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Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Београд, март 2017. године

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Правни статус Друштва

1.1. Акционарско друштво за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, основано је решењем

Савезног министарства за финансије издавањем дозволе за 4/1-12-177/97 од 19.01.1998. године.

Друштво је основано у складу са, тада важећим, Законом о осигурању имовине и лица (''Сл. лист

СРЈ'', бр. 30/96) и уписано у судски регистар код Привредног суда у Београду 30. јануара 1998.

године Решењем број 1-Фи-884/98, у регистарском улошку 4-60-00.

У  складу  са  Законом  о  регистрацији  привредних  субјеката  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  55/04),

Друштво је  27.  јуна 2005.  године извршило превођење у Регистар привредних субјеката  под

бројем БД 44942/2005. Матични број Друштва је 17176471, ПИБ 100000563, а шифра делатности

је 6512.

Године  2012.  Друштво  је  извршило  усаглашавање  са  Законом  о  привредним  друштвима

("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011). 

Од  2014.  године  Друштво  је  регистровано  за  обављање  послова  свих  врста  неживотних

осигурања  сходно  Решењу  ИО  Народне  банке  Србије,  број  68  од  17.12.2013.  године.  Код

Агенције  за  привредне  регистре  промена  је  уписана  дана  06.01.2014.године  под  бр.  БД

139179/2013. 
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1.2. Седиште Друштва

Седиште Друштва је у Београду, улица Рузвелтова број 16.

1.3. Правна форма Друштва

По правној форми Друштво је јавно акционарско друштво.

1.4. Друштво има дозволу за обављање следећих врста неживотних осигурања и то:

1)  осигурање  од  последица  незгоде,  укључујући  осигурање  од  повреда  на  раду  и
професионалних обољења, које покрива:

 уговорену новчану накнаду за случај незгоде
 накнаду због уговорених трошкова за случај незгоде
 комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке
 исплату због последица повреде или оштећења здравља или због смрти путника;

2) добровољно здравствено осигурање, које покрива:
 уговорену новчану накнаду за случај болести
 накнаду уговорених трошкова лечења
 комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке;

3) осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на сопствени погон,
осим шинских возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива губитак тих
возила;

4) осигурање шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно губитак тих
возила;

5)  осигурање  ваздухоплова,  које  покрива  штете  на  ваздухопловима,  односно  губитак
ваздухоплова;

6)  осигурање пловних објеката,  које  покрива штете  на  пловним објектима,  односно  губитак
пловних објеката (морских, речних, језерских и каналских);

7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно губитак робе без обзира на
врсту превоза;

8)  осигурање  имовине  од пожара  и  других  опасности,  које  покрива  штете  на  имовини које
настану  услед  пожара,  експлозије,  олује  и  других  природних  непогода,  атомске  енергије,
клизања и слегања тла, осим штета које покривају осигурања из тачке 3)-7) овог члана;

9)  остала  осигурања имовине,  која  покривају  штете  на  имовини настале због  лома машина,
провалне крађе,  лома стакла,  града,  мраза  или других опасности осим штета  које  покривају
осигурања из тачке 3)-8) овог члана;

10)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  моторних  возила,  које  покрива  све  врсте
одговорности  због  употребе  моторних  возила  на  сопствени  погон  на  копну,  укључујући  и
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одговорност при транспорту;

11) осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, које покрива све врсте одговорности
због употребе ваздухоплова, укључујући и одговорност при транспорту;

12)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  пловних  објеката,  које  покрива  све  врсте  
одговорности због употребе пловних објеката, укључујучи и одговорност при транспорту;

13) осигурање од опште одговорности за штету које покрива остале врсте одговорности, осим
одговорности из тач. 10)-12) овог члана;

14) осигурање кредита, које покрива:

 ризик  од  неплаћања,  односно  кашњења  у  плаћању  због  несолвентности  или  других
догађаја или поступака

 извозне кредите и остале ризике повезане са извозом, трговином и улагањима на домаћем
и страном тржишту

 кредите који се исплаћују у ратама
 хипотекарне и ломбардне кредите
 пољопривредне кредите
 остале кредите и зајмове;

 15) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника;

 16) осигурање финансијских губитака, које покрива финансијске губитке због:

губитка запослења
 неповољних прихода
 лошег времена
 изгубљене добити
 непланираних општих трошкова
 непланираних трошкова пословања
 губитка тржишне вредности
 губитка закупнине, односно прихода
 посредних пословних губитака, осим губитака из подтачке 1-8 ове тачке
 осталих непословних губитака
 осталих финансијских губитака

17) осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и
друге трошкове поступка

18)  осигурање помоћи на  путовању, које  покрива помоћ  лицима која  наиђу  на  проблеме  на
путовању, односно у другим случајевима одсутности из пребивалишта или боравишта

Matični broj:17176471 PIB:100000563 3/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Послове из претходног става Друштво је обављало у земљи и иностранству.

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претпоставком сталности пословања (going
concern)  тј.  под  претпоставком  да  ће  друштво  наставити  да  послује  континуирано  током
неограниченог периода у догледној будућности.

1.5. Подаци о Управи Друштва

Друштво послује као јавно акционарско друштво са дводомним управљањем. Органи Друштва
су:

1. Скупштина акционара;
2. Надзорни одбор;
3. Извршни одбор

Управу Друштва чине Надзорни и Извршни одбор.

1.5.1. Скупштина акционара

Скупштина акционара је  највиши орган  Друштва,  преко ког  акционари доносе  и  одобравају
основне  корпоративне  одлуке.  Делокруг  и  начин  рада  Скупштине  акционара  Друштва
регулисани  су  одредбама  Закона  о  осигурању,  Закона  о  привредним  друштвима,  Статутом
Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара. 

У  2016.  години  одржано  је  пет  седница  Скупштине  акционара,  и  то  редовна  седница  дана
28.04.2016.  године,  а  ванредне  седнице  10.06,  30.09,  14.11.  и  30.12.2016.  године.  Седнице
Скупштине акционара су сазиване у складу са важећим прописима и интерним актима Друштва. 

Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању Друштва,
учествовали у раду и гласали на седници Скупштине акционара, учествовали у именовању и
разрешењу  чланова  Надзорног  одбора,  и  остварили  сва  друга  законска  и  статутарна  права.
Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

1.5.2 Надзорни одбор

Надзорни  одбор  је  орган  који  утврђује  пословну  стратегију  Друштва,  врши  надзор  над
пословањем, утврђује стратегију управљања ризицима, одговоран је за контролу финансијских и
рачуноводствених  активности  Друштва,  као  и  праћење  усклађености  са  законима  и  другим
прописима и извештавање Скупштине акционара по овим питањима,  односно врши и друге
послове прописане законским, односно прописима Друштва.

Ефикасан, стручан и независан Надзорни одбор суштински је важан за имплементацију добре
праксе корпоративног управљања.
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Задаци  и  дужности,  састав,  избор  и  разрешење  чланова,  делокруг  и  начин  рада  Надзорног
одбора Друштва регулисани су одредбама Закона о осигурању, Закона о привредним друштвима,
Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора.

У  сврху  процене  рада  Надзорног  одбора,  на  годишњој  Скупштини  акционара  Друштва
разматран  је  и  усвојен  Извештај  о  раду  Надзорног  одбора  за  2015.  годину, као  и  Извештај
Надзорног  одбора  о  мерама  предузетим  за  отклањање  неправилности  утврђених  приликом
интерне ревизије.

Надзорни одбор Друштва, сходно Статуту који је важио до добијања Решења Народне банке
Србије Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је утврђено да су испуњени услови који су Законом
о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014) прописани за обављање делатности осигурања је
чинило седам чланова, изабраних од стране Скупштине акционара,  по добијеној  сагласности
Народне банке Србије. Чланови Надзорног одбора су у току 2016. године редовно присуствовали
седницама и узимали учешће у раду Надзорног одбора. 

Сагласно одредбама Статута  Друштва бр.01-690 од 20.06.2016. године,  који се примењује од
добијања  Решења  Народне  банке  Србије  којим  је  утврђено  да  су  испуњени  услови  који  су
Законом о  осигурању прописани  за  обављање  делатности  осигурања,  Надзорни  одбор  чини
девет чланова, од чега је најмање трећина независних чланова.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора утврђене су одлуком Скупштине Друштва.
Између  чланова  Надзорног  одбора  и  Друштва  није  било  сукоба  интереса.
Сходно  наведеном,  Надзорни  одбор  је  благовременим  информисањем  и  прикупљањем
неопходних података за рад и одлучивање вршио сталну контролу над управљањем Друштвом.
У току 2016. године одржано је 27 седница Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора (на дан 31.12.2016. године):

Име и презиме Функција

1. Чедомир Јањић Председник надзорног одбора

2. Борко Драшковић Члан надзорног одбора

3. Драган Игњатовић Члан надзорног одбора

4. Снежана Спасеновић Члан надзорног одбора

5. Николина Вучетић Зечевић Члан надзорног одбора

6. Драган Гуџев Члан надзорног одбора

7. Срђан Букилица Члан надзорног одбора
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1.5.3. Извршни одбор

Чланови Извршног одбора су именовани на предлог Надзорног одбора. Извршни одбор чине три
члана (председник и два члана).

Извршни одбор води послове Друштва, одређује унутрашњу организацију Друштва, одговара за
тачност пословних књига и финансијских извештаја, извршава одлуке Скупштине Друштва, и
обавља остале послове у складу са законским и прописима Друштва.

Законом о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014) укинута је функција генералног директора
као  законског  заступника  Друштва.  У  складу  са  истим,  Друштво  представља  и  заступа
председник  Извршног  одбора.  При  закључивању  правних  послова  и  предузимању  правних
радњи из  свог  делокруга,  председник  Извршног одбора је  дужан да  обезбеди потпис  једног
члана Извршног одбора. 

Добијањем  Решења  Народне  банке Србије  којим је  утврђено  да  су  испуњени услови  који
Законом о осигурању прописани за  обављање делатности осигурања стекли су се  услови за
формирање нових органа Управе, па је тако од 10.02.2016. године законски заступник Друштва
председник Извршног одбора.

Делокруг  и  начин  рада  Извршног  одбора,  као  и  председника  Извршног  одбора  Друштва
регулисани су Статутом Друштва и Пословником о раду Извршног одбора.

Извршни одбор Друштва чине три члана,  укључујући и председника.  До 10.11.2016.  године,
Извршни одбор је функционисао у саставу:

1. Вучета Мандић, председник Извршног одбора
2. Мирко Бутулија, члан Извршног одбора
3. Бранислава Белошевац, члан Извршног одбора

На дан 31.12.2016. године Друштво је,  сходно овлашћењу датом од стране надлежног органа
Друштва, заступао, без ограничења, Мирко Бутулија, члан Извршног одбора.

1.6. Организациона шема Друштва

1. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

2. КАБИНЕТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
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3. ДИРЕКЦИЈА ОСИГУРАЊА

3.1. СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
3.1.1. Служба за композитну продају
3.1.2. Служба за администрацију
3.1.3. Служба продајне мреже

3.2. СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНУ ПРОДАЈУ
3.2.1. Служба за продају
3.2.2. Служба за преузимање ризика (underwriting)
3.2.3. Служба за преузимање ризика имовинских осигурања, саосигурање и реосигурање

3.3. СЕКТОР ЗА ПРИЈАВУ, ПРОЦЕНУ И ЛИКВИДАЦИЈУ ШТЕТА
3.3.1. Служба за пријем и процену штета
3.3.1.1. Одељење пријема одштетних захтева
3.3.1.2. Одељење процене штета
3.3.2. Служба за ликвидацију штета
3.3.2.1. Одељење за ликвидацију штета на стварима и имовини
3.3.2.2. Одељење за ликвидацију штета на лицима
3.3.3. Служба за правно регулисање одштетних захтева
3.3.4. Служба за откривање и спречавање превара у осигурању

3.4. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ
3.4.1. Служба за развој производа
3.4.2. Служба за маркетинг

4. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОДРШКУ ОСИГУРАЊУ

4.1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, ПЛАН И АНАЛИЗУ
4.1.1. Служба за рачуноводство
4.1.2. Служба за финансијску оперативу
4.1.3. Служба за обраду доспелости и наплату потраживања
4.1.4. Служба за контролинг и извештавање

4.2. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4.2.1. Служба за корпоративно право
4.2.2. Служба за уговорно право и правну подршку развоја производа
4.2.3. Служба за заступање и наплату потраживања из спорова

4.3. СЕКТОР ЗА ИТ
4.3.1. Служба за системску подршку и network menadžment
4.3.2. Служба за информациони систем

4.4. СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ
4.4.1. Служба за набавку
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5. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

6. СЕКРЕТАРИЈАТ

7. ХР

8. АКТУАРСКА ФУНКЦИЈА

9. САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

10. САРАДНИК ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ

1.7.  Посредници и заступници Друштва

Послови посредовања у осигурању односе се на послове довођења у везу осигураника, односно
уговарача  осигурања  са  друштвом  за  осигурање  ради  преговарања  о  закључењу  уговора  о
осигурању, на основу пружања услуга при извршавању права из уговора.

Послове  заступања  у  осигурању,  као  једину  делатност,  обавља  друштво  за  заступање  у
осигурању  и  физичко  лице  -  предузетник  који  су  добили  дозволу  за  обављање  послова
заступања у осигурању у складу са Законом о осигурању.

Друштво на дан 31.12.2016.године има закључена 44 уговора о посредовању и 25 уговора о
заступању у осигурању.

1.8. Десет највећих акционара

Р.Б. Акционар
Број обичних

акција

Број
префенцијалних

акција

Укупан број
акција

% учешћа у
укупном
капиталу

1 АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ 147.050 8 147.058 35,47%

2
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ 
САД -КАСТОДИ 

0 38.024 38.024 9,17%

3 АУТО-МОТО ДРУШТВО РАКОВИЦА 23.900 32 23.932 5,77%

4 ПД АМСС Д.О.О. БЕОГРАД 23.000 0 23.000 5,55%

5
UTC COMPANY D.O.O.BEOGRAD-U 
STEČAJU

0 18.045 18.045 4,35%

6 MONPHREY LTD. 15.500 0 15.500 3,74%

7 АУТО-МОТО КЛУБ Н. БЕОГРАД Д.О 15.400 32 15.432 3,72%

8 АУТО-МОТО САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ 12.750 0 12.750 3,08%

9 АУТО-МОТО ДРУШТВО ГРОЦКА 6.460 0 6.460 1,56%

10
АУТО-МОТО ДРУШТВО 
К.МИТРОВИЦА

6.290 0 6.290 1,52%
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1.9. Структура запослених

На дан 31.12.2016. године Друштво броји укупно 405 запослених.

Број запослених
на крају месеца

2016 2015

Јан 421 418

Феб 419 422

Мар 425 431

Апр 426 442

Мај 429 445

Јун 428 443

Јул 437 447

Авг 423 434

Сеп 419 437

Окт 418 435

Нов 414 434

Дец 405 430

Просечан број 422 434

Табела 1. Просечан број запослених за текућу и претходну годину

Квалификациона структура

Од укупног броја запослених на дан 31.12.2016. године, запослено је: 1 доктор наука, 2 магистра,
106 са високом стручном спремом, 57 са вишом стручном спремом, 193 са средњом стручном
спремом, 4 висококвалификована, 35 квалификованих и 7 неквалификованих.

На дан 31.12.2015.године,  Друштво је имало следећу квалификациону структуру запослених: 1
доктор наука, 2 магистра, 110 са високом стручном спремом, 69 са вишом стручном спремом,
198  са  средњом  стручном  спремом,  2  висококвалификована,  40  квалификованих  и  8
неквалификованих.

2. УСАГЛАШЕНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА НАЦИОНАЛНИМ
ПРОПИСИМА И МРС/МСФИ

Приликом састављања финансијских извештаја, односно израде Годишњег рачуна са стањем на
дан  31.  децембра  2016.  године,  примењене  су  основне  рачуноводствене  политике,  које  су
утврђене Одлуком о примени рачуноводствених политика, коју је донео УО Друштва 30.05.2007.
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године, те Одлукама о изменама и допунама Одлуке о примени рачуноводствених политика из
марта и јула 2010. године (Дел. бр. 6502/2 од 18.03.2010. године и дел.број16124 од 12.07.2010.
године, као и дел.број. 01-765 од 12.06.2012.године).

Друштво  у  свом  пословању  примењује  пуне  МСФИ  прописе,  као  и  све  релевантне  МРС
стандарде.

Редовни финансијски извештаји за 2016. годину састављени су на основама прописа Републике
Србије, а посебно у складу са:

 Законом о рачуноводству (′′Сл. гласник РС′′, бр.62/2013);

 Међународним стандардима финансијског  извештавања  и Међународним

рачуноводственим стандардима;

 Законом о осигурању ("Службени гласник РС", број 139/14);

 Законом о  обавезном  осигурању  у  саобраћају  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  51/2009  и

78/2011,101/2011, 93/2012 и 7/2013-одлука Уставног суда);

 Законом о  привредним друштвима ("Сл.  гласник РС",  бр.  36/2011,  99/2011,  83/2014  и

5/2015);

 Законом о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ

и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);

 Законом о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002

- др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др.

закон и 142/2014,91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015);

 Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр.  84/2004, 86/2004 -  испр.,

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -  усклађени дин. изн.,  68/2014 - др. Закон,

142/2014, 83/15,5/2016 - усклађени дин. Изн., 108/2016, и 7/2017 - усклађени дин. Изн.);

 Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др.

закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 -

одлука УС, 7/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени

дин.  изн.,  47/2013,  48/2013  -  испр.,  108/2013,  6/2014  -  усклађени  дин.  изн.,  57/2014,

68/2014 - др. Закон, 5/2015 - усклађени дин. Изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн. и

7/2017 - усклађени дин. Изн.);

 Законом о  девизном  пословању  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  62/2006,  31/2011  и  119/2012,

Matični broj:17176471 PIB:100000563 10/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

139/2014);

 Законом о ревизији (′′Сл. гласник РС′′ 62/2013);

 Одлуком о  Контном  оквиру  и  садржини  рачуна  у  Контном  оквиру  за  друштва  за

осигурање („Сл.гласник РС“, бр. 135/2014 и 102/2015);

 Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја друштва за осигурање

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2014 и 141/2014, 102/2015);

 Одлуком о  облику  и  садржају  статистичког  извештаја  за  друштва  за  осигурање  „Сл.

гласник РС“, бр. 135/2014);

 Правилником о  садржају  пореског  биланса  и  другим  питањима  значајним  за  начин

утврђивања  пореза  на  добит  правних  лица  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  99/2010,  8/2011  и

13/2012,  бр.  20/2014),

Правилником о  садржају  пореске  пријаве  за  обрачун  пореза  на  добит  правних  лица

("Сл.гласник РС", бр. 30/15 и 101/16);

 Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу

Регистра финансијских извештаја ("Сл.гласник РС", бр.127/14 и 101/16);

 Одлуком о техничким резервама ("Сл.гласник РС", бр. 42/2015);

 Одлуком о инвестирању средстава осигурања ("Сл.гласник РС", бр.55/2015);

 Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања

амортизације за пореске сврхе ("Сл.гласник РС", бр. 116/04 и 99/10);

 Одлуком о  адекватности  капитала  за  осигурање/реосигурање  ("Сл.гласник  РС",

бр.51/2015);

 Одлуком о  извештавању  Друштва  за  осигурање/реосигурање  ("Сл.гласник  РС",

бр.55/2015).

Друштво је прописало начин обрачуна билансних и ванбилансних позиција након укидања од
стране НБС одлуке од начину процењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за
осигурање (Сл.гласник РС бр.3/2005),  и својим рачуноводственим политикама дефинисало и
обрачунавало у складу са предметним актима.

У  примени  и  спровођењу  пословне  политике  Друштво  је  примењивало  општа  акта  и  акта
пословне политике.
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Друштво је применило своја акта са којима је утврдило начин обрачуна и исказивања преносних
позиција, по напред наведеним правилницима. 

2.1. Информација о поступку усклађивања са Законом о осигурању 
(„Службени гласник РС“ бр. 139/2014)

Доношењем Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014) крајем 2014. године, за
Друштво  је  настала  обавеза  усклађивања  пословања,  имовине,  капитала,  обавеза,  органа,
организације и аката са одредбама истог, у року од годину дана од ступања на снагу наведеног
Закона. Рок у коме је Друштво било обавезно да поднесе захтев за усклађивање, са пропратном
документацијом, је био 26.12.2015. године. На дан 31.12.2016. године, поступак усклађивања
Друштва са Законом о осигурању је и даље био у току. 

О испуњењу услова који су Законом о осигурању прописани за обављање делатости осигурања
Народна банка Србије је одлучила својим Решењем Г. бр. 325 од 18.01.2017. године.

3.  РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Рачуноводствене политике су специфични принципи, начела, конвенције, правила и пракса  коју
је  прихватило  Друштво  у  вези  састављања,  презентирања  и  приказивања  финансијских
извештаја  и  повезане  су  са пословном политиком Друштва. Рачуноводствене политике Управа
Друштва  одобрава  и  примењује,  тако  да  финансијски  извештаји  буду  усаглашени  са  свим
захтевима сваког примењеног Међународног Рачуноводственог Стандарда. 

Управа  Друштва  самостално  утврђује  рачуноводствене  политике  којима  обезбеђује  да
финансијски извештаји пружају поштене информације о:

 имовини; потраживањима; обавезама; сопственом капиталу (главници);
 приходима и расходима, укључујући добитке и губитке,
 нето резултатима пословања најмање на нивоу услова и тарифа осигурања и 
 токовима готовине.

3.1. Основне претпоставке

Рачуноводствене политике морају поштовати следећа начела и то:
 Начело настанка пословног догађаја (начело узрочности);
 Начело сталности;
 Разумљивости;
 Важности;
 Значајности;
 Поузданости;
 Поштено приказивање-веродостојно приказивање;
 Суштина изнад форме;
 Неутралност;
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 Обазривост;
 Потпуност;
 Упоредивост.

Начело настанка пословног догађаја ( начело узрочности )

Финансијски извештаји се припремају на начелу настанка пословног догађаја. По овом начелу,
учинци пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се
готовина или њен еквивалент прими или исплати) и евидентира у пословним књигама и укључи
у финансијске извештаје у периодима на које се односе.

Начело сталности

Начело сталности из кога произилази периодичност и привременост извештавања, као и обавеза
процењивања подразумева претпоставку неограниченог пословања, односно пословање у дужем
временском  периоду.  Стога  се  претпоставља  да  Друштво  нема  ни  намеру  ни  потребу  да
ликвидира  или  значајно  смањи  своје  пословање,  ако  таква  намера  или  потреба  постоји,
финансијски извештаји треба да се састављају на другачијој основи и, ако је тако, та основа
треба да се обелодани.

Разумљивост

Суштински квалитет информација које се приказују у финансијским извештајима је, да су оне
одмах разумљиве корисницима.  У том циљу, подразумева се  да корисници поседују разумно
познавање природе пословања и економске активности и рачуноводство Друштва, као и да имају
вољу да проуче информације са довољно пажње.

Важност  информације

Да би била корисна, информација мора да буде важна за корисника који на основу исте доноси
одлуку о својој пословној активности. Информације поседују квалитет важности кад утичу на
економске одлуке корисника помажући им да процене прошле, садашње или будуће догађаје или
да потврде или коригују пређашње процене корисника.
                                                           
Значајност

Информације су материјално значајне ако њихово изостављање или погрешно навођење може да
утиче  на  економске  одлуке  корисника  које  су  засноване  на  финансијским  извештајима.
Значајност зависи од величине ставке или погрешне оцене у околностима њеног изостављања
или погрешног навођења.
                                                      
Поузданост

Да  би  биле  корисне,  информације  морају  да  буду  поуздане.  Информације  имају  квалитете
поузданости када у њима нема значајне грешке и пристрасности и у које се корисници могу
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поуздати да верно приказују оно што представљају или би се могло разложно очекивати да то
представљају.

Веродостојност  приказивања

Да би биле поуздане, информације треба верно да прикажу пословне промене и друге догађаје,
било оне које указују да их представљају или оне за које би се с разлогом могло очекивати да их
представљају.
                                                       
Неутралност

Да  би  биле  поуздане,  информације  садржане  у  финансијским  извештајима  морају  да  буду
неутралне, односно без предрасуда. Финансијски извештаји нису неутрални ако се путем избора
и начина приказивања информација,  утиче на доношење одлуке или просуђивања тако да се
унапред постиже одређени резултат или исход.

Обазривост

Обазривост  представља  примењен  степен  опрезности  при  просуђивању  која  је  потребна  за
вршење процене у условима неизвесности, таквих да средства или приходи нису прецењени, а
обавезе  или  расходи  потцењени.  Обазривост  не  допушта  стварање  скривених  резерви  или
прекомерних  резервисања,  намерно  потцењивање  средстава  или  прихода,  или  намерно
прецењивање обавеза или расхода, јер финансијски извештаји не би били неутрални и стога не
би имали квалитете обазривости.

Потпуност

Да  би  биле  потпуне,  информације  у  финансијским  извештајима  треба  да  буду  потпуне  у
границама значајности и трошкова. Изостављање може да информације учини лажним или да
наведе  на  погрешан  пут,  а  тиме  и  непоузданим  и  мањкавим  у  погледу  важности.

Упоредивост

Корисници треба да буду у могућности да упореде финансијске извештаје Друштва у протеку
времена,  како  би  могли  да  идентификују  развој  у  финансијском  положају  и  успешности
пословања. Такође морају да буду у могућности да упореде финансијске извештаје Друштва са
различитим друштвима за осигурање, како би проценили његов релативни финансијски положај
и успешност у пословању у односу на та друштва за осигурање.
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3.2. ОДЛУКА
                      о измени и допуни Одлуке о примени рачуноводствених политика

број 6502 од 18.03.2010.године

Измена  члана  86.  Одлуке  о  примени  рачуноводствених  политика  мења  се  и  гласи:
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с
повећањем средстава или смањење обавеза која могу да се поуздано измире. То значи, у ствари,
да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења
обавеза.

Општи и заједнички приходи су сви они приходи који се у управљачком рачуноводству не могу
директно распоредити на нивоу услова и тарифа осигурања. Кључеви за расподелу општих и
заједничких прихода утврђују се квартално.

Приходи који се признају у билансу успеха обухватају приходе од продаје услуга до висине
износа сопственог самопридржаја, приходи остварени коришћењем имовине Друштва од стране
других лица, камате, тантијеме и дивиденде, продајом остатака осигураних оштећених ствари.

Члан  88.  Одлуке  о  примени  рачуноводствених  политика,  мења  се  и  гласи:
Расходи друштва признају  се  у складу са  МСФИ 4 и другим релевантним МРС.  Расходи се
признају  у  билансу  успеха  када  смањење  будућих  економских  користи  које  је  повезано  са
смањењем средстава или повећањем обавеза може да се поуздано измери. То значи, у ствари, да
признавање  расхода  настаје  истовремено  са  признавањем  пораста  обавеза  или  смањења
средстава ( на пример, настале обавезе према запосленима или амортизација опреме).

Расходи  се  признају  у  билансу  успеха  на  основу  директне  повезаности  између  насталих
трошкова  и  заредом  посебних  ставки  прихода  (приходи  по  основу  премије  осигурања  и
трошкови прибаве-премије осигурања).

3.3. ОДЛУКА
о измени и допуни Одлуке о промени рачуноводствених политика

број 16124 од 12.07.2010.године

Материјално значајне грешке су грешке настале у претходним извештајним периодима а које су
откривене у текућем извештајном периоду.

У  текућем  извештајном  периоду  могуће  је  открити  грешке  у  састављању  финансијских
извештаја за један или више претходних извештајних периода. Грешке могу настати као резултат
математичких грешака,  грешака у примени рачуноводствених политика,  погрешног тумачења
чињеница, преваре или превида. Исправка ових грешака обично се укључује у утврђивање нето
добитка или губитка текућег периода уколико нису материјално значајне.

У ретким случајевима нека грешка може имати тако значајан учинак на финансијске извештаје
једног или више претходних периода да се за те финансијске извештаје више не може сматрати
да су били поуздани на дан њиховог издавања.
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Материјално значајна грешка сматра се грешка која је у појединачном износу или заједно, већа
од 0,85% активе коју је Друштво исказало у години која претходи години у којој је извршена
промена рачуноводствене политике, односно у којој је грешка установљена.

3.4. ОДЛУКА
о измени и допуни Одлуке о промени рачуноводствених политика

број 765 од 13.06.2012.године

По  одлуци  број  01-765  од  12.06.2012.године  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  примени
рачуноводствених  политика  додат  је  нови  члан  који  гласи: „Трошкови  пословања  из  члана
89.став 1 распоређују се по местима трошка и врстама осигурања.

1) Трошкови које се не могу директно распоредити по местима трошка распоређују се према
броју  запослених  по  местима  трошка  у  односу  на  укупан  број  запослених.  Одређивање
запослених по местима трошка врши се на основу броја запослених са пуним радним временом
и описа послова и радних задатака запосленог у Уговору о раду.

2) Трошкови по местима трошкова распоређују се по врстама осигурања и то:

а) трошкови управе распоређују се у једнаком износу по врстама осигурања (за врсту осигурања
по којима обрачуната премија осигурања мања од 5.000.евра у динарској противвредности од
почетка  године  до  дана  распоређивања  трошкова  неће  се  вршити  распоред  ових  трошкова;
б) трошкова прибаве који се не могу директно расподелити по врстама осигурања распоређују се
сразмерно  обрачунаој  премији  по  врсти  осигурања  у  укупној  премији  осигурања;
ц)  трошкови  извиђаја  процене  и  ликвидације  штета  распоређују  се  по  врстама  осигурања
применом коефицијената на износ ликвидних штета у врсти осигурања. Коефицијент се утврђује
стављањем  у  однос  укупних  трошкова  извиђаја,процене  и  ликвидације  штета  са  укупним
износом  ликвидираних  штета  од  почетка  године  до  дана  распоређивања  трошкова;  
д) трошкови депоновања и улагања који се не могу директно распоредити по врстама осигурања,
распоређују  се  по  врстама  осигурања  учешћем  обрачунате  премије  осигурања  по  врсти
осигурања у укупној премији осигурања.

Финансијски расходи, расходи по основу обезвређивања имовине и други расходи који се не
могу  директно  распоредити  по  врстама  осигурања,  распоређују  се  по  врстама  осигурања
учешћем обрачунате премије осигурања по врсти осигурања у укупној премији осигурања.
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4.  НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС СТАЊА

4.1. Нематеријална улагања, софтвер и остала права 15.144.361,38

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја које Друштво
поседује ради обављања делатности, вршењу услуга и др. Ту спадају: компјутерски софтвери,
оснивачка улагања, улагања у набавку лиценци и др.

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања, а
након почетног признавања,  вреднује се  по набавној  вредности (цени коштања) умањеној  за
акумулирану амортизацију. Амортизација нематеријалних улагања врши се пропорционалном
методом, применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу
коју чини набавна вредност (цена коштања).

Нематеријална улагања
(имовина)

Софтвер и остала
права

Бруто вредност 8.946.626,02 22.583.302,42

Исправка вредности 4.737.372,04 11.648.195,02

Нето вредност 4.209.253,98 10.935.107,40

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања.
Амортизација  нематеријалних  улагања  која  подлежу  амортизацији  врши  се  применом
пропорционалног метода у року од 5 и више година по оцени комисије за процену, осим улагања
чије  је  време  утврђено  уговором,  када  се  отписивање  врши  у  роковима  који  проистичу  из
уговора.  За  нематеријална  улагања  са  неограниченим  веком  трајања  не  обрачунава  се
амортизација.  Обрачун  амортизације  нематеријалних  улагања  врши  се  од  почетка  наредног
месеца  у  односу  на  месец  када  је  нематеријално  улагање  стављено  у  употребу.
Софтвер се амортизује по стопи од 5% годишње.

4.2. Некретнине, постројења и опрема 825.125.701,79

Некретнине, постројења и опрему чини материјална имовина која се користи за пружање услуга,
изнајмљивање другима, за административне сврхе, продају у циљу очувања реалне вредности
средстава осигурања и друге потребе, и за коју се очекује да ће се користити више од једне
године. 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности, или по
цени коштања. Набавну вредност основног средства чини фактурна вредност добављача увећана
за зависне трошкове по основу набавке и по основу довођења средства у стање функционалне
приправности. 

Након  почетног  признавања  некретнине,  постројења  и  опрема  се  исказују  по  поштеној
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вредности, умањеној за укупну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења, у
складу са МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема.Процену вредности постројења и опреме
врши посебна комисија  коју  именује  директор Друштва,  док процену  вредности  некретнина
врши овлашћени проценитељ. 

Амортизација  некретнина  постројења  и  опреме,  као  систематско  отписивање  основице  за
амортизацију  једног  средства  током  његовог  корисног  века  трајања,  врши  се  применом
пропорционалног метода.

У обрачуну амортизације некретнина, постројења и опреме коришћен је следећи век трајања,
односно следеће стопе амортизације:

Конто Век трајања Амортизациона стопа

Грађевински објекти за обављ.делатности 75 1,33

Опрема - намештај 15 6,67

Алат и инвентар са калкулативним отписом 9 11,11

Рачунари и опрема за обраду података 7 14,29

Опрема за снимање и умнож. података 9 11,11

Писаће машине, фотокопир и сл. 10 10

Магнет, дикт.кас.муз.инст.радио и ТВ 9 11,11

Oprema za PTT saobraćaj 10 10

Транспортна средства у друм. саобраћају 10 10

Опрема – клима уређаји 10 10

Мерни и контролни уређаји 9 11,11

Опрема за технички преглед 10 10

Остала непоменута опрема 9 11,11

Билборди и електричне рекламе 3,3 30

Рекламна платна 2 50

Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност,
односно  цена  коштања  умањена  за  преосталу  вредност.  Корисни  век  трајања  и  стопе
амортизације се преиспитују сваке године.

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме врши се онолико редовно колико је довољно
да  се  исказани  износ  не  разликује  значајно  од  поштене  вредности  на  дан  билансирања.
Значајним одступањем исказане вредности некретнина, постојења и опреме од вредности која би
се утврдила проценом поштене вредности сматра се одступање више од 5%.

Ефекти ревалоризације се књиже на ревалоризационе резерве, које се преносе на нераспоређену
добит најкасније на дан отуђења средства. 
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Признавање,  вредновање,  обрачун  амортизације,  исказивање  и  друга  питања  везана  за
некретнине,  постројења  и  опрему  Друштва  регулисана  су  члановима  32.  до  49.  Одлуке  о
примени рачуноводствених политика.

4.2.1. Грађевинско земљиште 9.534.800,00

4.2.2. Грађевински објекти који служе за обављање делатности             277.266.824,22

Бруто  вредност  некретнина  за  обављање  делатности  износи  327.595.000  динара,  а  исправка

вредности 50.328.175,78 динара.

Грађевински објекти (022)

(Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 327.595.000,00

-Крајње стање 31.12.2016. 327.595.000,00

2. Исправка вредности

-Почетно стање 01.01.2016. 45.971.162,28

-Амортизација 4.357.013,50

-Крајње стање 31.12.2016. 50.328.175,78

3. Неотписана (садашња) вредност 277.266.824,22
                                                        

 Преглед некретнина за обављање делатности на дан 31.12.2016. године

(Износ у РСД)

Р.Б. Назив Садашња вредност на дан 31.12.2016.
године

1. Пословни простор, Зграда 1, Београд, Рузвелтова 19-
21

77,452,790.07

2. Пословни простор, Зграда 4, Београд, Рузвелтова 19-
22

4,721,013.51

3. Пословни објекат - Рузвелтова 16 138,772,731.27

4. Пословни објекат-ПРИЈЕПОЉЕ 11,629,190.15

5. Рузвелтова 16 – III спрат 44,691,099.22

Укупно 277,266,824.22

Дугорочна  материјална  имовина  (некретнине,  постројења  и  опрема)  чине  земљиште,  зграде,
машине,  моторна  возила,  намештај,  крупан  алат, канцеларијска  и  рачунарска  опрема.  То су
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средства за обављање делатности, пружање услуга, за административне сврхе идр., и за која се
очекује да ће се користити више од једне године.

Некретнине,  постројења  и  опрема  почетно  се  мере  по  набавној  вредности,  односно  цени
коштања,  увећаној  за  зависне  трошкове  набавке  и  трошкове  довођења  средства  у  стање
функционалне приправности.

Након почетног признавања, грађевински објекти за обављање делатности се исказују по моделу
фер  вредности,  док  се  вредност  постројења  и  опреме   мери  по  набавној  вредности  (цени
коштања)  умањеној  за  акумулирану  амортизацију.  Амортизација  се  врши  пропорционалном
методом, применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу
коју чини набавна вредност (цена коштања).

4.2.3. Постројење и опрема    92.836.569,05

Бруто вредност постројења и опреме на дан 31.12.2016. године износи 179.774.786,82 динара а

исправка вредности 86.938.217,77 динара.

Постројење и опрема (023)           (Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 187.055.814,64

-Нова улагања 20.339.597,70

-Отуђења,расходовање и мањак 27.620.625,52

-Крајње стање 31.12.2016. 179.774.786,82

2. Исправка вредности

-Почетно стање 01.01.2016. 85.637.553,70

-Амортизација 16.994.272,53

-Отуђења,расходовање и мањак -15693608,46

-Крајње стање 31.12.2016. 86.938.217,77

3. Неотписана (садашња) вредност 92.836.569,05

4.2.4. Остала опрема        5.373.758,56

Остала опрема (026)  (Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 41.299.431,65

-Повећање по новим улагањима 436.088,14

-Отуђења,расходовање и мањак 3.511.489,02

-Крајње стање 31.12.2016. 38.224.030,77

2. Исправка вредности
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-Почетно стање 01.01.2015. 33.906.143,66

-Повећање 1.809.901,93

-Отуђења,расходовање и мањак 2.865.773,38

-Крајње стање 31.12.2016. 32.850.272,21

3. Неотписана (садашња) вредност 5.373.758,56

4.2.5.  Аванси  за  некретнине,  постројења  и  опрему  из  осталих  средстава,  за  обављање

делатности 4.980,00

4.3. Инвестиционе некретнине    440.108.769,96

Инвестициона некретнина је некретнина коју Друштво као власник или корисник финансијског
лизинга  држи  ради  остваривања  зараде  од  издавања  у  закуп  или  ради  увећања  вредности
капитала или ради једног и другог.

Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној
вредности или цени коштања,  уз укључивање и зависних трошкова набавке.  Након почетног
признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по моделу фер вредности. Фер
вредност  инвестиционе  некретнине  је  њена  тржишна  вредност,  односно  мери  се  као
највероватнија цена која реално може да се догоди на тржишту, на дан биланса стања. Процену
фер вредности инвестиционе некретнине врши професионално квалификован проценитељ на
основу података о тржишним ценама некретнина. 

Према пар. 32 МРС 16 последња процена грађевинских објеката и инвестиционих некретнина је
извршена са стањем на дан 30.06.2015. године од стране предузећа за консалтинг "Фимакс", из
Смедеревске Паланке.

Друштво је у свом Билансу стања на дан 31.12.2016. године исказало инвестиционе некретнине
у вредности од 440.108.769,96 РСД.

Инвестиционе некретнине (024)

   (Износ у РСД)                                            

Р.Б. НАЗИВ Садашња вредност на дан
31.12.2016. године

1. Инвестициона некретнина-Деспотовац 11,742,631.76

2. Инвестициона некретнина-Медвеђа 14,514,996.00

3. Инвестициона некретнина-Сомбор 17,757,389.67

4. Инвестициона некретнина-Гроцка 4,213,509.81
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Р.Б. НАЗИВ Садашња вредност на дан
31.12.2016. године

5. Инвестициона некретнина-Косовска Митровица 14987-1002 15,371,380.76

6. Бајина Башта 3,466,060.09

7. Бензинска станица - Гасна станица бр.зг.3 и бен.станица са подземним 
резервоаром бр.зг.4 - Сомбор

10,160,497.20

8. Непокретности КО Давидовица из Чл.1 Општина Г.Милановац 3,113,950.48

9. Инвестициона некретнина-Земун 283,087,735.00

10. Некретнина Стара Пазова 62,165,623.19

11. Пословни објекат Лештане 14,514,996.00

Укупно 440,108,769.96

4.4. Дугорочни финансијски пласмани       407.270.703,21

Дугорочним пласманима сматрају се:  учешће у капиталу зависних и правних лица; учешће у
капиталу осталих повезаних правних лица; учешће у капиталу осталих правних лица и друге
хартије  од  вредности  расположиве  за  продају;  дугорочни  пласмани  матичним,  зависним  и
осталим повезаним правним лицима;  дугорочни пласмани у земљи  и дугорочни пласмани у
иностранству;  хартије  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа;  откупљене  сопствене  акције;
остали дугорочни пласмани.

