терен и известувањето.
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Во текот на ревизиите извршени во 2019 година интерените ревизори утврдија
наоди од среден и низок ризик, односно наоди кои немаат значаен негативен
ефект на работата и резултатите на Друштвото. За сите известени наоди беа
договорени соодветни активности, сопственици на активносите (одговорни лица)
и рокови за извршување.
Ревизорските мислења за сите ревидирани функции беа "Одлично" и
"Задоволително" (само за функцијата финансии (сметководство, контрола на
побарувања, вложувања и утужени побарувања)). При останатите ревизии во
текот на деловната 2019 година не се утврдени материјални наоди, а сите мали
неусогласености и/или отстапувања кои се јавија во ограничен брок (изолирани
случаи) беа веднаш дискутирани со менаџментот на Друштвото и за истите беа
договорени активности за нивно брзо елиминирање, а дел беа веднаш
отстранети
Надзорниот одбор на Друштвото го разгледа извештајот на Внатрешната
ревизија на Друштвото за 2019 година и истиот го одобри и предлага истиот да
се усвои на седницата на Годишното Собрание на Друштвото.
Содржината на извештаите, идентификуваните слабости и дадените препораки
за подобрување на дел од контролите во системот на интерни контроли беа
разгледувани на седниците на Надзорниот одбор. Исто така, Надзорнот одбор ја
следеше и одговорноста на менаџментот и организациските единици кон
дадените препораки на внатрешниот ревизор за подобрување на состојбите
преку доставените полугодишни и годишни извештаи за работењето во кој е
прикажен статусот и степенот на имплементација на дадените препораки.
Врз база на приложените извештаи, Надзорниот Одбор на Друштвото го
оценува работењето на внатрешната ревизија како независно, објективно и
професионално во согласност со усвоените принципи како и Кодекост на
деловна етика на вработените во Друштвото.
Методологијата на работата на внатрешната ревизија е во согласност со
најдобрите практики за работа на внатрешни ревизии како и усогласен со
групациските акти на VIG и позитивните прописи на Република Северна
Македонија. Редовните и дополнителните активности на внатрешниот ревизор
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се во согласност со усвоениот план за работа на внатрешната ревизија кој е
претхоно одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Известувањето до
Надзорниот одбор во текот на цела година беше навремено и по пат на
квалитетни, сеопфатни и јасно формулирани наоди и препораки во доставените
поединечни извештаи за работа.
Надзорниот одбор е на мислње дека Годишниот извештај за работа на
Внатрешниот ревизор за деловната 2019 година, е квалитетен, сеопфатен и
објективен како и содржината на истиот е во согласност со одредбите и
законската регулатива, спроведените ревизии во обем и динамика се во
согласност со претходно утврдениот и одобрен Годишен план за работа и во
рамките на делокругот и добиените овластувања.

6. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОД ФИНАНСИСКАТА 2019 ГОДИНА.
Надзорниот одбор ја разгледа предложената распределба на добивка за 2019
година од страна на Управниот одбор и соодветно предлага Собранието на
акционери на Друштвото да донесе одлука за распределба на добивката после
одначување, односно ја предлага следната распределба: 28.333.711 МКД
законски резреви, 43.765.182 МКД дивиденда и 12.902.240 МКД нераспределена
добивка за наредната година.

7.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Надзорниот одбор во текот на работењето во 2019 година, вршеше континуирана
контрола на работа на Управниот одбор. Во деловната 2019 година Управниот
одбор на Друштвото ја оправда довербата за управување и раководење дадена
од страна на Надзорниот одбор, со што е евидентно од позитивните резултати на
работењето (во деловната 2019 година Друштвото оствари позитивни резултати
од секој аспект).
Надзорниот одбор (по извршениот увид на Годишниот извештај за работењето
на Друштвото за 2019 година, увид во Финансиските извештаи за деловната 2019,
Извештајот за работењето на Управниот одбор за 2019 година, како и увид во
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Извештајот на надворешниот ревизор) констатира дека финансиските извештаи и
финансиската состојба на Друштвото се прикажани објективно, во сите
материјални аспекти, и во согласност со постојните позитивни приписи.
Надзорниот Одбор го оценува работењето на внатрешната ревизија како
независно, објективно и професионално во согласност со усвоените принципи
како и Кодекост на деловна етика на вработените во Друштвото.
Врз основа на сето претходно споменато, за деловната 2019 година,
Надзорниот одбор доставува позитивно мислење до акционерите на
Друштвото во однос на работата на Управниот одбор на Друштвото, позитивно
мислење во однос на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка
и финансиските извештаи од страна на надворешниот ревизор, и позитивно
мислење за оперативното функционирање на внатрешната ревизија,
позитивни мислење во однос на Годишниот извештај за 2019 година,
позитивно мислење за Годишната сметка за 2019 година, како и позитивни
мислење за Финансиските извештаи за 2019 година.

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
___________________________
Претседател на Надзорен одбор
Габор Лехел/ Gabor Lehel/
___________________________
Член на Надзорен одбор
Андреја Јосифовски
___________________________
Член на Надзорен одбор
Филип Бардас /Philipp Bardas/
___________________________
Член на Надзорен одбор
Реинхард Гојер /Reinahrd Gojer/
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Vrz osnova na ~len 384 stav 5 od Zakonot za trgovski dru{tva, ~len 39 stav 7 i stav 8
od Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje,
~len 2 stav 1 to~ka 2 od Pravilnikot za sodr`inata na redovnite izvestuvawa koi
dru{tvata za osiguruvawe i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi dostavuvaat do
Agencijata za supervizija na osiguruvawe soglasno Zakonot za supervizija na
osiguruvawe, kako i odredbite od Statutot br.0201-3562/8-1 od 23.04.2019 godina na
Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe MAKEDONIJA Skopje - Viena
In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka 9 od rabotniot
del od dnevniot red na Javniot povik za svikuvawe na Godi{no sobranie za
delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina, akcionerite na Dru{tvoto
na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina odr`ano den na
29.05.2020 godina, ja usvoija slednata:

ODLUKA
Za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata na Nadzorniot odbor i odobruvawe
na rabotata na ~lenovite na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina

1. Se usvojuva Izve{tajot za rabotata na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto za
delovnata 2019 godina, vo tekst i sodr`ina koj e sostaven del na ovaa Odluka.
2. Sobranieto na Dru{tvoto ja odboruva rabotata na:





G-din Gabor Lehel, kako Pretsedatel;
G-din Andreja Josifovski, kako ~len;
G-din Filip Bardas, kako ~len;
G-din Reinhard Gojer, kako ~len;

3. Za odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Nadzorniot odbor akcionerite
glasaa poedine~no za sekoj ~len od odborot.
4. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
5. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
6. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~
______________________________

Vrz osnova na ~len 415-v stav 1 i stav 4 od Zakonot za trgovskite dru{tva, ~len 127
stav 2 i stav 4 od Zakonot za supervizija na osiguruvawe, ~len 39 stav 7 i stav 8 od
Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje, ~len 2
stav 1 to~ka 2 od Pravilnikot za sodr`inata na redovnite izvestuvawa koi
dru{tvata za osiguruvawe i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi dostavuvaat do
Agencijata za supervizija na osiguruvawe soglasno Zakonot za supervizija na
osiguruvawe, ~len 55 od Statutot br.0201-3562/8-1 od 23.04.2019 godina na
Akcionerskoto dru{tvoto za osiguruvawe i reosiguruvawe MAKEDONIJA Skopje
- Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst Dru{tvo), a vo vrska so to~ka 10 od
rabotniot del na dnevniot red na Javniot povik za svikuvawe na godi{no
sobranie za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina, akcionerite
na Dru{tvoto na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2020 godina,
odr`ano na den 29.05.2020 godina, ja usvoija slednata:

ODLUKA
Za usvojuvawe na Izve{tajot za raboteweto na
Sektorot za vnatre{na revizija na Dru{tvoto za 2018 god

1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za raboteweto na Sektorot za vnatre{na
revizija na Dru{tvoto za 2019 godina, za koj e dobieno i pozitivno mislewe
od strana na Nadzoniot odbor na Dru{tvoto.
2. Izve{tajot za raboteweto na Sektorot za vnatre{na revizija na Dru{tvoto za
2019 godina e sostaven del na ovaa Odluka.
3. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
4. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
5. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~
________________________________

Godi{en izve{taj za rabotata na
Sektorot za interna revizija
na
Osiguruvawe Makedonija a.d. Skopje
– Viena In{urans Grup
za 2019 godina