4.4.1.ХОВ (инвестиције) које се држе до доспећа-државне обвезнице 395.976.469,00

Исправка вредности ХОВ који се држе до доспећа-државне обвезнице (12.761.760,63)

4.4.2.ХОВ (инвестиције) које се држе до доспећа-корпоративне обвезнице 64.083.971,73

Исправка вредности ХОВ који се држе до доспећа-корпоративне обвезнице (64.083.971,73)

4.4.3.Учешћа у капиталу осталих правних лица 9.665,94

Исправка потраживања по основу учешћа у капиталу (573,21)

4.4.4.Депозит за обављање послова међународне карте осигурања – УОС 24.046.902,11

4.5. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА                                                                      590.077,40

Дугорочна потраживања по основу регреса                                   766.578,04
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Исправка дугорочних потраживања по основу регреса (176.500,64)
 

4.6. ЗАЛИХЕ                                                                                                                   11.228.415,78

Залихе образаца строге евиденције 3.232.982,26

Дати аванси у бруто износу 13.335.946,89

Исправка потраживања по датим авансима (5.340.513,37)

Средствима у залихама сматрају се: залихе материјала (обрасци строге евиденције), залиихе 
резервних делова, алата и инвентара и залихе оштећених ствари.

4.7. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављају

Грађевински објекти намењени продаји 99.870.161,88

4.8. Потраживања, пласмани, готовина 2.433.366.663,34

4.8.1  Потраживања по  основу премије  осигурања,  саосигурања и  реосигурања -       

67.146.470,98

Потраживања по основу премија осигурања 62.636.256,40

Потраживања по основу премије-од последица незгоде  5.695.286,13

Исправка вредности потраживања по основу премије-незгода  (4.069.445,86)

Потраживања  по  основу  премије-добровољно  здравствено  осигурање,  колективно  

осигурање лица и осигурање у случају теже болести 2.398.629,01

Исправка вредности потраживања по основу премије-добровољно здравстевно

осигурање (1.396.764,90)

Потраживања по основу премије-потпуни каско 128.514.016,81

Исправка вредности потраживања по основу премије-потпуни каско  (73.436.429,06)

Потраживања по основу премије-делимични каско 946.462,00

Исправка вредности потраживања по основу премије-делимични каско     (919.057,00)
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Потраживања по основу премије - Осигурање пловних објеката 36.274,00

Исправка вредности потраживања по основу премије – Осигурање пловних објеката(36.274,00)

Потраживање од премије - осигурање од пожара 4.261.423,89

Исправка вредности потраживања по основу премије-пожар (2.535.100,83)

Потраживање од премије – остала имовина 12.581.204,09

Исправка вредности потраживања по основу премије-остала имовина (8.406.351,24)

Потраживања по основу премије - Осигурање од одговорности превозника за

робу приликом транспорта 58.317,90

Исправка вредности потраживања по основу премије- Осигурање од одговорности

превозника за робу приликом транспорта                (58.317,90)

Потраживања по основу премије-АО 82.531.986,21

Исправка вредности потраживања по основу премије-АО (69.498.013,65)

Потраживања по основу премије-пловни објекти 172.591,00

Исправка вредности потраживања по основу премије-пловни објекти (165.362,00)

Потраживања по основу премије-опште одговорност 2.503.101,16

Исправка вредности потраживања по основу премије-општа одговорност          (1.157.533,97)

Потраживања по основу премије-осигурање финансијских губитака 12.242,08

Исправка вредности потраживања по основу премије- осигурање финансијских

губитака 448,45

Потраживања по основу премије-правна заштита 583.709,84

Исправка вредности потраживања по основу премије-правна заштита      (196.646,28)

Потраживања-привремени рачуни (15.783.242,58)
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4.8.2.  Потраживања по основу премије саосигурања 4.510.214,58

Премија по основу саосигурања-незгода 661.587,55

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-незгода (474.316,09)

Премија по основу саосигурања-колективно осигурање лица у случају теже болести, 

колективно осигурање лица за случај хируршких интервенција 325.805,37

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-додатно 

здравствено осигурање

(2.909,88)

Премија по основу саосигурања-осигурање моторних возила каско 1.658.036,61

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-

осигурање моторних возила каско (960.550,71)

Премија по основу саосигурања-осигурање од пожара и других опасности 14.206.410,28

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања- осигурање од

пожара и других опасности 12.953.368,32

Премија по основу саосигурања-остала осигурања имовине 5.384.424,42

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-остала осигурања имовине  

3.502.278,80

Премија по основу саосигурања-општа одговорност 647.272,87

Исправка вредности  потраживања по основу премије саосигурања-општа одговорност  

   479.898.72                

Премија по основу саосигурања-осигурање финансијских губитака 1.441.136,40

Исправка вредности  потраживања по основу премије саосигурања-финансијски губици

1.441.136,40

4.8.3. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара 4.149.703,19
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4.8.4.  Потраживања по основу регреса 15.217.994,73

Потраживања по основу регреса   57.657.941,04

Исправка потраживања по основу регреса   (42.439.946,31)

4.8.5. Остала потраживања 15.802.673,07

Потраживања по основу учешћа у накнади штета од саосигурања 423.890,13

Потраживања по основу продаје постројења и опреме 180.147,39

Исправка вредности потраживања по основу продаје постројења и опреме (180.147,39)

Потраживања од купаца по основу извршених услуга 4.621.727,00

Исправка по основу потраживања- Потраживања од купаца по основу

извршених услуга (4.357.727,00)

Потраживања по основу закупа 12.347.660,79

Исправка вредности потраживања по основу закупа некретнина (11.782.189,89)

Потраживања од купаца-рефундација трошкова 269.128,37

Исправка вредности потраживања од купаца по основу рефундације трошкова (265.080,00)

Потраживања од купаца по основу извршених услуга-привремени рачун (1.426.474,00)

Дати аванси за провизију                      8.666.622,90

Исправка потраживања по основу датих аванса                    (7.224.994,94)

Потраживања по основу превентиве     8.372.767,10

Потраживања по основу гарантних депозита 645.142,77

Остала специфична потраживања 265.719,00

Исправка осталих спрецифичних потраживања (265.719,00)

Потраживања од банака-наплата по Пост терминалима 17.930,55

Потраживања по основу депозита по уговорима 69.485,91
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Потраживања из стечајне масе 1.567.708,88

Исправка по основу потраживања из стечајне масе (1.567.708,88)

Сумњива и спорна потраживања 97.931.453,38

Исправка вредности спорних потраживања (97.931.453,38)

Потраживања по основу камата и дивинденди 19.797.945,85

Исправка вредности потраживања за камате (19.735.826,55)

Потраживања од запослених 700.212,02

Исправка вредности потраживања од запослених (101.443,88)

Потраживања по судским споровима 2.489.982,45

Исправка вредности потраживања по судских споровима (2.489.982,45)

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 68.613,82

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 3.146.694,47

Потраживања по основу накнаде штете 260.573,53

Исправка потраживања по основу накнаде штета (260.573,53)

Потраживања за више плаћене обавезе по рачунима 439.590,76

Исправка вредности за више плаћене обавезе по рачунима (150.400,51)

Потраживања по основу раскинутих уговора 4.287.732,30

Исправка потраживања по основу раскинутих уговора (4.323.533,34)

Остала потраживања 2.636.525,59

Исправка вредности осталих потраживања (1.341.327,15)

4.8.6. Финансијски пласмани                                                                           2.055.781.512,17

Дати депозити банкама 600.000.000,00

Финансијска средства расположива за продају-акције 4.293.531,00

Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до

једне године 1.451.002.929,78
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Исправка ХОВ које се држе до доспећа (100.410.910,45)

Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.901.194,85

Исправка вредности финансијских средства која се исказују по фер вредности кроз биланс 

успеха (5.233,01)

4.8.7. Готовински еквиваленти и готовина                                                   275.268.309,20

Текући рачуни код банака 247.568.327,93

Издвојена новчана средства и акредитиви 25.661.592,75

Девизни рачуни код банака 2.038.388,52

4.9. Активна временска разграничења     360.836.468,10

Разграничени трошкови прибаве осигурања 359.084.043,99

Друга активна временска разграничења 1.752.424,11

4.10. Техничке резерве које пада на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара

80.100.578,87

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача 

и ретроцесионара  27.395.382,49

Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача

и ретроцесионара            52.705.196,38

Унапред  плаћени  и  обрачунати  трошкови  прибаве  осигурања  разграничавају  се  на  основу

Одлуке  о  разграничењу  трошкова  прибаве  осигурања  бр.01-1386  од  31.12.2014.године.

Трошкови прибављања осигурања разграничавају се у сразмери резерве за преносне премије и

укупне премије.

4.11.   УКУПНА АКТИВА                      4.233.533.131,75

Капитал

4.12. Основни и остали капитал              641.723.400,00

(Износ у РСД)                                                                 
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Р.Б. Акцијски капитал 31.12.2016.

1 Обичне акције 486.923.400,00

2 Преференцијалне акције 154.800.000,00

∑ 641.723.400,00

4.13. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме 166.806.804,87

4.14. Нереализовани добици 4.496.152,48

Актуарски добитак по основу резервисања за отпремнине 4.496.152,48

4.15. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају 5.798.287,00

Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају -Приме листинг 462.566,00 

Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају -

Open market i Standard listin          5.335.721,00

4.16. Неспоређени добитак 138.160.713,30

Нераспоређена добит ранијих година 50.754.693,27

Нераспоређена добит текуће године 87.406.020,03

Резервисања и обавезе 3.288.144.348,10

4.17. Дугорочна резервисања 5.748.469,89

(Износ у РСД)                         

Р.Б. Дугорочна резервисања
Крајње стање

31.12.2016.
Почетно стање

01.01.2016.

1 Резервисања за отпремнине 5.748.469,89 5.613.646,75

∑ 5.748.469,89 5.613.646,75

Обрачун резервисања за отпремнине  базира се на актуарским претпоставкама о флуктуацији
запослених  и  финансијским  варијаблама(дисконтна  стопа,  стопа  раста  зараде..),  применама
одредаба Међународног  рацуноводственог стандарда МРС 19.

Актуарске  претпоставке  коришћене  у  обрачуну  (примена  одредаба  МРС  19-Примања
запослених):

 Последњи објављени податак о зарадама у Републици Србији је 63.061 ( СЛ.гласник РС 
105/2016);
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 Реалан годишњи раст зарада запослених у наредним периодима у просеку за 1% у односу
на претходну годину (Реалан раст зарада се везује за раст БДП-а у наредном периоду
(извор World Outlook, Међународни Монетарни Фонд);

 Инфлација годишње 3,00%;
 Номинални годишњи раст зарада 4,03%;
 Дисконтна годишња стопа 4,00%;
 Флуктуација  запослених 11,50%,  висока флуктуација  је  последица високе флуктуације

запослених у продаји;
 Број запослених на  дан 31.12.2016.  године у радном односу на  неодређено време код

послодавца, на дан обрачуна:
         а) број радника: жене, мушкарци

                     б) године радног стажа (укупни): жене, мушкарци
                     в) године старости: жене, мушкарци
                     г) флуктуација запослених за последње четири године;

 Остваривање  права  на  отпремнину  приликом  одласка  у   пензију  -  не  мање  од  две
просечне зараде у Републици;

 Таблице смртности (Детаљне таблице смртности морталитета за Републику Србију 2010-
2012, Републички завод за статистику, Београд 2014, ИСБН 978-86-6161-119-3).

Остала дугорочна примања запослених 

Обрачун  резервисања  отпремнина  за  одлазак  у  пензију  на  дан  31.12.2016.  године.
Резервисање отпремнина за одлазак у пензију износи 5.748.469,89 рсд.

Краткорочна примања запослених 

Накнада за неискоришћени годишњи одмор у текућој години.
Сви радници су искористили годишњи одмор у текућој години.

ОПИС ИЗНОС

Обрачун резервисања отпремнина за одлазак у пензију 5,748,469.89

Обрачуната накнада за неискоришћени годишњи одмор 0.00

Укупно 5,748,469.89

Стварна обавеза за отпремнине на 31.12.2016. година износи 5.748.469,89 рсд.
Исплаћена отпремнина за 2016 износи 257.381,14 рсд., а актуарски губитак 56.097,61 рсд.
Разлика у резервисању у односу на 31.12.2015. износи 134.823,14 рсд.

4.18. Дугорочне обавезе          3.773.770,34

Обавезе по основу финансијског лизинга за возила 3.605.485,01

Обавезе по основу камата за финансијски лизинг за возила 168.285,33
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Обавезе за дугорочне камате по кредиту и по уговорима о лизингу евидентиране су временским 

разграничењима, а преко рачуна расхода евидентирају се у периоду на који се односе.

4.19. Одложене пореске обавезе               26.891.517,80

4.20. Краткорочне обавезе 196.113.633,79

4.20.1.Краткорочне финанијске обавезе                                                                 2.152.092,57

Обавезе по основу финансијског лизинга за возила 1.918.127,38

Обавезе по основу камата за финансијски лизинг за возила 233.965,19

4.20.2. Обавезе по основу штета и уговорених износа                               8.066.289,16

Обавезе по основу штета и уговорених износа у земљи 3.864.296,55

Обавезе по основу удела у штетама и уговореним износима 

из саосигурања у земљи 4.201.992,61

4.20.3.Обавезе за премију, зараде и друге обавезе                                         159.444.242,01

Обавезе по основу премије саосигурања у земљи 3.530.961,94

Обавезе по основу премије реосигурања 19.386.924,88

Обавезе по регресима и услужним штетама 152.342,68

Обавезе за провизију из послова осигурања, саосигурања и реосигурања 14.504.101,01

Обавезе према члановима органа управљања и надзора 379.304,12

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 1.041.313,02

Обавезе према добављачима 22.734.717,77

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 13.469.985,98

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 46.703,82

Обавезе према овлашћеном актуару и ревизору 124.012,70

Обавезе за чланарине и доприносе коморама и удружењима 51.626,04

Обавезе по основу доприноса ГФ 22.996.206,35

Допринос за обезбеђивање средстава за извршење поверених послова УОС 4.139.277,60

Обавезе по основу адвокатских услуга 11.151.784,36

Обавезе по основу услуга извршитеља 132.076,11
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Обавеза по доприносу Републичком фонду за здравство 5% 25.539.331,35

Донаторство 2.740.000,00

Обавезе по основу вештачења 260.003,97

Обавезе по основу поврата средстава 2.643.106,13

Обавезе по осталим основама 559.986,26

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова 2.823.317,69

Обавезе за порез на додату вредност 211.170,83

Обавезе за порез на послове осигурања 8.873.369,32

Обавезе за дивиденде 648.271,88

Обавезе за запослене 64.366,00

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 1.239.980,20

4.20.4. Обавезе за порез из резултата 26.451.010,05

4.21. Пасивна временска разграничења 1.871.722.190,62

Резерве за преносне премије 1.412.400.548,90

Резерве за неистекле ризике 354.138.000,00

Друга пасивна временска разграничења 105.183.641,72

4.22. Резервисане штете 1.183.894.765,66

4.23. УКУПНА ПАСИВА 4.233.533.131,75

5. НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС УСПЕХА

5.1. Укупни пословни (функционално) приходи и расходи на дан 31.12.2016. 

 Укупни Пословни (функционални) приходи Друштва          2.853.608.717,01

5.1.1 . Приходи од премије осигурања и саосигурања 2.780.914.090,61

а) Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања               2.828.404.244,33

б) Премија пренета у саосигурање-пасива (3.633.476,19)

ц)  Премија пренета у реосигурање (56.042.170,72)

д) Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле
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 ризике осигурања и саосигурања   1                                                                            12.185.493,19

5.1.2. Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурања 17.500,00

5.1.3. Остали пословни приходи 72.677.126,40

Укупни Пословни (функционални) расходи Друштва 1.444.799.043,77

5.1.4. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе                283.805.913,82

а)  допринос за превентиву 52.910.889,03

б) допринос Гарантном фонду 116.057.658,84

б) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95

5.1.5.Расходи накнада штета и уговорених износа                                                  933.758.690,48

а) Ликвидиране штете неживотних осигурања    739.957.172,83

б) Ликвидиране штете-удели у штетама саосигурања     37.865.033,88

ц) Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и 

уговорених износа   165.861.312,58

д) Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (601.846,73)

е) Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (9.322.982,08)

5.1.6.Резервисане штете – повећање 153.258.930,93

а) Резервисане штете неживотних осигурања – повећање 244.065.628,49

б) Резервисане штете неживотних осигурања – смањење (77.669.317,68)

ц) Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – повећање 5.667.369,41

д) Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – смањење (18.804.749,29)

5.1.7.Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари             58.555.491,46

5.1.8. Повећање осталих техничких резерви – нето                                                  132.629.000,00 

5.1.9.Смањење осталих техничких резерви-нето                                                             (98.000,00)

ДОБИТАК-БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.408.809.673,24

1 Нето смањење РНР у 5 врста осиигурања у износу од 148.646 хиљада динара
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5.2. УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА

ОСИГУРАЊА ДРУШТВА

5.2.1.Укупни Пословни приходи од инвестирања средстава Друштва 170.222.640,52

а) Приходи од зависних придружених правних лица и од заједничких подухвата 3.582.853,57

б)  Приходи од улагања у непокретности 6.995.488,57

ц) Приходи од камата 83.027.869,78

д)  Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава који се исказују по фер 

вредности кроз биланс успеха 60.903.077,17

е)  Позитивне курсне разлике из активности инвенстирања 14.619.519,68

ф)  Остали приходи по основу инвестиционе активности 1.093.831,75

5.2.2.Укупни Пословни расходи од инвестирања средстава Друштва  129.993.623,01

а) Расходи од усклађивања вредности финансијских средстава који се исказују по фер вредности 

кроз биланс успеха 10.904.635,82

б) Губици при продаји хартија од вредности 12.062.552,00

ц) Негативне курсне разлике из активности инвенстирања 2.415.250,30

д) Остали раходи по онову инвестиционих активности 104.611.184,89

Добитак из инвестиционе активности 40.229.017,51

5.3. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 1.219.197.529,69

5.3.1. Трошкови прибаве 870.368.718,04

а) Провизија 92.999.637,80

б) Остали трошкови прибаве 708.755.358,67

ц) Промена тразграничених трошкова прибаве-смањење 68.613.721,57

5.3.2. Трошкови управе 352.483.804,07

а) Амортизација 5.163.190,42

б) Трошкови материјала, енергије, услуфа и нематеријални трошкови 211.682.026,94

ц) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 135.597.640,01
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д) Остали трошкови управе 40.946,70

5.3.3. Провизија од реосигурање и ретроцесије (3.654.992,42)

5.4.  ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 132.426.774,80

5.4.1. Пословни Добитак-нето пословни резултат 229.841.161,06

5.4.2. Финансијски приход осим финансијских прихода по основу инвестиционих активности

1.706.208,13

5.4.3. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која

 служи за обављање делатности 211.945.082,00

5.4.4. Остали приходи 4.493.740,81

5.4.5. Финансијски расходи осим финансијских расхода по основу инвестиционих активности 

(1.480.172,07)

5.4.6. Расходи по основу обезвређивања потраживања и друге имовине која служи за обављање 

делатности (303.809.103,05)

5.4.7. Остали расходи (10.270.142,08)

5.5 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 125.016.710,28

5.5.1. Добитак из редовног пословања пре опорезивања 132.426.774,80

5.5.2. Нето губитак пословања који се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених 

политика и исправки грешака из ранијих периода (7.410.064,52)

5.6. НЕТО ДОБИТАК 87.406.020,03

5.6.1. Добитак пре опорезивања 125.016.710,28

5.6.2. Порез на добитак (40.409.835,60)

5.6.3. Добитак на основу креирања одложених пореских средстава и смањење одложених 

пореских обавеза 2.799.145,35

6. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА

Друштво није имало корекцију почетног стања по основу грешке.
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7. ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Закон о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014, у даљем тексту: Закон) je предвидео
обавезу Друштва да усклади своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и
акте са одредбама Закона. Током 2016. године Друштво је вршило усклађивање напред наведеног
са одредбама Закона, уз уважавање сугестија Народне банке Србије. Дана 18.01.2017. године,
Друштво је примило Решење Народне банке Србије, Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је
утврђено да је  ускладило своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и
акте са одредбама Закона.  Друштво  је,  у складу са истим, добило дозволу за обављање свих
врста неживотних осигурања наведених у члану 9. Закона. 

Добијањем горе наведеног Решења, стекли су се услови за формирање органа Управе, у складу
са  одредбама  Статута  Друштва,  па  су  дана  10.02.2017.  године  именовани  нови  чланови
Надзорног и Извршног одбора.

8. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 

На основу Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013) , члан 18. Друштво је дужно
да пре састављања финансијских извештаја усагласи међусобна потраживања и обавезе, што се
доказује одговарајућом исправом.

Друштво  је  на  дан  31.10.2016.године  послало  2.430  извода  отворених  ставки,  од  којих  је
усаглашено 445, оспорено 135, 1850 невраћених иос-а.

Друштво је у више наврата покушало да достави изводе отворени ставки лицима која исте нису
вратили, али безуспешно.

 

9.  ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Табеларни преглед трансакција са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима

из органа управе и надзора за период 01.01.- 31.12.2016:

Рач. Опис 
Почетно стање Текући промет Укупни промет Салдо

Дугује Потражује Дугује Потражује Дугује Потражује Дугује Потражује

150
Дати аванси за 
залихе и услуге 

28.800,00 0,00 879.820,00 894.020,00 908.620,00 894.020,00 14.600,00 0,00

159
Исправка вредности
датих аванса 

0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00

201

Потраживања по 
основу премије 
неживотних 
осигурања 

1.009.053,85 297.107,27 6.672.843,71 6.795.594,31 7.681.897,56 7092701,58 589.195,98 0,00
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207
Остали купци и 
остала 
потраживања 

1.836.438,57 6.000,00 4.866.486,43 6.336.706,93 6.702.925,00 6.342.706,93 360.218,07 0,00

209

Исправка вредности
потраживања по 
основу премије, 
учешћа у накнади 
штета и 
потраживања од 
осталих купаца 

0,00 2.464.136,68 0,00 -1.937.645,59 0,00 526.491,09 0,00 526.491,09

211
Дати аванси по 
осталим основима 

310.565,12 0,00 0,00 0,00 310.565,12 0,00 310.565,12 0,00

219

Исправка вредности
потраживања из 
специфичних 
послова 

0,00 310.565,12 0,00 0,00 0,00 310.565,12 0,00 310.565,12

228
Остала 
потраживања 

8.394,94 0,00 29.328,00 29.328,00 37.722,94 29.328,00 8.394,94 0,00

229
Исправка вредности
других 
потраживања 

0,00 8.394,94 0,00 29.328,00 0,00 37.722,94 0,00 37.722,94

300 Акцијски капитал 0,00 269.132.184,00 0,00 0,00 0,00
269.132.184,0

0
0,00 269.132.184,00

430
Обавезе по основу 
штета и уговорених 
износа у земљи 

0,00 0,00 1.190.921,22 1.190.921,22 1.190.921,22 1.190.921,22 0,00 0,00

445

Обавезе за 
провизију из 
послова осигурања, 
саосигурања и 
реосигурања 

0,00 2.659.178,21 20.366.152,88 20.133.191,18 20.366.152,88 22.792.369,39 0,00 2.426.216,51

464
Обавезе према 
добављачима 

0,00 3.428.287,84 25.088.113,07 26.059.764,19 25.088.113,07 29.488.052,03 0,00 4.399.938,96

466
Обавезе по основу 
камата и трошкова 
финансирања 

0,00 0,00 28,49 28,49 28,49 28,49 0,00 0,00

469 Остале обавезе 0,00 19.533,00 225.420,46 217.229,46 225.420,46 236.762,46 0,00 11.342,00

10.  ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈАМА И ИСПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

Зарада по акцији
= 

Нето добит 2016.г
= 

87.406.020,03
= 210,85 Дин

Укупан број акција 414.550

На  основу  одлуке  број  16143  од  22.11.2006.године  о  дистрибуцији  јавном  понудом
преференцијлних  акција  XВ  емисије  ради  повећања  основног  капитала  Друштво  гарантује
дивиденду имаоцима преференцијалних акција најмање у висини есконтне стопе Народне банке
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Србије. Сходно томе, а на основу одлуке број 01-504 од 28.04.2016. године о расподели добити за
2015.годину,  извршена  је  исплата  дивиденде  власницима  преференцијалних  акција  у  бруто
износу од 6.966.000,00 рсд.

Добит у износу од 50.754.693,27 рсд остаје нераспоређена.

11. СТРУКТУРА ВРЕДНОСТИ ВАНБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА

Ванбилансне  позиције  се  односе  на  акције  које  се  налазе  у  портфолију  друштва,  а  које  су

искључене са берзанског тржишта.

Шифра
партнера

Назив партнера
Ванбилансна

актива-основица
Ванбилансна пасива-
исправка вредности

САЛДО

100000491 АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД 345.328,00 345.328,00 0,00

100000750 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД 338.400,00 338.400,00 0,00

100002186 МОНТАЖА АД 119.350,00 119.350,00 0,00

100002573 ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД 12.420,00 12.420,00 0,00

100002895 ТЕЛЕФОНИЈА 6.453,00 6.453,00 0,00

100003025 УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. BEOGRAD 78.100,00 78.100,00 0,00

100236395
РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д. У
СТЕЧАЈУ

64.155,00 64.155,00 0,00

100302988 БЕТОЊЕРКА АЛЕКСИНАЦ 19.200,00 19.200,00 0,00

100792232 АГРОСРЕМ АД - У СТЕЧАЈУ 3.789.406,00 3.789.406,00 0,00

101457935 А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО 186.880,00 186.880,00 0,00

101461827 ЛЕПЕНКА ДОО 975.000,00 975.000,00 0,00

102493643 ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД 88.950,00 88.950,00 0,00

УКУПНО 6.023.642,00 6.023.642,00 0,00

На ванбилансној активи се исказују средства узета у закуп, осим средстава узетих у финансијски

лизинг, и остала средства која нису у власништву друштва, хартије од вредности које су ван

промета и сл.

12. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

Током  2016.  године  Друштво  је  књижило  умањење  на  име  актуарских  добитака  по  основу
резервисања за отпремнине  износ од 56.097,61 динара, док је стање нереализованих добитака
по основу ХОВ расположивих за продају током 2016. године увећано за износ од 13.164.517,00
динара.  
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Уз исказани  нето добитак у износу од 87.406.020,03 динара, Друштво је забележило укупан нето
свеобухватни добитак у износу од 100.514.439,42 динара.
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13. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Početno stanje ili stanje na 
dan 1.januara prethodne 
godine

400
1

641.723
402
7

0
405
1

0
407
5

0
409
9

685
412
3

104.37
8

414
9

45.553 4177
792.
339

421
1

0 4235 0 4261
18.8

50
4285 18.850

43
15

773.48
9

432
1

0

2

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
povećanje pozicije

400
2

0
402
8

0
405
2

0
407
6

0
410
0

0
412
4

0
415
0

0 4178 0
421
2

0 4236 0 4262 0 4286 0
xx
x

0
432
2

0

3

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
smanjenje pozicije

400
3

0
402
9

0
405
3

0
407
7

0
410
1

0
412
5

0
415
1

0 4179 0
421
3

0 4237 0 4263 0 4287 0
xx
x

0
432
3

0

4

Korigovano početno stanje 
ili stanje na dan 1.januara 
prethodne godine(redni 
br.1+2-3)

400
4

641.723
403
0

0
405
4

0
407
8

0
410
2

685
412
6

104.37
8

415
2

45.553 4180
792.
339

421
4

0 4238 0 4264
18.8

50
4288 18.850

43
16

773.48
9

432
4

0

5 Emisije akcija
400
5

0 xxx xxx
405
5

0
407
9

0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4181 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

6

Povećanje revalorizacionih 
rezervi i nerealizovani dobici
po osnovu komponenti 
ostalog rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
412
7

66.981 xxx xxx 4182
66.9

81
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

7
Smanjenje revalorizacionih 
rezervi

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
412
8

0 xxx xxx 4183 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

8
Nerealizovani gubici po 
osnovu komponenti ostalog 
rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4265 0 4289
xx
x

xxx xxx xxx

9 Neto dobitak perioda
400
6

0
403
1

0 xxx xxx xxx xxx
410
3

0 xxx xxx
415
3

16.089 4184
16.0

89
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

10 Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
421
5

0 xxx xxx xxx xxx 4290 0
xx
x

xxx
432
5

11
Sticanje sopstvenih akcija 
(smanjenja kapitala 
povećanjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4239 0 xxx xxx 4291 0
xx
x

xxx xxx xxx

12
Prodaja/otuđenje sopstvenih 
akcija  (povećanje kapitala 
smanjenjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4240 0 xxx xxx 4292 0
xx
x

xxx xxx xxx

13
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – povećanje 
pozicije

400
7

0
403
2

0
405
6

0
408
0

0
410
4

0
412
9

0
415
4

685 4185 685
421
6

0 4241 0 4266 0 4293 0
xx
x

xxx
432
6

0
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R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

14
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – smanjenje 
pozicije

400
8

0
403
3

0
405
7

0
408
1

0
410
5

685
413
0

0
415
5

0 4186 685
421
7

0 4242 0 4267 0 4294 0
xx
x

xxx
432
7

0

15
Smanjenje kapitala po 
osnovu raspodele dividende

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
415
6

12.384 4187
12.3

84
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

16
Smanjenje kapitala po 
osnovu obaveza prema 
zaposlenim

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
415
7

0 4188 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

17 Ostala povećanja pozicija
400
9

0
403
4

0
405
8

0
408
2

0
410
6

0
413
1

0
415
8

7.778 4189
7.77

8
421
8

0 4243 0 4268 113 4295 113
xx
x

xxx
432
8

0

18 Ostala smanjenja pozicija
401
0

0
403
5

0
405
9

0
408
3

0
410
7

0
413
2

0
415
9

0 4190 0
421
9

0 4244 0 4269 0 4296 0
xx
x

xxx
432
9

0

19

Ukupna povećanja po 
računima u prethodnoj 
godini (redni 
br.5+6+8+9+10+11+13+17)

401
1

0
403
6

0
406
0

0
408
4

0
410
8

0
413
3

66.981
416
0

24.552 4191
91.5

33
422
0

0 4245 0 4270 113 4297 113
xx
x

xxx
433
0

0

20

Ukupna smanjenja po 
računima u prethodnoj 
godini (redni 
br.7+12+14+15+16+18)

401
2

0
403
7

0
406
1

0
408
5

0
410
9

685
413
4

0
416
1

12.384 4192
13.0

69
422
1

0 4246 0 4271 0 4298 0
xx
x

xxx
433
1

0

21

Krajnje stanje ili stanje na 
dan 31.decembra 
prethodne godine (redni 
br.4+19-20)

401
3

641.723
403
8

0
406
2

0
408
6

0
411
0

0
413
5

171.35
9

416
2

57.721 4193
870.
803

422
2

0 4247 0 4272
18.9

63
4299 18.963

43
17

851.84
0

433
2

0

22
Početno stanje ili stanje na 
dan 1.januara tekuće 
godine

401
4

641.723
403
9

0
406
3

0
408
7

0
411
1

0
413
6

171.35
9

416
3

57.721 4194
870.
803

422
3

0 4248 0 4273
18.9

63
4300 18.963

43
18

851.84
0

433
3

0

23

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
povećanje pozicije

401
5

0
404
0

0
406
4

0
408
8

0
411
2

0
413
7

0
416
4

0 4195 0
422
4

0 4249 0 4274 0 4301 0
xx
x

xxx
433
4

0

24

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
smanjenje pozicije

401
6

0
404
1

0
406
5

0
408
9

0
411
3

0
413
8

0
416
5

0 4196 0
422
5

0 4250 0 4275 0 4302 0
xx
x

xxx
433
5

0

25

Korigovano početno stanje 
ili stanje na dan 1.januara 
tekuće godine(redni 
br.22+23-24)

401
7

641.723
404
2

0
406
6

0
409
0

0
411
4

0
413
9

171.35
9

416
6

57.721 4197
870.
803

422
6

0 4251 0 4276
18.9

63
4303 18.963

43
19

851.84
0

433
6

0

26 Emisije akcija
401
8

0 xxx xxx
406
7

0
409
1

0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4198 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

27

Povećanje revalorizacionih 
rezervi i nerealizovani dobici
po osnovu komponenti 
ostalog rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
414
0

0 xxx xxx 4199 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

28
Smanjenje revalorizacionih 
rezervi

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
414
1

56 xxx xxx 4200 56 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx
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R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

29
Nerealizovani gubici po 
osnovu komponenti ostalog 
rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4277 0 4304 0
xx
x

xxx xxx xxx

30 Neto dobitak perioda
401
9

0
404
3

xxx xxx xxx xxx
411
5

0 xxx xxx
416
7

87.406 4201
87.4

06
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

31 Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
422
7

xxx xxx xxx xxx 4305 0
xx
x

xxx
433
7

0

32
Sticanje sopstvenih akcija 
(smanjenja kapitala 
povećanjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4252 0 xxx xxx 4306 0
xx
x

xxx xxx xxx

33
Prodaja/otuđenje sopstvenih 
akcija  (povećanje kapitala 
smanjenjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4253 0 xxx xxx 4307 0
xx
x

xxx xxx xxx

34
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – povećanje 
pozicije

402
0

0
404
4

0
406
8

0
409
2

0
411
6

0
414
2

0
416
8

4202 0
422
8

4254 0 4278 0 4308 0
xx
x

xxx
433
8

0

35
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – smanjenje 
pozicije

402
1

0
404
5

0
406
9

0
409
3

0
411
7

414
3

0
416
9

0 4203 0
422
9

4255 0 4279 0 4309 0
xx
x

xxx
433
9

0

36
Smanjenje kapitala po 
osnovu raspodele dividende

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
417
0

6.966 4204
6.96

6
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

37
Smanjenje kapitala po 
osnovu obaveza prema 
zaposlenim

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
417
1

0 4205 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

38 Ostala povećanja pozicija
402
2

0
404
6

0
407
0

0
409
4

0
411
8

0
414
4

0
417
2

0 4206 0
423
0

4256 0 4280 0 4310 0
xx
x

xxx
434
0

0

39 Ostala smanjenja pozicija
402
3

0
404
7

0
407
1

0
409
5

0
411
9

0
414
5

0
417
3

0 4207 0
423
1

4257 0 4281
13.1

65
4311 0

xx
x

xxx
434
1

0

40

Ukupna povećanja po 
računima u tekućoj godini 
(redni 
br.26+27+29+30+31+32+34
+38)

402
4

0
404
8

0
407
2

0
409
6

0
412
0

0
414
6

0
417
4

87.406 4208
87.4

06
423
2

0 4258 0 4282 0 4312 0
xx
x

xxx
434
2

0

41

Ukupna smanjenja po 
računima u tekućoj godini 
(redni 
br.28+33+35+36+37+39)

402
5

0
404
9

0
407
3

0
409
7

0
412
1

0
414
7

56
417
5

6.966 4209
7.02

2
423
3

0 4259 0 4283
13.1

65
4313 13.165

xx
x

xxx
434
3

0

42
Krajnje stanje ili stanje na 
dan 31.decembra tekuće 
godine (redni br.25+40-41)

402
6

641.723
405
0

0
407
4

0
409
8

0
412
2

0
414
8

171.30
3

417
6

138.16
1

4210
951.
187

423
4

0 4260 0 4284
5.79

8
4314 5.798

43
20

945.38
9

434
4

0
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14. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Чине:
Токови готовине из пословних активности
Токови готовине из активности инвестирања
Токови готовине из активности финансирања

1. У токове готовине из пословних активности спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из пословних активности 3.089.292 2.665.582
II. Одливи готовине из пословних активности 2.550.484 2.378.752
III. Нето прилив готовине из инвестиционе активности        538.808    286.830
IV. Нето одлив готовине из пословне активности            0.0            0.0

2. У токове готовине из активности инвестирања спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из активности инвестирања          575.072    968.761
II. Одливи готовине из активности инвестирања              1.015.604 1.486.652
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања                    0.0            0.0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)     440.532     517.891

3. У токове готовине из активности финансирања спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из активности финансирања            0.0            0.0
II. Одливи готовине из активности финансирања      10.198       15.809
III. Нето прилив готовине из активности финансирања            0.0             0.0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања      10.198       15.809

Прилив готовине чине приливи готовине из пословних активности, приливи готовине
из активности инвестирања и приливи готовине из активности финансирања.

2016       2015
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 3.664.364  3.634.343

Одлив готовине чине одлив готовине из пословне активности, одлив готовине
из активности инвестирања и одлив готовине из активности инвестирања.

2016       2015
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 3.576.286 3.881.213

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива 2016       2015
готовине и одлива готовине износи 88.078         0.0

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика укупног одлива готовине 2016    2015
и укупног прилива готовине износи     0.0                           246.870

2016 2015
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                         186.997     433.664
ПОЗ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       193                            203

Укупну готовину на крају обрачунског периода чине збир нето прилива готовине, готовине на
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почетку обрачунског периода и позитивне курсне разлике умањених за нето одлив готовине и
негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине.

2016 2015
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА            275.268     186.997

15.   ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Indeks

Пораст укупне
премије осигурања

Фактурисана премија у обр.
периоду

=
2.828.404.244,33

= 113,94
Фактурисана премија у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Коефицијент
разграничења
премије у 2016

Преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 49,94
Премија осигурања остварена у

обр. периоду
2.828.404.244,33

Коефицијент
разграничења

премије у
претходном
обр.периоду

Преносна премија на крају
претходног обр.периода

=

1.275.940.042,09

= 51,40
Премија осигурања остварена у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Кретање у висини
преносне премије у

2016

Укупна преносна премија на
крају обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 110,69
Укупна преносна премија на

почетку обр. периода
1.275.940.042,09

Однос резервисаних
и ликвидираних

штета у
обрачунском

периоду

Износ резервисаних штета на
крају обр. периода

=

1.183.894.765,66

= 152,21
Износ ликвидираних штета у

обр. периоду
777.822.206,71

Однос резервисаних
и ликвидираних

штета на крају и на
почетку обр.периода

Износ резервисаних штета на
крају обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 117,61
Износ резервисаних штета на

почетку обр. периода
1.006.611.848,06
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16. ЛИКВИДНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2016.
(Износ у РСД)                                 

Конто Назив Износ

232 Краткорочни депозити код банака 600,000,000.00

233 Финансијска средства расположива за продају 4,293,531.00

235 Хартије од вредности које се држе до доспећа 1,350,592,019.33

236
Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс
успеха

100,895,961.84

241 Текући (пословни) рачуни 247,568,327.93

242 Издвојена новчана средства и акредитиви 25,661,592.75

243 Благајна 0.00

244 Девизни рачуни 2,038,388.52

245 Девизни акредитиви 0.00

УКУПНО: 2,331,049,821.37

У пословним банкама у  земљи пласирано  је  600.000.000,00 динара  по тржишним каматним
стопама.

Готовински еквиваленти (средства на пословним рачунима по виђењу) износе  275.268.309,20
динара, од тога се на девизна средства односи 2.038.388,52 динара.

Стање  хартија  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  на  дан  31.12.2016.године  износи
1.350.592.019,33  динара,  финансијска  средства  расположива  за  продају  4.293.531,00  динара,
финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.895.961,84
динара.

Ликвидна средства „АМС Осигурања“ а.д.о. на дан 31.12.2016. године износе 2.331.049.821,37
динара.

Званичан  курс  (средњи  курс  НБС)  који  је  коришћен  за  прерачунавање  у  динарску
противвредност девизних позиција биланса стања је ЕУР 123,4723 на дан 31.12.2016. и ЕУР
121,6261 на дан 31.12.2015.
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17. Управљање ризицима у вези са обављањем делатности неживотних

осигурања

Процес управљања ризицима у Друштву

Адекватно функционисање система управљања ризицима којима је Друштво изложено или би могло бити
изложено  у  свом пословању подразумева  успостављање  процеса  управљања  ризицима који  обухвата
следеће фазе:

1. идентификовање ризика;
2. процене и мерење ризика;
3. управљање ризицима кроз дефинисање одговора на ризике и
4. континуирано извештавање о значајним ризицима.

Идентификовање ризика подразумева идентификовање присутних и потенцијалних ризика проистеклих
из  обављања  делатности  Друштва.  Регистар  ризика  представља  базу  ризика,  који  се  прате  у  оквиру
функције управљања ризицима у Друштву.

Процена ризика у Друштву се заснива на две врсте улазних информација – процена утицаја и процена
вероватноће  настанка  ризика.  Укупна  изложеност  ризику  добија  се  множењем  бодова  за  утицај  са
бодовима за вероватноћу настанка:

 вероватноћа настанка може бити мала (1), средња (2) и велика (3);
 утицај може бити низак (1), средњи (2) и висок (3);
 укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1,2), средња (оцена 3, 4) и висока (оцена 6,9).