SODR@INA

Strana

Programa za rabota na internata revizija i
realizacija na godi{niot plan

3

Naodi utvrdeni so reviziite:

3

NAODI OD SREDEN RIZIK:

 Finansii (smetkovodstvo, kontrola na pobaruvawa,
vlo`uvawa i utu`eni pobaruvawa)
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NAODI OD NIZOK RIZIK:

 Informati~ka tehnologija
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Ostanati revizii
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Naodi utvrdeni i izvesteni i vo prethodni revizii
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Programa za rabota na internata revizija i realizacija na godi{niot
plan
Soodvetno na godi{niot plan za rabota na internata revizija za 2019 godina,
internite revizori izvr{ija revizija na slednite funkcii: ~ove~ki resursi i plati
(vklu~itelno i obuki za vrabotenite), priem vo osiguruvawe i proda`ba (vklu~itelno
i reosiguruvawe, marketing i odnosi so javnosta), informati~ka tehnologija, za{tita
na li~nite podatoci i video nadzor, {teti (vklu~itelno i reosiguruvawe i prigovori
na {teti), Finansii (smetkovodstvo, kontrola na pobaruvawa, vlo`uvawa i utu`eni
pobaruvawa) i Usoglasenost zo zakoni (vklu~itelno izve{tai za zakonodavecot i
Solventnost II).
Site navedeni funkcii bea revidirani od aspekt na nivnite strategii, politiki,
procesi i proceduri, vospostavenite interni kontroli i nivnata efektivnost,
usoglasenosta so internite osiguritelni op{ti i posebni uslovi i tarifi,
ovlastuvawa, akti na delovnata politika i lokalnata regulativa kako i politikite i
instrukciite na Grupacijata.
Vo tekot na 2019 godina internite revizori isto taka izgotvija i dostavija do
Agencijata za supervizija na osiguruvaweto na RM (“ASO”) izve{tai za rabotata vo
tekot na 2018 godina, kako i godi{en izve{taj do Internata revizija na Grupacijata.
Planot za rabota na internata revizija do denot na izgotvuvaweto na ovoj izve{taj e
ispolnet i toa od aspekt na revizorskata rabota na teren i izvestuvaweto.

Naodi utvrdeni vo tekot na zavr{enite revizii
Vo tekot na reviziite izvr{eni vo 2019 godina internite revizori utvrdija naodi od
sreden i nizok rizik, odnosno naodi koi nemaat zna~aen negativen efekt na rabotata i
rezultatite na Dru{tvoto.
Za site izvesteni naodi bea dogovoreni soodvetni aktivnosti, sopstvenici na
aktivnostite (odgovorni lica) i rokovi za izvr{uvawe.
Revizorskite mislewa za site revidirani funkcii bea “Odli~no” i
"Zadovolitelno" (samo za funkcijata Finansii (smetkovodstvo, kontrola na
pobaruvawa, vlo`uvawa i utu`eni pobaruvawa).
Pri reviziite na funkciite: ~ove~ki resursi i plati (vklu~itelno i obuki), priem vo
osiguruvawe i proda`ba (vklu~itelno i reosiguruvawe, marketing i odnosi so
javnosta), za{tita na li~ni podatoci i video nadzor, {teti (vklu~itelno i
reosiguruvawe i prigovori) i usoglasenost so zakoni (vklu~itelno izve{tai do
zakonodavecot i Solventnost II) ne utvrdivme materijalni naodi, a site mali
neusoglasenosti i/ili otstapuvawa koi se javija vo ograni~en broj (izolirani slu~ai)
bea vedna{ diskutirani so menaxmentot na Dru{tvoto i za istite bea dogovoreni
aktivnosti za nivno brzo eliminirawe, a del bea i vedna{ otstraneti.
Naodite od sreden i nizok rizik se navedeni podolu:
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NAODI OD SREDEN RIZIK:
I Finansii (smetkovodstvo, kontrola na pobaruvawa, vlo`uvawa i
utu`eni pobaruvawa)
 Nesoodvetno evidentiwawe, izvestuvawe i sledewe na utu`enite
pobaruvawa
Naod:
Slu`bata za sporni i somnitelni pobaruvawa e odgovorna za upravuvawe i naplata na
utu`enite pobaruvawa i za sledewe na naplatata na onie pobaruvawa koi se predadeni na
notari i izvr{iteli za prisilna naplata. So sostojba na krajot na mesec januari 2020 godina
Dru{tvoto ima vkupno 2.603 otvoreni predmeti na utu`eni pobaruvawa.
Podatocite za utu`enite pobaruvawa se vnesuvaat na sistem i na raspoplagawe se nekolku
izve{tai za sledewe na istite. Vo 2014 kompjuterskata aplikacija za utu`enite pobaruvawa
be{e revidirana i nadgradena za da odgovara na site barawa od oblasta na vnes i izvestuvawe
na podatoci.
So revizorskite testovi na odbrani primeroci predmeti na utu`eni pobaruvawa, sistemkata
evidencija i sistemskite izve{tai u{te vo minatite godini se utvrdi deka sistemskata
evidencija i izve{taite se necelosni i neto~ni, so {to e onevozmo`eno soodvetno sledewe i
upravuvawe so vakvite pbaruvawa. Sledstveno na ova, pretstavnici na sektorite za
smetkovodstvo, informati~ka tehnologija i slu`bata za sporni i somnitelni pobaruvawa
dogovorija novi aktivnosti i unapreduvawa na kompjuterskata aplikacija (novi
poluavtomatski a`urirawa na naplatite na utu`enite pobaruvawa i sl.).
Revizorskite proverki, analizi i razgovori so soodvetni vraboteni, sprovedeni vo tekot na
revizijata na utu`enite pobaruvawa vo 2019 godina, otkrija deka ne site dogovoreni
aktivnosti bile spovedeni, so {to povtorno vrabotenite od Slu`bata za sporni i somnitelni
ppobaruvawa ne raspolagaat so soodvetni, to~ni i navremeni podatoci za upravuvawe so
utu`enite pobaruvawa.
Primeri za toa se:







podatocite za naplatata od dol`nicite ili od izvr{itelite se neto~ni bidej}i se
nacelosni (go sodr`at samo iznosot na glavniot dolg, a ne i na pravnite tro{oci i kaznena
kamata ili obratno). Vakvata situacija gi onevozmo`uva vrabotenite vo Slu`bata za
sporni i somnitelni ppobaruvawa da prevzemaat merki za naplata na preostanatite
dolgovi, predavawe na dolgovite na izvr{iteli ili potsetuvawe na izvr{itelite za
preostanatite dolgovi i zatvorawe na onie predmeti kade celiot dolg e naplaten);
Poradi navedenoto pogore izve{taite za otvoreni predmeti mo`e da sodr`at i zatvoreni
predmeti {to ja ote`nuva analizata na otvoreni predmeti;
Kolonata za naplata vo sistemskite izve{tai i ponatamu sodr`i iznosi na otpis
(smetkovodstven otpis koj ne vlijae na pravnata postapka za naplata na pobaruvawata),
povtorno davaj}i pogre{na slika za nenaplatenite pobaruvawa i uspehot od utu`uvaweto na
istite. Vo prehodnite revizii be{e dogovoreno deka otpisite ke se prika`uvaat vo posebna
kolona i nema da vlijaat na saldata na dolgovite, no o~igledno toa ne bilo napraveno;
Vrabotenite vo Slu`bata za sporni i somnitelni pobaruvawa imaat uvid vo kartica za
naplata na utu`enite dolgovi samo za tekovnata godina, a ne i za prethodnite odnosno od
momentot na utu`uvawe na dol`nicite, {to e povtorno nedostatok za koj i minatata godina
se dogovorija aktivnosti i
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karticite za naplata na utu`enite pobaruvawa, posebno kreirani za vrabotenite vo
Slu`bata za sporni i somnitelni pobaruvawa za sledewe na naplatata na utu`enite
pobaruvawa, poka`uvaat nelogi~ni podatoci za naplati kako MKD 0,25; 0,17, 0,00 i sl. ili
pak poka`uvaat isti naplati pove}e pati i site tie se vlku~eni vo zbirot na vkupni
naplati.