Како би се систем управљања ризицима континуирано побољшавао и унапређивао, организује се систем
праћења и извештавања о ризицима, на начин:

 да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавештава о ризицима и њиховој
процени;

 да се, како би се ризици налазили у прихватљивим границама, дефинишу мере и препоруке за
побољшање система управљања ризицима;

 да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавести о резултатима контроле
ризика и спровођењу дефинисаних мера.

У току 2016.  године  у  сарадњи са  носиоцима процеса  у  систему управљања  ризицима (власницима
ризика),  функција  управљања  ризицима  извршила  је  процену  значајних  ризика  из  Регистра  ризика.
Надлежни  орган  Управе  Друштва  узима  у  обзир  извештаје  о  извршеним проверама  функционисања
система управљања ризицима и доноси одлуке о мерама за његово побољшање, што се ближе дефинише
интерним актом - Процес обављања провере функционисања система управљања ризицима Q.П.42. 

Сопствена процена ризика и солвентности Друштва

Основни циљ сопствене процене ризика и солвентности је да се кроз антиципирање ризика прикажу
сопствени  ризици  Друштва,  уважавајући  при  томе  стратешке  циљеве  Друштва  утврђене  Пословним
планом  Друштва  и  Стратегијом  управљања  ризицима.  Друштво  је  израдило  Стратегију  управљања
ризицима која је саставни део Пословног плана Друштва. Стратегија управљања ризицима садржи оквир
за  обезбеђење адекватног  функционисања система управљања ризицима у Друштву и  приказује  везу
између укупно потребне солвентности и ризичног профила Друштва и дефинише одговорности у
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 свеобухватном систему управљања ризицима.

Друштво је припремило посебан извештај о сопственој процени ризика и солвентности за 2016. годину, у
коме је детаљније објашњен систем управљања ризицима, процес идентификације и процене ризика, као
и пратеће мере које Друштво спроводи у циљу адекватног контролисања ризика. Извештај је припремљен
на  начин  одређен  Одлуком  о  систему  управљања  у  друштву  за  осигурање/реосигурање  (Службени
гласник  РС  бр.  51/2015),  а  у  наставку  следи  сажети  приказ  резултата  извршених  процена  са
идентификованим мерама за управљање ризицима.

Група
ризика

Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1. Ризик
осигурања

1.1. Ризик неадекватно 
утврђене премије 
осигурања
1.2. Ризик неадекватне 
процене преузимања 
ризика у осигурање, 
преноса у саосигурање 
и реосигурање
1.3. Ризик истека 
осигурања
1.4. Ризик настанка 
катастрофалних 
догађаја

- поштовање важећих услова и тарифа 
осигурања
- поштовање интерне регулативе која 
дефинише поступак преузимања ризика у 
саосигурање                                                       - 
праћење техничког резултата и благовремено 
указивање на могућу изложеност ризику           
- анализа конкуренције, поређење са 
конкурентским ценама,                                        
- поступање у складу са Стратегијом 
управљања ризицима                                            
- реосигурање као природна одбрана од ризика
- континуирано праћење евиденције полиса са 
наступајућим истеком осигурања;                      
- праћење узрока прекида осигуравајућег 
покрића

Средњи ризик
(оцена 4)

2. Ризик
ликвидност

и

2.1. Ризик неадекватног
управљања имовином 
и обавезама друштва

- преузимање обавеза у складу са начелима 
струке и интерно регулисаним правилима о 
преузимању ризика приликом уговарања 
осигурања                                                           - 
држање готовине и готовинских еквивалената 
у износима довољним за покриће обавеза
- поштовање законских ограничења у погледу 
држања готовине на рачунима,                            
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва)                                               
- Праћење коефицијента ликвидности и 
правовремено реаговање

Средњи ризик
(оцена 3)

3. Ризик

- предузимање законски прописаних мера у 
случају ненаплате: опомене, утужења,...            
- праћење бонитета, пословне политике 
емитента                                                               -
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неиспуњењ
а обавезе

друге
уговорне

стране

3.1. Кредитни ризик
праћење кредитног рејтинга 
- процена вредности некретнина у складу са 
прописаним роковима                                          
- праћење наплате и у случају значајнијих 
одступања упозоравање одговорних лица
 - поштовање интерне регулативе (Процедура 
Обрада доспелости и наплата потраживања 
Q.П.32)

Средњи ризик
(оцена 4)

4.
Тржишни

ризик

4.1. Ризик промене 
каматне стопе
4.2. Ризик промене 
цена хартија од 
вредности
4.3. Ризик промене 
цена непокретности
4.4. Ризик промене 
цене курса динара

- улагање у складу са прописима и поштовање 
законских ограничења,                                         
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва.)                                              

Средњи ризик
(оцена 4)

5.
Оперативн

и ризик

5.1. Ризици 
неадекватног 
функционисања 
информационог 
система Друштва
5.2. Други оперативни 
ризици у вези са 
обављањем пословних 
активности на нивоу 
појединих 
организационих 
јединица

- поступање у складу са интерном регулативом
и континуирано сагледавање потребе за 
увођењем нове 

Средњи ризик
(оцена 4)

6. Други
значајни
ризици

6.1. Ризик увођења 
неадекватног 
производа 
6.2. Ризик неадекватног
поверавања послова 
трећим лицима

- поступање у складу са интерним актима 
којима се дефинишу послови поступања у вези
са поверавањем послова трећим лицима,  као и
планирањем развоја производа

Средњи ризик
(оцена 4)

Укупне оцене појединачних група ризика су приказане као просечне оцене припадајућих типова
ризика. У оквиру дефинисаних типова ризика, могу се утврдити и подтипови ризика, који се
појединачно оцењују у регистру ризика, а на основу наведене методологије.
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I УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ “АМС ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О. БЕОГРАД

Седиште Рузвелтова 16, Београд

Матични број 17176471

ПИБ 100000563

Делатност 6512 – Неживотно осигурање

Акционарско  друштво  за  осигурање  „АМС  Осигурање“  а.д.о.  Београд  (у  даљем  тексту:
Друштво), са седиштем у улици Рузвелтова 16, основано је решењем Савезног министарства
за финансије, издавањем дозволе за рад број 4/1-12-177/97 од 19.01.1998. године. Друштво је
основано у складу са Законом о осигурању имовине и лица (''Сл. лист СРЈ'',  бр.  30/96) и
уписано у судски регистар код Привредног суда у Београду 30. јануара 1998. године Решењем
број 1-Фи-884/98, у регистарском улошку 4-60-00.

У складу са  Законом о  регистрацији  привредних субјеката  (''Сл.  гласник РС'',  бр.  55/04),
Друштво је 27. јуна 2005. године извршило превођење у Регистар привредних субјеката под
бројем  БД  44942/2005.  Mатични  број  Друштва  је  17176471,  ПИБ  100000563,  а  шифра
делатности је 65.12.

Друштво је у 2012. години извршило усаглашавање са  Законом о привредним друштвима
("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011). 

Од  2014.  године  Друштво  је  регистровано  за  обављање  послова  свих  врста  неживотних
осигурања сходно Решењу ИО Народне банке Србије,  број  68 од 17.12.2013. године.  Код
Агенције  за  привредне  регистре  промена  је  уписана  дана  06.01.2014.године  под  бр.  БД
139179/2013. 

Друштво има дозволу за обављање следећих врста неживотних осигурања и то:

1)  осигурање  од  последица  незгоде,  укључујући  осигурање  од  повреда  на  раду  и
професионалних обољења, које покрива:

• уговорену новчану накнаду за случај незгоде
• накнаду због уговорених трошкова за случај незгоде
• комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке
• исплату због последица повреде или оштећења здравља или због смрти путника;

2) добровољно здравствено осигурање, које покрива:
• уговорену новчану накнаду за случај болести
• накнаду уговорених трошкова лечења
• комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке;

3)  осигурање моторних  возила,  које  покрива  штете  на  моторним  возилима  на  сопствени

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 4/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

погон, осим шинских возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива
губитак тих возила;

4) осигурање шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно губитак
тих возила;

5)  осигурање  ваздухоплова,  које  покрива  штете  на  ваздухопловима,  односно  губитак
ваздухоплова;

6) осигурање пловних објеката, које покрива штете на пловним објектима, односно губитак
пловних објеката (морских, речних, језерских и каналских);

7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно губитак робе без обзира на
врсту превоза;

8) осигурање имовине од пожара и других опасности, које покрива штете на имовини које
настану  услед пожара,  експлозије,  олује  и  других природних  непогода,  атомске енергије,
клизања и слегања тла, осим штета које покривају осигурања из тачке 3)-7) овог члана;

9) остала осигурања имовине, која покривају штете на имовини настале због лома машина,
провалне крађе, лома стакла, града, мраза или других опасности осим штета које покривају
осигурања из тачке 3)-8) овог члана;

10)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  моторних  возила,  које  покрива  све  врсте
одговорности због употребе моторних возила на сопствени погон на копну, укључујући и
одговорност при транспорту;

11)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  ваздухоплова,  које  покрива  све  врсте
одговорности због употребе ваздухоплова, укључујучи и одговорност при транспорту;

12)  осигурање од одговорности  због  употребе пловних  објеката,  које  покрива све  врсте  
одговорности због употребе пловних објеката, укључујучи и одговорност при транспорту;

13)  осигурање од опште одговорности  за  штету које покрива остале  врсте  одговорности,
осим одговорности из тач. 10)-12) овог члана;

14) осигурање кредита, које покрива :

• ризик од неплаћања, односно кашњења у плаћању због несолвентности или других
догађаја или поступака

• извозне  кредите  и  остале  ризике повезане са  извозом,  трговином и  улагањима на
домаћем и страном тржишту

• кредите који се исплаћују у ратама
• хипотекарне и ломбардне кредите
• пољопривредне кредите
• остале кредите и зајмове;

 15) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника;
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 16) осигурање финансијских губитака, које покрива финансијске губитке због:

• губитка запослења
• неповољних прихода
• лошег времена
• изгубљене добити
• непланираних општих трошкова
• непланираних трошкова пословања
• губитка тржишне вредности
• губитка закупнине, односно прихода
• посредних пословних губитака, осим губитака из подтачке 1-8 ове тачке
• осталих непословних губитака
• осталих финансијских губитака;

17) осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и
друге трошкове поступка;

18) осигурање помоћи на путовању, које покрива помоћ лицима која наиђу на проблеме на
путовању,  односно  у  другим  случајевима  одсутности  из  пребивалишта  или  боравишта.

Послове из претходног става Друштво је обављало у земљи и иностранству.

1.2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

Друштво  послује  као  јавно  акционарско  друштво  са  дводомним  управљањем.  Органи
Друштва су:

1. Скупштина акционара;
2. Надзорни одбор;
3. Извршни одбор

Управу Друштва чине Надзорни и Извршни одбор.

1.2.1.  ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА 2016.
ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) примењује сопствени Кодекс
корпоративног  управљања  (бр.  01-783  од  14.07.2014.  године),  којим  је  уређен  начин
управљања  и  надзор  над  Друштвом  у  сврху  заштите  права  акционара  Друштва.  Кодекс
корпоративног управљања је доступан акционарима у седишту Друштва, а запослени тексту
Кодекса могу приступити и преко интерног file server-a (INTDOC). 

Друштво улаже значајне напоре у циљу поштовања Закона о осигурању, Закона о привредним
друштвима,  аката  донетих  од  стране  Народне  банке  Србије,  Статута  и  интерних  аката
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Друштва,  као  и  усвајању  међународних  стандарда  и  праксе,  унапређујући  свој  систем
корпоративног управљања.

Кодексом  корпоративног  управљања  успостављају  се  принципи  корпоративне  праксе  и
организационе  културе  у  складу  са  којима  ће  се  понашати  носиоци  корпоративног
управљања,  а  нарочито  у  вези  са  правима  акционара,  јавношћу  и  транспарентношћу
пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да
омогући  равнотежу  утицаја органа  Друштва,  конзистентност  система  контроле  и  јачање
поверења акционара.

Структура корпоративних органа и тела

Постојање и начин рада органа у Друштву уређени су и усклађени према постојећој законској
регулативи.

Скупштина акционара

Скупштина акционара је највиши орган Друштва, преко ког акционари доносе и одобравају
основне  корпоративне  одлуке.  Делокруг  и  начин  рада  Скупштине  акционара  Друштва
регулисани су одредбама Закона о осигурању, Закона о привредним друштвима, Статутом
Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара.

У 2016. години одржано је пет седница Скупштине акционара, и то редовна седница дана
28.04.2016. године, а ванредне седнице 10.06., 30.09., 14.11. и 30.12.2016. године. Седнице
Скупштине  акционара  су  сазиване  у  складу  са  важећим  прописима  и  интерним  актима
Друштва.

Акционари  Друштва  су  благовремено  добијали  релевантне  информације  о  пословању
Друштва, учествовали у раду и гласали на седници Скупштине акционара, учествовали у
именовању  и  разрешењу  чланова  Надзорног  одбора,  и  остварили  сва  друга  законска  и
статутарна права. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора (на дан 31.12.2016. године): 

Име и презиме Функција

1. Чедомир Јањић Председник надзорног одбора

2. Борко Драшковић Члан надзорног одбора

3. Драган Игњатовић Члан надзорног одбора

4. Снежана Спасеновић Члан надзорног одбора

5. Николина Вучетић Зечевић Члан надзорног одбора

6. Драган Гуџев Члан надзорног одбора
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Име и презиме Функција

7. Срђан Букилица Члан надзорног одбора

Надзорни  одбор  је  орган  који  утврђује  пословну  стратегију  Друштва,  врши  надзор  над
пословањем,  утврђује  стратегију  управљања  ризицима,  одговоран  је  за  контролу
финансијских  и  рачуноводствених  активности  Друштва,  као  и  праћење  усклађености  са
законима и  другим прописима  и  извештавање Скупштине акционара  по овим питањима,
односно врши и друге послове прописане законским, односно прописима Друштва. 

Ефикасан,  стручан  и  независан  Надзорни  одбор  суштински  је  важан  за  имплементацију
добре праксе корпоративног управљања.

Задаци и дужности, састав, избор и разрешење чланова, делокруг и начин рада Надзорног
одбора  Друштва  регулисани  су  одредбама  Закона  о  осигурању,  Закона  о  привредним
друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора.

У  сврху  процене  рада  Надзорног  одбора,  на  годишњој  Скупштини  акционара  Друштва
разматран је и усвојен Извештај о раду Надзорног одбора за 2015. годину, као и Извештај
Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом
интерне ревизије.

Надзорни одбор Друштва, сходно Статуту који је важио до добијања Решења Народне банке
Србије Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је утврђено да су испуњени услови који су
Законом о осигурању  („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014)  прописани за обављање делатности
осигурања је чинило седам чланова, изабраних од стране Скупштине акционара, по добијеној
сагласности  Народне  банке  Србије.  Чланови  Надзорног  одбора  су  у  току  2016.  године
редовно присуствовали седницама и узимали учешће у раду Надзорног одбора. 

Сагласно одредбама Статута Друштва бр. 01-690 од 20.06.2016. године, који се примењује од
добијања Решења Народне банке Србије којим је утврђено да су испуњени услови који су
Законом о осигурању прописани за обављање делатности осигурања, Надзорни одбор чини
девет чланова, од чега је најмање трећина независних чланова.

Накнаде  председнику  и  члановима  Надзорног  одбора  утврђене  су  одлуком  Скупштине
Друштва.

Између чланова Надзорног одбора и Друштва није било сукоба интереса.

Сходно  наведеном,  Надзорни  одбор  је  благовременим  информисањем  и  прикупљањем
неопходних  података  за  рад  и  одлучивање  вршио  сталну  контролу  над  управљањем
Друштвом.

У току 2016. године одржано је 27 седница Надзорног одбора.
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Извршни одбор

Чланови Извршног одбора су именовани на предлог Надзорног одбора. Извршни одбор чине
три члана (председник и два члана).

Извршни одбор води послове Друштва, одређује унутрашњу организацију Друштва, одговара
за  тачност  пословних  књига  и  финансијских  извештаја,  извршава  одлуке  Скупштине
Друштва, и обавља остале послове у складу са законским и прописима Друштва.

Законом  о  осигурању  („Сл.  гласник  РС“  бр.  139/2014)  укинута  је  функција  генералног
директора као законског заступника Друштва. У складу са  истим,  Друштво представља и
заступа председник Извршног одбора. При закључивању правних послова и предузимању
правних радњи из свог делокруга, председник Извршног одбора је дужан да обезбеди потпис
једног члана Извршног одбора. 

Добијањем  Решења  Народне банке Србије којим је утврђено да су испуњени услови који
Законом о осигурању прописани за обављање делатности осигурања стекли су се услови за
формирање  нових  органа  Управе,  па  је  тако  од  10.02.2016.  године  законски  заступник
Друштва председник Извршног одбора.

Делокруг  и  начин рада  Извршног  одбора,  као  и  председника Извршног  одбора  Друштва
регулисани су Статутом Друштва и Пословником о раду Извршног одбора.

Извршни одбор Друштва чине три члана, укључујући и председника. До 10.11.2016. године,
Извршни одбор је функционисао у саставу:

1. Вучета Мандић, председник Извршног одбора

2. Мирко Бутулија, члан Извршног одбора

3. Бранислава Белошевац, члан Извршног одбора

На дан 31.12.2016. године Друштво је,  сходно овлашћењу датом од стране надлежног
органа Друштва, заступао, без ограничења, Мирко Бутулија, члан Извршног одбора.

 РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Сачињавање,  разматрање,  усвајање  и  објављивање  финансијских  извештаја  Друштво
спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима.

На годишњој Скупштини акционара Друштва усвојен је Извештај  овлашћеног ревизора о
извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва са стањем на дан 31.12.2015. године.
Наведени извештај је сачинио екстерни ревизор изабран од стране Скупштине Друштва.

На својој ванредној седници, одржаној 30.09.2016. године, Скупштина акционара је изабрала
овлашћеног  екстерног  ревизора  за  обављање  послова  ревизије  финансијских  извештаја
Друштва  за  2016.  годину.  Поступајући  у  складу  са  Законом  о  осигурању,  на  предлог
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Надзорног одбора за избор друштва за ревизију Народна банка Србије је дала  претходну
сагласност.

Наведеним радњама обезбеђена је независност и објективност екстерног ревизора у поступку
ревизије финансијских извештаја Друштва.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са изменама и допунама Статута Друштва, као основног општег акта, а поштујући
захтеве  новог  Закона  о  осигурању, у  наредном периоду  биће извршене  измене  и  допуне
Кодекса корпоративног управљања Друштва.

1.3. ПРЕГЛЕД АКЦИЈА И АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА У 2016. ГОДИНИ

Вредност  капитала  по  финансијским  извештајима  за  2016.  годину  износи  641.723.400,00
РСД, од чега акцијски капитал који се односи на обичне акције на дан 31.12.2016. године
износи 486.923.400,00 РСД, а акцијски капитал који се односи на преференцијалне акције на
дан  31.12.2016.  године износи  154.800.000,00  РСД.  Номинална  вредност  по појединачној
преференцијалној и обичној акцији износи 1.548,00 РСД.

Преглед акционара са највећим учешћем у капиталу са обичним акцијама

Рбр Назив Бр.акција Капитал Учешће

1. АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ 147.050 227.633.400 46,7493%

2. АУТО-МОТО ДРУШТВО РАКОВИЦА 23.900 36.997.200 7,5982%

3. ПД АМСС Д.О.О. БЕОГРАД 23.000 35.604.000 7,3120%

4. MONPHREY LTD. 15.500 23.994.000 4,9277%

5. АУТО-МОТО КЛУБ Н. БЕОГРАД Д.О 15.400 23.839.200 4,8959%

6. АУТО-МОТО САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ 12.750 19.737.000 4,0534%

7. АУТО-МОТО ДРУШТВО ГРОЦКА 6.460 10.000.080 2,0537%

8. АУТО-МОТО ДРУШТВО К.МИТРОВИЦА 6.290 9.736.920 1,9997%

9. АМК ЈЕДИНСТВО 6.000 9.288.000 1,9075%

10. АУТО-МОТО ДРУШТВО П. РИНЧИЋ 5.350 8.281.800 1,7008%

Преглед акционара са највећим учешћем у капиталу са преференцијалним акцијама

Рбр Назив Бр.акција Капитал Учешће

1. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД -КАСТОДИ РН-КС 38.024 58.861.152 38,0240%

2. UTC COMPANY D.O.O. BEOGRAD US 18.045 27.933.660 18,0450%

3. DANSKE INVEST TRANS-BALKAN FUN 6.236 9.653.328 6,2360%
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4. INFINITIV D.O.O. 4.750 7.353.000 4,7500%

5. АМС ПАРТНЕР ДОО 2.834 4.387.032 2,8340%

6. PEAGUS INVESTMENTS LIMITED 2.638 4.083.624 2,6380%

7. CONVEST A.D. NOVI SAD -ZBIRNI RAČUN 2.399 3.713.652 2,3990%

8. DAJ INVEST LIMITED 2.399 3.713.652 2,3990%

9. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД -КАСТОДИ РН-КС 2.241 3.469.068 2,2410%

10. PROINVESTMENTS A.D. 1.919 2.970.612 1,9190%

Број издатих акција

Врста акција ИСИН број ЦФИ код Број издатих акција

Обичне RSAMSOE64799 ESVUFR 314.550

Приоритетне RSAMSOE55342 EPNXPR 100.000

Укупно 414.550

1.4. БИТНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ
ГОДИНЕ

Закон  о  осигурању  („Службени  гласник  РС“  бр.  139/2014,  у  даљем  тексту:  Закон)  je
предвидео обавезу Друштва да усклади своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе,
организацију  и  акте  са  одредбама  Закона.  Током  2016.  године,  Друштво  је  вршило
усклађивање напред наведеног са одредбама Закона, уз уважавање сугестија Народне банке
Србије. Дана 18.01.2017. године, Друштво је примило Решење Народне банке Србије, Г. бр.
325 од 18.01.2017.  године,  којим је  утврђено да  је   ускладило своје пословање,  имовину,
капитал, обавезе, органе, организацију и акте са одредбама Закона. Друштво је, у складу са
истим, добило дозволу за обављање свих врста неживотних осигурања наведених у члану 9.
Закона.  Добијањем наведеног Решења, стекли су се услови за формирање органа Управе, у
складу  са  одредбама  Статута  Друштва,  па  су  дана  10.02.2017.  године  именовани  нови
чланови Надзорног и Извршног одбора.

1.5. БИТНИ ДОГАЂАЈИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ  01.01.2016-31.12.2016.
ГОДИНЕ

По почетном стању нераспоређена добит Друштва износила је 57.720.693,27 динара, од чега
нераспоређена добит ранијих година износи 41.632.603,17 и нераспоређена добит за 2015.
годину у износу од 16.088.090,10 динара, и иста је Одлуком о расподели добити бр.01-504
распоређена на следећи начин:

• исплаћена је дивиденда власницима преференцијалних акција за 2015.годину у износу
од 6.966.000,00 дин;

• добит у износу од 50.754.693,27 динара остаје нераспоређена.

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 11/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

Стање нераспоређене добити је увећано за нето добит 2016.године у износу од 87.406.020,03
РСД, тако да нераспоређена добит Друштва на крају године износи укупно 138.160.713,30
РСД.

Понуда услуга осигурања Друштва, у току 2016. године, проширена је за врсту осигурања
помоћи на путу, са циљем потенцијалног проширења и развоја повезаних услуга намењених
клијентима Друштва за време путовања у иностранство.

Народна  банка  Србије  је  у  периоду  од  28.  марта  до  28.  јула  2016.  године  извршила
непосредну  контролу  пословања  „АМС  Осигурање“  а.д.о.  Београд  (у  даљем  тексту:
Друштво),  у  складу  са  одребама  Закона  о  осигурању  („Сл.  гласник  РС“  бр.  139/2014).
Предмет  непосредне  контроле  су  биле  следеће  активности  пословања:  инвестициона
активност, пословно планирање, тржишно понашање, имовинска осигурања и поређење са
искуством и праћење довољности резерве за преносне премије и резервисане штете. Дана
04.08.2016.  године  Друштво  је  примило  записник  о  непосредној  контроли  пословања,
извршеној у наведеном периоду (КГ бр. 2899/1/16 УНФИ II 751/5/16 од 02.08.2016., дел. бр.
Друштва 01-915 од 04.08.2016. године), на који Друштво даје примедбе у законском року од
20 дана. Решењем Народне банке Србије Г. бр. 324 од 18.01.2017. године (заведен у Друштву
под бр. 01-46 од 18.01.2017. године), Друштву су изречене мере надзора и остављени рокови
за поступање, у складу са којима је Друштво Народној  банци Србије доставило доказе о
поступању дана 31.01.2017. године и дана 17.02.2017. године. 

Дана  25.08.2016. године Друштво је  примило записник о  посредној  контроли пословања,
извршеној у периоду 28.07.-18.08.2016. (КГ бр. 3065/1/16 УНФИ II 1453/2/16 од 22.08.2016.,
дел.  бр.  Друштва  01-984  од 25.08.2016.  године),  као  и  допуну  тог  записника,  на  које  је
Друштво упутило примедбе у остављеном року. Решењем Народне банке Србије Г. бр. 7697
од 07.10.2016. године (заведен у Друштву под бр. 01-1145 од 11.10.2016. године), Друштву је
изречена мера надзора – разрешење чланова Управе, у складу са којом је Друштво поступило
дана 10.11.2016. године.

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

1. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
2. КАБИНЕТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
3.  ДИРЕКЦИЈА ОСИГУРАЊА
3.1. СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
3.1.1. Служба за композитну продају
3.1.2. Служба за администрацију
3.1.3. Служба продајне мреже
3.2. СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНУ ПРОДАЈУ
3.2.1. Служба за продају
3.2.2. Служба за преузимање ризика (underwriting)
3.2.3. Служба за преузимање ризика имовинских осигурања, саосигурање и реосигурање
3.3. СЕКТОР ЗА ПРИЈАВУ, ПРОЦЕНУ И ЛИКВИДАЦИЈУ ШТЕТА
3.3.1. Служба за пријем и процену штета
3.3.1.1. Одељење пријема одштетних захтева
3.3.1.2. Одељење процене штета
3.3.2. Служба за ликвидацију штета
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3.3.2.1. Одељење за ликвидацију штета на стварима и имовини
3.3.2.2. Одељење за ликвидацију штета на лицима
3.3.3. Служба за правно регулисање одштетних захтева
3.3.4. Служба за откривање и спречавање превара у осигурању
3.4. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ
3.4.1. Служба за развој производа
3.4.2. Служба за маркетинг
4. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОДРШКУ ОСИГУРАЊУ
4.1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, ПЛАН И АНАЛИЗУ
4.1.1. Служба за рачуноводство
4.1.2. Служба за финансијску оперативу
4.1.3. Служба за обраду доспелости и наплату потраживања
4.1.4. Служба за контролинг и извештавање
4.2. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4.2.1. Служба за корпоративно право
4.2.2. Служба за уговорно право и правну подршку развоја производа
4.2.3. Служба за заступање и наплату потраживања из спорова
4.3. СЕКТОР ЗА ИТ
4.3.1. Служба за системску подршку и network менаџмент
4.3.2. Служба за информациони систем
4.4. СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ
4.4.1. Служба за набавку
5. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
6. СЕКРЕТАРИЈАТ
7. ХР
8. АКТУАРСКА ФУНКЦИЈА

9. САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. САРАДНИК ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ

2.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2016. године Друштво броји укупно 405 запослених радника, следеће старосне 
структуре:

Број година
живота

Број запослених
на дан

31.12.2016.

Do 20 1

20-25 13

26-30 50

31-35 65

36-40 62

41-45 61

46-50 47

51-55 35
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Број година
живота

Број запослених
на дан

31.12.2016.

56-60 52

Преко 61 19

Σ 405

Табела 1. Структура запослених по годинама живота

Просечан број запослених јануар-децембар 2016

Месец
Сати радника у

обрачуну по
месецима

Фонд сати по
месецима

Управа Прибава
Ликвидација

штета
Депоновање и

улагање
Укупно

Јануар 58.646 168 71 239,08 39 0 349,08
Фебруар 58.123 168 71 235,97 39 0 345,97
Март 63.829 184 71 235,90 40 0 346,90
Април 59.095 168 68 243,76 40 0 351,76
Мај 61.926 176 68 243,85 40 0 351,85
Јун 61.508 176 68 241,48 40 0 349,48
Јул 59.595 168 69 244,73 40 1 354,73
Август 64.414 184 70 239,08 40 1 350,08
Септембар 60.374 176 73 229,03 40 1 343,03
Октобар 57.193 168 73 227,43 39 1 340,43
Новембар 59.619 176 73 225,74 39 1 338,74
Децембар 58.731 176 71 225,74 39 1 338,74

Просек 60.254 174 70,50 235,98 39,58 0,5 346,73
Табела 2. Просечан број запослених за 2016. годину на бази сати радника

2.2. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Трансакције са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима из органа
управе и надзора за период 01.01-31.12.2016. години су приказане у табели:

Рач. Опис 
Почетно стање Салдо

Дугује Потражује Дугује Потражује

150 Дати аванси за залихе и услуге 28.800,00 0,00 14.600,00 0,00

159 Исправка вредности датих аванса 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00

201
Потраживања по основу премије неживотних 
осигурања 

1.009.053,85 297.107,27 589.195,98 0,00

207 Остали купци и остала потраживања 1.836.438,57 6.000,00 360.218,07 0,00

209
Исправка вредности потраживања по основу премије, 
учешћа у накнади штета и потраживања од осталих 
купаца 

0,00 2.464.136,68 0,00 526.491,09

211 Дати аванси по осталим основима 310.565,12 0,00 310.565,12 0,00

219
Исправка вредности потраживања из специфичних 
послова 

0,00 310.565,12 0,00 310.565,12
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228 Остала потраживања 8.394,94 0,00 8.394,94 0,00

229 Исправка вредности других потраживања 0,00 8.394,94 0,00 37.722,94

300 Акцијски капитал 0,00 269.132.184,00 0,00 269.132.184,00

430 Обавезе по основу штета и уговорених износа у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00

445
Обавезе за провизију из послова осигурања, 
саосигурања и реосигурања 

0,00 2.659.178,21 0,00 2.426.216,51

464 Обавезе према добављачима 0,00 3.428.287,84 0,00 4.399.938,96

466 Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 0,00 0,00 0,00 0,00

469 Остале обавезе 0,00 19.533,00 0,00 11.342,00

III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У 2016. ГОДИНЕ

3.1. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА У 2016. ГОДИНИ

Резултати  пословања  Друштва  приказани  кроз  број  закључених  уговора  по  врстама
осигурања у претходне три године.

Број закључених уговора у осигурању за претходне три године

ВО Опис 2014 2015 2016
Индекс

(5:3)
Индекс

(5:4)

1 2 3 4 5 6 7

01 Осигурање од последица незгоде 6.935 9.032 9.876 142,41 109,34

02 Добровољно здравствено осигурање 13.754 18.858 21.531 156,54 114,17

03 Осигурање моторних возила 9.673 9.874 10.926 112,95 110,65

04 Осигурање шинских возила 1 0 0 / /

05 Осигурање ваздухоплова 0 0 1 / /

06 Осигурање пловних објеката 0 0 2 / /

08
Осигурање имовине од пожара и других 
опасности

73 139 189 258,90 135,97

09 Остала осигурања имовине 204 404 414 202,94 102,48

10
Осигурање од одговорности због употребе
моторних возила

184.504 188.942 182.560 98,95 96,62

11
Осигурање од одговорности због употребе
ваздухоплова

0 0 1 / /

12
Осигурање од одговорности због употребе
пловних објеката

2 20 66 3.300,00 330,00

13 Осигурање од опште одговорности 27 348 476 1.762,96 136,78

16 Осигурање финансијских губитака 0 1 6 600,00

17 Осигурање правне заштите 12 23 65 541,67 282,61

Укупно: 215.185 227.641 226.113
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3.2. РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА

Режијски  додатак  у  укупној  премији  осигурања  и  саосигурања  у  2016.  години  износи
612.157.450,45 по свим врстама осигурања и саосигурања, а структура у укупној премији
осигурања и саосигурања у 2016. години је следећа:

Врста осигурања Премија Превентива
Техничка
премија

Режијски
додатак

Oсигурање од последице незгоде 26.231.234,00 655.788,09 19.673.411,01 5.902.034,90

Добровољно здравствено осигурање 35.811.447,40 895.292,82 20.591.575,62 14.324.578,96

Oсигурање моторних возила 301.492.653,10 3.014.926,36 223.104.555,66 75.373.171,08

Oсигурање ваздухоплова 32.524.991,06 0,00 22.767.493,74 9.757.497,32

Oсигурање пловних објеката 6.706.373,67 67.063,74 3.621.441,78 3.017.868,15

Oсигурање имовине од пожара и других опасности 19.290.788,64 578.723,69 9.645.394,24 9.066.670,71

Oстала осигурања имовине 27.875.844,80 836.275,45 13.937.922,19 13.101.647,16

Oсигурања од одговорности због употребе моторних 
возила

2.296.659.848,48 45.014.670,22 1.801.270.270,61 450.374.907,65

Oсигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова

9.207.616,21 92.076,16 6.813.636,00 2.301.904,05

Oсигурање од одговорности због употребе пловних 
објеката

994.204,49 19.884,10 676.059,03 298.261,36

Oсигурање од опште одговорности 14.387.817,90 287.756,47 7.625.543,20 6.474.518,23

Oсигурање финансијских губитака 31.131,46 0,00 16.499,66 14.631,80

Oсигурање трошкова правне заштите 947.068,46 9.470,64 568.241,07 369.356,75

Премија неживотних осигурања 2.772.161.019,67 51.471.927,74 2.130.312.043,81 590.377.048,12

Саосигурања - незгода 11.861.348,57 296.533,71 8.896.011,43 2.668.803,43

Саосигурања – добровољно здравствено осигурање 15.808.140,01 395.203,49 9.089.680,53 6.323.255,99

Саосигурања – осигурање моторних возила каско 2.846.423,39 28.464,23 2.106.353,24 711.605,92

Саосигурања – осигурање имовине од пожара и других 
опасности

16.777.290,42 503.318,71 8.388.645,21 7.885.326,50

Саосигурања – остала осигурања имовине 6.678.037,71 200.341,17 3.339.018,82 3.138.677,72

Саосигурања – осигурање од опште одговорности 754.998,90 15.099,98 400.149,41 339.749,51

Саосигурања – осигурање финансијских губитака 1.516.985,00 0,00 804.002,40 712.983,26

Премија неживотних саосигурања 56.243.224,66 1.438.961,29 33.023.861,04 21.780.402,33

Укупно (премија осигурања и саосигурања  
неживотних осигурања)

2.828.404.244,33 52.910.889,03 2.163.335.904,85 612.157.450,45

3.3. УКУПНИ ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

а) Приходи

Ред
.бр.

Опис Износ

1 Приходи од премије осигурања и саосигурања 2.780.914.090,61

а) Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 2.828.404.244,33
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Ред
.бр.

Опис Износ

б) Премија пренета у саосигурање-пасива (3.633.476,19)

ц) Премија пренета у реосигурање (56.042.170,72)

д) Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и
саосигурања 12.185.493,19

2 Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурња 17.500,00

3 Остали пословни приходи 72.677.126,40

Укупно: 2.853.608.717,01

б) Расходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 283.805.913,82

а) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95

б) Допринос за превентиву 52.910.889,03

ц) Допринос гарантном фонду 116.057.658,84

д) Доприноси прописани посебним законима 0,00

2 Расходи накнада штета и уговорених износа 933.758.690,48

а) Ликвидиране штете неживотних осигурања 739.957.172,83

б) Расходи извиђаја, проценe, ликвидацијe и исплате накнада штета и уговорених 
износа 165.861.312,58

ц) Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања 37.865.033,88

д) Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (9.322.982,08)

е) Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (601.846,73)

3 Резервисане штете - повећање 153.258.930,93

4 Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари (58.555.491,46)

5 Смањење осталих техничких резерви-нето (98.000,00)

6 Повећање осталих техничких резерви - нето 132.629.000,00

Укупно: 1.444.799.043,77

Пословни Добитак

Ред.бр. Опис Износ

1 а) Добитак-бруто пословни резултат 1.408.809.673,24

3.4. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА
ОСИГУРАЊА ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

а) приходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Приходи од зависних придружених правних лица и од заједничких подухвата 3.582.853,57
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Ред.
бр.

Опис Износ

2 Приходи од камата 83.027.869,78

3
Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава којa се исказују по 
фер вредности кроз биланс успеха 60.903.077,17

4 Приходи од улагања од непокретности 6.995.488,57

5 Добици од продаје хартија од вредности 0,00

6 Позитивне курсне разлике из активности инвенстирања 14.619.519,68

7 Остали приходи по основу инвестиционе активности 1.093.831,75

Укупно: 170.222.640,52

б) расходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Расходи по основу улагања у непокретности 0,00

2
Расходи по основу усклађивања вредности финансијских средстава којa се исказују
по фер вредности кроз биланс успеха 10.904.635,82

3 Негативне курсне разлике из активности инвенстирања 2.415.250,30

4 Губици при продаји хартија од вредности 12.062.552,00

5 Остали расходи по онову инвестиционих активности 104.611.184,89

Укупно: 129.993.623,01

Добитак из инвестиционе активности

Ред.
бр.

Опис Износ

1 а) Добитак из инвестиционе активности 40.229.017,51

3.5. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Трошкови прибаве 870.368.718,04

а) Провизија 92.999.637,80

б) Остали трошкови прибаве 708.755.358,67

ц) Промена разграничених трошкова прибаве-смањење 68.613.721,57

2 Трошкови управе 352.483.804,07

а) Амортизација 5.163.190,42

б) Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 211.682.026,94

ц) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 135.597.640,01

д) Остали трошкови управе 40.946,70

3 Остали трошкови спровођења осигурања 0,00

4 Провизија од реосигурања (3.654.992,42)

Укупно: 1.219.197.529,69

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 18/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

3.6. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Пословни Добитак-нето пословни резултат 229.841.161,06

2
Финансијски приходи осим финансијских прихода по основу инвестиционe 
активности

1.706.208,13

3
Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за 
обављање делатности

211.945.082,00

4 Остали приходи 4.493.740,81

5
Финансијски расходи осим финансијских расхода по основу инвестиционих 
активности

(1.480.172,07)

6
Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за 
обављање делатности

(303.809.103,05)

7 Остали расходи (10.270.142,08)

Укупно: 132.426.774,80

3.7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Добитак из редовног пословања пре опорезивања 132.426.774,80

2
Нето губитак пословања који се обуставља, негативни ефекти промене 
рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода

(7.410.064,52)

Укупно: 125.016.710,28

3.8. НЕТО ДОБИТАК

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Добитак пре опорезивања 125.016.710,28

2 Порез на добитак (40.409.835,60)

3
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених 
пореских обавеза

2.799.145,35

Укупно: 87.406.020,03

3.9. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ

Опис 31.12.16 31.12.15

Резерве за преносне премије 1.412.400.548,90 1.275.940.042,09

Резерве за неистекле ризике 354.138.000,00 370.253.000,00

Резервисане штете 1.183.894.765,66 1.006.611.848,06

Укупно 2.950.433.314,56 2.652.804.890,15
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III ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ

    у 000

Oпис
2016.

Износ %

Хартије од вредности и инструменти тржишта новца које су издали Република Србија, 

државе чланице Европске уније или организације за економску сарадњу и развој, 

централне банке држава чланица Европске уније или држава чланица наведене 

организације, односно за које гарантује неки од наведених субјеката

1.733.807 58,76%

Дужничке хартије од вредности којима се тргује на тржишту хартија од вредности 

ускладу са законом
0

Акције којима се тргује на тржишту хартија од вредности у складу са законом 105.184 3,57%

Акције којима се не тргује на тржишту хартија од вредности ако је њихов издавалац 

правно лице које има седиште у Републици Србији
0

Непокретности и друга стварна права на непокретностима – ако су уписане у земљишне, 

односно друге јавне књиге у Републици, ако доносе принос, ако је њихова куповна цена 

одређена на основу процене овлашћеног процењивача и ако су без терета

363.550 12,32%

Депозити ко банака које имају седиште у Републици Србији 589.969 20%

Готовина у благајни и на рачуну друштва за осигурање 77.823 2,64%

Резерве за преносне премије, резервисане штете и остале техничке резерве које падају на

терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара, до висине њихове књиговодствене

вредности

80.101 2,71%

Потраживања за недоспеле премије неистеклих неживотних осигурања, саосигурања и 

реосигурања
0 0%

∑ 2.950.434 100%

IV АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА

     
    у 000

Број ОПИС Износ

I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3+4+5) 746.886

1. Уплаћени основни капитал по основу обичних акција 486.923

2.
Резерве утврђене статутом и другим актима друштва, осим резерви повезаних с 
преференцијалним акцијама

0

3. Ревалоризационе резерве с нереализованим резултатима 165.505

4. Нераспоређени добитак ранијих година 50.755

5. Нераспоређени добитак текуће године, до 50% 43.703

II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (6+7+8) 154.800

6. Уплаћени основни капитал по основу преференцијалних акција 154.800

7. Резерве повезане с преференцијалним акцијама 0

8. Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал 0
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Број ОПИС Износ

III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (9+10+11+12) 4.209

9. Нематеријална имовина (улагања) 4.209

10. Откупљене сопствене акције 0

11. Губитак текуће године и непокривени губитак ранијих година 0

12. Разлика недисконтованих и дисконтованих резервисаних штета 0

IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III) 897.477

V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО (13+14+15) 24.556

13.
Удели, односно акције других друштава за осигурање са седиштем у Републици 
Србији

22.860

14.
Нето износ улагања у инструменте субординираног дуга и друге дужничке 
инструменте правних лица у којима друштво има контролно учешће

0

15. Неликвидна средства 1.696

VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ (I+II-III-V) 872.921

16. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) Закона 0

17. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 2) Закона 0

18. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 3) Закона 0

VII
ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА 
СОЛВЕНТНОСТИ (VI-16-17-18)

872.921

VIII
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. Закона  Образац ЗМС-НО/РЕ)‒ 500.272

IX
РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 
НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. став 9. и члан 127. став 2.
Закона) VII-VIII ≥ 0

372.649

X
ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ И ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА (члан 128. став 1. 
Закона) VIII/IV ≤ 3

0,56

XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу с важећом дозволом за рад) 395.111

XII
РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. 
ЗАКОНА (члан 128. став 2. Закона) IV-XI ≥ 0

502.366
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V РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 

Шифра
ВО

Врста осигурања

Резервисане настале пријављене а нерешене штете
Износ

резервисаних
насталих

непријављених
штета 

Коефицијент за
резервацију

трошкова у вези
са решавањем

штете

Укупно
резервисане

штете

Укупно
резервисане

настале
пријављене а

нерешене
штете

Укупно
резервисане

настале
непријављене

штете

Укупно
број

Од тога
број

рентних
штета

Укупно износ
Од тога износ

рентних
штета

1 2 3 4 5 6 7=6*(3+5) 8=6*3 9=6*5

01 Осигурање од последица незгоде 29 0 2.622.406,09 0,00 4.746.109,09 1,21 8.939.760,65 3.181.602,02 5.758.158,63

02 Здравствено осигурање 1 0 51.500,00 0,00 3.810.467,07 1,21 4.685.484,17 62.481,74 4.623.002,43

03 Осигурање моторних возила 288 0 47.450.676,34 0,00 23.055.348,51 1,21 85.540.569,75 57.568.950,99 27.971.618,75

08
Осигурање имовине од пожара и других 
опасности

1 0 300.000,00 0,00 851.363,33 1,21 1.396.877,43 363.971,32 1.032.906,11

09 Остала осигурања имовине 1 0 650.000,00 0,00 1.329.799,54 1,21 2.401.967,51 788.604,53 1.613.362,98

10
Осигурање од одговорности због 
употребе моторних возила

1062 51 562.510.008,79 112.520.388,50 327.970.728,00 1,21 1.080.364.830,38 682.458.367,85 397.906.462,53

13 Осигурање од опште одговорности 4  364.100,00 0,00 101.823,35 1,21 565.275,79 441.739,86 123.535,93

УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 1386 51 613.948.691,22 112.520.388,50 361.865.638,88 xxxxx 1.183.894.765,68 744.865.718,31 439.029.047,37

УКУПНО: 1386 51 613.948.691,22 112.520.388,50 361.865.638,88 xxxxx 1.183.894.765,68 744.865.718,31 439.029.047,37

Укупно је резервисано 1.386 штета, које са трошковима износе 1.183.894.765,68 динара, од тога укупно резервисане настале пријављене а
нерешене штете износе 744.865.718,31 динара, а укупно резервисане настале непријављене  штете износе 439.029.047,37динара. 
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5.1. ПРИМЕНА УСЛОВА И ТАРИФА

Друштво  је  у  току 2016.  године,  као  једна  од  уговорних  страна,  закључивало  уговоре  о
осигурању, чији су саставни део важећи услови осигурања и обрачунавало премију на начин
предвиђен тарифама, уз  обавезно поштовање законских, подзаконских прописа и интерних
аката. Такође, Друштво је, по настанку штетног догађаја, своје обавезе утврђене уговором о
осигурању, чији су услови саставни део, редовно измиривало.

Током 2016. године, Извршни одбор Друштва донео је следеће нове и измењене услове и
тарифе:

 прво тромесечје - Q1:
 измена  услова и  тарифа  искључењем ризика смрти  услед болести  у  оквиру

оигурања од последица незгоде – (25.01.2016. године);
 доношење  Услова  осигурања  помоћи  за  време  путовања  и  боравка  у

иностранству (бр. 136 од 18.03.2016. године) и Тарифе осигурања помоћи за
време путовања и боравка у иностранству (бр. 137 од 18.03.2016. год.)

 измена Допунских услова за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају
од последица несрећног случаја – незгоде (бр. 134 од 18.03.2016. године);

 измена  Тарифе  осигурања  од  професионалне  одговорности  посредника  у
промету и закупу непокретности (бр. 135 од 18.03.2016. године).

 друго тромесечје – Q2:

- није било нових или измењених услуга осигурања;

 треће тромесечје – Q3:
 допуна услова и тарифа осигурања од последица незгоде –  укључењем ризика

од настанка професионалних обољења (15.09.2016. године); 
 измена  Тарифе  за  осигурање  од  одговорности  из  обављања  лекарске,

стоматолошке, фармацеутске и биохемијске делатности (бр. 471 од 15.09.2016.
године). 

 четврто тромесечје – Q4:

- није било нових или измењених услуга осигурања.

У првој половини 2016. године Друштво је услед захтева тржишта, модификовало услугу
осигурања лица од последица несрећног случаја – незгоде, искључењем ризика смрти услед
болести и сходно томе извршило измену и допуну Тарифе премија за осигурање лица од
последица  несрећног  случаја  –  незгоде.  У  циљу  проширења  и  употпуњавања  понуде,
Извршни одбор Друштва донео је у истом периоду услове и тарифе осигурања помоћи на
путовању,  у  циљу  употпуњења  понуде  путних  осигурања  другим,  повезаним  услугама.
Измене премијских стопа, спроведене су у тарифи осигурања од одговорности посредника
некретнина.
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У другој половини 2016. године, извршена је допуна услова и тарифа осигурања лица од
последица  несрећног  случаја  –  незгоде,  укључењем  ризика  од  настанка  професионалних
обољења, чиме је Друштво ускладило своју понуду са одредбама Закона о осигурању. Такође,
измењена је и тарифа осигурања од одговорности лекара.

5.2. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОДШТЕТНИМ ЗАХТЕВИМА

По поднетим одштетним захтевима у току године и пренетим из претходне године, Друштво
је  са  високом  ажурношћу  решавало  одштетне  захтеве,  а  исплата  је  вршена  истог  или
наредног дана од дана утврђивања висине накнаде по одштетном захтеву.

Просечан временски рок решавања штета у 2016 години од дана пријаве до дана решавања за
редовне штете износи 30,03 дана, а за штете у спору 650,27 дана, док просечан временски
рок од решавања до исплате штета за редовне износи 0,82 дана, а за штете у спору 0,11 дана.
Просечан временски рок од пријаве до ликвидације на укупном нивоу (за судске и редовне
штете) за 2016.годину износи 46,83 дана.

5.3.  БРОЈ И ИЗНОС РЕШЕНИХ ШТЕТА (РЕДОВНЕ И У СПОРУ) ПО ВРСТАМА
ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Шифра
ВО

Тип штете Укупно

01

Редовне Н
број 264

износ 24.375

Судске Н
број 0

износ 0

Укупно
број 264

износ 24.375

02

Редовне ДЗ
број 1.208

износ 38.053

Судске ДЗ
број 0

износ 0

Укупно
број 1.208

износ 38.053

03

Редовне AK
број 3.259

износ 178.711

Судске AK
број 4

износ 4.392

Укупно
број 3.263

износ 183.103

08

Редовне ПО
број 25

износ 8.214

Судске ПО
број 0

износ 0

Укупно
број 25

износ 8.214
09

Редовне ИО
број 548

износ 12.648
Судске ИО број 0
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износ 0

Укупно
број 548

износ 12.648

10

Редовне AO
број 3.134

износ 430.507

Судске AO
број 233

износ 80.268

Укупно
број 3.367

износ 510.775

13

Редовне ОД
број 8

износ 654

Судске ОД
број 2

износ 0

Укупно
број 10

износ 654

Укупно број: 8.685

Укупно износ: 777.822

У 2016. години укупно је решено 8.685 штета у износу од 777.822 хиљада динара.

VI ЗАШТИТА ПОРТФЕЉА ОСИГУРАЊА

Друштво  је  послове  осигурања,  обављало  у  складу  са  прописима,  стандардима  струке
осигурања и актуарским начелима, правилима управљања ризиком и пословним стратегијама
Друштва. У свом пословању, Друштво је поступало у складу са одредбама Правилника о
условима и начину саосигурања и реосигурања, и на тај начин обезбедило заштиту портфеља
осигурања:

1. Друштво је давало вишак ризика другим осигуравачима у саосигурање, на тај начин
обезбеђујући хоризонталну расподелу ризика;

2. Друштво је извршило и вертикалну расподелу ризика, односно изравнавање вишкова
ризика изнад сопственог самопридржаја путем реосигурања.

У периоду  од  01.01. – 31.12.2016.  године Друштво је имало  34 важећa, активнa уговора о
саосигурању. Од  тога,  27  уговора  се  односило  на  пратећа  саосигурања,  а  у  7  уговора  о
саосигурању  Друштво  је  било  водећи  саосигуравач.  У  делу  где  је  Друштво  водећи
саосигуравач,  најзначајнији  партнери  Друштва  су  били  Глобос  осигурање  и  Триглав
осигурање, док су код пратећих саосигурања најзначајнији партнери Друштва биле компаније
Дунав  осигурање,  Generali  осигурање  и  ДДОР  осигурање.  У  2016.  години  забележен  је
значајан тренд раста броја уговора о саосигурању и премије саосигурања у односу на 2015.
годину  као  део  политике  опрезног  наступа  на  тржишту,  дисперзије  ризика  и  потребе
удруживања капацитета у поступцима јавних набавки.

Такође, током 2016. године, Друштво је склопило и имало активних 7 уговора о реосигурању
за потребе заштите сопственог портфеља и то:
• уговоре о реосигурању вишка штета за аутоодговорност у Србији, као и за територију
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земаља потписница система Зелене карте са компанијом Дунав Ре, односно преко Удружења
осигуравача Србије, као чланица пула осигуравача;
• пропорционални уговор о ексцедентном реосигурању пожарних и техничких ризика,
са компанијом Wiener RE;
• пропорционални уговор о реосигурању међународног и домаћег карга са компанијом
Дунав Ре;
• пропорционални уговор о реосигурању опште одговорности са компанијом Дунав Ре;
• факултативне уговоре о реосигурању са компанијама Дунав Ре, односно Wiener RE.

Друштво је, водећи рачуна о потреби заштите портфеља, уговоре дефинисало или на бази
пропорционалних уговора о реосигурању вишка ризика, или на бази уговора о реосигурању
вишка штета, у складу са врстом осигурања, обимом портфеља конкретне врсте осигурања и
тржишних услова уговарања.

VII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

Друштво је у пословној 2016. години остварило укупне приходе од инвестирања средстава
осигурања у износу од 170.222.640,52 РСД.

По основу усклађивања вредности средстава који се исказују по фер вредности у износу од
60.903.077,17 РСД, док расходи по основу усклађивања вредности средстава који се исказују
по фер вредности износе 10.904.635,82 РСД. 

Приходи од зависних и придружених правних лица износе 3.582.853,57 РСД. Приходи од
улагања у непокретности у износу од 6.995.488,57 РСД.

Приходи  од камате  износе  83.027.869,78  РСД.  Губици при  продаји  хартија  од вредности
износе  12.062.552,00  РСД.  Позитивне  курсне  разлике из  активности  инвестирања  износе
14.619.519,68 РСД,  негативне курсне разлике износе 2.415.250,30 РСД.

Остали приходи по основу инвестиционе активности износе 1.093.831,75 РСД, а остали 
расходи расходи износе 104.611.184,89 РСД

9.1. ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

        индекс

Пораст укупне премије
осигурања

Фактурисана премија у обр. периоду
=

2.828.404.244,33
= 113,94Фактурисана премија у претходном

обр. периоду
2.482.350.701,69

Коефицијент разграничења
премије 2016

Преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 49,94
Премија осигурања остварена у обр.

периоду
2.828.404.244,33

Коефицијент разграничења
премије у претходном обр.

Преносна премија на крају
претходног обр.периода

= 1.275.940.042,09 = 51,40
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периоду
Премија осигурања остварена у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Кретање у висини преносне
премије у 2016

Укупна преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 110,69
Укупна преносна премија на почетку

обр. периода
1.275.940.042,09

Однос рез. и ликвидираних
штета у обрачунском

периоду

Износ резервисаних штета на крају
обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 152,21
Износ ликвидираних штета у обр.

периоду
777.822.206,71

Однос рез. и ликвидираних
штета на крају и почетку

обрач.периода

Износ резервисаних штета на крају
обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 117,61
Износ резервисаних штета на

почетку обр. периода
1.006.611.848,06

VIII СТРУКТУРА ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

РБ ОПИС 31.12.2016. 31.12.2015.
Структура

2016. 2015.

СТАЛНА ИМОВИНА 1.248.130.843,78 1.890.023.951,74 29,48% 49,88%

1. Нематеријална улагања 4.209.253,98 4.417.316,58 0,10% 0,12%

2. Софтвер и остала права 10.935.107,40 11.962.224,62 0,26% 0,32%

3. Некретнине, постројења и опрема 825.125.701,79 840.173.936,61 19,49% 22,17%

4. Дугорочни финансијски пласмани 407.270.703,21 1.032.703.895,89 9,62% 27,26%

5. Остала дугорочна средства 590.077,40 766.578,04 0,01% 0,02%

ОБРТНА ИМОВИНА 2.985.402.287,97 1.898.892.781,04 70,52% 50,12%

6. Залихе 11.228.415,78 11.577.648,27 0,27% 0,31%

7.
Стална средства намењена продаји и средства 
пословања које се обуставља

99.870.161,88 42.776.704,22 2,36% 1,13%

8. Потраживања 102.316.841,97 215.889.854,78 2,42% 5,70%

9. Краткорочни финансијски пласмани 2.055.781.512,17 978.039.643,84 48,56% 25,81%

10. Готовински еквиваленти и готовина 275.268.309,20 186.996.812,42 6,50% 4,94%

11. Остала обртна имовина 440.937.046,97 463.612.117,51 10,42% 12,24%

UKUPNO: 4.233.533.131,75 3.788.916.732,78
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Почетно  мерење  нематеријалних  улагања врши  се  по  набавној  вредности  или  цени
коштања.  Амортизација  нематеријалних  улагања  која  подлежу  амортизацији  врши  се
применом пропорционалног метода у року од 5 и више година по оцени комисије за процену,
осим улагања чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који
проистичу  из  уговора.  За  нематеријална  улагања  са  неограниченим  веком  трајања  не
обрачунава  се  амортизација.  Обрачун  амортизације  нематеријалних  улагања  врши  се  од
почетка  наредног  месеца  у  односу  на  месец  када  је  нематеријално  улагање  стављено  у
употребу.

Некретнине, постројења и опрему чини материјална имовина која се користи за пружање
услуга, изнајмљивање другима, за административне сврхе, продају у циљу очувања реалне
вредности средстава осигурања и друге потребе, и за коју се очекује да ће се користити више
од једне године.

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности, или
по цени коштања. Набавну вредност основног средства чини фактурна вредност добављача
увећана за  зависне трошкове по основу набавке и  по основу довођења средства  у  стање
функционалне приправности. 

Након  почетног  признавања  некретнине,  постројења  и  опрема  се  исказују  по  поштеној
вредности, умањеној за укупну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења, у
складу са  МРС 16 –  Некретнине,  постројења  и  опрема.Процену вредности  постројења  и
опреме  врши  посебна  комисија  коју  именује  директор  Друштва,  док  процену  вредности
некретнина врши овлашћени проценитељ.

Инвестициона  некретнина је  некретнина  коју  Друштво  као  власник  или  корисник
финансијског лизинга држи ради остваривања зараде од издавања у закуп или ради увећања
вредности капитала или ради једног и другог.
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Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној
вредности или цени коштања, уз укључивање и зависних трошкова набавке. Након почетног
признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по моделу фер вредности.
Фер вредност инвестиционе некретнине је њена тржишна вредност, односно мери се као
највероватнија цена која реално може да се догоди на тржишту, на дан биланса стања. 

Процену  фер  вредности  инвестиционе  некретнине  врши  професионално  квалификован
проценитељ на основу података о тржишним ценама некретнина. 

Према  пар.  32  МРС  16  последња  процена  грађевинских  објеката  и  инвестиционих
некретнина  је  извршена  са  стањем  на  дан  30.06.2015.  године  од  стране  предузећа  за
консалтинг "Фимакс", из Смедеревске Паланке.

Друштво  је  у  свом  Билансу  стања  на  дан  31.12.2016.  године  исказало  инвестиционе
некретнине у вредности од 440.108.769,96 РСД.

Дугорочним пласманима сматрају се: Учешће у капиталу зависних и правних лица, учешће
у капиталу осталих повезаних правних лица, учешће у капиталу осталих правних лица и
друге хартије од вредности расположиве за продају, дугорочни пласмани матичним,зависним
и осталим повезаним правним лицима;дугорочни пласмани у земљи, дугорочни пласмани у
иностранству, хартије од вредности које се држе до доспећа, откупљене сопствене акције,
остали дугорочни пласмани.

Смањење  вредности  дугорочних  финансијских  пласмана  је  највећим  делом  последица
доспећа и прекњижавања дугорочних државних ХОВ које доспевају у року краћем од годину
дана  на  краткорочне  финансијске  пласмане,  што  је  уједно  и  узрок  повећања  вредности
краткорочних финансијских пласмана. Средства су највећим делом инвестирана у државне
ХОВ. 

Потраживања                                                                                                      102.316.841,97
Потраживања по основу премије осигурања,саосигурања и реосигурања        67.146.470,98
Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара                                                   4.149.703,19
Потраживања за регресе                                                                                   15.217.994,73
Остала потраживања                                                                                                15.802.673,07

Финансијски пласмани                                                                                2.055.781.512,17
Краткорочни депозити код банака 600.000.000,00
Финансијска средства расположива за продају-акције 4.293.531,00
Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до
једне године 1.350.592.019,33
Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.895.961,84

Готовински еквиваленти и готовина                                                          275.268.309,20
Текући рачуни код банака 247.568.327,93
Издвојена новчана средства и акредитиви 25.661.592,75
Девизни рачуни код банака 2.038.388,52

            Aктивна временска разграничења                                                             360.836.468,10
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Разграничени трошкови прибаве осигурања 359.084.043,99
Друга активна временска разграничења 1.752.424,11

      Техничке резерве које пада на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара
80.100.578,87

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача 
и ретроцесионара  27.395.382,49
Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача
 и ретроцесионара                                              52.705.196,38

IX СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2016.

РБ ОПИС 31.12.2016. 31.12.2015.
Структура

2016. 2015.

КАПИТАЛ 945.388.783,65 846.008.859,48 22,33% 22,33%

1. Основни и остали капитал 641.723.400,00 641.723.400,00 15,16% 16,94%

2.
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина постројења и опреме

166.806.804,87 166.806.804,87 3,94% 4,40%

3. Нереализовани добици 4.496.152,48 4.552.250,09 0,11% 0,12%

4. Нереализовани губици 5.798.287,00 18.962.804,00 0,14% 0,50%

5. Нераспоређени добитак 138.160.713,30 51.889.208,52 3,26% 1,37%

РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 3.288.144.348,10 2.942.907.873,30 77,67% 77,67%

6. Дугорочна резервисања 5.748.469,89 5.613.646,75 0,14% 0,15%

7. Дугорочне обавезе 3.773.770,34 8.771.011,63 0,09% 0,23%

8. Одложене пореске обавезе 26.891.517,80 29.690.663,15 0,64% 0,78%

9. Краткорочне обавезе 196.113.633,79 170.534.031,90 4,63% 4,50%

10. Резервисане штете 1.183.894.765,66 1.006.611.848,06 27,96% 26,57%

11. Остала резервисања и обавезе 1.871.722.190,62 1.721.686.671,81 44,21% 45,44%

УКУПНО: 4.233.533.131,75 3.788.916.732,78
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X ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОСИГУРАЊA ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ
УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Друштво  у  складу  са  Одуком  о  садржају  и  форми  образаца  финансијских  извештаја  за
друштва  за  осигурање,  тачка  3,  у  следећој  табели  приказује  скраћену  верзију  Упоредног
прегледа прихода и расхода у обављању послова осигурања од ауто-одговорности:

ОПИС 2016. 2015.

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ 2.291.242.738,16 2.080.502.636,69

Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 2.296.659.848,48 2.152.082.809,02

Премија пренета у реосигурање 24.191.462,35 25.911.171,06

Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике 
осигурања и саосигурања

52.940.750,50 107.420.444,58

Приходи од послова непосредно повезаних с пословима осигурања 17.500,00 18.700,00

Остали пословни приходи 71.697.602,53 61.732.743,31

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 1.009.056.943,28 697.597.603,96

Допринос за превентиву 45.014.670,22 42.180.823,06

Доприноси прописани посебним законима 17.817.484,22

Допринос Гарантном фонду 116.057.658,84 162.542.063,94

Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95 107.505.617,43

Ликвидиране штете неживотних осигурања 510.774.720,39 441.363.875,73

Расходи извиђања, процене, ликвидација и исплате накнада штета и 
уговорених износа

108.916.619,80 96.648.583,61

Приходи од учешћа реосигурања у накнади штета 1.782.468,42 0,00

Резервисане штете неживотних осигурања – повећање 199.936.593,35 119.247.201,91

Резервисане штете неживотних осигурања – смањење 45.264.261,11 24.131.327,69

Резервисане штете саосигурања, реосигурања – повећање 1.780.106,21 0,00

Приходи од регреса и продаје осигураних оштећених ствари 41.214.061,95 30.645.407,25

Смањење осталих техничких резерви – нето 0,00 234.931.311,00

ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РАЗУЛТАТ 1.282.185.794,88 1.382.905.032,73

ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 32.665.899,41 15.892.383,10

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 437.020.417,02 328.279.723,32

1. Трошкови прибаве 409.905.952,91 288.517.512,13

1.1. Провизије 80.282.363,13 81.220.711,49

1.2. Остали трошкови прибаве 311.271.036,52 280.397.599,61

1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање 0,00 73.100.798,97

1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење 18.352.553,26 0,00

2. Трошкови управе 27.114.464,11 39.762.211,19

2.1. Амортизација 397.173,26 712.972,92

2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 16.283.428,21 19.862.426,06
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2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 10.430.712,86 19.169.882,84

2.4. Остали трошкови управе 3.149,78 16.929,37

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 877.831.277,28 1.070.517.692,51

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

1.385.438,34 2.838.202,53

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

1.201.897,45 3.445.166,92

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

158.395.438,52 31.158.376,35

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

176.279.030,61 132.881.659,03

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 3.648.910,56 7.761.631,71

ОСТАЛИ РАСХОДИ 8.339.339,44 3.448.922,44

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 855.440.797,20 972.500.154,72

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

7.410.064,52 16.606.635,05

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 848.030.732,68 955.893.519,67

Укупна  премија  од  аутоодговорности  за  2016.  годину  износи  2.296.659.848,48  динара.
Расподела укупне премије од аутоодговорности за 2016. годину је следећа:

Премија Превентива Техничка премија Режијски додатак
Меродавни режијски

додатак 

2.296.659.848,48 45.014.670,22 1.801.270.270,61 450.374.907,65 439.993.228,31

 Број закључених уговора у осигурању за претходне три године

Р.б. Опис 2014 2015 2016
Индекс

(5:3)
Индекс

(5:4)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Осигурање од одговорности због 
употребе моторних возила

184.504 188.942 182.560 98,95 96,62

12.1. МЕРОДАВНИ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОСИГУРАЊА ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ

Техничка премија
сопственог портфеља

Техничка преносна премија
на крају Предходне године

Техничка преносна
премија на крају

текуће године

Меродавна
техничка
Премија 

Годишњи
меродавни

технички резултат

1.801.270 878.180 919.701 1.759.749 0,44
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Штете сопственог
портфеља

Резервисане штете на крају
текуће године

Резервисане штете
на крају предходне

године

Наплаћени
регреси у току
текуће године

Меродавне Штете
6+7-8-9

619.692 1.080.364 896.529 31.796 771.731

12.2. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

У  структури  портфеља  Друштва,  процентуално  учешће  премије  аутоодговорности  се
смањило у односу на исти период претходне године:

31.12.2016. 31.12.2015.

Премија аутоодговорности   2.296.659.848,48 2.152.082.809,02 

Укупна премија Друштва   2.828.404.244,33 2.482.350.701,69 

Учешће у укупној премији       81,20% 86,69%

Премија аутоодговорности је у 2016. године забележила раст од 6,72% у односу на остварену
премију аутоодговорности у 2015. години. 

Обзиром на значај овог вида осигурања на пословање Друштва, потребно је да се одржи
континуитет пословања у овој врсти осигурања  и уложе напори за развој осталих видова
осигурања.

XI РИЗИЦИ ОСИГУРАЊА

Процес управљања ризицима у Друштву

Адекватно функционисање система управљања ризицима којима је Друштво изложено или
би могло бити изложено у свом пословању подразумева успостављање процеса управљања
ризицима који обухвата следеће фазе:

1. идентификовање ризика;
2. процене и мерење ризика;
3. управљање ризицима кроз дефинисање одговора на ризике и
4. континуирано извештавање о значајним ризицима.

Идентификовање ризика подразумева идентификовање присутних и потенцијалних ризика
проистеклих из  обављања делатности  Друштва.  Регистар  ризика представља базу ризика,
који се прате у оквиру функције управљања ризицима у Друштву.

Процена ризика у Друштву се заснива на две врсте улазних информација – процена утицаја и
процена  вероватноће  настанка  ризика.  Укупна  изложеност  ризику  добија  се  множењем
бодова за утицај са бодовима за вероватноћу настанка:

• вероватноћа настанка може бити мала (1), средња (2) и велика (3);
• утицај може бити низак (1), средњи (2) и висок (3);
• укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1,2), средња (оцена 3, 4) и висока

(оцена 6,9).
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Како  би  се  систем  управљања  ризицима  континуирано  побољшавао  и  унапређивао,
организује се систем праћења и извештавања о ризицима, на начин:

• да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавештава о ризицима и
њиховој процени;

• да  се,  како би  се  ризици налазили  у  прихватљивим границама,  дефинишу мере и
препоруке за побољшање система управљања ризицима;

• да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавести о резултатима
контроле ризика и спровођењу дефинисаних мера.

У  току  2016.  године  у  сарадњи  са  носиоцима  процеса  у  систему  управљања  ризицима
(власницима ризика), функција управљања ризицима извршила је процену значајних ризика
из Регистра ризика. Надлежни орган Управе Друштва узима у обзир извештаје о извршеним
проверама  функционисања  система  управљања  ризицима  и  доноси  одлуке  о  мерама  за
његово побољшање, што се ближе дефинише интерним актом -  Процес обављања провере
функционисања система управљања ризицима Q.P.42. 

Сопствена процена ризика и солвентности Друштва

Основни циљ сопствене процене ризика и солвентности је да се кроз антиципирање ризика
прикажу  сопствени  ризици  Друштва,  уважавајући  при  томе  стратешке  циљеве  Друштва
утврђене  Пословним  планом  Друштва  и  Стратегијом  управљања  ризицима.  Друштво  је
израдило Стратегију управљања ризицима која је саставни део Пословног плана Друштва.
Стратегија  управљања ризицима садржи оквир  за  обезбеђење адекватног  функционисања
система  управљања  ризицима  у  Друштву  и  приказује  везу  између  укупно  потребне
солвентности  и  ризичног  профила  Друштва  и  дефинише  одговорности  у  свеобухватном
систему управљања ризицима.  

Друштво је припремило посебан извештај о сопственој процени ризика и солвентности за
2016.  годину,  у  коме  је  детаљније  објашњен  систем  управљања  ризицима,  процес
идентификације  и  процене  ризика,  као  и  пратеће  мере  које  Друштво  спроводи  у  циљу
адекватног  контролисања  ризика.  Извештај  је  припремљен  на  начин  одређен  Одлуком  о
систему  управљања  у  друштву  за  осигурање/реосигурање  (Службени  гласник  РС  бр.
51/2015),  а  у  наставку  следи  сажети  приказ  резултата  извршених  процена  са
идентификованим мерама за управљање ризицима.

Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1. Ризик
осигурања

1.1. Ризик неадекватно 
утврђене премије 
осигурања
1.2. Ризик неадекватне 
процене преузимања 
ризика у осигурање, 
преноса у саосигурање 
и реосигурање
1.3. Ризик истека 
осигурања

- поштовање важећих услова и тарифа осигурања
- поштовање интерне регулативе која дефинише 
поступак преузимања ризика у саосигурање - 
праћење техничког резултата и благовремено 
указивање на могућу изложеност ризику - анализа 
конкуренције, поређење са конкурентским ценама,  
- поступање у складу са Стратегијом управљања 
ризицима                                             
- реосигурање као природна одбрана од ризика
- континуирано праћење евиденције полиса са 
наступајућим истеком осигурања;                               

Средњи ризик
(оцена 4)
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Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1.4. Ризик настанка 
катастрофалних 
догађаја

- праћење узрока прекида осигуравајућег покрића

2. Ризик
ликвидности

2.1. Ризик неадекватног 
управљања имовином и 
обавезама друштва

- преузимање обавеза у складу са начелима струке и
интерно регулисаним правилима о преузимању 
ризика приликом уговарања осигурања                      
- држање готовине и готовинских еквивалената у 
износима довољним за покриће обавеза
- поштовање законских ограничења у погледу 
држања готовине на рачунима,                                    
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва)                                                        
- Праћење коефицијента ликвидности и 
правовремено реаговање

Средњи ризик
(оцена 3)

3. Ризик
неиспуњења
обавезе друге

уговорне
стране

3.1. Кредитни ризик

- предузимање законски прописаних мера у случају 
ненаплате: опомене, утужења,...                       
 - праћење бонитета, пословне политике емитента    
- праћење кредитног рејтинга 
- процена вредности некретнина у складу са 
прописаним роковима                                          
 - праћење наплате и у случају значајнијих 
одступања упозоравање одговорних лица
 - поштовање интерне регулативе (Процедура 
Обрада доспелости и наплата потраживања Q.P.32)

Средњи ризик
(оцена 4)

4. Тржишни
ризик

4.1. Ризик промене 
каматне стопе
4.2. Ризик промене цена
хартија од вредности
4.3. Ризик промене цена
непокретности
4.4. Ризик промене цене
курса динара

- улагање у складу са прописима и поштовање 
законских ограничења,                                          - 
поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва.)                                                       

Средњи ризик
(оцена 4)

5. Оперативни
ризик

5.1. Ризици 
неадекватног 
функционисања 
информационог система
Друштва
5.2. Други оперативни 
ризици у вези са 
обављањем пословних 
активности на нивоу 
појединих 
организационих 
јединица

- поступање у складу са интерном регулативом и 
континуирано сагледавање потребе за увођењем 
нове 

Средњи ризик
(оцена 4)

6. Други

6.1. Ризик увођења 
неадекватног производа
6.2. Ризик неадекватног 

- поступање у складу са интерним актима којима се 
дефинишу послови поступања у вези са Средњи ризик
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Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

значајни
ризици

поверавања послова 
трећим лицима

поверавањем послова трећим лицима,  као и 
планирањем развоја производа

(оцена 4)

Укупне оцене појединачних група ризика су приказане као просечне оцене припадајућих
типова ризика. У оквиру дефинисаних типова ризика, могу се утврдити и подтипови ризика,
који се појединачно оцењују у регистру ризика, а на основу наведене методологије.

XII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Постављена визија и мисија „АМС осигурање“ а.д.о.  Београд (у даљем тексту: Друштва)
намеће потребу за континуираним адаптирањем волатилним тржишним условима, односно
спровођењем  конкретних  активности  у  циљу  модернизације  пословања  и  креирања
конкуретне услужне понуде.

У том смислу, Друштво је и у 2016. години години учинило значајан помак ка остварењу
зацртаних  циљева,  превасходно  у  погледу  повећања  учешћа  добровољних  осигурања  у
укупном портфељу Друштва.  Раст обрачунате премије од 14% на укупном нивоу у 2016.
години, као и код свих врста добровољних осигурања појединачно, доказује да је Друштво
проактивно приступило остварењу постављене визије.

Активности  Друштва,  са  аспекта  развоја,  представљају  софистициран  механизам  за
остваривање пословне визије и постављаних стратешких циљева.

Друштво је у току 2016. године унапредило своје пословање развојем новог канала продаје
осигурања. Закључење уговора о осигурању путем интернета, односно виртуелне продавнице
–  Web  Shop-a,  омогућило  је  квалитетније  комуницирање са  клијентима  и  прилагођавање
услуга осигурања у понуди Друштва тржишном сегменту потенцијалних осигураника који
користе интернет.

У претходној години, путем Web Shop-a, Друштво је својим клијентима понудило могућност
електронског закључења уговора о путном здравственом осигурању, а у наредном периоду
настојаће  да  уложи  додатне  напоре  у  циљу  даљег  развоја  овог  канала  продаје  услуга
осигурања, уз адекватну селекцију услуга, погодних за продају путем интернета. 

Променљиви тржишни услови и изражена конкурентност, стављају пред Друштво потребу за
сталним прилагођавањем услужне понуде,  у  циљу пружања проактивног  одговора  на  све
комплексније захтеве осигураника.  Стога,  Друштво је,  у  претходној  години,  развило нову
врсту осигурања и модификовало неке од постојећих услуга изменама услова и тарифа.

Понуда услуга осигурања Друштва, у току 2016. године, проширена је за врсту осигурања
помоћи на путу, са циљем потенцијалног проширења и развоја повезаних услуга намењених
клијентима Друштва за време путовања у иностранство.

У претходној години измењена су и допуњена акта пословне политике Друштва, која дају
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основе за пружање услуга осигурања од последица незгоде, обавезног осигурања путника у
јавном  саобраћају,  осигурања  од  одговорности  посредника  некретнина  и  осигурања  од
одговорности лекара.

XIII ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

У  складу  са  утврђеном  пословном  визијом  и  стратешким  циљевима,  дефинисаним  кроз
трогодишње стратешко опредељење Друштва, постављене су основе за очекивани развој у
наредном периоду.

Развојне активности представљају инструмент за остварење пословних циљева Друштва и у
наредном периоду ће, превасходно, обухватати:

 повећање удела имовинских осигурања у укупном портфељу Друштва – у наредном
периоду  кључне  активности  Друштва,  у  погледу  повећања  удела  имовинских
осигурања у укупном портфељу Друштва и развоја услуга осигурања, биће усмерене
на услуге микроосигурања, „cross-selling“ услуге, креирању пакета услуга намењених
посебним  тржишним сегментима,  као  и  услуга  које  треба  да  обезбеде  дугорочно
партнерство  и  изградњу  односа  међусобног  поверења  између  осигураника  и
Друштва;

 развој  продајне  мреже  и  продајних  канала –  акције  Друштва  у  смислу  развоја
продајне  мреже  обухватају  запошљавање  кадрова,  континуирану  едукацију,
евалуацију и пакете стимулације за запослене, као и географско ширење;

 боље тржишно позиционирање Друштва – с обзиром да је Друштво у 2016. години
остварило раст  укупне премије од 14%,  а  у складу са  пројектованим величинама,
очекивана је боља тржишна позиционираност Друштва;

 обезбеђење  услова  за  примену  регулаторног  оквира  Solvency  II –  у  складу  са
утврђеним  фазама  Стратегије  за  имплементацију  Солвентности  II,  Народне  банке
Србије, Друштво ће правовремено предузимати кораке који подразумевају изградњу
компетенција запослених и развој неопходних софтверских решења за примену нових
регулаторних захтева, и друго.

Основни правци планираних ИТ развојних активности у наредном периоду, треба да омогуће
остварење  кључних  стратешких  циљева,  односно  развој  и  повећање  учешћа  имовинских
врста осигурања у портфељу Друштва. У том смислу, ИТ активности планиране за наредни
период,  обухватају  развој  софтверских  решења  за  прибаву  нових  производа  имовинских
осигурања,  дораду  електронске  књиге  штета,  као  и  имплементацију  нових  производа
имовинских осигурања у извештајни сегмент.

Планирана премија
                                                                                                                                                                                     у 000

Врста осигурања 2017. 2018. 2019.

01 Осигурање од последица незгоде 40.476 43.462 46.572

02 Добровољно здравствено осигурање 57.847 67.098 78.516

03 Осигурање моторних возила 339.707 369.681 411.106

05 Осигурање ваздухоплова 33.959 35.657 36.013

06 Осигурање пловних објеката 7.139 8.566 8.909
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Врста осигурања 2017. 2018. 2019.

07 Осигурање робе у транспорту 975 1.755 3.510

08 Осигурање имовине од пожара и других опасности 43.068 53.835 69.540

09 Остала осигурања имовине 45.764 59.493 82.814

10 Осигурање од одговорности због употребе моторних возила 2.350.243 2.395.013 2.440.676

11 Осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова 9.613 10.094 10.599

12 Осигурање од одговорности због употребе пловних објеката 1.079 1.155 1.500

13 Осигурање од опште одговорности 17.000 20.400 26.520

16 Осигурање финансијских губитака 1.500 2.250 3.375

17 Осигурање правне заштите 1.200 1.500 1.875

∑ 2.949.570 3.069.959 3.221.525

XIV ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине: Друштво у 2016. није имало
улагања у циљу заштите животне средине.
Информације о откупу сопствених акција, односно удела: Друштво није вршило откуп 
сопствених акција.
Постојање огранака: Друштво нема огранака

XV ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА

Друштво  планира  коришћење следећих  пословних  политика:  тржишне;  људских  ресурса;
постојећих  и  нових  услуга  осигурања;  финансија  и  инвестирања  средстава  осигурања;  и
развојне пословне политике.

Тржишну пословну политику Друштво намерава да реализује континуираним унапређењем
услуга осигурања,  процеса  рада  и  система  интерних  контрола  и  управљања  ризицима,
непрекидним  поређењем  перформанси  са  постављеним  циљевима,  анализом  степена
успешности.

Пословну политику људских ресурса Друштво темељи на:
 лидерској  улози  руководства  и  креирању  окружења  које  охрабрује  сараднике  да

остварују постављење циљеве;
 потпуном  укључивању  запослених  и  њиховим  прихватањем  одговорности  за

решавање проблема и унапређења процеса;
 стицању нових знања и вештина као и слободном разменом искустава унутар тимова

и задовољству при обављању посла, као и резултатима организације;
 функционалном приступу;
 системском приступу Управе у циљу ефективног и ефикасног остварења визије;
 одлучивању на основу чињеница;
 развоју  узајамно  корисних  односа  са  преузимачима  ризика  и  осигураницима,  тј.