Pokraj pogore navedenite slabosti be{e dogovoeno sistemskata aplikacija da se nadopolni so
poliwa za: salda na nenaplaten pobaruvawa, datum na izvr{nost na sudstkite presudi; datumi
koga izvr{itelite prevzele aktivnosti za naplata na pobaruvawata (izdavawe na nalog za
izvr{uvawe ili aukcii za proda`ba na imot); zabele{ki za statustot na predmetite;
zabele{ki za problemi vo izvr{uvaweto; podatoci za imot so tovar (zavedeni vo Katastar).
Sekako site ovie podatoci treba{e da se prika`uvaat i vo sistemskite izve{tai, so opcii za
razli~ni prebaruvawa i filitrirawa. Otsustvoto na sistemski poliwa za evidentirawe na
pogore navedenite podatoci onevozmo`uva i pravilna i blagovremena analiza na rabotata i
efikasnosta na izvr{itelite i notarite.
Analizata na sledeweto i upravuvaweto so predmetite dobieni na sud, poka`a deka ne postoi
standard (vremenska ramka) nitu konzistentnost vo predavaweto na nenaplatenite pobaruvawa
kaj notari i izvr{iteli za ponatamo{na naplata. Minatata godina dogovorivme deka }e se
usvoi standard deka ne podocna od 6 meseci site nenaplateni pobaruvawa (dobieni na sud) }e se
predavaat na izvr{iteli za naplata, no ova ne be{e sprovedeno, me|udrugoto i poradi
problemot so neto~nite podatoci za naplata. Namesto toa vrabotenite vo Slu`bata za sporni
i somnitelni pobaruvawa, po istek na edna godina od pravosilnosta na sudskite presudi, ra~no
gi dvojat predmetite i gi davaat vo Slu`bata za kredit kontrola za proverka na naplatata po
istite. Ovoj pristap ja odolgovlekuva naplatata i nepotrebno i neopravdano ja zgolemuva
rabotata na kredit kontrolorite.

Implikacii:
Zastareni i neto~ni sistemski podatoci i sistemski izve{tai za utu`enite pobaruvawa i
saldata na nenaplateni pobaruvawa po zavr{uvawe na susdkite sporovi ili po nivnoto
predavawe kaj izvr{iteli za prisilna naplata mo`e da rezultira vo nesoodvetno sledewe i
upravuvawe so vakvite pobaruvawa, nesoodvetna usluga na klienti (vo slu~ai koga klienti
se davaat na izvr{uvawe, a tie platile), slaba naplata poradi nenavremeni aktivnosti
i finanskiski zagubi.

Dogovoreni aktivnosti so menaxmentot:
Pretstavnicite na sektorite / slu`bi za Sporni i somnitelni pobaruvawa, Finansii i
Informati~ka tehnologija }e se sostanat i povtorno }e gi razgledaat otvornite naodi vo
vrska so rabotnite proceduri i sistemskata aplikacija za evidentirawe i izvestuvawe na
utu`ente pobaruvawa. Programerite }e gi napravat site potrebni nadgradbi i / ili korekcii,
povrzuvawa so drugi aplikacii i }e gi redizajniraat izve{taite za istite da davaat to~ni i
celosni podatoci.
Po obezbeduvaweto na to~ni podatoci za naplata na utu`enite pobaruvawa Slu`bata za
sporni i somnitelni pobaruvawa }e vovede standard za predavawe na neaplatenite dolgovi na
izvr{iteli za naplata.