корисницима  услуга  осигурања  ради  стварање  дугорочне  сарадње  на  обострану
корист  са  посебном  пажњом  на  потребе  осигураника  и  корисника  ради  сталног
повећања њиховог задовољства;
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање Почетно стање

_______ _______

1 2 3 4 5 6 7

А К Т И В А

00 А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

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

0002 1248131 1890024 981997

01, осим 012, 013 и дела 019 I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
(ИМОВИНА) 0003 4209 4417 1360

012, део 019 II ГУДВИЛ 0004

013, део 019 III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА 0005 10935 11962 12815

02, осим 021, дела 027 , дела 028 и
дела 029

IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0007+0008) 0006 825126 840174 763465

020, 022, 023, 025, 026, део 027, део
028, део 029

1. Некретнине, постројења и опрема
који служе за обављање делатности 0007 385017 400065 324515

024, део 027, део 028, део 029 2. Инвестиционе некретнине 0008 440109 440109 438950

021, део 027, део 028, део 029 V БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0009

03, осим 037 VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0011+0015) 0010 407271 1032704 200089

1. Учешћа у капиталу
(0012+0013+0014) 0011 9 10 8

030, део 039 а) зависних правних лица 0012

031, део 039 б) придружених правних лица и
заједничким подухватима 0013

део 038, део 039 в) осталих правних лица 0014 9 10 8

2. Остали дугорочни финансијски
пласмани (0016+0019+0020) 0015 407262 1032694 200081

036, део 039 2.1. Инвестиције које се држе до
доспећа (0017+0018) 0016 383215 1032194 199581

део 036, део 039 а) Дужничке хартије од вредности са
фиксним приносом 0017 383215 932461

део 036, део 039 б) Остале хартије од вредности и
инвестиције које се држе до доспећа 0018 99733 199581

033, део 039 2.2. Депозити код банака 0019 500 500

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=214f47e8-b675-4a80-a57f-c0d09d856dfa&hash=5BCC98931A845AC26871D7D621F6C61150FF83A0
5666
5685
6024
3411916
3788917
4233533
880110
1006612
1183895
880110
1006612
1183895
63923
75494
105184
63923
75494
105184
370253
354138
1155125
1275940
1412401
1155125
1275940
1412401
1219048
1721687
1871723
12072
5956
26451
123064
147448
159444
6744
7174
8066
2002
4125
2152
2002
4125
2152
143882
164703
196113
18260
29690
26891
5209
8771
3774
5209
8771
3774
5345
5614
5748
366573
371918
5614
5748
2638427
2937077
3288144
0
0
0
2868
16089
87406
42685
41632
50755
45553
57721
138161
18850
18963
5798
4589
4552
4496
99789
166807
166807
685
324515
400065
385017
763465
840174
825126
12815
11962
10935
1360
4417
4209
981997
1890024
1248131
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=214f47e8-b675-4a80-a57f-c0d09d856dfa&Naziv=Bilans%20stanja&hash=5BCC98931A845AC26871D7D621F6C61150FF83A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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део 038, део 039 2.3. Остали непоменути дугорочни
финансијски пласмани 0020 24047

04, осим 040 VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА 0021 590 767 4268

040 VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0022

В. ОБРТНА ИМОВИНА

(0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)
0023 2985402 1898893 2429919

10, 13, 15 I ЗАЛИХЕ 0024 11228 11578 6276

14
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА
ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

0025 99870 42777 42777

III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И
ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044) 0026 2433368 1380926 1977849

1. Потраживања
(0028+0029+0030+0031) 0027 102318 215890 235967

део 20, део 21
1.1. Потраживања за премију
осигурања, саосигурања и
реосигурања

0028 67147 148823 114449

део 20, део 21 1.2. Потраживања од реосигуравача и
ретроцесионара 0029 4150 2601 998

део 21 1.3. Потраживања за регресе 0030 15218 10510 26899

22, осим 223 1.4. Остала потраживања 0031 15803 53956 93621

223 2. Потраживања за више плаћен
порез на добитак 0032

3. Финансијски пласмани
(0034+0038+0042+0043) 0033 2055782 978039 1308218

233, део 239
3.1. Финансијска срества
расположива за продају
(0035+0036+0037)

0034 4294 8199 8323

део 233, део 239 а) Дужничке хартије од вредности
расположиве за продају 0035

део 233, део 239 б) Власничке хартије од вредности
расположиве за продају 0036 4294 8199 8323

део 233, део 239
в) Остале хартије од вредности и
финансијска средства расположива за
продају

0037

236, део 239
3.2. Финансијска средства која се
исказују по фер вредности кроз
биланс успеха (0039+0040+0041)

0038 100896 87434 95519

део 236, део 239
а) Дужничке хартије од вредности
које се исказују по фер вредности
кроз биланс успеха

0039

део 236, део 239
б) Власничке хартије од вредности
које се исказују по фер вредности
кроз биланс успеха

0040 100890 87429 95519

део 236, део 239
в) Остале хартије од вредности и
финансијска средства која се исказују
по фер вредности кроз биланс успеха

0041 6 5

4268
767
590
24047
500
500
199581
99733
932461
383215
199581
1032194
383215
200081
1032694
407262
8
10
9
8
10
9
200089
1032704
407271
438950
440109
440109
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232, део 239 3.3. Краткорочни депозити код
банака 0042 600000 481626 722117

235, 238, део 239 3.4. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0043 1350592 400780 482259

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 0044 275268 186997 433664

26 IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0045

V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048) 0046 360836 431844 378927

274 1. Разграничени трошкови прибаве
осигурања 0047 359084 427698 349859

270, 271, 272, 273, 279 2. Друга активна временска
разграничења 0048 1752 4146 29068

VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ
НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА,
РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА
(0050+0051+0052)

0049 80100 31768 24090

275
1. Резерве за преносне премије које
падају на терет саосигуравача,
реосигуравача и ретроцесионара

0050 27395 3391 4626

276
2. Резервисане штете које падају на
терет саосигуравача, реосигуравача и
ретроцесионара

0051 52705 28377 19464

277
3. Остале техничке резерве које
падају на терет саосигуравача,
реосигуравача и ретроцесионара

0052

Г. УКУПНА АКТИВА
(0001+0002+0023) 0053 4233533 3788917 3411916

88 Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0054 6024 5685 5666

П А С И В А

А. КАПИТАЛ
(0402+0407+0408+0411+ 0412-
0413+0414-0417- 0420+0421)

0401 945389 851840 773489

I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
(0403+0404+0405+0406) 0402 641723 641723 641723

300 1. Акцијски капитал 0403 641723 641723 641723

303, 304 2. Државни и друштвени капитал 0404

301, 302 3. Улози друштва за узајамно
осигурање 0405

309 4. Остали капитал 0406

31 II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0407

III РЕЗЕРВЕ (0409+0410) 0408 0 0 685

305 1. Емисиона премија 0409

306, 307 2. Законске, статутарне и друге
резерве 0410 685

8323
8199
4294
1308218
978039
2055782
93621
53956
15803
26899
10510
15218
998
2601
4150
114449
148823
67147
235967
215890
102318
1977849
1380926
2433368
42777
42777
99870
6276
11578
11228
2429919
1898893
2985402
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320

IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

0411 166807 166807 99789

32, осим 320 V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ 0412 4496 4552 4589

33 VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ 0413 5798 18963 18850

34, осим 342 VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0415+0416) 0414 138161 57721 45553

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0415 50755 41632 42685

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0416 87406 16089 2868

35, осим 352 VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(0418+0419) 0417 0 0 0

350 1. Губитак из ранијих година 0418

351 2. Губитак текуће године 0419

037, 237 IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0420

X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0421

Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0423+0430+0434+0435+
0444+0453+0457)

0422 3288144 2937077 2638427

I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0424+0425+0426+ 0427+0428+0429) 0423 5748 5614 371918

400, 403 1. Математичка резерва 0424

401
2. Резерве за осигурања код којих су
осигураници прихватили да учествују
у инвестиционом ризику

0425

402 3. Резерве за изравнање ризика 0426 366573

405 4. Резерве за бонусе и попусте 0427

407 5. Друге техничке резерве осигурања 0428

406, 409 6. Друга дугорочна резервисања 0429 5748 5614 5345

II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0431+0432+0433) 0430 3774 8771 5209

411 а) према матичним и зависним
правним лицима 0431

412 б) према осталим повезаним правним
лицима 0432

410, 413, 414, 415, 417, 419 в) остале дугорочне обавезе 0433 3774 8771 5209

416 III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0434 26891 29690 18260

378927
431844
360836
433664
186997
275268
482259
400780
1350592
722117
481626
600000
5
6
95519
87429
100890
95519
87434
100896
8323
8199
4294
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IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0436+0440+0441+ 0442+0443) 0435 196113 164703 143882

1. Краткорочне финансијске обавезе
(0437+0438+0439) 0436 2152 4125 2002

420 а) према матичним и зависним
правним лицима 0437

421 б) према осталим повезаним правним
лицима 0438

од 422 до 429, осим 427 в) остале краткорочне финансијске
обавезе 0439 2152 4125 2002

427

2. Обавезе по основу сталних
средстава намењених продаји и
средстава пословања које се
обуставља

0440

43 3. Обавезе по основу штета и
уговорених износа 0441 8066 7174 6744

44, 45, 46,47, осим 474 4. Обавезе за премију, зараде и друге
обавезе 0442 159444 147448 123064

474 5. Обавезе за порез из резултата 0443 26451 5956 12072

V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450) 0444 1871723 1721687 1219048

1. Резерве за преносне премије
(0446+0447+0448) 0445 1412401 1275940 1155125

490, део 492 а) животних осигурања и саосигурања 0446

491, део 492 б) неживотних осигурања и
саосигурања 0447 1412401 1275940 1155125

део 492 в) реосигурања и ретроцесија 0448

део 497 2. Резерве за неистекле ризике 0449 354138 370253

496, 498, 499 3. Друга пасивна временска
разграничења (0451+0452) 0450 105184 75494 63923

део 499 а) одложени приходи по основу
регресних потраживања 0451

496, 498, део 499 б) остала непоменута пасивна
временска разграничења 0452 105184 75494 63923

VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ
(0454+0455+0456) 0453 1183895 1006612 880110

493, део 495 а) животних осигурања и саосигурања 0454

494, део 495 б) неживотних осигурања и
саосигурања 0455 1183895 1006612 880110

део 495 в) удели у штетама реосигурања и
ретроцесија 0456

део 497 VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ
ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА 0457

641723
641723
641723
773489
851840
945389
5666
5685
6024
3411916
3788917
4233533
19464
28377
52705
4626
3391
27395
24090
31768
80100
29068
4146
1752
349859
427698
359084
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Попуњава друштво за осигурање
Матични број 17176471 Шифра делатности 6512 ПИБ 100000563

Назив: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA)

Седиште: Београд (Звездара) , Рузвелтова 16

Врста осигурања:

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун Позиција АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

I ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ)
ПРИХОДИ

(1002+1009+1014+1015)

1001 2853609 2385878

1 . Приходи од премија осигурања и
саосигурања

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

1002 2780914 2323970

600, део 602 1.1. Обрачуната премија животних осигурања
и саосигурања 1003

610, 613 1.2. Обрачуната премија неживотних
осигурања и саосигурања 1004 2828404 2482350

део 512, део 523 1.3. Премија пренета у саосигурање –
пасивна 1005 3633 1324

део 512, део 523 1.4. Премија пренета у реосигурање 1006 56042 36241

део 60, део 61
1.5. Повећање резерви за преносне премије и
резерви за неистекле ризике осигурања и
саосигурања

1007 120815

део 60, део 61
1.6. Смањење резерви за преносне премије и
резерви за неистекле ризике осигурања и
саосигурања

1008 12185

2. Приходи од премија реосигурања и
ретроцесија (1010-1011-1012+1013) 1009

део 602, 614, 615 2.1. Обрачуната премија реосигурања и
ретроцесија 1010

део 512, део 523 2.2. Премија пренета ретроцесијом
реосигурања и ретроцесија 1011

део 60, део 61
2.3. Повећање резерви за преносне премије и
резерви за неистекле ризике реосигурања и
ретроцесија

1012

део 60, део 61
2.4. Смањење резерви за преносне премије и
резерви за неистекле ризике реосигурања и
ретроцесија

1013

606, део 609, 650, део 659 3. Приходи од послова непосредно
повезаних с пословима o сигурања 1014 18 19

део 609, 639, 64, део 653, 655, део 659 4. Остали пословни приходи 1015 72677 61889

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=214f47e8-b675-4a80-a57f-c0d09d856dfa&hash=5BCC98931A845AC26871D7D621F6C61150FF83A0
16089
87406
571
2799
15148
40410
30666
125017
16607
7410
47273
132427
3978
10270
8953
4494
156100
303809
34002
211945
3974
1480
3274
1706
165096
229841
1143
3655
118
41
134149
135598
138995
211682
4989
5163
278251
352484
68614
77839
740819
708755
94678
93000
757658
870369
1034766
1219198
18331
40229
3858
104611
15773
2415
12063
112001
10905
59775
59775
0
191407
129994
897
1094
20718
14620
513
28435
60903
85908
83028
2482350
2828404
2323970
2780914
2385878
2853609
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=214f47e8-b675-4a80-a57f-c0d09d856dfa&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=5BCC98931A845AC26871D7D621F6C61150FF83A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун Позиција АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

II ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ)
РАСХОДИ

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

1016 1444799 1204347

1 . Расходи за дугорочна резервисања и
функционалне доприносе
(1018+1019+1020+1021+
1022+1023+1024+1025)

1017 283806 335248

500 1.1. Математичка резерва животних
осигурања - повећање 1018

506 1.2. Математичка резерва неживотних
осигурања - повећање 1019

502 1.3. Допринос за превентиву 1020 52911 47231

503 1.4. Доприноси прописани посебним законима 1021 17969

504 1.5. Допринос Гарантном фонду 1022 116058 162542

505 1.6. Резервисања за изравнање ризика 1023

507

1.7. Резервисања за осигурања код којих су
осигураници прихватили да учествују и
инвестиционом ризику, резервисања за
бонусе и попусте и повећања других
техничких резерви

1024

509 1.8. Остали расходи за дугорочна
резервисања и функционалне доприносе 1025 114837 107506

2. Расходи накнада штета и уговорених
износа

(1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033)

1026 933758 790375

510 2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи
животних осигурања 1027

520 2.2. Ликвидиране штете неживотних
осигурања 1028 739957 627274

део 513, део 524 2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама
саосигурања 1029 37865 25433

део 513, део 524 2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама
реосигурања и ретроцесија 1030

део 53, део 54, део 55
2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације
и исплате накнада штета и уговорених
износа

1031 165861 142928

део 603, 620, 621 2.6. Приходи од учешћа саосигурања у
накнади штета 1032 602 253

део 603, 622, 623, 624, 625 2.7. Приходи од учешћа реосигурања и
ретроцесија у накнади штета 1033 9323 5007

3. Резервисане штете – повећање

(1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-
1043) › 0

1034 153259 117692

3. Резервисане штете – смањење

(1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-
1043) ‹ 0

1035

515 3.1. Резервисане штете животних осигурања
– повећање 1036

део 604 3.2. Резервисане штете животних осигурања
– смањење 1037

1204347
1444799
61889
72677
19
18
12185
120815
36241
56042
1324
3633


Група рачуна, рачун Позиција АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

526 3.3. Резервисане штете неживотних
осигурања – повећање 1038 244066 145753

630 3.4. Резервисане штете неживотних
осигурања – смањење 1039 77669 44696

516, 527 3.5. Резервисане штете саосигурања,
реосигурања и ретроцесија – повећање 1040 5667 18140

део 604, 632 3.6. Резервисане штете саосигурања,
реосигурања и ретроцесија – смањење 1041 18805 1505

део 513
3.7. Повећање резервисаних штета – удела
саосигуравача, реосигуравача и
ретроцесионара у штетама

1042

635
3.8. Смањење резервисаних штета – удела
реосигуравача, односно ретроцесионара у
штетама

1043

607, 652, 654 и део 673 4. Приходи по основу регреса и продаје
осигураних оштећених ствари 1044 58555 42648

517, 529 5. Повећање осталих техничких резерви
– нето 1045 132629 370253

део 604, 631, 633, 638 6. Смањење осталих техничких резерви
– нето 1046 98 366573

518, 528 7. Расходи за бонусе и попусте 1047

део 51, део 52 8. Остали пословни расходи 1048

III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ
РЕЗУЛТАТ (1001-1016) 1049 1408810 1181531

IV ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ
(1016-1001) 1050

Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

I ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА
СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА

(1052+1053+1057+1058+
1059+1060+1061)

1051 170223 209738

660, 661, 665, део 672
1 . Приходи од зависних и придружених
правних лица и од заједничких
подухвата

1052 3583 4104

2 . Приходи од улагања у непокретности
(1054+1055+1056) 1053 6995 69163

део 608, део 653 2.1. Приходи од закупнина инвестиционих
некретнина 1054 6995 8096

део 681 2.2. Приходи од усклађивања вредности
инвестиционих некретнина 1055 61067

део 670 2.3. Приходи од продаје непокретности
(дезинвестирања) 1056

део 662 3 . Приходи од камата 1057 83028 85908

део 683, део 686, део 687

4 . Приходи од усклађивања вредности
финансијских средстава која се
исказују по фер вредности кроз биланс
успеха

1058 60903 28435

део 672 5. Добици од продаје хартија од
вредности 1059 513

790375
933758
107506
114837
162542
116058
17969
47231
52911
335248
283806


Група рачуна, рачун Позиција АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

део 663 6. Позитивне курсне разлике из
активности инвестирања 1060 14620 20718

део 671, део 679, део 682, део 686, део
689

7. Остали приходи по основу
инвестиционе активности 1061 1094 897

II РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА
СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА
(1063+1064+1067+ 1068+1069+1070)

1062 129994 191407

560, 561, 565, део 572
1 . Расходи из односа са зависним и
придруженим правним лицима и из
заједничких подухвата

1063

2 . Расходи по основу улагања у
непокретности (1065+1066) 1064 0 59775

део 581 2.1. Расходи по основу обезвређења
инвестиционих некретнина 1065 59775

део 570 2.2. Губици при продаји непокретности
(дезинвестирању) 1066

део 583, део 586, део 587

3 . Расходи по основу усклађивања
вредности финансијских средстава која
се исказују по фер вредности кроз
биланс успеха

1067 10905 112001

део 572 4. Губици при продаји хартија од
вредности 1068 12063

део 563 5. Негативне курсне разлике из
активности инвестирања 1069 2415 15773

део 571, део 579, део 582, део 586, део
589

6. Остали расходи по основу
инвестиционе активности 1070 104611 3858

III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ
АКТИВНОСТИ (1051-1062) 1071 40229 18331

IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ
АКТИВНОСТИ (1062-1051) 1072

В.ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА
ОСИГУРАЊА

(1074+1079+1084-1085)

1073 1219198 1034766

1. Трошкови прибаве (1075+1076-
1077+1078) 1074 870369 757658

део 542 1.1. Провизије 1075 93000 94678

део 53, део 54, део 55 1.2. Остали трошкови прибаве 1076 708755 740819

274 1.3. Промена разграничених трошкова
прибаве – повећање 1077 77839

274 1.4. Промена разграничених трошкова
прибаве – смањење 1078 68614

2. Трошкови управе
(1080+1081+1082+1083) 1079 352484 278251

530 2.1. Амортизација 1080 5163 4989

део 54 2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и
нематеријални трошкови 1081 211682 138995

део 55 2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични трошкови 1082 135598 134149

145753
244066
117692
153259
5007
9323
253
602
142928
165861
25433
37865
627274
739957


Група рачуна, рачун Позиција АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

део 53, део 54, део 55 2.4. Остали трошкови управе 1083 41 118

део 53, део 54, део 55 3. Остали трошкови спровођења
осигурања 1084

605, 651 4. Провизија од реосигурања и
ретроцесија 1085 3655 1143

I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-
1072-1073 ) ≥ 0

1086 229841 165096

II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-
1072-1073 ) ≤ 0

1087

део 66
III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ
ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

1088 1706 3274

део 56
IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ,
ОСИМФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО
ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

1089 1480 3974

део 68

V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1090 211945 34002

део 58

VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА
ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1091 303809 156100

део 67 VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1092 4494 8953

део 57 VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 1093 10270 3978

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1086 + 1088 + 1090
+ 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≥ 0

1094 132427 47273

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1086 + 1088 + 1090
+ 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≤ 0

1095

69 – 59

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1096

59 – 69

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1097 7410 16607

Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1094+1096-1095-1097)
1098 125017 30666

Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1095+1097-1094-1096)
1099

Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. Порез на добитак 1100 40410 15148

1181531
1408810
366573
98
370253
132629
42648
58555
1505
18805
18140
5667
44696
77669
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Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Београд, март 2017. године

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Правни статус Друштва

1.1. Акционарско друштво за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд, основано је решењем

Савезног министарства за финансије издавањем дозволе за 4/1-12-177/97 од 19.01.1998. године.

Друштво је основано у складу са, тада важећим, Законом о осигурању имовине и лица (''Сл. лист

СРЈ'', бр. 30/96) и уписано у судски регистар код Привредног суда у Београду 30. јануара 1998.

године Решењем број 1-Фи-884/98, у регистарском улошку 4-60-00.

У  складу  са  Законом  о  регистрацији  привредних  субјеката  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  55/04),

Друштво је  27.  јуна 2005.  године извршило превођење у Регистар привредних субјеката  под

бројем БД 44942/2005. Матични број Друштва је 17176471, ПИБ 100000563, а шифра делатности

је 6512.

Године  2012.  Друштво  је  извршило  усаглашавање  са  Законом  о  привредним  друштвима

("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011). 

Од  2014.  године  Друштво  је  регистровано  за  обављање  послова  свих  врста  неживотних

осигурања  сходно  Решењу  ИО  Народне  банке  Србије,  број  68  од  17.12.2013.  године.  Код

Агенције  за  привредне  регистре  промена  је  уписана  дана  06.01.2014.године  под  бр.  БД

139179/2013. 
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1.2. Седиште Друштва

Седиште Друштва је у Београду, улица Рузвелтова број 16.

1.3. Правна форма Друштва

По правној форми Друштво је јавно акционарско друштво.

1.4. Друштво има дозволу за обављање следећих врста неживотних осигурања и то:

1)  осигурање  од  последица  незгоде,  укључујући  осигурање  од  повреда  на  раду  и
професионалних обољења, које покрива:

 уговорену новчану накнаду за случај незгоде
 накнаду због уговорених трошкова за случај незгоде
 комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке
 исплату због последица повреде или оштећења здравља или због смрти путника;

2) добровољно здравствено осигурање, које покрива:
 уговорену новчану накнаду за случај болести
 накнаду уговорених трошкова лечења
 комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке;

3) осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на сопствени погон,
осим шинских возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива губитак тих
возила;

4) осигурање шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно губитак тих
возила;

5)  осигурање  ваздухоплова,  које  покрива  штете  на  ваздухопловима,  односно  губитак
ваздухоплова;

6)  осигурање пловних објеката,  које  покрива штете  на  пловним објектима,  односно  губитак
пловних објеката (морских, речних, језерских и каналских);

7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно губитак робе без обзира на
врсту превоза;

8)  осигурање  имовине  од пожара  и  других  опасности,  које  покрива  штете  на  имовини које
настану  услед  пожара,  експлозије,  олује  и  других  природних  непогода,  атомске  енергије,
клизања и слегања тла, осим штета које покривају осигурања из тачке 3)-7) овог члана;

9)  остала  осигурања имовине,  која  покривају  штете  на  имовини настале због  лома машина,
провалне крађе,  лома стакла,  града,  мраза  или других опасности осим штета  које  покривају
осигурања из тачке 3)-8) овог члана;

10)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  моторних  возила,  које  покрива  све  врсте
одговорности  због  употребе  моторних  возила  на  сопствени  погон  на  копну,  укључујући  и
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одговорност при транспорту;

11) осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, које покрива све врсте одговорности
због употребе ваздухоплова, укључујући и одговорност при транспорту;

12)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  пловних  објеката,  које  покрива  све  врсте  
одговорности због употребе пловних објеката, укључујучи и одговорност при транспорту;

13) осигурање од опште одговорности за штету које покрива остале врсте одговорности, осим
одговорности из тач. 10)-12) овог члана;

14) осигурање кредита, које покрива:

 ризик  од  неплаћања,  односно  кашњења  у  плаћању  због  несолвентности  или  других
догађаја или поступака

 извозне кредите и остале ризике повезане са извозом, трговином и улагањима на домаћем
и страном тржишту

 кредите који се исплаћују у ратама
 хипотекарне и ломбардне кредите
 пољопривредне кредите
 остале кредите и зајмове;

 15) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника;

 16) осигурање финансијских губитака, које покрива финансијске губитке због:

губитка запослења
 неповољних прихода
 лошег времена
 изгубљене добити
 непланираних општих трошкова
 непланираних трошкова пословања
 губитка тржишне вредности
 губитка закупнине, односно прихода
 посредних пословних губитака, осим губитака из подтачке 1-8 ове тачке
 осталих непословних губитака
 осталих финансијских губитака

17) осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и
друге трошкове поступка

18)  осигурање помоћи на  путовању, које  покрива помоћ  лицима која  наиђу  на  проблеме  на
путовању, односно у другим случајевима одсутности из пребивалишта или боравишта
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Послове из претходног става Друштво је обављало у земљи и иностранству.

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претпоставком сталности пословања (going
concern)  тј.  под  претпоставком  да  ће  друштво  наставити  да  послује  континуирано  током
неограниченог периода у догледној будућности.

1.5. Подаци о Управи Друштва

Друштво послује као јавно акционарско друштво са дводомним управљањем. Органи Друштва
су:

1. Скупштина акционара;
2. Надзорни одбор;
3. Извршни одбор

Управу Друштва чине Надзорни и Извршни одбор.

1.5.1. Скупштина акционара

Скупштина акционара је  највиши орган  Друштва,  преко ког  акционари доносе  и  одобравају
основне  корпоративне  одлуке.  Делокруг  и  начин  рада  Скупштине  акционара  Друштва
регулисани  су  одредбама  Закона  о  осигурању,  Закона  о  привредним  друштвима,  Статутом
Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара. 

У  2016.  години  одржано  је  пет  седница  Скупштине  акционара,  и  то  редовна  седница  дана
28.04.2016.  године,  а  ванредне  седнице  10.06,  30.09,  14.11.  и  30.12.2016.  године.  Седнице
Скупштине акционара су сазиване у складу са важећим прописима и интерним актима Друштва. 

Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању Друштва,
учествовали у раду и гласали на седници Скупштине акционара, учествовали у именовању и
разрешењу  чланова  Надзорног  одбора,  и  остварили  сва  друга  законска  и  статутарна  права.
Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

1.5.2 Надзорни одбор

Надзорни  одбор  је  орган  који  утврђује  пословну  стратегију  Друштва,  врши  надзор  над
пословањем, утврђује стратегију управљања ризицима, одговоран је за контролу финансијских и
рачуноводствених  активности  Друштва,  као  и  праћење  усклађености  са  законима  и  другим
прописима и извештавање Скупштине акционара по овим питањима,  односно врши и друге
послове прописане законским, односно прописима Друштва.

Ефикасан, стручан и независан Надзорни одбор суштински је важан за имплементацију добре
праксе корпоративног управљања.
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Задаци  и  дужности,  састав,  избор  и  разрешење  чланова,  делокруг  и  начин  рада  Надзорног
одбора Друштва регулисани су одредбама Закона о осигурању, Закона о привредним друштвима,
Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора.

У  сврху  процене  рада  Надзорног  одбора,  на  годишњој  Скупштини  акционара  Друштва
разматран  је  и  усвојен  Извештај  о  раду  Надзорног  одбора  за  2015.  годину, као  и  Извештај
Надзорног  одбора  о  мерама  предузетим  за  отклањање  неправилности  утврђених  приликом
интерне ревизије.

Надзорни одбор Друштва, сходно Статуту који је важио до добијања Решења Народне банке
Србије Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је утврђено да су испуњени услови који су Законом
о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014) прописани за обављање делатности осигурања је
чинило седам чланова, изабраних од стране Скупштине акционара,  по добијеној  сагласности
Народне банке Србије. Чланови Надзорног одбора су у току 2016. године редовно присуствовали
седницама и узимали учешће у раду Надзорног одбора. 

Сагласно одредбама Статута  Друштва бр.01-690 од 20.06.2016. године,  који се примењује од
добијања  Решења  Народне  банке  Србије  којим  је  утврђено  да  су  испуњени  услови  који  су
Законом о  осигурању прописани  за  обављање  делатности  осигурања,  Надзорни  одбор  чини
девет чланова, од чега је најмање трећина независних чланова.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора утврђене су одлуком Скупштине Друштва.
Између  чланова  Надзорног  одбора  и  Друштва  није  било  сукоба  интереса.
Сходно  наведеном,  Надзорни  одбор  је  благовременим  информисањем  и  прикупљањем
неопходних података за рад и одлучивање вршио сталну контролу над управљањем Друштвом.
У току 2016. године одржано је 27 седница Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора (на дан 31.12.2016. године):

Име и презиме Функција

1. Чедомир Јањић Председник надзорног одбора

2. Борко Драшковић Члан надзорног одбора

3. Драган Игњатовић Члан надзорног одбора

4. Снежана Спасеновић Члан надзорног одбора

5. Николина Вучетић Зечевић Члан надзорног одбора

6. Драган Гуџев Члан надзорног одбора

7. Срђан Букилица Члан надзорног одбора
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1.5.3. Извршни одбор

Чланови Извршног одбора су именовани на предлог Надзорног одбора. Извршни одбор чине три
члана (председник и два члана).

Извршни одбор води послове Друштва, одређује унутрашњу организацију Друштва, одговара за
тачност пословних књига и финансијских извештаја, извршава одлуке Скупштине Друштва, и
обавља остале послове у складу са законским и прописима Друштва.

Законом о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014) укинута је функција генералног директора
као  законског  заступника  Друштва.  У  складу  са  истим,  Друштво  представља  и  заступа
председник  Извршног  одбора.  При  закључивању  правних  послова  и  предузимању  правних
радњи из  свог  делокруга,  председник  Извршног одбора је  дужан да  обезбеди потпис  једног
члана Извршног одбора. 

Добијањем  Решења  Народне  банке Србије  којим је  утврђено  да  су  испуњени услови  који
Законом о осигурању прописани за  обављање делатности осигурања стекли су се  услови за
формирање нових органа Управе, па је тако од 10.02.2016. године законски заступник Друштва
председник Извршног одбора.

Делокруг  и  начин  рада  Извршног  одбора,  као  и  председника  Извршног  одбора  Друштва
регулисани су Статутом Друштва и Пословником о раду Извршног одбора.

Извршни одбор Друштва чине три члана,  укључујући и председника.  До 10.11.2016.  године,
Извршни одбор је функционисао у саставу:

1. Вучета Мандић, председник Извршног одбора
2. Мирко Бутулија, члан Извршног одбора
3. Бранислава Белошевац, члан Извршног одбора

На дан 31.12.2016. године Друштво је,  сходно овлашћењу датом од стране надлежног органа
Друштва, заступао, без ограничења, Мирко Бутулија, члан Извршног одбора.

1.6. Организациона шема Друштва

1. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

2. КАБИНЕТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
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3. ДИРЕКЦИЈА ОСИГУРАЊА

3.1. СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
3.1.1. Служба за композитну продају
3.1.2. Служба за администрацију
3.1.3. Служба продајне мреже

3.2. СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНУ ПРОДАЈУ
3.2.1. Служба за продају
3.2.2. Служба за преузимање ризика (underwriting)
3.2.3. Служба за преузимање ризика имовинских осигурања, саосигурање и реосигурање

3.3. СЕКТОР ЗА ПРИЈАВУ, ПРОЦЕНУ И ЛИКВИДАЦИЈУ ШТЕТА
3.3.1. Служба за пријем и процену штета
3.3.1.1. Одељење пријема одштетних захтева
3.3.1.2. Одељење процене штета
3.3.2. Служба за ликвидацију штета
3.3.2.1. Одељење за ликвидацију штета на стварима и имовини
3.3.2.2. Одељење за ликвидацију штета на лицима
3.3.3. Служба за правно регулисање одштетних захтева
3.3.4. Служба за откривање и спречавање превара у осигурању

3.4. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ
3.4.1. Служба за развој производа
3.4.2. Служба за маркетинг

4. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОДРШКУ ОСИГУРАЊУ

4.1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, ПЛАН И АНАЛИЗУ
4.1.1. Служба за рачуноводство
4.1.2. Служба за финансијску оперативу
4.1.3. Служба за обраду доспелости и наплату потраживања
4.1.4. Служба за контролинг и извештавање

4.2. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4.2.1. Служба за корпоративно право
4.2.2. Служба за уговорно право и правну подршку развоја производа
4.2.3. Служба за заступање и наплату потраживања из спорова

4.3. СЕКТОР ЗА ИТ
4.3.1. Служба за системску подршку и network menadžment
4.3.2. Служба за информациони систем

4.4. СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ
4.4.1. Служба за набавку
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5. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

6. СЕКРЕТАРИЈАТ

7. ХР

8. АКТУАРСКА ФУНКЦИЈА

9. САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

10. САРАДНИК ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ

1.7.  Посредници и заступници Друштва

Послови посредовања у осигурању односе се на послове довођења у везу осигураника, односно
уговарача  осигурања  са  друштвом  за  осигурање  ради  преговарања  о  закључењу  уговора  о
осигурању, на основу пружања услуга при извршавању права из уговора.

Послове  заступања  у  осигурању,  као  једину  делатност,  обавља  друштво  за  заступање  у
осигурању  и  физичко  лице  -  предузетник  који  су  добили  дозволу  за  обављање  послова
заступања у осигурању у складу са Законом о осигурању.

Друштво на дан 31.12.2016.године има закључена 44 уговора о посредовању и 25 уговора о
заступању у осигурању.

1.8. Десет највећих акционара

Р.Б. Акционар
Број обичних

акција

Број
префенцијалних

акција

Укупан број
акција

% учешћа у
укупном
капиталу

1 АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ 147.050 8 147.058 35,47%

2
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ 
САД -КАСТОДИ 

0 38.024 38.024 9,17%

3 АУТО-МОТО ДРУШТВО РАКОВИЦА 23.900 32 23.932 5,77%

4 ПД АМСС Д.О.О. БЕОГРАД 23.000 0 23.000 5,55%

5
UTC COMPANY D.O.O.BEOGRAD-U 
STEČAJU

0 18.045 18.045 4,35%

6 MONPHREY LTD. 15.500 0 15.500 3,74%

7 АУТО-МОТО КЛУБ Н. БЕОГРАД Д.О 15.400 32 15.432 3,72%

8 АУТО-МОТО САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ 12.750 0 12.750 3,08%

9 АУТО-МОТО ДРУШТВО ГРОЦКА 6.460 0 6.460 1,56%

10
АУТО-МОТО ДРУШТВО 
К.МИТРОВИЦА

6.290 0 6.290 1,52%
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1.9. Структура запослених

На дан 31.12.2016. године Друштво броји укупно 405 запослених.

Број запослених
на крају месеца

2016 2015

Јан 421 418

Феб 419 422

Мар 425 431

Апр 426 442

Мај 429 445

Јун 428 443

Јул 437 447

Авг 423 434

Сеп 419 437

Окт 418 435

Нов 414 434

Дец 405 430

Просечан број 422 434

Табела 1. Просечан број запослених за текућу и претходну годину

Квалификациона структура

Од укупног броја запослених на дан 31.12.2016. године, запослено је: 1 доктор наука, 2 магистра,
106 са високом стручном спремом, 57 са вишом стручном спремом, 193 са средњом стручном
спремом, 4 висококвалификована, 35 квалификованих и 7 неквалификованих.

На дан 31.12.2015.године,  Друштво је имало следећу квалификациону структуру запослених: 1
доктор наука, 2 магистра, 110 са високом стручном спремом, 69 са вишом стручном спремом,
198  са  средњом  стручном  спремом,  2  висококвалификована,  40  квалификованих  и  8
неквалификованих.

2. УСАГЛАШЕНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА НАЦИОНАЛНИМ
ПРОПИСИМА И МРС/МСФИ

Приликом састављања финансијских извештаја, односно израде Годишњег рачуна са стањем на
дан  31.  децембра  2016.  године,  примењене  су  основне  рачуноводствене  политике,  које  су
утврђене Одлуком о примени рачуноводствених политика, коју је донео УО Друштва 30.05.2007.
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године, те Одлукама о изменама и допунама Одлуке о примени рачуноводствених политика из
марта и јула 2010. године (Дел. бр. 6502/2 од 18.03.2010. године и дел.број16124 од 12.07.2010.
године, као и дел.број. 01-765 од 12.06.2012.године).

Друштво  у  свом  пословању  примењује  пуне  МСФИ  прописе,  као  и  све  релевантне  МРС
стандарде.

Редовни финансијски извештаји за 2016. годину састављени су на основама прописа Републике
Србије, а посебно у складу са:

 Законом о рачуноводству (′′Сл. гласник РС′′, бр.62/2013);

 Међународним стандардима финансијског  извештавања  и Међународним

рачуноводственим стандардима;

 Законом о осигурању ("Службени гласник РС", број 139/14);

 Законом о  обавезном  осигурању  у  саобраћају  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  51/2009  и

78/2011,101/2011, 93/2012 и 7/2013-одлука Уставног суда);

 Законом о  привредним друштвима ("Сл.  гласник РС",  бр.  36/2011,  99/2011,  83/2014  и

5/2015);

 Законом о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ

и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);

 Законом о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002

- др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др.

закон и 142/2014,91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015);

 Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр.  84/2004, 86/2004 -  испр.,

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -  усклађени дин. изн.,  68/2014 - др. Закон,

142/2014, 83/15,5/2016 - усклађени дин. Изн., 108/2016, и 7/2017 - усклађени дин. Изн.);

 Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др.

закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 -

одлука УС, 7/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени

дин.  изн.,  47/2013,  48/2013  -  испр.,  108/2013,  6/2014  -  усклађени  дин.  изн.,  57/2014,

68/2014 - др. Закон, 5/2015 - усклађени дин. Изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн. и

7/2017 - усклађени дин. Изн.);

 Законом о  девизном  пословању  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  62/2006,  31/2011  и  119/2012,
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139/2014);

 Законом о ревизији (′′Сл. гласник РС′′ 62/2013);

 Одлуком о  Контном  оквиру  и  садржини  рачуна  у  Контном  оквиру  за  друштва  за

осигурање („Сл.гласник РС“, бр. 135/2014 и 102/2015);

 Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја друштва за осигурање

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2014 и 141/2014, 102/2015);

 Одлуком о  облику  и  садржају  статистичког  извештаја  за  друштва  за  осигурање  „Сл.

гласник РС“, бр. 135/2014);

 Правилником о  садржају  пореског  биланса  и  другим  питањима  значајним  за  начин

утврђивања  пореза  на  добит  правних  лица  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  99/2010,  8/2011  и

13/2012,  бр.  20/2014),

Правилником о  садржају  пореске  пријаве  за  обрачун  пореза  на  добит  правних  лица

("Сл.гласник РС", бр. 30/15 и 101/16);

 Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу

Регистра финансијских извештаја ("Сл.гласник РС", бр.127/14 и 101/16);

 Одлуком о техничким резервама ("Сл.гласник РС", бр. 42/2015);

 Одлуком о инвестирању средстава осигурања ("Сл.гласник РС", бр.55/2015);

 Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања

амортизације за пореске сврхе ("Сл.гласник РС", бр. 116/04 и 99/10);

 Одлуком о  адекватности  капитала  за  осигурање/реосигурање  ("Сл.гласник  РС",

бр.51/2015);

 Одлуком о  извештавању  Друштва  за  осигурање/реосигурање  ("Сл.гласник  РС",

бр.55/2015).

Друштво је прописало начин обрачуна билансних и ванбилансних позиција након укидања од
стране НБС одлуке од начину процењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за
осигурање (Сл.гласник РС бр.3/2005),  и својим рачуноводственим политикама дефинисало и
обрачунавало у складу са предметним актима.

У  примени  и  спровођењу  пословне  политике  Друштво  је  примењивало  општа  акта  и  акта
пословне политике.
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Друштво је применило своја акта са којима је утврдило начин обрачуна и исказивања преносних
позиција, по напред наведеним правилницима. 

2.1. Информација о поступку усклађивања са Законом о осигурању 
(„Службени гласник РС“ бр. 139/2014)

Доношењем Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014) крајем 2014. године, за
Друштво  је  настала  обавеза  усклађивања  пословања,  имовине,  капитала,  обавеза,  органа,
организације и аката са одредбама истог, у року од годину дана од ступања на снагу наведеног
Закона. Рок у коме је Друштво било обавезно да поднесе захтев за усклађивање, са пропратном
документацијом, је био 26.12.2015. године. На дан 31.12.2016. године, поступак усклађивања
Друштва са Законом о осигурању је и даље био у току. 

О испуњењу услова који су Законом о осигурању прописани за обављање делатости осигурања
Народна банка Србије је одлучила својим Решењем Г. бр. 325 од 18.01.2017. године.

3.  РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Рачуноводствене политике су специфични принципи, начела, конвенције, правила и пракса  коју
је  прихватило  Друштво  у  вези  састављања,  презентирања  и  приказивања  финансијских
извештаја  и  повезане  су  са пословном политиком Друштва. Рачуноводствене политике Управа
Друштва  одобрава  и  примењује,  тако  да  финансијски  извештаји  буду  усаглашени  са  свим
захтевима сваког примењеног Међународног Рачуноводственог Стандарда. 

Управа  Друштва  самостално  утврђује  рачуноводствене  политике  којима  обезбеђује  да
финансијски извештаји пружају поштене информације о:

 имовини; потраживањима; обавезама; сопственом капиталу (главници);
 приходима и расходима, укључујући добитке и губитке,
 нето резултатима пословања најмање на нивоу услова и тарифа осигурања и 
 токовима готовине.