Tekoven status:
Dogovorenite aktivnosti }e bidat sprovedeni do 30.09.2020 godina.
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NAODI OD NIZOK RIZIK:
I Informaciska tehnologija
 Nepridr`uvawe kon politikata na Dru{tvoto za nabavka na
stoki i uslugi - otsustvo na pismeno objasnuvawe za pri~inite
zaodbranite dobavuva~i
Naod:
Politikata na Dru{tvoto za nabavka na softver i hardver (posledno a`urirana vo april 2018
godina) iziskuva za site nabavki na stoka i uslugi (pri otsustvo na istite na zaliha) da se
obezbedat i analiziraat najmalku 3 ponudi od dobavuva~i. Pokraj ova i generalnata politika
na Dru{tvoto za nabavka na stoki i ualugi isto taka iziskuva sobirawe na najmalku 3 ponudi za
site nabavki koi nadminuvaat MKD 60,000 (EUR 975).
Rezultatite od izborot i rangiraweto na ponudite treba da se sumiraat vo izve{taj za izbor na
ponuduva~ koj potoa slu`i za odobruvawe na nabavkata od strana na soodvetnite ovlasteni
menaxeri. Vo slu~aite na t.n. specijalni nabavki (pr. nabavki za koi na pazarot postoi samo
eden ponuduva~, povrzani i licencirani proizvodi i sl.), izborot i izve{taite od izborot
treba povtorno da ja potkrepat vakvata situacija preku pi{ano obrazlo`enia za situacijata i
dokazi za istata (pr. odgovori od drugi dobavuva~i za nemo`nosta za obezbeduvawe na baranite
stoki ili uslugi i sl.).
Od testiranite 14 nabavki na kompjuterska oprema, licenci i uslugi, vo 2 slu~aja (nabavka na
uslugi za razvoj i poddr{ka za softver), politikite na Dru{tvoto za nabavka na stoki i uslugi
ne bea vo celsot primeneti. Ova be{e prv vakov slu~aj i pri~inata za toa be{e deka na
makedonskiot pazar ima samo 2 dobavuva~i na baranite uslugi i od nov ponudenite ceni bea
razumni i povolni.
U{te pove}e, izbraniot softver be{e dizajniran specijalno za potrebite i detalnite barawa
na Dru{tvoto, e kompatibilen so postoe~kiot softver na Dru{tvoto (MBA), nudi dobra i
lesna dostapnost za klientite i ne nemetna potreba od nabavka a novi licenci bidej}i e
baziran na Orakl platforma.
Na na{e barawe Menaxerot na Sktorot za informati~ka tehnologija pobara od nekolku
lokalni dobavuva~i na kompjuterski uslugi ponudi za nabaveniot softver. Dobienite ponudi
doka`aa deka drugi dobavuva~i od lokalniot pazar ne bea vo mo`nost da gi obezbedat baranite
uslugi t.e. softver i cenite koi gi ponudija za sli~ni uslugi bea povisoki od onie na
izbranite doavuva~i.
Zna~i, napravenite transakcii za nabavka ne proizvedoa zaguba za Dru{tvoto. Sepak, zaradi
obezbeduvawe na celosna transparentnost na nabavkite i ovozmo`uvawe odgovornite
menaxeri koi gi odobuvaat vakvite nabavki da odlu~uvaat i odobruvaat na baza na soodvetni
opse`ni informacii, prepore~uvame barawata na politikite na Dru{tvoto za nabavka na
stoki i uslugi vo site idni nabavki vo celosot da se po~ituvaat.

Implikacii:
Nesoodvetna primena na politikite i proceduri za nabavka na stoki i uslugi mo`e da dovede
do nabavki po nepovolni uslovi, nepotkrepeni odobruvawa i finansiki zagubi.
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Dogovoreni aktivnosti so menaxmentot:
Menaxmentot na Sektoroti za informati~ka tehnologija se soglasi za celosna primena na
politikite za nabavka na stoki i uslugi na Dru{tvoto pri sekoja sledna nabavka.
Specijalnite nabavki }e bidat potkrepeni so opse`ni objasnuvawa za vidot na nabavkata i
pri~inite za izbranite ponuduva~i.

Tekoven status:
Dogovorenite aktivnosti bea vedna{ primeneti.