3.1. Основне претпоставке

Рачуноводствене политике морају поштовати следећа начела и то:
 Начело настанка пословног догађаја (начело узрочности);
 Начело сталности;
 Разумљивости;
 Важности;
 Значајности;
 Поузданости;
 Поштено приказивање-веродостојно приказивање;
 Суштина изнад форме;
 Неутралност;
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 Обазривост;
 Потпуност;
 Упоредивост.

Начело настанка пословног догађаја ( начело узрочности )

Финансијски извештаји се припремају на начелу настанка пословног догађаја. По овом начелу,
учинци пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се
готовина или њен еквивалент прими или исплати) и евидентира у пословним књигама и укључи
у финансијске извештаје у периодима на које се односе.

Начело сталности

Начело сталности из кога произилази периодичност и привременост извештавања, као и обавеза
процењивања подразумева претпоставку неограниченог пословања, односно пословање у дужем
временском  периоду.  Стога  се  претпоставља  да  Друштво  нема  ни  намеру  ни  потребу  да
ликвидира  или  значајно  смањи  своје  пословање,  ако  таква  намера  или  потреба  постоји,
финансијски извештаји треба да се састављају на другачијој основи и, ако је тако, та основа
треба да се обелодани.

Разумљивост

Суштински квалитет информација које се приказују у финансијским извештајима је, да су оне
одмах разумљиве корисницима.  У том циљу, подразумева се  да корисници поседују разумно
познавање природе пословања и економске активности и рачуноводство Друштва, као и да имају
вољу да проуче информације са довољно пажње.

Важност  информације

Да би била корисна, информација мора да буде важна за корисника који на основу исте доноси
одлуку о својој пословној активности. Информације поседују квалитет важности кад утичу на
економске одлуке корисника помажући им да процене прошле, садашње или будуће догађаје или
да потврде или коригују пређашње процене корисника.
                                                           
Значајност

Информације су материјално значајне ако њихово изостављање или погрешно навођење може да
утиче  на  економске  одлуке  корисника  које  су  засноване  на  финансијским  извештајима.
Значајност зависи од величине ставке или погрешне оцене у околностима њеног изостављања
или погрешног навођења.
                                                      
Поузданост

Да  би  биле  корисне,  информације  морају  да  буду  поуздане.  Информације  имају  квалитете
поузданости када у њима нема значајне грешке и пристрасности и у које се корисници могу
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поуздати да верно приказују оно што представљају или би се могло разложно очекивати да то
представљају.

Веродостојност  приказивања

Да би биле поуздане, информације треба верно да прикажу пословне промене и друге догађаје,
било оне које указују да их представљају или оне за које би се с разлогом могло очекивати да их
представљају.
                                                       
Неутралност

Да  би  биле  поуздане,  информације  садржане  у  финансијским  извештајима  морају  да  буду
неутралне, односно без предрасуда. Финансијски извештаји нису неутрални ако се путем избора
и начина приказивања информација,  утиче на доношење одлуке или просуђивања тако да се
унапред постиже одређени резултат или исход.

Обазривост

Обазривост  представља  примењен  степен  опрезности  при  просуђивању  која  је  потребна  за
вршење процене у условима неизвесности, таквих да средства или приходи нису прецењени, а
обавезе  или  расходи  потцењени.  Обазривост  не  допушта  стварање  скривених  резерви  или
прекомерних  резервисања,  намерно  потцењивање  средстава  или  прихода,  или  намерно
прецењивање обавеза или расхода, јер финансијски извештаји не би били неутрални и стога не
би имали квалитете обазривости.

Потпуност

Да  би  биле  потпуне,  информације  у  финансијским  извештајима  треба  да  буду  потпуне  у
границама значајности и трошкова. Изостављање може да информације учини лажним или да
наведе  на  погрешан  пут,  а  тиме  и  непоузданим  и  мањкавим  у  погледу  важности.

Упоредивост

Корисници треба да буду у могућности да упореде финансијске извештаје Друштва у протеку
времена,  како  би  могли  да  идентификују  развој  у  финансијском  положају  и  успешности
пословања. Такође морају да буду у могућности да упореде финансијске извештаје Друштва са
различитим друштвима за осигурање, како би проценили његов релативни финансијски положај
и успешност у пословању у односу на та друштва за осигурање.
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3.2. ОДЛУКА
                      о измени и допуни Одлуке о примени рачуноводствених политика

број 6502 од 18.03.2010.године

Измена  члана  86.  Одлуке  о  примени  рачуноводствених  политика  мења  се  и  гласи:
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с
повећањем средстава или смањење обавеза која могу да се поуздано измире. То значи, у ствари,
да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења
обавеза.

Општи и заједнички приходи су сви они приходи који се у управљачком рачуноводству не могу
директно распоредити на нивоу услова и тарифа осигурања. Кључеви за расподелу општих и
заједничких прихода утврђују се квартално.

Приходи који се признају у билансу успеха обухватају приходе од продаје услуга до висине
износа сопственог самопридржаја, приходи остварени коришћењем имовине Друштва од стране
других лица, камате, тантијеме и дивиденде, продајом остатака осигураних оштећених ствари.

Члан  88.  Одлуке  о  примени  рачуноводствених  политика,  мења  се  и  гласи:
Расходи друштва признају  се  у складу са  МСФИ 4 и другим релевантним МРС.  Расходи се
признају  у  билансу  успеха  када  смањење  будућих  економских  користи  које  је  повезано  са
смањењем средстава или повећањем обавеза може да се поуздано измери. То значи, у ствари, да
признавање  расхода  настаје  истовремено  са  признавањем  пораста  обавеза  или  смањења
средстава ( на пример, настале обавезе према запосленима или амортизација опреме).

Расходи  се  признају  у  билансу  успеха  на  основу  директне  повезаности  између  насталих
трошкова  и  заредом  посебних  ставки  прихода  (приходи  по  основу  премије  осигурања  и
трошкови прибаве-премије осигурања).

3.3. ОДЛУКА
о измени и допуни Одлуке о промени рачуноводствених политика

број 16124 од 12.07.2010.године

Материјално значајне грешке су грешке настале у претходним извештајним периодима а које су
откривене у текућем извештајном периоду.

У  текућем  извештајном  периоду  могуће  је  открити  грешке  у  састављању  финансијских
извештаја за један или више претходних извештајних периода. Грешке могу настати као резултат
математичких грешака,  грешака у примени рачуноводствених политика,  погрешног тумачења
чињеница, преваре или превида. Исправка ових грешака обично се укључује у утврђивање нето
добитка или губитка текућег периода уколико нису материјално значајне.

У ретким случајевима нека грешка може имати тако значајан учинак на финансијске извештаје
једног или више претходних периода да се за те финансијске извештаје више не може сматрати
да су били поуздани на дан њиховог издавања.
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Материјално значајна грешка сматра се грешка која је у појединачном износу или заједно, већа
од 0,85% активе коју је Друштво исказало у години која претходи години у којој је извршена
промена рачуноводствене политике, односно у којој је грешка установљена.

3.4. ОДЛУКА
о измени и допуни Одлуке о промени рачуноводствених политика

број 765 од 13.06.2012.године

По  одлуци  број  01-765  од  12.06.2012.године  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  примени
рачуноводствених  политика  додат  је  нови  члан  који  гласи: „Трошкови  пословања  из  члана
89.став 1 распоређују се по местима трошка и врстама осигурања.

1) Трошкови које се не могу директно распоредити по местима трошка распоређују се према
броју  запослених  по  местима  трошка  у  односу  на  укупан  број  запослених.  Одређивање
запослених по местима трошка врши се на основу броја запослених са пуним радним временом
и описа послова и радних задатака запосленог у Уговору о раду.

2) Трошкови по местима трошкова распоређују се по врстама осигурања и то:

а) трошкови управе распоређују се у једнаком износу по врстама осигурања (за врсту осигурања
по којима обрачуната премија осигурања мања од 5.000.евра у динарској противвредности од
почетка  године  до  дана  распоређивања  трошкова  неће  се  вршити  распоред  ових  трошкова;
б) трошкова прибаве који се не могу директно расподелити по врстама осигурања распоређују се
сразмерно  обрачунаој  премији  по  врсти  осигурања  у  укупној  премији  осигурања;
ц)  трошкови  извиђаја  процене  и  ликвидације  штета  распоређују  се  по  врстама  осигурања
применом коефицијената на износ ликвидних штета у врсти осигурања. Коефицијент се утврђује
стављањем  у  однос  укупних  трошкова  извиђаја,процене  и  ликвидације  штета  са  укупним
износом  ликвидираних  штета  од  почетка  године  до  дана  распоређивања  трошкова;  
д) трошкови депоновања и улагања који се не могу директно распоредити по врстама осигурања,
распоређују  се  по  врстама  осигурања  учешћем  обрачунате  премије  осигурања  по  врсти
осигурања у укупној премији осигурања.

Финансијски расходи, расходи по основу обезвређивања имовине и други расходи који се не
могу  директно  распоредити  по  врстама  осигурања,  распоређују  се  по  врстама  осигурања
учешћем обрачунате премије осигурања по врсти осигурања у укупној премији осигурања.
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4.  НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС СТАЊА

4.1. Нематеријална улагања, софтвер и остала права 15.144.361,38

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја које Друштво
поседује ради обављања делатности, вршењу услуга и др. Ту спадају: компјутерски софтвери,
оснивачка улагања, улагања у набавку лиценци и др.

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања, а
након почетног признавања,  вреднује се  по набавној  вредности (цени коштања) умањеној  за
акумулирану амортизацију. Амортизација нематеријалних улагања врши се пропорционалном
методом, применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу
коју чини набавна вредност (цена коштања).

Нематеријална улагања
(имовина)

Софтвер и остала
права

Бруто вредност 8.946.626,02 22.583.302,42

Исправка вредности 4.737.372,04 11.648.195,02

Нето вредност 4.209.253,98 10.935.107,40

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања.
Амортизација  нематеријалних  улагања  која  подлежу  амортизацији  врши  се  применом
пропорционалног метода у року од 5 и више година по оцени комисије за процену, осим улагања
чије  је  време  утврђено  уговором,  када  се  отписивање  врши  у  роковима  који  проистичу  из
уговора.  За  нематеријална  улагања  са  неограниченим  веком  трајања  не  обрачунава  се
амортизација.  Обрачун  амортизације  нематеријалних  улагања  врши  се  од  почетка  наредног
месеца  у  односу  на  месец  када  је  нематеријално  улагање  стављено  у  употребу.
Софтвер се амортизује по стопи од 5% годишње.

4.2. Некретнине, постројења и опрема 825.125.701,79

Некретнине, постројења и опрему чини материјална имовина која се користи за пружање услуга,
изнајмљивање другима, за административне сврхе, продају у циљу очувања реалне вредности
средстава осигурања и друге потребе, и за коју се очекује да ће се користити више од једне
године. 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности, или по
цени коштања. Набавну вредност основног средства чини фактурна вредност добављача увећана
за зависне трошкове по основу набавке и по основу довођења средства у стање функционалне
приправности. 

Након  почетног  признавања  некретнине,  постројења  и  опрема  се  исказују  по  поштеној
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вредности, умањеној за укупну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења, у
складу са МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема.Процену вредности постројења и опреме
врши посебна комисија  коју  именује  директор Друштва,  док процену  вредности  некретнина
врши овлашћени проценитељ. 

Амортизација  некретнина  постројења  и  опреме,  као  систематско  отписивање  основице  за
амортизацију  једног  средства  током  његовог  корисног  века  трајања,  врши  се  применом
пропорционалног метода.

У обрачуну амортизације некретнина, постројења и опреме коришћен је следећи век трајања,
односно следеће стопе амортизације:

Конто Век трајања Амортизациона стопа

Грађевински објекти за обављ.делатности 75 1,33

Опрема - намештај 15 6,67

Алат и инвентар са калкулативним отписом 9 11,11

Рачунари и опрема за обраду података 7 14,29

Опрема за снимање и умнож. података 9 11,11

Писаће машине, фотокопир и сл. 10 10

Магнет, дикт.кас.муз.инст.радио и ТВ 9 11,11

Oprema za PTT saobraćaj 10 10

Транспортна средства у друм. саобраћају 10 10

Опрема – клима уређаји 10 10

Мерни и контролни уређаји 9 11,11

Опрема за технички преглед 10 10

Остала непоменута опрема 9 11,11

Билборди и електричне рекламе 3,3 30

Рекламна платна 2 50

Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност,
односно  цена  коштања  умањена  за  преосталу  вредност.  Корисни  век  трајања  и  стопе
амортизације се преиспитују сваке године.

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме врши се онолико редовно колико је довољно
да  се  исказани  износ  не  разликује  значајно  од  поштене  вредности  на  дан  билансирања.
Значајним одступањем исказане вредности некретнина, постојења и опреме од вредности која би
се утврдила проценом поштене вредности сматра се одступање више од 5%.

Ефекти ревалоризације се књиже на ревалоризационе резерве, које се преносе на нераспоређену
добит најкасније на дан отуђења средства. 
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Признавање,  вредновање,  обрачун  амортизације,  исказивање  и  друга  питања  везана  за
некретнине,  постројења  и  опрему  Друштва  регулисана  су  члановима  32.  до  49.  Одлуке  о
примени рачуноводствених политика.

4.2.1. Грађевинско земљиште 9.534.800,00

4.2.2. Грађевински објекти који служе за обављање делатности             277.266.824,22

Бруто  вредност  некретнина  за  обављање  делатности  износи  327.595.000  динара,  а  исправка

вредности 50.328.175,78 динара.

Грађевински објекти (022)

(Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 327.595.000,00

-Крајње стање 31.12.2016. 327.595.000,00

2. Исправка вредности

-Почетно стање 01.01.2016. 45.971.162,28

-Амортизација 4.357.013,50

-Крајње стање 31.12.2016. 50.328.175,78

3. Неотписана (садашња) вредност 277.266.824,22
                                                        

 Преглед некретнина за обављање делатности на дан 31.12.2016. године

(Износ у РСД)

Р.Б. Назив Садашња вредност на дан 31.12.2016.
године

1. Пословни простор, Зграда 1, Београд, Рузвелтова 19-
21

77,452,790.07

2. Пословни простор, Зграда 4, Београд, Рузвелтова 19-
22

4,721,013.51

3. Пословни објекат - Рузвелтова 16 138,772,731.27

4. Пословни објекат-ПРИЈЕПОЉЕ 11,629,190.15

5. Рузвелтова 16 – III спрат 44,691,099.22

Укупно 277,266,824.22

Дугорочна  материјална  имовина  (некретнине,  постројења  и  опрема)  чине  земљиште,  зграде,
машине,  моторна  возила,  намештај,  крупан  алат, канцеларијска  и  рачунарска  опрема.  То су
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средства за обављање делатности, пружање услуга, за административне сврхе идр., и за која се
очекује да ће се користити више од једне године.

Некретнине,  постројења  и  опрема  почетно  се  мере  по  набавној  вредности,  односно  цени
коштања,  увећаној  за  зависне  трошкове  набавке  и  трошкове  довођења  средства  у  стање
функционалне приправности.

Након почетног признавања, грађевински објекти за обављање делатности се исказују по моделу
фер  вредности,  док  се  вредност  постројења  и  опреме   мери  по  набавној  вредности  (цени
коштања)  умањеној  за  акумулирану  амортизацију.  Амортизација  се  врши  пропорционалном
методом, применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу
коју чини набавна вредност (цена коштања).

4.2.3. Постројење и опрема    92.836.569,05

Бруто вредност постројења и опреме на дан 31.12.2016. године износи 179.774.786,82 динара а

исправка вредности 86.938.217,77 динара.

Постројење и опрема (023)           (Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 187.055.814,64

-Нова улагања 20.339.597,70

-Отуђења,расходовање и мањак 27.620.625,52

-Крајње стање 31.12.2016. 179.774.786,82

2. Исправка вредности

-Почетно стање 01.01.2016. 85.637.553,70

-Амортизација 16.994.272,53

-Отуђења,расходовање и мањак -15693608,46

-Крајње стање 31.12.2016. 86.938.217,77

3. Неотписана (садашња) вредност 92.836.569,05

4.2.4. Остала опрема        5.373.758,56

Остала опрема (026)  (Износ у РСД)

1. Набавна вредност

-Почетно стање 01.01.2016. 41.299.431,65

-Повећање по новим улагањима 436.088,14

-Отуђења,расходовање и мањак 3.511.489,02

-Крајње стање 31.12.2016. 38.224.030,77

2. Исправка вредности
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-Почетно стање 01.01.2015. 33.906.143,66

-Повећање 1.809.901,93

-Отуђења,расходовање и мањак 2.865.773,38

-Крајње стање 31.12.2016. 32.850.272,21

3. Неотписана (садашња) вредност 5.373.758,56

4.2.5.  Аванси  за  некретнине,  постројења  и  опрему  из  осталих  средстава,  за  обављање

делатности 4.980,00

4.3. Инвестиционе некретнине    440.108.769,96

Инвестициона некретнина је некретнина коју Друштво као власник или корисник финансијског
лизинга  држи  ради  остваривања  зараде  од  издавања  у  закуп  или  ради  увећања  вредности
капитала или ради једног и другог.

Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној
вредности или цени коштања,  уз укључивање и зависних трошкова набавке.  Након почетног
признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по моделу фер вредности. Фер
вредност  инвестиционе  некретнине  је  њена  тржишна  вредност,  односно  мери  се  као
највероватнија цена која реално може да се догоди на тржишту, на дан биланса стања. Процену
фер вредности инвестиционе некретнине врши професионално квалификован проценитељ на
основу података о тржишним ценама некретнина. 

Према пар. 32 МРС 16 последња процена грађевинских објеката и инвестиционих некретнина је
извршена са стањем на дан 30.06.2015. године од стране предузећа за консалтинг "Фимакс", из
Смедеревске Паланке.

Друштво је у свом Билансу стања на дан 31.12.2016. године исказало инвестиционе некретнине
у вредности од 440.108.769,96 РСД.

Инвестиционе некретнине (024)

   (Износ у РСД)                                            

Р.Б. НАЗИВ Садашња вредност на дан
31.12.2016. године

1. Инвестициона некретнина-Деспотовац 11,742,631.76

2. Инвестициона некретнина-Медвеђа 14,514,996.00

3. Инвестициона некретнина-Сомбор 17,757,389.67

4. Инвестициона некретнина-Гроцка 4,213,509.81
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Р.Б. НАЗИВ Садашња вредност на дан
31.12.2016. године

5. Инвестициона некретнина-Косовска Митровица 14987-1002 15,371,380.76

6. Бајина Башта 3,466,060.09

7. Бензинска станица - Гасна станица бр.зг.3 и бен.станица са подземним 
резервоаром бр.зг.4 - Сомбор

10,160,497.20

8. Непокретности КО Давидовица из Чл.1 Општина Г.Милановац 3,113,950.48

9. Инвестициона некретнина-Земун 283,087,735.00

10. Некретнина Стара Пазова 62,165,623.19

11. Пословни објекат Лештане 14,514,996.00

Укупно 440,108,769.96

4.4. Дугорочни финансијски пласмани       407.270.703,21

Дугорочним пласманима сматрају се:  учешће у капиталу зависних и правних лица; учешће у
капиталу осталих повезаних правних лица; учешће у капиталу осталих правних лица и друге
хартије  од  вредности  расположиве  за  продају;  дугорочни  пласмани  матичним,  зависним  и
осталим повезаним правним лицима;  дугорочни пласмани у земљи  и дугорочни пласмани у
иностранству;  хартије  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа;  откупљене  сопствене  акције;
остали дугорочни пласмани.

4.4.1.ХОВ (инвестиције) које се држе до доспећа-државне обвезнице 395.976.469,00

Исправка вредности ХОВ који се држе до доспећа-државне обвезнице (12.761.760,63)

4.4.2.ХОВ (инвестиције) које се држе до доспећа-корпоративне обвезнице 64.083.971,73

Исправка вредности ХОВ који се држе до доспећа-корпоративне обвезнице (64.083.971,73)

4.4.3.Учешћа у капиталу осталих правних лица 9.665,94

Исправка потраживања по основу учешћа у капиталу (573,21)

4.4.4.Депозит за обављање послова међународне карте осигурања – УОС 24.046.902,11

4.5. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА                                                                      590.077,40

Дугорочна потраживања по основу регреса                                   766.578,04
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Исправка дугорочних потраживања по основу регреса (176.500,64)
 

4.6. ЗАЛИХЕ                                                                                                                   11.228.415,78

Залихе образаца строге евиденције 3.232.982,26

Дати аванси у бруто износу 13.335.946,89

Исправка потраживања по датим авансима (5.340.513,37)

Средствима у залихама сматрају се: залихе материјала (обрасци строге евиденције), залиихе 
резервних делова, алата и инвентара и залихе оштећених ствари.

4.7. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављају

Грађевински објекти намењени продаји 99.870.161,88

4.8. Потраживања, пласмани, готовина 2.433.366.663,34

4.8.1  Потраживања по  основу премије  осигурања,  саосигурања и  реосигурања -       

67.146.470,98

Потраживања по основу премија осигурања 62.636.256,40

Потраживања по основу премије-од последица незгоде  5.695.286,13

Исправка вредности потраживања по основу премије-незгода  (4.069.445,86)

Потраживања  по  основу  премије-добровољно  здравствено  осигурање,  колективно  

осигурање лица и осигурање у случају теже болести 2.398.629,01

Исправка вредности потраживања по основу премије-добровољно здравстевно

осигурање (1.396.764,90)

Потраживања по основу премије-потпуни каско 128.514.016,81

Исправка вредности потраживања по основу премије-потпуни каско  (73.436.429,06)

Потраживања по основу премије-делимични каско 946.462,00

Исправка вредности потраживања по основу премије-делимични каско     (919.057,00)
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Потраживања по основу премије - Осигурање пловних објеката 36.274,00

Исправка вредности потраживања по основу премије – Осигурање пловних објеката(36.274,00)

Потраживање од премије - осигурање од пожара 4.261.423,89

Исправка вредности потраживања по основу премије-пожар (2.535.100,83)

Потраживање од премије – остала имовина 12.581.204,09

Исправка вредности потраживања по основу премије-остала имовина (8.406.351,24)

Потраживања по основу премије - Осигурање од одговорности превозника за

робу приликом транспорта 58.317,90

Исправка вредности потраживања по основу премије- Осигурање од одговорности

превозника за робу приликом транспорта                (58.317,90)

Потраживања по основу премије-АО 82.531.986,21

Исправка вредности потраживања по основу премије-АО (69.498.013,65)

Потраживања по основу премије-пловни објекти 172.591,00

Исправка вредности потраживања по основу премије-пловни објекти (165.362,00)

Потраживања по основу премије-опште одговорност 2.503.101,16

Исправка вредности потраживања по основу премије-општа одговорност          (1.157.533,97)

Потраживања по основу премије-осигурање финансијских губитака 12.242,08

Исправка вредности потраживања по основу премије- осигурање финансијских

губитака 448,45

Потраживања по основу премије-правна заштита 583.709,84

Исправка вредности потраживања по основу премије-правна заштита      (196.646,28)

Потраживања-привремени рачуни (15.783.242,58)

Matični broj:17176471 PIB:100000563 24/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

4.8.2.  Потраживања по основу премије саосигурања 4.510.214,58

Премија по основу саосигурања-незгода 661.587,55

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-незгода (474.316,09)

Премија по основу саосигурања-колективно осигурање лица у случају теже болести, 

колективно осигурање лица за случај хируршких интервенција 325.805,37

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-додатно 

здравствено осигурање

(2.909,88)

Премија по основу саосигурања-осигурање моторних возила каско 1.658.036,61

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-

осигурање моторних возила каско (960.550,71)

Премија по основу саосигурања-осигурање од пожара и других опасности 14.206.410,28

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања- осигурање од

пожара и других опасности 12.953.368,32

Премија по основу саосигурања-остала осигурања имовине 5.384.424,42

Исправка вредности потраживања по основу премије саосигурања-остала осигурања имовине  

3.502.278,80

Премија по основу саосигурања-општа одговорност 647.272,87

Исправка вредности  потраживања по основу премије саосигурања-општа одговорност  

   479.898.72                

Премија по основу саосигурања-осигурање финансијских губитака 1.441.136,40

Исправка вредности  потраживања по основу премије саосигурања-финансијски губици

1.441.136,40

4.8.3. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара 4.149.703,19
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4.8.4.  Потраживања по основу регреса 15.217.994,73

Потраживања по основу регреса   57.657.941,04

Исправка потраживања по основу регреса   (42.439.946,31)

4.8.5. Остала потраживања 15.802.673,07

Потраживања по основу учешћа у накнади штета од саосигурања 423.890,13

Потраживања по основу продаје постројења и опреме 180.147,39

Исправка вредности потраживања по основу продаје постројења и опреме (180.147,39)

Потраживања од купаца по основу извршених услуга 4.621.727,00

Исправка по основу потраживања- Потраживања од купаца по основу

извршених услуга (4.357.727,00)

Потраживања по основу закупа 12.347.660,79

Исправка вредности потраживања по основу закупа некретнина (11.782.189,89)

Потраживања од купаца-рефундација трошкова 269.128,37

Исправка вредности потраживања од купаца по основу рефундације трошкова (265.080,00)

Потраживања од купаца по основу извршених услуга-привремени рачун (1.426.474,00)

Дати аванси за провизију                      8.666.622,90

Исправка потраживања по основу датих аванса                    (7.224.994,94)

Потраживања по основу превентиве     8.372.767,10

Потраживања по основу гарантних депозита 645.142,77

Остала специфична потраживања 265.719,00

Исправка осталих спрецифичних потраживања (265.719,00)

Потраживања од банака-наплата по Пост терминалима 17.930,55

Потраживања по основу депозита по уговорима 69.485,91
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Потраживања из стечајне масе 1.567.708,88

Исправка по основу потраживања из стечајне масе (1.567.708,88)

Сумњива и спорна потраживања 97.931.453,38

Исправка вредности спорних потраживања (97.931.453,38)

Потраживања по основу камата и дивинденди 19.797.945,85

Исправка вредности потраживања за камате (19.735.826,55)

Потраживања од запослених 700.212,02

Исправка вредности потраживања од запослених (101.443,88)

Потраживања по судским споровима 2.489.982,45

Исправка вредности потраживања по судских споровима (2.489.982,45)

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 68.613,82

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 3.146.694,47

Потраживања по основу накнаде штете 260.573,53

Исправка потраживања по основу накнаде штета (260.573,53)

Потраживања за више плаћене обавезе по рачунима 439.590,76

Исправка вредности за више плаћене обавезе по рачунима (150.400,51)

Потраживања по основу раскинутих уговора 4.287.732,30

Исправка потраживања по основу раскинутих уговора (4.323.533,34)

Остала потраживања 2.636.525,59

Исправка вредности осталих потраживања (1.341.327,15)

4.8.6. Финансијски пласмани                                                                           2.055.781.512,17

Дати депозити банкама 600.000.000,00

Финансијска средства расположива за продају-акције 4.293.531,00

Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до

једне године 1.451.002.929,78
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Исправка ХОВ које се држе до доспећа (100.410.910,45)

Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.901.194,85

Исправка вредности финансијских средства која се исказују по фер вредности кроз биланс 

успеха (5.233,01)

4.8.7. Готовински еквиваленти и готовина                                                   275.268.309,20

Текући рачуни код банака 247.568.327,93

Издвојена новчана средства и акредитиви 25.661.592,75

Девизни рачуни код банака 2.038.388,52

4.9. Активна временска разграничења     360.836.468,10

Разграничени трошкови прибаве осигурања 359.084.043,99

Друга активна временска разграничења 1.752.424,11

4.10. Техничке резерве које пада на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара

80.100.578,87

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача 

и ретроцесионара  27.395.382,49

Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача

и ретроцесионара            52.705.196,38

Унапред  плаћени  и  обрачунати  трошкови  прибаве  осигурања  разграничавају  се  на  основу

Одлуке  о  разграничењу  трошкова  прибаве  осигурања  бр.01-1386  од  31.12.2014.године.

Трошкови прибављања осигурања разграничавају се у сразмери резерве за преносне премије и

укупне премије.

4.11.   УКУПНА АКТИВА                      4.233.533.131,75

Капитал

4.12. Основни и остали капитал              641.723.400,00

(Износ у РСД)                                                                 

Matični broj:17176471 PIB:100000563 28/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

Р.Б. Акцијски капитал 31.12.2016.

1 Обичне акције 486.923.400,00

2 Преференцијалне акције 154.800.000,00

∑ 641.723.400,00

4.13. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме 166.806.804,87

4.14. Нереализовани добици 4.496.152,48

Актуарски добитак по основу резервисања за отпремнине 4.496.152,48

4.15. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају 5.798.287,00

Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају -Приме листинг 462.566,00 

Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају -

Open market i Standard listin          5.335.721,00

4.16. Неспоређени добитак 138.160.713,30

Нераспоређена добит ранијих година 50.754.693,27

Нераспоређена добит текуће године 87.406.020,03

Резервисања и обавезе 3.288.144.348,10

4.17. Дугорочна резервисања 5.748.469,89

(Износ у РСД)                         

Р.Б. Дугорочна резервисања
Крајње стање

31.12.2016.
Почетно стање

01.01.2016.

1 Резервисања за отпремнине 5.748.469,89 5.613.646,75

∑ 5.748.469,89 5.613.646,75

Обрачун резервисања за отпремнине  базира се на актуарским претпоставкама о флуктуацији
запослених  и  финансијским  варијаблама(дисконтна  стопа,  стопа  раста  зараде..),  применама
одредаба Међународног  рацуноводственог стандарда МРС 19.

Актуарске  претпоставке  коришћене  у  обрачуну  (примена  одредаба  МРС  19-Примања
запослених):

 Последњи објављени податак о зарадама у Републици Србији је 63.061 ( СЛ.гласник РС 
105/2016);
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 Реалан годишњи раст зарада запослених у наредним периодима у просеку за 1% у односу
на претходну годину (Реалан раст зарада се везује за раст БДП-а у наредном периоду
(извор World Outlook, Међународни Монетарни Фонд);

 Инфлација годишње 3,00%;
 Номинални годишњи раст зарада 4,03%;
 Дисконтна годишња стопа 4,00%;
 Флуктуација  запослених 11,50%,  висока флуктуација  је  последица високе флуктуације

запослених у продаји;
 Број запослених на  дан 31.12.2016.  године у радном односу на  неодређено време код

послодавца, на дан обрачуна:
         а) број радника: жене, мушкарци

                     б) године радног стажа (укупни): жене, мушкарци
                     в) године старости: жене, мушкарци
                     г) флуктуација запослених за последње четири године;

 Остваривање  права  на  отпремнину  приликом  одласка  у   пензију  -  не  мање  од  две
просечне зараде у Републици;

 Таблице смртности (Детаљне таблице смртности морталитета за Републику Србију 2010-
2012, Републички завод за статистику, Београд 2014, ИСБН 978-86-6161-119-3).

Остала дугорочна примања запослених 

Обрачун  резервисања  отпремнина  за  одлазак  у  пензију  на  дан  31.12.2016.  године.
Резервисање отпремнина за одлазак у пензију износи 5.748.469,89 рсд.

Краткорочна примања запослених 

Накнада за неискоришћени годишњи одмор у текућој години.
Сви радници су искористили годишњи одмор у текућој години.

ОПИС ИЗНОС

Обрачун резервисања отпремнина за одлазак у пензију 5,748,469.89

Обрачуната накнада за неискоришћени годишњи одмор 0.00

Укупно 5,748,469.89

Стварна обавеза за отпремнине на 31.12.2016. година износи 5.748.469,89 рсд.
Исплаћена отпремнина за 2016 износи 257.381,14 рсд., а актуарски губитак 56.097,61 рсд.
Разлика у резервисању у односу на 31.12.2015. износи 134.823,14 рсд.

4.18. Дугорочне обавезе          3.773.770,34

Обавезе по основу финансијског лизинга за возила 3.605.485,01

Обавезе по основу камата за финансијски лизинг за возила 168.285,33
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Обавезе за дугорочне камате по кредиту и по уговорима о лизингу евидентиране су временским 

разграничењима, а преко рачуна расхода евидентирају се у периоду на који се односе.

4.19. Одложене пореске обавезе               26.891.517,80

4.20. Краткорочне обавезе 196.113.633,79

4.20.1.Краткорочне финанијске обавезе                                                                 2.152.092,57

Обавезе по основу финансијског лизинга за возила 1.918.127,38

Обавезе по основу камата за финансијски лизинг за возила 233.965,19

4.20.2. Обавезе по основу штета и уговорених износа                               8.066.289,16

Обавезе по основу штета и уговорених износа у земљи 3.864.296,55

Обавезе по основу удела у штетама и уговореним износима 

из саосигурања у земљи 4.201.992,61

4.20.3.Обавезе за премију, зараде и друге обавезе                                         159.444.242,01

Обавезе по основу премије саосигурања у земљи 3.530.961,94

Обавезе по основу премије реосигурања 19.386.924,88

Обавезе по регресима и услужним штетама 152.342,68

Обавезе за провизију из послова осигурања, саосигурања и реосигурања 14.504.101,01

Обавезе према члановима органа управљања и надзора 379.304,12

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 1.041.313,02

Обавезе према добављачима 22.734.717,77

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 13.469.985,98

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 46.703,82

Обавезе према овлашћеном актуару и ревизору 124.012,70

Обавезе за чланарине и доприносе коморама и удружењима 51.626,04

Обавезе по основу доприноса ГФ 22.996.206,35

Допринос за обезбеђивање средстава за извршење поверених послова УОС 4.139.277,60

Обавезе по основу адвокатских услуга 11.151.784,36

Обавезе по основу услуга извршитеља 132.076,11
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Обавеза по доприносу Републичком фонду за здравство 5% 25.539.331,35

Донаторство 2.740.000,00

Обавезе по основу вештачења 260.003,97

Обавезе по основу поврата средстава 2.643.106,13

Обавезе по осталим основама 559.986,26

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова 2.823.317,69

Обавезе за порез на додату вредност 211.170,83

Обавезе за порез на послове осигурања 8.873.369,32

Обавезе за дивиденде 648.271,88

Обавезе за запослене 64.366,00

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 1.239.980,20

4.20.4. Обавезе за порез из резултата 26.451.010,05

4.21. Пасивна временска разграничења 1.871.722.190,62

Резерве за преносне премије 1.412.400.548,90

Резерве за неистекле ризике 354.138.000,00

Друга пасивна временска разграничења 105.183.641,72

4.22. Резервисане штете 1.183.894.765,66

4.23. УКУПНА ПАСИВА 4.233.533.131,75

5. НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС УСПЕХА

5.1. Укупни пословни (функционално) приходи и расходи на дан 31.12.2016. 

 Укупни Пословни (функционални) приходи Друштва          2.853.608.717,01

5.1.1 . Приходи од премије осигурања и саосигурања 2.780.914.090,61

а) Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања               2.828.404.244,33

б) Премија пренета у саосигурање-пасива (3.633.476,19)

ц)  Премија пренета у реосигурање (56.042.170,72)

д) Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле
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 ризике осигурања и саосигурања   1                                                                            12.185.493,19

5.1.2. Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурања 17.500,00

5.1.3. Остали пословни приходи 72.677.126,40

Укупни Пословни (функционални) расходи Друштва 1.444.799.043,77

5.1.4. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе                283.805.913,82

а)  допринос за превентиву 52.910.889,03

б) допринос Гарантном фонду 116.057.658,84

б) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95

5.1.5.Расходи накнада штета и уговорених износа                                                  933.758.690,48

а) Ликвидиране штете неживотних осигурања    739.957.172,83

б) Ликвидиране штете-удели у штетама саосигурања     37.865.033,88

ц) Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и 

уговорених износа   165.861.312,58

д) Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (601.846,73)

е) Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (9.322.982,08)

5.1.6.Резервисане штете – повећање 153.258.930,93

а) Резервисане штете неживотних осигурања – повећање 244.065.628,49

б) Резервисане штете неживотних осигурања – смањење (77.669.317,68)

ц) Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – повећање 5.667.369,41

д) Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – смањење (18.804.749,29)

5.1.7.Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари             58.555.491,46

5.1.8. Повећање осталих техничких резерви – нето                                                  132.629.000,00 

5.1.9.Смањење осталих техничких резерви-нето                                                             (98.000,00)

ДОБИТАК-БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.408.809.673,24

1 Нето смањење РНР у 5 врста осиигурања у износу од 148.646 хиљада динара
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5.2. УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА

ОСИГУРАЊА ДРУШТВА

5.2.1.Укупни Пословни приходи од инвестирања средстава Друштва 170.222.640,52

а) Приходи од зависних придружених правних лица и од заједничких подухвата 3.582.853,57

б)  Приходи од улагања у непокретности 6.995.488,57

ц) Приходи од камата 83.027.869,78

д)  Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава који се исказују по фер 

вредности кроз биланс успеха 60.903.077,17

е)  Позитивне курсне разлике из активности инвенстирања 14.619.519,68

ф)  Остали приходи по основу инвестиционе активности 1.093.831,75

5.2.2.Укупни Пословни расходи од инвестирања средстава Друштва  129.993.623,01

а) Расходи од усклађивања вредности финансијских средстава који се исказују по фер вредности 

кроз биланс успеха 10.904.635,82

б) Губици при продаји хартија од вредности 12.062.552,00

ц) Негативне курсне разлике из активности инвенстирања 2.415.250,30

д) Остали раходи по онову инвестиционих активности 104.611.184,89

Добитак из инвестиционе активности 40.229.017,51

5.3. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 1.219.197.529,69

5.3.1. Трошкови прибаве 870.368.718,04

а) Провизија 92.999.637,80

б) Остали трошкови прибаве 708.755.358,67

ц) Промена тразграничених трошкова прибаве-смањење 68.613.721,57

5.3.2. Трошкови управе 352.483.804,07

а) Амортизација 5.163.190,42

б) Трошкови материјала, енергије, услуфа и нематеријални трошкови 211.682.026,94

ц) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 135.597.640,01
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д) Остали трошкови управе 40.946,70

5.3.3. Провизија од реосигурање и ретроцесије (3.654.992,42)

5.4.  ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 132.426.774,80

5.4.1. Пословни Добитак-нето пословни резултат 229.841.161,06

5.4.2. Финансијски приход осим финансијских прихода по основу инвестиционих активности

1.706.208,13

5.4.3. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која

 служи за обављање делатности 211.945.082,00

5.4.4. Остали приходи 4.493.740,81

5.4.5. Финансијски расходи осим финансијских расхода по основу инвестиционих активности 

(1.480.172,07)

5.4.6. Расходи по основу обезвређивања потраживања и друге имовине која служи за обављање 

делатности (303.809.103,05)

5.4.7. Остали расходи (10.270.142,08)

5.5 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 125.016.710,28

5.5.1. Добитак из редовног пословања пре опорезивања 132.426.774,80

5.5.2. Нето губитак пословања који се обуставља, негативни ефекти промене рачуноводствених 

политика и исправки грешака из ранијих периода (7.410.064,52)

5.6. НЕТО ДОБИТАК 87.406.020,03

5.6.1. Добитак пре опорезивања 125.016.710,28

5.6.2. Порез на добитак (40.409.835,60)

5.6.3. Добитак на основу креирања одложених пореских средстава и смањење одложених 

пореских обавеза 2.799.145,35

6. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА

Друштво није имало корекцију почетног стања по основу грешке.

Matični broj:17176471 PIB:100000563 35/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

7. ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Закон о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014, у даљем тексту: Закон) je предвидео
обавезу Друштва да усклади своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и
акте са одредбама Закона. Током 2016. године Друштво је вршило усклађивање напред наведеног
са одредбама Закона, уз уважавање сугестија Народне банке Србије. Дана 18.01.2017. године,
Друштво је примило Решење Народне банке Србије, Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је
утврђено да је  ускладило своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и
акте са одредбама Закона.  Друштво  је,  у складу са истим, добило дозволу за обављање свих
врста неживотних осигурања наведених у члану 9. Закона. 

Добијањем горе наведеног Решења, стекли су се услови за формирање органа Управе, у складу
са  одредбама  Статута  Друштва,  па  су  дана  10.02.2017.  године  именовани  нови  чланови
Надзорног и Извршног одбора.

8. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 

На основу Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013) , члан 18. Друштво је дужно
да пре састављања финансијских извештаја усагласи међусобна потраживања и обавезе, што се
доказује одговарајућом исправом.

Друштво  је  на  дан  31.10.2016.године  послало  2.430  извода  отворених  ставки,  од  којих  је
усаглашено 445, оспорено 135, 1850 невраћених иос-а.

Друштво је у више наврата покушало да достави изводе отворени ставки лицима која исте нису
вратили, али безуспешно.

 

9.  ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Табеларни преглед трансакција са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима

из органа управе и надзора за период 01.01.- 31.12.2016:

Рач. Опис 
Почетно стање Текући промет Укупни промет Салдо

Дугује Потражује Дугује Потражује Дугује Потражује Дугује Потражује

150
Дати аванси за 
залихе и услуге 

28.800,00 0,00 879.820,00 894.020,00 908.620,00 894.020,00 14.600,00 0,00

159
Исправка вредности
датих аванса 

0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00

201

Потраживања по 
основу премије 
неживотних 
осигурања 

1.009.053,85 297.107,27 6.672.843,71 6.795.594,31 7.681.897,56 7092701,58 589.195,98 0,00
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207
Остали купци и 
остала 
потраживања 

1.836.438,57 6.000,00 4.866.486,43 6.336.706,93 6.702.925,00 6.342.706,93 360.218,07 0,00

209

Исправка вредности
потраживања по 
основу премије, 
учешћа у накнади 
штета и 
потраживања од 
осталих купаца 

0,00 2.464.136,68 0,00 -1.937.645,59 0,00 526.491,09 0,00 526.491,09

211
Дати аванси по 
осталим основима 

310.565,12 0,00 0,00 0,00 310.565,12 0,00 310.565,12 0,00

219

Исправка вредности
потраживања из 
специфичних 
послова 

0,00 310.565,12 0,00 0,00 0,00 310.565,12 0,00 310.565,12

228
Остала 
потраживања 

8.394,94 0,00 29.328,00 29.328,00 37.722,94 29.328,00 8.394,94 0,00

229
Исправка вредности
других 
потраживања 

0,00 8.394,94 0,00 29.328,00 0,00 37.722,94 0,00 37.722,94

300 Акцијски капитал 0,00 269.132.184,00 0,00 0,00 0,00
269.132.184,0

0
0,00 269.132.184,00

430
Обавезе по основу 
штета и уговорених 
износа у земљи 

0,00 0,00 1.190.921,22 1.190.921,22 1.190.921,22 1.190.921,22 0,00 0,00

445

Обавезе за 
провизију из 
послова осигурања, 
саосигурања и 
реосигурања 

0,00 2.659.178,21 20.366.152,88 20.133.191,18 20.366.152,88 22.792.369,39 0,00 2.426.216,51

464
Обавезе према 
добављачима 

0,00 3.428.287,84 25.088.113,07 26.059.764,19 25.088.113,07 29.488.052,03 0,00 4.399.938,96

466
Обавезе по основу 
камата и трошкова 
финансирања 

0,00 0,00 28,49 28,49 28,49 28,49 0,00 0,00

469 Остале обавезе 0,00 19.533,00 225.420,46 217.229,46 225.420,46 236.762,46 0,00 11.342,00

10.  ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈАМА И ИСПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

Зарада по акцији
= 

Нето добит 2016.г
= 

87.406.020,03
= 210,85 Дин

Укупан број акција 414.550

На  основу  одлуке  број  16143  од  22.11.2006.године  о  дистрибуцији  јавном  понудом
преференцијлних  акција  XВ  емисије  ради  повећања  основног  капитала  Друштво  гарантује
дивиденду имаоцима преференцијалних акција најмање у висини есконтне стопе Народне банке
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Србије. Сходно томе, а на основу одлуке број 01-504 од 28.04.2016. године о расподели добити за
2015.годину,  извршена  је  исплата  дивиденде  власницима  преференцијалних  акција  у  бруто
износу од 6.966.000,00 рсд.

Добит у износу од 50.754.693,27 рсд остаје нераспоређена.

11. СТРУКТУРА ВРЕДНОСТИ ВАНБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА

Ванбилансне  позиције  се  односе  на  акције  које  се  налазе  у  портфолију  друштва,  а  које  су

искључене са берзанског тржишта.

Шифра
партнера

Назив партнера
Ванбилансна

актива-основица
Ванбилансна пасива-
исправка вредности

САЛДО

100000491 АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД 345.328,00 345.328,00 0,00

100000750 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД 338.400,00 338.400,00 0,00

100002186 МОНТАЖА АД 119.350,00 119.350,00 0,00

100002573 ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД 12.420,00 12.420,00 0,00

100002895 ТЕЛЕФОНИЈА 6.453,00 6.453,00 0,00

100003025 УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. BEOGRAD 78.100,00 78.100,00 0,00

100236395
РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д. У
СТЕЧАЈУ

64.155,00 64.155,00 0,00

100302988 БЕТОЊЕРКА АЛЕКСИНАЦ 19.200,00 19.200,00 0,00

100792232 АГРОСРЕМ АД - У СТЕЧАЈУ 3.789.406,00 3.789.406,00 0,00

101457935 А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО 186.880,00 186.880,00 0,00

101461827 ЛЕПЕНКА ДОО 975.000,00 975.000,00 0,00

102493643 ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД 88.950,00 88.950,00 0,00

УКУПНО 6.023.642,00 6.023.642,00 0,00

На ванбилансној активи се исказују средства узета у закуп, осим средстава узетих у финансијски

лизинг, и остала средства која нису у власништву друштва, хартије од вредности које су ван

промета и сл.

12. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

Током  2016.  године  Друштво  је  књижило  умањење  на  име  актуарских  добитака  по  основу
резервисања за отпремнине  износ од 56.097,61 динара, док је стање нереализованих добитака
по основу ХОВ расположивих за продају током 2016. године увећано за износ од 13.164.517,00
динара.  
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Уз исказани  нето добитак у износу од 87.406.020,03 динара, Друштво је забележило укупан нето
свеобухватни добитак у износу од 100.514.439,42 динара.
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13. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Početno stanje ili stanje na 
dan 1.januara prethodne 
godine

400
1

641.723
402
7

0
405
1

0
407
5

0
409
9

685
412
3

104.37
8

414
9

45.553 4177
792.
339

421
1

0 4235 0 4261
18.8

50
4285 18.850

43
15

773.48
9

432
1

0

2

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
povećanje pozicije

400
2

0
402
8

0
405
2

0
407
6

0
410
0

0
412
4

0
415
0

0 4178 0
421
2

0 4236 0 4262 0 4286 0
xx
x

0
432
2

0

3

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
smanjenje pozicije

400
3

0
402
9

0
405
3

0
407
7

0
410
1

0
412
5

0
415
1

0 4179 0
421
3

0 4237 0 4263 0 4287 0
xx
x

0
432
3

0

4

Korigovano početno stanje 
ili stanje na dan 1.januara 
prethodne godine(redni 
br.1+2-3)

400
4

641.723
403
0

0
405
4

0
407
8

0
410
2

685
412
6

104.37
8

415
2

45.553 4180
792.
339

421
4

0 4238 0 4264
18.8

50
4288 18.850

43
16

773.48
9

432
4

0

5 Emisije akcija
400
5

0 xxx xxx
405
5

0
407
9

0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4181 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

6

Povećanje revalorizacionih 
rezervi i nerealizovani dobici
po osnovu komponenti 
ostalog rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
412
7

66.981 xxx xxx 4182
66.9

81
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

7
Smanjenje revalorizacionih 
rezervi

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
412
8

0 xxx xxx 4183 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

8
Nerealizovani gubici po 
osnovu komponenti ostalog 
rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4265 0 4289
xx
x

xxx xxx xxx

9 Neto dobitak perioda
400
6

0
403
1

0 xxx xxx xxx xxx
410
3

0 xxx xxx
415
3

16.089 4184
16.0

89
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

10 Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
421
5

0 xxx xxx xxx xxx 4290 0
xx
x

xxx
432
5

11
Sticanje sopstvenih akcija 
(smanjenja kapitala 
povećanjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4239 0 xxx xxx 4291 0
xx
x

xxx xxx xxx

12
Prodaja/otuđenje sopstvenih 
akcija  (povećanje kapitala 
smanjenjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4240 0 xxx xxx 4292 0
xx
x

xxx xxx xxx

13
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – povećanje 
pozicije

400
7

0
403
2

0
405
6

0
408
0

0
410
4

0
412
9

0
415
4

685 4185 685
421
6

0 4241 0 4266 0 4293 0
xx
x

xxx
432
6

0

Matični broj:17176471 PIB:100000563 40/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

14
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – smanjenje 
pozicije

400
8

0
403
3

0
405
7

0
408
1

0
410
5

685
413
0

0
415
5

0 4186 685
421
7

0 4242 0 4267 0 4294 0
xx
x

xxx
432
7

0

15
Smanjenje kapitala po 
osnovu raspodele dividende

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
415
6

12.384 4187
12.3

84
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

16
Smanjenje kapitala po 
osnovu obaveza prema 
zaposlenim

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
415
7

0 4188 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

17 Ostala povećanja pozicija
400
9

0
403
4

0
405
8

0
408
2

0
410
6

0
413
1

0
415
8

7.778 4189
7.77

8
421
8

0 4243 0 4268 113 4295 113
xx
x

xxx
432
8

0

18 Ostala smanjenja pozicija
401
0

0
403
5

0
405
9

0
408
3

0
410
7

0
413
2

0
415
9

0 4190 0
421
9

0 4244 0 4269 0 4296 0
xx
x

xxx
432
9

0

19

Ukupna povećanja po 
računima u prethodnoj 
godini (redni 
br.5+6+8+9+10+11+13+17)

401
1

0
403
6

0
406
0

0
408
4

0
410
8

0
413
3

66.981
416
0

24.552 4191
91.5

33
422
0

0 4245 0 4270 113 4297 113
xx
x

xxx
433
0

0

20

Ukupna smanjenja po 
računima u prethodnoj 
godini (redni 
br.7+12+14+15+16+18)

401
2

0
403
7

0
406
1

0
408
5

0
410
9

685
413
4

0
416
1

12.384 4192
13.0

69
422
1

0 4246 0 4271 0 4298 0
xx
x

xxx
433
1

0

21

Krajnje stanje ili stanje na 
dan 31.decembra 
prethodne godine (redni 
br.4+19-20)

401
3

641.723
403
8

0
406
2

0
408
6

0
411
0

0
413
5

171.35
9

416
2

57.721 4193
870.
803

422
2

0 4247 0 4272
18.9

63
4299 18.963

43
17

851.84
0

433
2

0

22
Početno stanje ili stanje na 
dan 1.januara tekuće 
godine

401
4

641.723
403
9

0
406
3

0
408
7

0
411
1

0
413
6

171.35
9

416
3

57.721 4194
870.
803

422
3

0 4248 0 4273
18.9

63
4300 18.963

43
18

851.84
0

433
3

0

23

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
povećanje pozicije

401
5

0
404
0

0
406
4

0
408
8

0
411
2

0
413
7

0
416
4

0 4195 0
422
4

0 4249 0 4274 0 4301 0
xx
x

xxx
433
4

0

24

Ispravka materijalno 
značajnih grešaka i promene 
računovodstvenih politika – 
smanjenje pozicije

401
6

0
404
1

0
406
5

0
408
9

0
411
3

0
413
8

0
416
5

0 4196 0
422
5

0 4250 0 4275 0 4302 0
xx
x

xxx
433
5

0

25

Korigovano početno stanje 
ili stanje na dan 1.januara 
tekuće godine(redni 
br.22+23-24)

401
7

641.723
404
2

0
406
6

0
409
0

0
411
4

0
413
9

171.35
9

416
6

57.721 4197
870.
803

422
6

0 4251 0 4276
18.9

63
4303 18.963

43
19

851.84
0

433
6

0

26 Emisije akcija
401
8

0 xxx xxx
406
7

0
409
1

0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4198 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

27

Povećanje revalorizacionih 
rezervi i nerealizovani dobici
po osnovu komponenti 
ostalog rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
414
0

0 xxx xxx 4199 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

28
Smanjenje revalorizacionih 
rezervi

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
414
1

56 xxx xxx 4200 56 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

Matični broj:17176471 PIB:100000563 41/49



Напомене уз финансијске извештаје 01.01.-31.12.2016. „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд

R.B. OPIS
AO
P

Osnovni
kapital

(grupa 30,
osim

305,306,30
7 i 309)

AO
P

Ostali
kapital (rn

309)

AO
P

Neuplaćen
i upisani
kapital

(grupa 31)

AO
P

Emisio
na

premija
(rn
305)

AO
P

Reze
rve
(306

i
307)

AO
P

Rev.re
zerve i
nereali
zovani
dobici

AO
P

Neras
poređe

ni
dobita

k
(grupa

34,
osim

rn342)

AOP

Uku
pno
(kol.
2+3+
4+5+
6+7+

8)

AO
P

Gub.
Do vis.
kapital

a
(grupa

35,
osim

rn 352)

AOP

Otk
uplj.
Sops

.
Akci
je i

udel
i

(rn.
037,
237)

AOP

Nere
alizo
vani
gubi

ci
(gru
pa
33)

AOP

Ukup
no

odbitn
e

stavke
(kol.

10+11
+12)

A
OP

Ukup
no

kapita
l (kol.
9-13)

AO
P

Gubitak
iznad vi.
Kapitala
(grupa

35, osim
rn 352)

29
Nerealizovani gubici po 
osnovu komponenti ostalog 
rezultata

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4277 0 4304 0
xx
x

xxx xxx xxx

30 Neto dobitak perioda
401
9

0
404
3

xxx xxx xxx xxx
411
5

0 xxx xxx
416
7

87.406 4201
87.4

06
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

31 Neto gubitak perioda xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
422
7

xxx xxx xxx xxx 4305 0
xx
x

xxx
433
7

0

32
Sticanje sopstvenih akcija 
(smanjenja kapitala 
povećanjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4252 0 xxx xxx 4306 0
xx
x

xxx xxx xxx

33
Prodaja/otuđenje sopstvenih 
akcija  (povećanje kapitala 
smanjenjem odbitnih stavki)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4253 0 xxx xxx 4307 0
xx
x

xxx xxx xxx

34
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – povećanje 
pozicije

402
0

0
404
4

0
406
8

0
409
2

0
411
6

0
414
2

0
416
8

4202 0
422
8

4254 0 4278 0 4308 0
xx
x

xxx
433
8

0

35
Prenos s jednog na drugi 
oblik kapitala – smanjenje 
pozicije

402
1

0
404
5

0
406
9

0
409
3

0
411
7

414
3

0
416
9

0 4203 0
422
9

4255 0 4279 0 4309 0
xx
x

xxx
433
9

0

36
Smanjenje kapitala po 
osnovu raspodele dividende

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
417
0

6.966 4204
6.96

6
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xx
x

xxx xxx xxx

37
Smanjenje kapitala po 
osnovu obaveza prema 
zaposlenim

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
417
1

0 4205 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
x

xxx xxx xxx

38 Ostala povećanja pozicija
402
2

0
404
6

0
407
0

0
409
4

0
411
8

0
414
4

0
417
2

0 4206 0
423
0

4256 0 4280 0 4310 0
xx
x

xxx
434
0

0

39 Ostala smanjenja pozicija
402
3

0
404
7

0
407
1

0
409
5

0
411
9

0
414
5

0
417
3

0 4207 0
423
1

4257 0 4281
13.1

65
4311 0

xx
x

xxx
434
1

0

40

Ukupna povećanja po 
računima u tekućoj godini 
(redni 
br.26+27+29+30+31+32+34
+38)

402
4

0
404
8

0
407
2

0
409
6

0
412
0

0
414
6

0
417
4

87.406 4208
87.4

06
423
2

0 4258 0 4282 0 4312 0
xx
x

xxx
434
2

0

41

Ukupna smanjenja po 
računima u tekućoj godini 
(redni 
br.28+33+35+36+37+39)

402
5

0
404
9

0
407
3

0
409
7

0
412
1

0
414
7

56
417
5

6.966 4209
7.02

2
423
3

0 4259 0 4283
13.1

65
4313 13.165

xx
x

xxx
434
3

0

42
Krajnje stanje ili stanje na 
dan 31.decembra tekuće 
godine (redni br.25+40-41)

402
6

641.723
405
0

0
407
4

0
409
8

0
412
2

0
414
8

171.30
3

417
6

138.16
1

4210
951.
187

423
4

0 4260 0 4284
5.79

8
4314 5.798

43
20

945.38
9

434
4

0
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14. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Чине:
Токови готовине из пословних активности
Токови готовине из активности инвестирања
Токови готовине из активности финансирања

1. У токове готовине из пословних активности спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из пословних активности 3.089.292 2.665.582
II. Одливи готовине из пословних активности 2.550.484 2.378.752
III. Нето прилив готовине из инвестиционе активности        538.808    286.830
IV. Нето одлив готовине из пословне активности            0.0            0.0

2. У токове готовине из активности инвестирања спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из активности инвестирања          575.072    968.761
II. Одливи готовине из активности инвестирања              1.015.604 1.486.652
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања                    0.0            0.0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)     440.532     517.891

3. У токове готовине из активности финансирања спадају: 2016 2015
I. Приливи готовине из активности финансирања            0.0            0.0
II. Одливи готовине из активности финансирања      10.198       15.809
III. Нето прилив готовине из активности финансирања            0.0             0.0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања      10.198       15.809

Прилив готовине чине приливи готовине из пословних активности, приливи готовине
из активности инвестирања и приливи готовине из активности финансирања.

2016       2015
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 3.664.364  3.634.343

Одлив готовине чине одлив готовине из пословне активности, одлив готовине
из активности инвестирања и одлив готовине из активности инвестирања.

2016       2015
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 3.576.286 3.881.213

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика између укупног прилива 2016       2015
готовине и одлива готовине износи 88.078         0.0

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ као разлика укупног одлива готовине 2016    2015
и укупног прилива готовине износи     0.0                           246.870

2016 2015
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                         186.997     433.664
ПОЗ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ       193                            203

Укупну готовину на крају обрачунског периода чине збир нето прилива готовине, готовине на
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почетку обрачунског периода и позитивне курсне разлике умањених за нето одлив готовине и
негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине.

2016 2015
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА            275.268     186.997

15.   ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Indeks

Пораст укупне
премије осигурања

Фактурисана премија у обр.
периоду

=
2.828.404.244,33

= 113,94
Фактурисана премија у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Коефицијент
разграничења
премије у 2016

Преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 49,94
Премија осигурања остварена у

обр. периоду
2.828.404.244,33

Коефицијент
разграничења

премије у
претходном
обр.периоду

Преносна премија на крају
претходног обр.периода

=

1.275.940.042,09

= 51,40
Премија осигурања остварена у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Кретање у висини
преносне премије у

2016

Укупна преносна премија на
крају обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 110,69
Укупна преносна премија на

почетку обр. периода
1.275.940.042,09

Однос резервисаних
и ликвидираних

штета у
обрачунском

периоду

Износ резервисаних штета на
крају обр. периода

=

1.183.894.765,66

= 152,21
Износ ликвидираних штета у

обр. периоду
777.822.206,71

Однос резервисаних
и ликвидираних

штета на крају и на
почетку обр.периода

Износ резервисаних штета на
крају обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 117,61
Износ резервисаних штета на

почетку обр. периода
1.006.611.848,06
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16. ЛИКВИДНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2016.
(Износ у РСД)                                 

Конто Назив Износ

232 Краткорочни депозити код банака 600,000,000.00

233 Финансијска средства расположива за продају 4,293,531.00

235 Хартије од вредности које се држе до доспећа 1,350,592,019.33

236
Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс
успеха

100,895,961.84

241 Текући (пословни) рачуни 247,568,327.93

242 Издвојена новчана средства и акредитиви 25,661,592.75

243 Благајна 0.00

244 Девизни рачуни 2,038,388.52

245 Девизни акредитиви 0.00

УКУПНО: 2,331,049,821.37

У пословним банкама у  земљи пласирано  је  600.000.000,00 динара  по тржишним каматним
стопама.

Готовински еквиваленти (средства на пословним рачунима по виђењу) износе  275.268.309,20
динара, од тога се на девизна средства односи 2.038.388,52 динара.

Стање  хартија  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  на  дан  31.12.2016.године  износи
1.350.592.019,33  динара,  финансијска  средства  расположива  за  продају  4.293.531,00  динара,
финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.895.961,84
динара.

Ликвидна средства „АМС Осигурања“ а.д.о. на дан 31.12.2016. године износе 2.331.049.821,37
динара.

Званичан  курс  (средњи  курс  НБС)  који  је  коришћен  за  прерачунавање  у  динарску
противвредност девизних позиција биланса стања је ЕУР 123,4723 на дан 31.12.2016. и ЕУР
121,6261 на дан 31.12.2015.
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17. Управљање ризицима у вези са обављањем делатности неживотних

осигурања

Процес управљања ризицима у Друштву

Адекватно функционисање система управљања ризицима којима је Друштво изложено или би могло бити
изложено  у  свом пословању подразумева  успостављање  процеса  управљања  ризицима који  обухвата
следеће фазе:

1. идентификовање ризика;
2. процене и мерење ризика;
3. управљање ризицима кроз дефинисање одговора на ризике и
4. континуирано извештавање о значајним ризицима.

Идентификовање ризика подразумева идентификовање присутних и потенцијалних ризика проистеклих
из  обављања  делатности  Друштва.  Регистар  ризика  представља  базу  ризика,  који  се  прате  у  оквиру
функције управљања ризицима у Друштву.

Процена ризика у Друштву се заснива на две врсте улазних информација – процена утицаја и процена
вероватноће  настанка  ризика.  Укупна  изложеност  ризику  добија  се  множењем  бодова  за  утицај  са
бодовима за вероватноћу настанка:

 вероватноћа настанка може бити мала (1), средња (2) и велика (3);
 утицај може бити низак (1), средњи (2) и висок (3);
 укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1,2), средња (оцена 3, 4) и висока (оцена 6,9).

Како би се систем управљања ризицима континуирано побољшавао и унапређивао, организује се систем
праћења и извештавања о ризицима, на начин:

 да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавештава о ризицима и њиховој
процени;

 да се, како би се ризици налазили у прихватљивим границама, дефинишу мере и препоруке за
побољшање система управљања ризицима;

 да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавести о резултатима контроле
ризика и спровођењу дефинисаних мера.

У току 2016.  године  у  сарадњи са  носиоцима процеса  у  систему управљања  ризицима (власницима
ризика),  функција  управљања  ризицима  извршила  је  процену  значајних  ризика  из  Регистра  ризика.
Надлежни  орган  Управе  Друштва  узима  у  обзир  извештаје  о  извршеним проверама  функционисања
система управљања ризицима и доноси одлуке о мерама за његово побољшање, што се ближе дефинише
интерним актом - Процес обављања провере функционисања система управљања ризицима Q.П.42. 

Сопствена процена ризика и солвентности Друштва

Основни циљ сопствене процене ризика и солвентности је да се кроз антиципирање ризика прикажу
сопствени  ризици  Друштва,  уважавајући  при  томе  стратешке  циљеве  Друштва  утврђене  Пословним
планом  Друштва  и  Стратегијом  управљања  ризицима.  Друштво  је  израдило  Стратегију  управљања
ризицима која је саставни део Пословног плана Друштва. Стратегија управљања ризицима садржи оквир
за  обезбеђење адекватног  функционисања система управљања ризицима у Друштву и  приказује  везу
између укупно потребне солвентности и ризичног профила Друштва и дефинише одговорности у
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 свеобухватном систему управљања ризицима.

Друштво је припремило посебан извештај о сопственој процени ризика и солвентности за 2016. годину, у
коме је детаљније објашњен систем управљања ризицима, процес идентификације и процене ризика, као
и пратеће мере које Друштво спроводи у циљу адекватног контролисања ризика. Извештај је припремљен
на  начин  одређен  Одлуком  о  систему  управљања  у  друштву  за  осигурање/реосигурање  (Службени
гласник  РС  бр.  51/2015),  а  у  наставку  следи  сажети  приказ  резултата  извршених  процена  са
идентификованим мерама за управљање ризицима.

Група
ризика

Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1. Ризик
осигурања

1.1. Ризик неадекватно 
утврђене премије 
осигурања
1.2. Ризик неадекватне 
процене преузимања 
ризика у осигурање, 
преноса у саосигурање 
и реосигурање
1.3. Ризик истека 
осигурања
1.4. Ризик настанка 
катастрофалних 
догађаја

- поштовање важећих услова и тарифа 
осигурања
- поштовање интерне регулативе која 
дефинише поступак преузимања ризика у 
саосигурање                                                       - 
праћење техничког резултата и благовремено 
указивање на могућу изложеност ризику           
- анализа конкуренције, поређење са 
конкурентским ценама,                                        
- поступање у складу са Стратегијом 
управљања ризицима                                            
- реосигурање као природна одбрана од ризика
- континуирано праћење евиденције полиса са 
наступајућим истеком осигурања;                      
- праћење узрока прекида осигуравајућег 
покрића

Средњи ризик
(оцена 4)

2. Ризик
ликвидност

и

2.1. Ризик неадекватног
управљања имовином 
и обавезама друштва

- преузимање обавеза у складу са начелима 
струке и интерно регулисаним правилима о 
преузимању ризика приликом уговарања 
осигурања                                                           - 
држање готовине и готовинских еквивалената 
у износима довољним за покриће обавеза
- поштовање законских ограничења у погледу 
држања готовине на рачунима,                            
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва)                                               
- Праћење коефицијента ликвидности и 
правовремено реаговање

Средњи ризик
(оцена 3)

3. Ризик

- предузимање законски прописаних мера у 
случају ненаплате: опомене, утужења,...            
- праћење бонитета, пословне политике 
емитента                                                               -
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неиспуњењ
а обавезе

друге
уговорне

стране

3.1. Кредитни ризик
праћење кредитног рејтинга 
- процена вредности некретнина у складу са 
прописаним роковима                                          
- праћење наплате и у случају значајнијих 
одступања упозоравање одговорних лица
 - поштовање интерне регулативе (Процедура 
Обрада доспелости и наплата потраживања 
Q.П.32)

Средњи ризик
(оцена 4)

4.
Тржишни

ризик

4.1. Ризик промене 
каматне стопе
4.2. Ризик промене 
цена хартија од 
вредности
4.3. Ризик промене 
цена непокретности
4.4. Ризик промене 
цене курса динара

- улагање у складу са прописима и поштовање 
законских ограничења,                                         
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва.)                                              

Средњи ризик
(оцена 4)

5.
Оперативн

и ризик

5.1. Ризици 
неадекватног 
функционисања 
информационог 
система Друштва
5.2. Други оперативни 
ризици у вези са 
обављањем пословних 
активности на нивоу 
појединих 
организационих 
јединица

- поступање у складу са интерном регулативом
и континуирано сагледавање потребе за 
увођењем нове 

Средњи ризик
(оцена 4)

6. Други
значајни
ризици

6.1. Ризик увођења 
неадекватног 
производа 
6.2. Ризик неадекватног
поверавања послова 
трећим лицима

- поступање у складу са интерним актима 
којима се дефинишу послови поступања у вези
са поверавањем послова трећим лицима,  као и
планирањем развоја производа

Средњи ризик
(оцена 4)

Укупне оцене појединачних група ризика су приказане као просечне оцене припадајућих типова
ризика. У оквиру дефинисаних типова ризика, могу се утврдити и подтипови ризика, који се
појединачно оцењују у регистру ризика, а на основу наведене методологије.
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I УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ “АМС ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О. БЕОГРАД

Седиште Рузвелтова 16, Београд

Матични број 17176471

ПИБ 100000563

Делатност 6512 – Неживотно осигурање

Акционарско  друштво  за  осигурање  „АМС  Осигурање“  а.д.о.  Београд  (у  даљем  тексту:
Друштво), са седиштем у улици Рузвелтова 16, основано је решењем Савезног министарства
за финансије, издавањем дозволе за рад број 4/1-12-177/97 од 19.01.1998. године. Друштво је
основано у складу са Законом о осигурању имовине и лица (''Сл. лист СРЈ'',  бр.  30/96) и
уписано у судски регистар код Привредног суда у Београду 30. јануара 1998. године Решењем
број 1-Фи-884/98, у регистарском улошку 4-60-00.

У складу са  Законом о  регистрацији  привредних субјеката  (''Сл.  гласник РС'',  бр.  55/04),
Друштво је 27. јуна 2005. године извршило превођење у Регистар привредних субјеката под
бројем  БД  44942/2005.  Mатични  број  Друштва  је  17176471,  ПИБ  100000563,  а  шифра
делатности је 65.12.

Друштво је у 2012. години извршило усаглашавање са  Законом о привредним друштвима
("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011). 

Од  2014.  године  Друштво  је  регистровано  за  обављање  послова  свих  врста  неживотних
осигурања сходно Решењу ИО Народне банке Србије,  број  68 од 17.12.2013. године.  Код
Агенције  за  привредне  регистре  промена  је  уписана  дана  06.01.2014.године  под  бр.  БД
139179/2013. 

Друштво има дозволу за обављање следећих врста неживотних осигурања и то:

1)  осигурање  од  последица  незгоде,  укључујући  осигурање  од  повреда  на  раду  и
професионалних обољења, које покрива:

• уговорену новчану накнаду за случај незгоде
• накнаду због уговорених трошкова за случај незгоде
• комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке
• исплату због последица повреде или оштећења здравља или због смрти путника;

2) добровољно здравствено осигурање, које покрива:
• уговорену новчану накнаду за случај болести
• накнаду уговорених трошкова лечења
• комбинацију исплата из подтачке (1) и (2) ове тачке;

3)  осигурање моторних  возила,  које  покрива  штете  на  моторним  возилима  на  сопствени
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погон, осим шинских возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива
губитак тих возила;

4) осигурање шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно губитак
тих возила;

5)  осигурање  ваздухоплова,  које  покрива  штете  на  ваздухопловима,  односно  губитак
ваздухоплова;

6) осигурање пловних објеката, које покрива штете на пловним објектима, односно губитак
пловних објеката (морских, речних, језерских и каналских);

7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно губитак робе без обзира на
врсту превоза;

8) осигурање имовине од пожара и других опасности, које покрива штете на имовини које
настану  услед пожара,  експлозије,  олује  и  других природних  непогода,  атомске енергије,
клизања и слегања тла, осим штета које покривају осигурања из тачке 3)-7) овог члана;

9) остала осигурања имовине, која покривају штете на имовини настале због лома машина,
провалне крађе, лома стакла, града, мраза или других опасности осим штета које покривају
осигурања из тачке 3)-8) овог члана;

10)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  моторних  возила,  које  покрива  све  врсте
одговорности због употребе моторних возила на сопствени погон на копну, укључујући и
одговорност при транспорту;

11)  осигурање  од  одговорности  због  употребе  ваздухоплова,  које  покрива  све  врсте
одговорности због употребе ваздухоплова, укључујучи и одговорност при транспорту;

12)  осигурање од одговорности  због  употребе пловних  објеката,  које  покрива све  врсте  
одговорности због употребе пловних објеката, укључујучи и одговорност при транспорту;

13)  осигурање од опште одговорности  за  штету које покрива остале  врсте  одговорности,
осим одговорности из тач. 10)-12) овог члана;

14) осигурање кредита, које покрива :

• ризик од неплаћања, односно кашњења у плаћању због несолвентности или других
догађаја или поступака

• извозне  кредите  и  остале  ризике повезане са  извозом,  трговином и  улагањима на
домаћем и страном тржишту

• кредите који се исплаћују у ратама
• хипотекарне и ломбардне кредите
• пољопривредне кредите
• остале кредите и зајмове;

 15) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника;

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 5/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

 16) осигурање финансијских губитака, које покрива финансијске губитке због:

• губитка запослења
• неповољних прихода
• лошег времена
• изгубљене добити
• непланираних општих трошкова
• непланираних трошкова пословања
• губитка тржишне вредности
• губитка закупнине, односно прихода
• посредних пословних губитака, осим губитака из подтачке 1-8 ове тачке
• осталих непословних губитака
• осталих финансијских губитака;

17) осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и
друге трошкове поступка;

18) осигурање помоћи на путовању, које покрива помоћ лицима која наиђу на проблеме на
путовању,  односно  у  другим  случајевима  одсутности  из  пребивалишта  или  боравишта.

Послове из претходног става Друштво је обављало у земљи и иностранству.

1.2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

Друштво  послује  као  јавно  акционарско  друштво  са  дводомним  управљањем.  Органи
Друштва су:

1. Скупштина акционара;
2. Надзорни одбор;
3. Извршни одбор

Управу Друштва чине Надзорни и Извршни одбор.

1.2.1.  ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА 2016.
ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) примењује сопствени Кодекс
корпоративног  управљања  (бр.  01-783  од  14.07.2014.  године),  којим  је  уређен  начин
управљања  и  надзор  над  Друштвом  у  сврху  заштите  права  акционара  Друштва.  Кодекс
корпоративног управљања је доступан акционарима у седишту Друштва, а запослени тексту
Кодекса могу приступити и преко интерног file server-a (INTDOC). 

Друштво улаже значајне напоре у циљу поштовања Закона о осигурању, Закона о привредним
друштвима,  аката  донетих  од  стране  Народне  банке  Србије,  Статута  и  интерних  аката
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Друштва,  као  и  усвајању  међународних  стандарда  и  праксе,  унапређујући  свој  систем
корпоративног управљања.

Кодексом  корпоративног  управљања  успостављају  се  принципи  корпоративне  праксе  и
организационе  културе  у  складу  са  којима  ће  се  понашати  носиоци  корпоративног
управљања,  а  нарочито  у  вези  са  правима  акционара,  јавношћу  и  транспарентношћу
пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да
омогући  равнотежу  утицаја органа  Друштва,  конзистентност  система  контроле  и  јачање
поверења акционара.

Структура корпоративних органа и тела

Постојање и начин рада органа у Друштву уређени су и усклађени према постојећој законској
регулативи.

Скупштина акционара

Скупштина акционара је највиши орган Друштва, преко ког акционари доносе и одобравају
основне  корпоративне  одлуке.  Делокруг  и  начин  рада  Скупштине  акционара  Друштва
регулисани су одредбама Закона о осигурању, Закона о привредним друштвима, Статутом
Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара.

У 2016. години одржано је пет седница Скупштине акционара, и то редовна седница дана
28.04.2016. године, а ванредне седнице 10.06., 30.09., 14.11. и 30.12.2016. године. Седнице
Скупштине  акционара  су  сазиване  у  складу  са  важећим  прописима  и  интерним  актима
Друштва.

Акционари  Друштва  су  благовремено  добијали  релевантне  информације  о  пословању
Друштва, учествовали у раду и гласали на седници Скупштине акционара, учествовали у
именовању  и  разрешењу  чланова  Надзорног  одбора,  и  остварили  сва  друга  законска  и
статутарна права. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора (на дан 31.12.2016. године): 

Име и презиме Функција

1. Чедомир Јањић Председник надзорног одбора

2. Борко Драшковић Члан надзорног одбора

3. Драган Игњатовић Члан надзорног одбора

4. Снежана Спасеновић Члан надзорног одбора

5. Николина Вучетић Зечевић Члан надзорног одбора

6. Драган Гуџев Члан надзорног одбора
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Име и презиме Функција

7. Срђан Букилица Члан надзорног одбора

Надзорни  одбор  је  орган  који  утврђује  пословну  стратегију  Друштва,  врши  надзор  над
пословањем,  утврђује  стратегију  управљања  ризицима,  одговоран  је  за  контролу
финансијских  и  рачуноводствених  активности  Друштва,  као  и  праћење  усклађености  са
законима и  другим прописима  и  извештавање Скупштине акционара  по овим питањима,
односно врши и друге послове прописане законским, односно прописима Друштва. 

Ефикасан,  стручан  и  независан  Надзорни  одбор  суштински  је  важан  за  имплементацију
добре праксе корпоративног управљања.

Задаци и дужности, састав, избор и разрешење чланова, делокруг и начин рада Надзорног
одбора  Друштва  регулисани  су  одредбама  Закона  о  осигурању,  Закона  о  привредним
друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора.

У  сврху  процене  рада  Надзорног  одбора,  на  годишњој  Скупштини  акционара  Друштва
разматран је и усвојен Извештај о раду Надзорног одбора за 2015. годину, као и Извештај
Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом
интерне ревизије.

Надзорни одбор Друштва, сходно Статуту који је важио до добијања Решења Народне банке
Србије Г. бр. 325 од 18.01.2017. године, којим је утврђено да су испуњени услови који су
Законом о осигурању  („Сл. гласник РС“ бр. 139/2014)  прописани за обављање делатности
осигурања је чинило седам чланова, изабраних од стране Скупштине акционара, по добијеној
сагласности  Народне  банке  Србије.  Чланови  Надзорног  одбора  су  у  току  2016.  године
редовно присуствовали седницама и узимали учешће у раду Надзорног одбора. 

Сагласно одредбама Статута Друштва бр. 01-690 од 20.06.2016. године, који се примењује од
добијања Решења Народне банке Србије којим је утврђено да су испуњени услови који су
Законом о осигурању прописани за обављање делатности осигурања, Надзорни одбор чини
девет чланова, од чега је најмање трећина независних чланова.

Накнаде  председнику  и  члановима  Надзорног  одбора  утврђене  су  одлуком  Скупштине
Друштва.

Између чланова Надзорног одбора и Друштва није било сукоба интереса.

Сходно  наведеном,  Надзорни  одбор  је  благовременим  информисањем  и  прикупљањем
неопходних  података  за  рад  и  одлучивање  вршио  сталну  контролу  над  управљањем
Друштвом.

У току 2016. године одржано је 27 седница Надзорног одбора.
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Извршни одбор

Чланови Извршног одбора су именовани на предлог Надзорног одбора. Извршни одбор чине
три члана (председник и два члана).

Извршни одбор води послове Друштва, одређује унутрашњу организацију Друштва, одговара
за  тачност  пословних  књига  и  финансијских  извештаја,  извршава  одлуке  Скупштине
Друштва, и обавља остале послове у складу са законским и прописима Друштва.

Законом  о  осигурању  („Сл.  гласник  РС“  бр.  139/2014)  укинута  је  функција  генералног
директора као законског заступника Друштва. У складу са  истим,  Друштво представља и
заступа председник Извршног одбора. При закључивању правних послова и предузимању
правних радњи из свог делокруга, председник Извршног одбора је дужан да обезбеди потпис
једног члана Извршног одбора. 

Добијањем  Решења  Народне банке Србије којим је утврђено да су испуњени услови који
Законом о осигурању прописани за обављање делатности осигурања стекли су се услови за
формирање  нових  органа  Управе,  па  је  тако  од  10.02.2016.  године  законски  заступник
Друштва председник Извршног одбора.

Делокруг  и  начин рада  Извршног  одбора,  као  и  председника Извршног  одбора  Друштва
регулисани су Статутом Друштва и Пословником о раду Извршног одбора.

Извршни одбор Друштва чине три члана, укључујући и председника. До 10.11.2016. године,
Извршни одбор је функционисао у саставу:

1. Вучета Мандић, председник Извршног одбора

2. Мирко Бутулија, члан Извршног одбора

3. Бранислава Белошевац, члан Извршног одбора

На дан 31.12.2016. године Друштво је,  сходно овлашћењу датом од стране надлежног
органа Друштва, заступао, без ограничења, Мирко Бутулија, члан Извршног одбора.

 РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Сачињавање,  разматрање,  усвајање  и  објављивање  финансијских  извештаја  Друштво
спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима.

На годишњој Скупштини акционара Друштва усвојен је Извештај  овлашћеног ревизора о
извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва са стањем на дан 31.12.2015. године.
Наведени извештај је сачинио екстерни ревизор изабран од стране Скупштине Друштва.

На својој ванредној седници, одржаној 30.09.2016. године, Скупштина акционара је изабрала
овлашћеног  екстерног  ревизора  за  обављање  послова  ревизије  финансијских  извештаја
Друштва  за  2016.  годину.  Поступајући  у  складу  са  Законом  о  осигурању,  на  предлог
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Надзорног одбора за избор друштва за ревизију Народна банка Србије је дала  претходну
сагласност.

Наведеним радњама обезбеђена је независност и објективност екстерног ревизора у поступку
ревизије финансијских извештаја Друштва.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са изменама и допунама Статута Друштва, као основног општег акта, а поштујући
захтеве  новог  Закона  о  осигурању, у  наредном периоду  биће извршене  измене  и  допуне
Кодекса корпоративног управљања Друштва.

1.3. ПРЕГЛЕД АКЦИЈА И АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА У 2016. ГОДИНИ

Вредност  капитала  по  финансијским  извештајима  за  2016.  годину  износи  641.723.400,00
РСД, од чега акцијски капитал који се односи на обичне акције на дан 31.12.2016. године
износи 486.923.400,00 РСД, а акцијски капитал који се односи на преференцијалне акције на
дан  31.12.2016.  године износи  154.800.000,00  РСД.  Номинална  вредност  по појединачној
преференцијалној и обичној акцији износи 1.548,00 РСД.