Ostanati revizii:
Pri reviziite na funkciite: ~ove~ki resursi i plati (vklu~itelno i obuki), priem vo
osiguruvawe i proda`ba (vklu~itelno i reosiguruvawe, marketing i odnosi so javnosta),
za{tita na li~ni podatoci i video nadzor, {teti (vklu~itelno i reosiguruvawe i prigovori)
i usoglasenost so zakoni (vklu~itelno izve{taite do zakonodavecot i Solventnost II) ne
utvrdivme materijalni naodi. Malite otstapuvawa koi gi utvrdivme bea vedna{ koregirani i
otstraneti u{te za vreme na terenskata revizija i zatoa ne bea izvesteni kako posebni naodi
(no bea napomenati vo delot na revizorskoto misleweto vo izve{taite za sekoja revizija).
Tie se odnesuvaa na nematerijalni i nenemerni gre{ki ili propusti i nesoodvetni sistemski
privilegii za del od vnatre{nite kako i nadvore{ni korisnici na sistemot.
So menaxmentot za priem vo osiguruvawe dogovorivme aktivnosti naso~eni kon unapreduvawe
na efikasnosta vo raboteweto na prevzema~ite na rizik, vnesuva~ite i tariferi na polisi,
agentite i brokerite. Ovie aktivnosti pretstavuva preporaki, a ne naodi.
Sledstveno na rezultatite od "peer review" kontrolata na {tetite, a vo vrska so {tetite od
zelena karta i na{ite sogleduvawa od revizijata na ovie {teti, so menaxmentot na Sektorot
za vonsudski {teti dogovorivme aktivnosti naso~eni kon poaktivno obezbeduvawe na
dokumenti i informacii od stranskite korespodenti, a zaradi objektivno i povolno, za
Dru{tvoto, re{avawe i isplata na ovie {teti. So Menaxerot za Sudski {teti i regresi
dogovorivme dopolnuvawe i precizirawe na kriteriumite za odobruvawe na diskont na
regresite i kaznenata kamata (od strana na Komisijata za regresi) vo smisol na definirawe na
procenti na platen glaven dolg kako uslov za otpis na kaznenata kamata, raspon ili pari~ni
limiti, drugi delovni pri~ini i sl. so koi poefikasno }e se upravuva so tro{ocite i }e se
obezbedi izdr`anost na odlukite za diskont t.e. otpis na regresnite pobaruvawa.
Za site navedeni zabele{ki se dogovorija aktivnosti koi }e se zavr{at vo kratok rok (nekoi
se ve}e i sprovedeni), i bidej}i istite ne dovele do finansiski zagubi nitu pak drugi
negativni posledici, ne bea posebno izvesteni.
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Naodi utvrdeni i vo prethodnite revizii
Pri reviziite sprovedeni vo tekot na 2019 godina utvrdivme deka eden naod izvesten i vo
minatite godini [od revizijata na Finansii (smetkovodstvo, kontrola na pobaruvawa,
vlo`uvawa i utu`eni pobaruvawa)] povtorno se pojavi bidej}i site dogovoreni aktivnosti ne
bile celosno sprovedeni.

Tatjana Ansarova - Jovanovska
Menaxer za interna revizija

Stoil Stoimenovski
Ovlasten revizor

Sektor za interna revizija,
Osiguruvawe Makedonija ad Viena In{urans Grup
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Vrz osnova na ~len 383 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za trgovski dru{tva, ~len 20 stav 3
to~ka 11 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe
MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo
vrska so ~len 129 stav 2 od Zakonot za supervizija na osiguruvawe, ~len 39 stav 7 i
stav 8 od Pravilata za kotacija na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD
Skopje, ~len 2 stav 1 to~ka 2 od Pravilnikot za sodr`inata na redovnite
izvestuvawa koi dru{tvata za osiguruvawe i/ili reosiguruvawe i drugi lica gi
dostavuvaat do Agencijata za supervizija na osiguruvawe soglasno Zakonot za
supervizija na osiguruvawe, ~len 56 od Statutot br.0201-3562/8-1 od 23.04.2019 godina
na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe MAKEDONIJA Skopje Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto), a vo vrska so to~ka 11 od
rabotniot del na dnevniot red na Javniot povik za svikuvawe na Godi{noto sobranie
za delovnata 2019 godina br.02-3199/2-1 od 24.04.2020 godina, akcionerite na
Dru{tvoto na Godi{noto sobranie na Dru{tvoto za delovnata 2019 godina
odr`ano na den 29.04.2020 godina, ja usvoija slednata:

ODLUKA
za imenuvawe na dru{tvo za revizija koe }e izvr{i revizija na
Finansiskite izve{tai i Godi{nata smetka na Dru{tvoto za delovnata 2020 godina

1. Za izvr{uvawe na revizija na Finansiskite izve{tai i Godi{nata smetka na
Dru{tvoto za delovnata 2020 godina se imenuva Dru{tvoto za revizoriski
uslugi ________________________ DOO Skopje.
2. Se zadol`uva Upravniot odbor na Dru{tvoto da pobara soglasnost od
Agencijata za supervizija na osiguruvawe, za Dru{tvoto koe }e izvr{i revizija
na Godi{nata smetka za delovnata 2020 godina od stav 1 na ovaa Odluka, vo
rok od 15 dena od denot na donesuvaweto na ovaa Odluka.
3. Ovaa Odluka }e se objavi na oficijalanata internet stranica na Dru{tvoto i
na SEI NET sistemot na Makedonskata berza za hartii od vrednost AD Skopje.
4. Ovaa Odluka }e se dostavi do Agencijata za supervizija na osiguruvawe.
5. Ovaa Odluka vleguva vo sila po dobivawe na soglasnost od strana na
Agencijata za supervizija na osiguruvawe.

GODI[NO SOBRANIE
Pretsedava~

____________________________