Преглед акционара са највећим учешћем у капиталу са обичним акцијама

Рбр Назив Бр.акција Капитал Учешће

1. АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ 147.050 227.633.400 46,7493%

2. АУТО-МОТО ДРУШТВО РАКОВИЦА 23.900 36.997.200 7,5982%

3. ПД АМСС Д.О.О. БЕОГРАД 23.000 35.604.000 7,3120%

4. MONPHREY LTD. 15.500 23.994.000 4,9277%

5. АУТО-МОТО КЛУБ Н. БЕОГРАД Д.О 15.400 23.839.200 4,8959%

6. АУТО-МОТО САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ 12.750 19.737.000 4,0534%

7. АУТО-МОТО ДРУШТВО ГРОЦКА 6.460 10.000.080 2,0537%

8. АУТО-МОТО ДРУШТВО К.МИТРОВИЦА 6.290 9.736.920 1,9997%

9. АМК ЈЕДИНСТВО 6.000 9.288.000 1,9075%

10. АУТО-МОТО ДРУШТВО П. РИНЧИЋ 5.350 8.281.800 1,7008%

Преглед акционара са највећим учешћем у капиталу са преференцијалним акцијама

Рбр Назив Бр.акција Капитал Учешће

1. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД -КАСТОДИ РН-КС 38.024 58.861.152 38,0240%

2. UTC COMPANY D.O.O. BEOGRAD US 18.045 27.933.660 18,0450%

3. DANSKE INVEST TRANS-BALKAN FUN 6.236 9.653.328 6,2360%
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4. INFINITIV D.O.O. 4.750 7.353.000 4,7500%

5. АМС ПАРТНЕР ДОО 2.834 4.387.032 2,8340%

6. PEAGUS INVESTMENTS LIMITED 2.638 4.083.624 2,6380%

7. CONVEST A.D. NOVI SAD -ZBIRNI RAČUN 2.399 3.713.652 2,3990%

8. DAJ INVEST LIMITED 2.399 3.713.652 2,3990%

9. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД -КАСТОДИ РН-КС 2.241 3.469.068 2,2410%

10. PROINVESTMENTS A.D. 1.919 2.970.612 1,9190%

Број издатих акција

Врста акција ИСИН број ЦФИ код Број издатих акција

Обичне RSAMSOE64799 ESVUFR 314.550

Приоритетне RSAMSOE55342 EPNXPR 100.000

Укупно 414.550

1.4. БИТНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ
ГОДИНЕ

Закон  о  осигурању  („Службени  гласник  РС“  бр.  139/2014,  у  даљем  тексту:  Закон)  je
предвидео обавезу Друштва да усклади своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе,
организацију  и  акте  са  одредбама  Закона.  Током  2016.  године,  Друштво  је  вршило
усклађивање напред наведеног са одредбама Закона, уз уважавање сугестија Народне банке
Србије. Дана 18.01.2017. године, Друштво је примило Решење Народне банке Србије, Г. бр.
325 од 18.01.2017.  године,  којим је  утврђено да  је   ускладило своје пословање,  имовину,
капитал, обавезе, органе, организацију и акте са одредбама Закона. Друштво је, у складу са
истим, добило дозволу за обављање свих врста неживотних осигурања наведених у члану 9.
Закона.  Добијањем наведеног Решења, стекли су се услови за формирање органа Управе, у
складу  са  одредбама  Статута  Друштва,  па  су  дана  10.02.2017.  године  именовани  нови
чланови Надзорног и Извршног одбора.

1.5. БИТНИ ДОГАЂАЈИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ  01.01.2016-31.12.2016.
ГОДИНЕ

По почетном стању нераспоређена добит Друштва износила је 57.720.693,27 динара, од чега
нераспоређена добит ранијих година износи 41.632.603,17 и нераспоређена добит за 2015.
годину у износу од 16.088.090,10 динара, и иста је Одлуком о расподели добити бр.01-504
распоређена на следећи начин:

• исплаћена је дивиденда власницима преференцијалних акција за 2015.годину у износу
од 6.966.000,00 дин;

• добит у износу од 50.754.693,27 динара остаје нераспоређена.
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Стање нераспоређене добити је увећано за нето добит 2016.године у износу од 87.406.020,03
РСД, тако да нераспоређена добит Друштва на крају године износи укупно 138.160.713,30
РСД.

Понуда услуга осигурања Друштва, у току 2016. године, проширена је за врсту осигурања
помоћи на путу, са циљем потенцијалног проширења и развоја повезаних услуга намењених
клијентима Друштва за време путовања у иностранство.

Народна  банка  Србије  је  у  периоду  од  28.  марта  до  28.  јула  2016.  године  извршила
непосредну  контролу  пословања  „АМС  Осигурање“  а.д.о.  Београд  (у  даљем  тексту:
Друштво),  у  складу  са  одребама  Закона  о  осигурању  („Сл.  гласник  РС“  бр.  139/2014).
Предмет  непосредне  контроле  су  биле  следеће  активности  пословања:  инвестициона
активност, пословно планирање, тржишно понашање, имовинска осигурања и поређење са
искуством и праћење довољности резерве за преносне премије и резервисане штете. Дана
04.08.2016.  године  Друштво  је  примило  записник  о  непосредној  контроли  пословања,
извршеној у наведеном периоду (КГ бр. 2899/1/16 УНФИ II 751/5/16 од 02.08.2016., дел. бр.
Друштва 01-915 од 04.08.2016. године), на који Друштво даје примедбе у законском року од
20 дана. Решењем Народне банке Србије Г. бр. 324 од 18.01.2017. године (заведен у Друштву
под бр. 01-46 од 18.01.2017. године), Друштву су изречене мере надзора и остављени рокови
за поступање, у складу са којима је Друштво Народној  банци Србије доставило доказе о
поступању дана 31.01.2017. године и дана 17.02.2017. године. 

Дана  25.08.2016. године Друштво је  примило записник о  посредној  контроли пословања,
извршеној у периоду 28.07.-18.08.2016. (КГ бр. 3065/1/16 УНФИ II 1453/2/16 од 22.08.2016.,
дел.  бр.  Друштва  01-984  од 25.08.2016.  године),  као  и  допуну  тог  записника,  на  које  је
Друштво упутило примедбе у остављеном року. Решењем Народне банке Србије Г. бр. 7697
од 07.10.2016. године (заведен у Друштву под бр. 01-1145 од 11.10.2016. године), Друштву је
изречена мера надзора – разрешење чланова Управе, у складу са којом је Друштво поступило
дана 10.11.2016. године.

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

1. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
2. КАБИНЕТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
3.  ДИРЕКЦИЈА ОСИГУРАЊА
3.1. СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
3.1.1. Служба за композитну продају
3.1.2. Служба за администрацију
3.1.3. Служба продајне мреже
3.2. СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНУ ПРОДАЈУ
3.2.1. Служба за продају
3.2.2. Служба за преузимање ризика (underwriting)
3.2.3. Служба за преузимање ризика имовинских осигурања, саосигурање и реосигурање
3.3. СЕКТОР ЗА ПРИЈАВУ, ПРОЦЕНУ И ЛИКВИДАЦИЈУ ШТЕТА
3.3.1. Служба за пријем и процену штета
3.3.1.1. Одељење пријема одштетних захтева
3.3.1.2. Одељење процене штета
3.3.2. Служба за ликвидацију штета
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3.3.2.1. Одељење за ликвидацију штета на стварима и имовини
3.3.2.2. Одељење за ликвидацију штета на лицима
3.3.3. Служба за правно регулисање одштетних захтева
3.3.4. Служба за откривање и спречавање превара у осигурању
3.4. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ
3.4.1. Служба за развој производа
3.4.2. Служба за маркетинг
4. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОДРШКУ ОСИГУРАЊУ
4.1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, ПЛАН И АНАЛИЗУ
4.1.1. Служба за рачуноводство
4.1.2. Служба за финансијску оперативу
4.1.3. Служба за обраду доспелости и наплату потраживања
4.1.4. Служба за контролинг и извештавање
4.2. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4.2.1. Служба за корпоративно право
4.2.2. Служба за уговорно право и правну подршку развоја производа
4.2.3. Служба за заступање и наплату потраживања из спорова
4.3. СЕКТОР ЗА ИТ
4.3.1. Служба за системску подршку и network менаџмент
4.3.2. Служба за информациони систем
4.4. СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ
4.4.1. Служба за набавку
5. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
6. СЕКРЕТАРИЈАТ
7. ХР
8. АКТУАРСКА ФУНКЦИЈА

9. САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. САРАДНИК ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ

2.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2016. године Друштво броји укупно 405 запослених радника, следеће старосне 
структуре:

Број година
живота

Број запослених
на дан

31.12.2016.

Do 20 1

20-25 13

26-30 50

31-35 65

36-40 62

41-45 61

46-50 47

51-55 35
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Број година
живота

Број запослених
на дан

31.12.2016.

56-60 52

Преко 61 19

Σ 405

Табела 1. Структура запослених по годинама живота

Просечан број запослених јануар-децембар 2016

Месец
Сати радника у

обрачуну по
месецима

Фонд сати по
месецима

Управа Прибава
Ликвидација

штета
Депоновање и

улагање
Укупно

Јануар 58.646 168 71 239,08 39 0 349,08
Фебруар 58.123 168 71 235,97 39 0 345,97
Март 63.829 184 71 235,90 40 0 346,90
Април 59.095 168 68 243,76 40 0 351,76
Мај 61.926 176 68 243,85 40 0 351,85
Јун 61.508 176 68 241,48 40 0 349,48
Јул 59.595 168 69 244,73 40 1 354,73
Август 64.414 184 70 239,08 40 1 350,08
Септембар 60.374 176 73 229,03 40 1 343,03
Октобар 57.193 168 73 227,43 39 1 340,43
Новембар 59.619 176 73 225,74 39 1 338,74
Децембар 58.731 176 71 225,74 39 1 338,74

Просек 60.254 174 70,50 235,98 39,58 0,5 346,73
Табела 2. Просечан број запослених за 2016. годину на бази сати радника

2.2. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Трансакције са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима из органа
управе и надзора за период 01.01-31.12.2016. години су приказане у табели:

Рач. Опис 
Почетно стање Салдо

Дугује Потражује Дугује Потражује

150 Дати аванси за залихе и услуге 28.800,00 0,00 14.600,00 0,00

159 Исправка вредности датих аванса 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00

201
Потраживања по основу премије неживотних 
осигурања 

1.009.053,85 297.107,27 589.195,98 0,00

207 Остали купци и остала потраживања 1.836.438,57 6.000,00 360.218,07 0,00

209
Исправка вредности потраживања по основу премије, 
учешћа у накнади штета и потраживања од осталих 
купаца 

0,00 2.464.136,68 0,00 526.491,09

211 Дати аванси по осталим основима 310.565,12 0,00 310.565,12 0,00

219
Исправка вредности потраживања из специфичних 
послова 

0,00 310.565,12 0,00 310.565,12
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228 Остала потраживања 8.394,94 0,00 8.394,94 0,00

229 Исправка вредности других потраживања 0,00 8.394,94 0,00 37.722,94

300 Акцијски капитал 0,00 269.132.184,00 0,00 269.132.184,00

430 Обавезе по основу штета и уговорених износа у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00

445
Обавезе за провизију из послова осигурања, 
саосигурања и реосигурања 

0,00 2.659.178,21 0,00 2.426.216,51

464 Обавезе према добављачима 0,00 3.428.287,84 0,00 4.399.938,96

466 Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 0,00 0,00 0,00 0,00

469 Остале обавезе 0,00 19.533,00 0,00 11.342,00

III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У 2016. ГОДИНЕ

3.1. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА У 2016. ГОДИНИ

Резултати  пословања  Друштва  приказани  кроз  број  закључених  уговора  по  врстама
осигурања у претходне три године.

Број закључених уговора у осигурању за претходне три године

ВО Опис 2014 2015 2016
Индекс

(5:3)
Индекс

(5:4)

1 2 3 4 5 6 7

01 Осигурање од последица незгоде 6.935 9.032 9.876 142,41 109,34

02 Добровољно здравствено осигурање 13.754 18.858 21.531 156,54 114,17

03 Осигурање моторних возила 9.673 9.874 10.926 112,95 110,65

04 Осигурање шинских возила 1 0 0 / /

05 Осигурање ваздухоплова 0 0 1 / /

06 Осигурање пловних објеката 0 0 2 / /

08
Осигурање имовине од пожара и других 
опасности

73 139 189 258,90 135,97

09 Остала осигурања имовине 204 404 414 202,94 102,48

10
Осигурање од одговорности због употребе
моторних возила

184.504 188.942 182.560 98,95 96,62

11
Осигурање од одговорности због употребе
ваздухоплова

0 0 1 / /

12
Осигурање од одговорности због употребе
пловних објеката

2 20 66 3.300,00 330,00

13 Осигурање од опште одговорности 27 348 476 1.762,96 136,78

16 Осигурање финансијских губитака 0 1 6 600,00

17 Осигурање правне заштите 12 23 65 541,67 282,61

Укупно: 215.185 227.641 226.113

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 15/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

3.2. РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА

Режијски  додатак  у  укупној  премији  осигурања  и  саосигурања  у  2016.  години  износи
612.157.450,45 по свим врстама осигурања и саосигурања, а структура у укупној премији
осигурања и саосигурања у 2016. години је следећа:

Врста осигурања Премија Превентива
Техничка
премија

Режијски
додатак

Oсигурање од последице незгоде 26.231.234,00 655.788,09 19.673.411,01 5.902.034,90

Добровољно здравствено осигурање 35.811.447,40 895.292,82 20.591.575,62 14.324.578,96

Oсигурање моторних возила 301.492.653,10 3.014.926,36 223.104.555,66 75.373.171,08

Oсигурање ваздухоплова 32.524.991,06 0,00 22.767.493,74 9.757.497,32

Oсигурање пловних објеката 6.706.373,67 67.063,74 3.621.441,78 3.017.868,15

Oсигурање имовине од пожара и других опасности 19.290.788,64 578.723,69 9.645.394,24 9.066.670,71

Oстала осигурања имовине 27.875.844,80 836.275,45 13.937.922,19 13.101.647,16

Oсигурања од одговорности због употребе моторних 
возила

2.296.659.848,48 45.014.670,22 1.801.270.270,61 450.374.907,65

Oсигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова

9.207.616,21 92.076,16 6.813.636,00 2.301.904,05

Oсигурање од одговорности због употребе пловних 
објеката

994.204,49 19.884,10 676.059,03 298.261,36

Oсигурање од опште одговорности 14.387.817,90 287.756,47 7.625.543,20 6.474.518,23

Oсигурање финансијских губитака 31.131,46 0,00 16.499,66 14.631,80

Oсигурање трошкова правне заштите 947.068,46 9.470,64 568.241,07 369.356,75

Премија неживотних осигурања 2.772.161.019,67 51.471.927,74 2.130.312.043,81 590.377.048,12

Саосигурања - незгода 11.861.348,57 296.533,71 8.896.011,43 2.668.803,43

Саосигурања – добровољно здравствено осигурање 15.808.140,01 395.203,49 9.089.680,53 6.323.255,99

Саосигурања – осигурање моторних возила каско 2.846.423,39 28.464,23 2.106.353,24 711.605,92

Саосигурања – осигурање имовине од пожара и других 
опасности

16.777.290,42 503.318,71 8.388.645,21 7.885.326,50

Саосигурања – остала осигурања имовине 6.678.037,71 200.341,17 3.339.018,82 3.138.677,72

Саосигурања – осигурање од опште одговорности 754.998,90 15.099,98 400.149,41 339.749,51

Саосигурања – осигурање финансијских губитака 1.516.985,00 0,00 804.002,40 712.983,26

Премија неживотних саосигурања 56.243.224,66 1.438.961,29 33.023.861,04 21.780.402,33

Укупно (премија осигурања и саосигурања  
неживотних осигурања)

2.828.404.244,33 52.910.889,03 2.163.335.904,85 612.157.450,45

3.3. УКУПНИ ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

а) Приходи

Ред
.бр.

Опис Износ

1 Приходи од премије осигурања и саосигурања 2.780.914.090,61

а) Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 2.828.404.244,33
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Ред
.бр.

Опис Износ

б) Премија пренета у саосигурање-пасива (3.633.476,19)

ц) Премија пренета у реосигурање (56.042.170,72)

д) Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и
саосигурања 12.185.493,19

2 Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурња 17.500,00

3 Остали пословни приходи 72.677.126,40

Укупно: 2.853.608.717,01

б) Расходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 283.805.913,82

а) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95

б) Допринос за превентиву 52.910.889,03

ц) Допринос гарантном фонду 116.057.658,84

д) Доприноси прописани посебним законима 0,00

2 Расходи накнада штета и уговорених износа 933.758.690,48

а) Ликвидиране штете неживотних осигурања 739.957.172,83

б) Расходи извиђаја, проценe, ликвидацијe и исплате накнада штета и уговорених 
износа 165.861.312,58

ц) Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања 37.865.033,88

д) Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета (9.322.982,08)

е) Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета (601.846,73)

3 Резервисане штете - повећање 153.258.930,93

4 Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари (58.555.491,46)

5 Смањење осталих техничких резерви-нето (98.000,00)

6 Повећање осталих техничких резерви - нето 132.629.000,00

Укупно: 1.444.799.043,77

Пословни Добитак

Ред.бр. Опис Износ

1 а) Добитак-бруто пословни резултат 1.408.809.673,24

3.4. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА
ОСИГУРАЊА ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

а) приходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Приходи од зависних придружених правних лица и од заједничких подухвата 3.582.853,57
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Ред.
бр.

Опис Износ

2 Приходи од камата 83.027.869,78

3
Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава којa се исказују по 
фер вредности кроз биланс успеха 60.903.077,17

4 Приходи од улагања од непокретности 6.995.488,57

5 Добици од продаје хартија од вредности 0,00

6 Позитивне курсне разлике из активности инвенстирања 14.619.519,68

7 Остали приходи по основу инвестиционе активности 1.093.831,75

Укупно: 170.222.640,52

б) расходи

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Расходи по основу улагања у непокретности 0,00

2
Расходи по основу усклађивања вредности финансијских средстава којa се исказују
по фер вредности кроз биланс успеха 10.904.635,82

3 Негативне курсне разлике из активности инвенстирања 2.415.250,30

4 Губици при продаји хартија од вредности 12.062.552,00

5 Остали расходи по онову инвестиционих активности 104.611.184,89

Укупно: 129.993.623,01

Добитак из инвестиционе активности

Ред.
бр.

Опис Износ

1 а) Добитак из инвестиционе активности 40.229.017,51

3.5. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Трошкови прибаве 870.368.718,04

а) Провизија 92.999.637,80

б) Остали трошкови прибаве 708.755.358,67

ц) Промена разграничених трошкова прибаве-смањење 68.613.721,57

2 Трошкови управе 352.483.804,07

а) Амортизација 5.163.190,42

б) Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 211.682.026,94

ц) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 135.597.640,01

д) Остали трошкови управе 40.946,70

3 Остали трошкови спровођења осигурања 0,00

4 Провизија од реосигурања (3.654.992,42)

Укупно: 1.219.197.529,69
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3.6. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Пословни Добитак-нето пословни резултат 229.841.161,06

2
Финансијски приходи осим финансијских прихода по основу инвестиционe 
активности

1.706.208,13

3
Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине која служи за 
обављање делатности

211.945.082,00

4 Остали приходи 4.493.740,81

5
Финансијски расходи осим финансијских расхода по основу инвестиционих 
активности

(1.480.172,07)

6
Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине која служи за 
обављање делатности

(303.809.103,05)

7 Остали расходи (10.270.142,08)

Укупно: 132.426.774,80

3.7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Добитак из редовног пословања пре опорезивања 132.426.774,80

2
Нето губитак пословања који се обуставља, негативни ефекти промене 
рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода

(7.410.064,52)

Укупно: 125.016.710,28

3.8. НЕТО ДОБИТАК

Ред.
бр.

Опис Износ

1 Добитак пре опорезивања 125.016.710,28

2 Порез на добитак (40.409.835,60)

3
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених 
пореских обавеза

2.799.145,35

Укупно: 87.406.020,03

3.9. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ

Опис 31.12.16 31.12.15

Резерве за преносне премије 1.412.400.548,90 1.275.940.042,09

Резерве за неистекле ризике 354.138.000,00 370.253.000,00

Резервисане штете 1.183.894.765,66 1.006.611.848,06

Укупно 2.950.433.314,56 2.652.804.890,15
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III ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ

    у 000

Oпис
2016.

Износ %

Хартије од вредности и инструменти тржишта новца које су издали Република Србија, 

државе чланице Европске уније или организације за економску сарадњу и развој, 

централне банке држава чланица Европске уније или држава чланица наведене 

организације, односно за које гарантује неки од наведених субјеката

1.733.807 58,76%

Дужничке хартије од вредности којима се тргује на тржишту хартија од вредности 

ускладу са законом
0

Акције којима се тргује на тржишту хартија од вредности у складу са законом 105.184 3,57%

Акције којима се не тргује на тржишту хартија од вредности ако је њихов издавалац 

правно лице које има седиште у Републици Србији
0

Непокретности и друга стварна права на непокретностима – ако су уписане у земљишне, 

односно друге јавне књиге у Републици, ако доносе принос, ако је њихова куповна цена 

одређена на основу процене овлашћеног процењивача и ако су без терета

363.550 12,32%

Депозити ко банака које имају седиште у Републици Србији 589.969 20%

Готовина у благајни и на рачуну друштва за осигурање 77.823 2,64%

Резерве за преносне премије, резервисане штете и остале техничке резерве које падају на

терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара, до висине њихове књиговодствене

вредности

80.101 2,71%

Потраживања за недоспеле премије неистеклих неживотних осигурања, саосигурања и 

реосигурања
0 0%

∑ 2.950.434 100%

IV АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА

     
    у 000

Број ОПИС Износ

I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3+4+5) 746.886

1. Уплаћени основни капитал по основу обичних акција 486.923

2.
Резерве утврђене статутом и другим актима друштва, осим резерви повезаних с 
преференцијалним акцијама

0

3. Ревалоризационе резерве с нереализованим резултатима 165.505

4. Нераспоређени добитак ранијих година 50.755

5. Нераспоређени добитак текуће године, до 50% 43.703

II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (6+7+8) 154.800

6. Уплаћени основни капитал по основу преференцијалних акција 154.800

7. Резерве повезане с преференцијалним акцијама 0

8. Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал 0

Матични број: 17176471 ПИБ: 100000563 20/39



АМС Осигурање: Извештај о пословању за период 01.01 – 31.12.2016. године

Број ОПИС Износ

III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (9+10+11+12) 4.209

9. Нематеријална имовина (улагања) 4.209

10. Откупљене сопствене акције 0

11. Губитак текуће године и непокривени губитак ранијих година 0

12. Разлика недисконтованих и дисконтованих резервисаних штета 0

IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III) 897.477

V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО (13+14+15) 24.556

13.
Удели, односно акције других друштава за осигурање са седиштем у Републици 
Србији

22.860

14.
Нето износ улагања у инструменте субординираног дуга и друге дужничке 
инструменте правних лица у којима друштво има контролно учешће

0

15. Неликвидна средства 1.696

VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ (I+II-III-V) 872.921

16. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) Закона 0

17. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 2) Закона 0

18. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 3) Закона 0

VII
ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА 
СОЛВЕНТНОСТИ (VI-16-17-18)

872.921

VIII
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. Закона  Образац ЗМС-НО/РЕ)‒ 500.272

IX
РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 
НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. став 9. и члан 127. став 2.
Закона) VII-VIII ≥ 0

372.649

X
ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ И ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА (члан 128. став 1. 
Закона) VIII/IV ≤ 3

0,56

XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу с важећом дозволом за рад) 395.111

XII
РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. 
ЗАКОНА (члан 128. став 2. Закона) IV-XI ≥ 0

502.366
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V РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 

Шифра
ВО

Врста осигурања

Резервисане настале пријављене а нерешене штете
Износ

резервисаних
насталих

непријављених
штета 

Коефицијент за
резервацију

трошкова у вези
са решавањем

штете

Укупно
резервисане

штете

Укупно
резервисане

настале
пријављене а

нерешене
штете

Укупно
резервисане

настале
непријављене

штете

Укупно
број

Од тога
број

рентних
штета

Укупно износ
Од тога износ

рентних
штета

1 2 3 4 5 6 7=6*(3+5) 8=6*3 9=6*5

01 Осигурање од последица незгоде 29 0 2.622.406,09 0,00 4.746.109,09 1,21 8.939.760,65 3.181.602,02 5.758.158,63

02 Здравствено осигурање 1 0 51.500,00 0,00 3.810.467,07 1,21 4.685.484,17 62.481,74 4.623.002,43

03 Осигурање моторних возила 288 0 47.450.676,34 0,00 23.055.348,51 1,21 85.540.569,75 57.568.950,99 27.971.618,75

08
Осигурање имовине од пожара и других 
опасности

1 0 300.000,00 0,00 851.363,33 1,21 1.396.877,43 363.971,32 1.032.906,11

09 Остала осигурања имовине 1 0 650.000,00 0,00 1.329.799,54 1,21 2.401.967,51 788.604,53 1.613.362,98

10
Осигурање од одговорности због 
употребе моторних возила

1062 51 562.510.008,79 112.520.388,50 327.970.728,00 1,21 1.080.364.830,38 682.458.367,85 397.906.462,53

13 Осигурање од опште одговорности 4  364.100,00 0,00 101.823,35 1,21 565.275,79 441.739,86 123.535,93

УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 1386 51 613.948.691,22 112.520.388,50 361.865.638,88 xxxxx 1.183.894.765,68 744.865.718,31 439.029.047,37

УКУПНО: 1386 51 613.948.691,22 112.520.388,50 361.865.638,88 xxxxx 1.183.894.765,68 744.865.718,31 439.029.047,37

Укупно је резервисано 1.386 штета, које са трошковима износе 1.183.894.765,68 динара, од тога укупно резервисане настале пријављене а
нерешене штете износе 744.865.718,31 динара, а укупно резервисане настале непријављене  штете износе 439.029.047,37динара. 
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5.1. ПРИМЕНА УСЛОВА И ТАРИФА

Друштво  је  у  току 2016.  године,  као  једна  од  уговорних  страна,  закључивало  уговоре  о
осигурању, чији су саставни део важећи услови осигурања и обрачунавало премију на начин
предвиђен тарифама, уз  обавезно поштовање законских, подзаконских прописа и интерних
аката. Такође, Друштво је, по настанку штетног догађаја, своје обавезе утврђене уговором о
осигурању, чији су услови саставни део, редовно измиривало.

Током 2016. године, Извршни одбор Друштва донео је следеће нове и измењене услове и
тарифе:

 прво тромесечје - Q1:
 измена  услова и  тарифа  искључењем ризика смрти  услед болести  у  оквиру

оигурања од последица незгоде – (25.01.2016. године);
 доношење  Услова  осигурања  помоћи  за  време  путовања  и  боравка  у

иностранству (бр. 136 од 18.03.2016. године) и Тарифе осигурања помоћи за
време путовања и боравка у иностранству (бр. 137 од 18.03.2016. год.)

 измена Допунских услова за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају
од последица несрећног случаја – незгоде (бр. 134 од 18.03.2016. године);

 измена  Тарифе  осигурања  од  професионалне  одговорности  посредника  у
промету и закупу непокретности (бр. 135 од 18.03.2016. године).

 друго тромесечје – Q2:

- није било нових или измењених услуга осигурања;

 треће тромесечје – Q3:
 допуна услова и тарифа осигурања од последица незгоде –  укључењем ризика

од настанка професионалних обољења (15.09.2016. године); 
 измена  Тарифе  за  осигурање  од  одговорности  из  обављања  лекарске,

стоматолошке, фармацеутске и биохемијске делатности (бр. 471 од 15.09.2016.
године). 

 четврто тромесечје – Q4:

- није било нових или измењених услуга осигурања.

У првој половини 2016. године Друштво је услед захтева тржишта, модификовало услугу
осигурања лица од последица несрећног случаја – незгоде, искључењем ризика смрти услед
болести и сходно томе извршило измену и допуну Тарифе премија за осигурање лица од
последица  несрећног  случаја  –  незгоде.  У  циљу  проширења  и  употпуњавања  понуде,
Извршни одбор Друштва донео је у истом периоду услове и тарифе осигурања помоћи на
путовању,  у  циљу  употпуњења  понуде  путних  осигурања  другим,  повезаним  услугама.
Измене премијских стопа, спроведене су у тарифи осигурања од одговорности посредника
некретнина.
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У другој половини 2016. године, извршена је допуна услова и тарифа осигурања лица од
последица  несрећног  случаја  –  незгоде,  укључењем  ризика  од  настанка  професионалних
обољења, чиме је Друштво ускладило своју понуду са одредбама Закона о осигурању. Такође,
измењена је и тарифа осигурања од одговорности лекара.

5.2. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОДШТЕТНИМ ЗАХТЕВИМА

По поднетим одштетним захтевима у току године и пренетим из претходне године, Друштво
је  са  високом  ажурношћу  решавало  одштетне  захтеве,  а  исплата  је  вршена  истог  или
наредног дана од дана утврђивања висине накнаде по одштетном захтеву.

Просечан временски рок решавања штета у 2016 години од дана пријаве до дана решавања за
редовне штете износи 30,03 дана, а за штете у спору 650,27 дана, док просечан временски
рок од решавања до исплате штета за редовне износи 0,82 дана, а за штете у спору 0,11 дана.
Просечан временски рок од пријаве до ликвидације на укупном нивоу (за судске и редовне
штете) за 2016.годину износи 46,83 дана.

5.3.  БРОЈ И ИЗНОС РЕШЕНИХ ШТЕТА (РЕДОВНЕ И У СПОРУ) ПО ВРСТАМА
ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Шифра
ВО

Тип штете Укупно

01

Редовне Н
број 264

износ 24.375

Судске Н
број 0

износ 0

Укупно
број 264

износ 24.375

02

Редовне ДЗ
број 1.208

износ 38.053

Судске ДЗ
број 0

износ 0

Укупно
број 1.208

износ 38.053

03

Редовне AK
број 3.259

износ 178.711

Судске AK
број 4

износ 4.392

Укупно
број 3.263

износ 183.103

08

Редовне ПО
број 25

износ 8.214

Судске ПО
број 0

износ 0

Укупно
број 25

износ 8.214
09

Редовне ИО
број 548

износ 12.648
Судске ИО број 0
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износ 0

Укупно
број 548

износ 12.648

10

Редовне AO
број 3.134

износ 430.507

Судске AO
број 233

износ 80.268

Укупно
број 3.367

износ 510.775

13

Редовне ОД
број 8

износ 654

Судске ОД
број 2

износ 0

Укупно
број 10

износ 654

Укупно број: 8.685

Укупно износ: 777.822

У 2016. години укупно је решено 8.685 штета у износу од 777.822 хиљада динара.

VI ЗАШТИТА ПОРТФЕЉА ОСИГУРАЊА

Друштво  је  послове  осигурања,  обављало  у  складу  са  прописима,  стандардима  струке
осигурања и актуарским начелима, правилима управљања ризиком и пословним стратегијама
Друштва. У свом пословању, Друштво је поступало у складу са одредбама Правилника о
условима и начину саосигурања и реосигурања, и на тај начин обезбедило заштиту портфеља
осигурања:

1. Друштво је давало вишак ризика другим осигуравачима у саосигурање, на тај начин
обезбеђујући хоризонталну расподелу ризика;

2. Друштво је извршило и вертикалну расподелу ризика, односно изравнавање вишкова
ризика изнад сопственог самопридржаја путем реосигурања.

У периоду  од  01.01. – 31.12.2016.  године Друштво је имало  34 важећa, активнa уговора о
саосигурању. Од  тога,  27  уговора  се  односило  на  пратећа  саосигурања,  а  у  7  уговора  о
саосигурању  Друштво  је  било  водећи  саосигуравач.  У  делу  где  је  Друштво  водећи
саосигуравач,  најзначајнији  партнери  Друштва  су  били  Глобос  осигурање  и  Триглав
осигурање, док су код пратећих саосигурања најзначајнији партнери Друштва биле компаније
Дунав  осигурање,  Generali  осигурање  и  ДДОР  осигурање.  У  2016.  години  забележен  је
значајан тренд раста броја уговора о саосигурању и премије саосигурања у односу на 2015.
годину  као  део  политике  опрезног  наступа  на  тржишту,  дисперзије  ризика  и  потребе
удруживања капацитета у поступцима јавних набавки.

Такође, током 2016. године, Друштво је склопило и имало активних 7 уговора о реосигурању
за потребе заштите сопственог портфеља и то:
• уговоре о реосигурању вишка штета за аутоодговорност у Србији, као и за територију
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земаља потписница система Зелене карте са компанијом Дунав Ре, односно преко Удружења
осигуравача Србије, као чланица пула осигуравача;
• пропорционални уговор о ексцедентном реосигурању пожарних и техничких ризика,
са компанијом Wiener RE;
• пропорционални уговор о реосигурању међународног и домаћег карга са компанијом
Дунав Ре;
• пропорционални уговор о реосигурању опште одговорности са компанијом Дунав Ре;
• факултативне уговоре о реосигурању са компанијама Дунав Ре, односно Wiener RE.

Друштво је, водећи рачуна о потреби заштите портфеља, уговоре дефинисало или на бази
пропорционалних уговора о реосигурању вишка ризика, или на бази уговора о реосигурању
вишка штета, у складу са врстом осигурања, обимом портфеља конкретне врсте осигурања и
тржишних услова уговарања.

VII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

Друштво је у пословној 2016. години остварило укупне приходе од инвестирања средстава
осигурања у износу од 170.222.640,52 РСД.

По основу усклађивања вредности средстава који се исказују по фер вредности у износу од
60.903.077,17 РСД, док расходи по основу усклађивања вредности средстава који се исказују
по фер вредности износе 10.904.635,82 РСД. 

Приходи од зависних и придружених правних лица износе 3.582.853,57 РСД. Приходи од
улагања у непокретности у износу од 6.995.488,57 РСД.

Приходи  од камате  износе  83.027.869,78  РСД.  Губици при  продаји  хартија  од вредности
износе  12.062.552,00  РСД.  Позитивне  курсне  разлике из  активности  инвестирања  износе
14.619.519,68 РСД,  негативне курсне разлике износе 2.415.250,30 РСД.

Остали приходи по основу инвестиционе активности износе 1.093.831,75 РСД, а остали 
расходи расходи износе 104.611.184,89 РСД

9.1. ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

        индекс

Пораст укупне премије
осигурања

Фактурисана премија у обр. периоду
=

2.828.404.244,33
= 113,94Фактурисана премија у претходном

обр. периоду
2.482.350.701,69

Коефицијент разграничења
премије 2016

Преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 49,94
Премија осигурања остварена у обр.

периоду
2.828.404.244,33

Коефицијент разграничења
премије у претходном обр.

Преносна премија на крају
претходног обр.периода

= 1.275.940.042,09 = 51,40
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периоду
Премија осигурања остварена у

претходном обр. периоду
2.482.350.701,69

Кретање у висини преносне
премије у 2016

Укупна преносна премија на крају
обр.периода

=
1.412.400.548,90

= 110,69
Укупна преносна премија на почетку

обр. периода
1.275.940.042,09

Однос рез. и ликвидираних
штета у обрачунском

периоду

Износ резервисаних штета на крају
обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 152,21
Износ ликвидираних штета у обр.

периоду
777.822.206,71

Однос рез. и ликвидираних
штета на крају и почетку

обрач.периода

Износ резервисаних штета на крају
обр. периода

=
1.183.894.765,66

= 117,61
Износ резервисаних штета на

почетку обр. периода
1.006.611.848,06

VIII СТРУКТУРА ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

РБ ОПИС 31.12.2016. 31.12.2015.
Структура

2016. 2015.

СТАЛНА ИМОВИНА 1.248.130.843,78 1.890.023.951,74 29,48% 49,88%

1. Нематеријална улагања 4.209.253,98 4.417.316,58 0,10% 0,12%

2. Софтвер и остала права 10.935.107,40 11.962.224,62 0,26% 0,32%

3. Некретнине, постројења и опрема 825.125.701,79 840.173.936,61 19,49% 22,17%

4. Дугорочни финансијски пласмани 407.270.703,21 1.032.703.895,89 9,62% 27,26%

5. Остала дугорочна средства 590.077,40 766.578,04 0,01% 0,02%

ОБРТНА ИМОВИНА 2.985.402.287,97 1.898.892.781,04 70,52% 50,12%

6. Залихе 11.228.415,78 11.577.648,27 0,27% 0,31%

7.
Стална средства намењена продаји и средства 
пословања које се обуставља

99.870.161,88 42.776.704,22 2,36% 1,13%

8. Потраживања 102.316.841,97 215.889.854,78 2,42% 5,70%

9. Краткорочни финансијски пласмани 2.055.781.512,17 978.039.643,84 48,56% 25,81%

10. Готовински еквиваленти и готовина 275.268.309,20 186.996.812,42 6,50% 4,94%

11. Остала обртна имовина 440.937.046,97 463.612.117,51 10,42% 12,24%

UKUPNO: 4.233.533.131,75 3.788.916.732,78
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Почетно  мерење  нематеријалних  улагања врши  се  по  набавној  вредности  или  цени
коштања.  Амортизација  нематеријалних  улагања  која  подлежу  амортизацији  врши  се
применом пропорционалног метода у року од 5 и више година по оцени комисије за процену,
осим улагања чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који
проистичу  из  уговора.  За  нематеријална  улагања  са  неограниченим  веком  трајања  не
обрачунава  се  амортизација.  Обрачун  амортизације  нематеријалних  улагања  врши  се  од
почетка  наредног  месеца  у  односу  на  месец  када  је  нематеријално  улагање  стављено  у
употребу.

Некретнине, постројења и опрему чини материјална имовина која се користи за пружање
услуга, изнајмљивање другима, за административне сврхе, продају у циљу очувања реалне
вредности средстава осигурања и друге потребе, и за коју се очекује да ће се користити више
од једне године.

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности, или
по цени коштања. Набавну вредност основног средства чини фактурна вредност добављача
увећана за  зависне трошкове по основу набавке и  по основу довођења средства  у  стање
функционалне приправности. 

Након  почетног  признавања  некретнине,  постројења  и  опрема  се  исказују  по  поштеној
вредности, умањеној за укупну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења, у
складу са  МРС 16 –  Некретнине,  постројења  и  опрема.Процену вредности  постројења  и
опреме  врши  посебна  комисија  коју  именује  директор  Друштва,  док  процену  вредности
некретнина врши овлашћени проценитељ.

Инвестициона  некретнина је  некретнина  коју  Друштво  као  власник  или  корисник
финансијског лизинга држи ради остваривања зараде од издавања у закуп или ради увећања
вредности капитала или ради једног и другог.
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Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној
вредности или цени коштања, уз укључивање и зависних трошкова набавке. Након почетног
признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по моделу фер вредности.
Фер вредност инвестиционе некретнине је њена тржишна вредност, односно мери се као
највероватнија цена која реално може да се догоди на тржишту, на дан биланса стања. 

Процену  фер  вредности  инвестиционе  некретнине  врши  професионално  квалификован
проценитељ на основу података о тржишним ценама некретнина. 

Према  пар.  32  МРС  16  последња  процена  грађевинских  објеката  и  инвестиционих
некретнина  је  извршена  са  стањем  на  дан  30.06.2015.  године  од  стране  предузећа  за
консалтинг "Фимакс", из Смедеревске Паланке.

Друштво  је  у  свом  Билансу  стања  на  дан  31.12.2016.  године  исказало  инвестиционе
некретнине у вредности од 440.108.769,96 РСД.

Дугорочним пласманима сматрају се: Учешће у капиталу зависних и правних лица, учешће
у капиталу осталих повезаних правних лица, учешће у капиталу осталих правних лица и
друге хартије од вредности расположиве за продају, дугорочни пласмани матичним,зависним
и осталим повезаним правним лицима;дугорочни пласмани у земљи, дугорочни пласмани у
иностранству, хартије од вредности које се држе до доспећа, откупљене сопствене акције,
остали дугорочни пласмани.

Смањење  вредности  дугорочних  финансијских  пласмана  је  највећим  делом  последица
доспећа и прекњижавања дугорочних државних ХОВ које доспевају у року краћем од годину
дана  на  краткорочне  финансијске  пласмане,  што  је  уједно  и  узрок  повећања  вредности
краткорочних финансијских пласмана. Средства су највећим делом инвестирана у државне
ХОВ. 

Потраживања                                                                                                      102.316.841,97
Потраживања по основу премије осигурања,саосигурања и реосигурања        67.146.470,98
Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара                                                   4.149.703,19
Потраживања за регресе                                                                                   15.217.994,73
Остала потраживања                                                                                                15.802.673,07

Финансијски пласмани                                                                                2.055.781.512,17
Краткорочни депозити код банака 600.000.000,00
Финансијска средства расположива за продају-акције 4.293.531,00
Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до
једне године 1.350.592.019,33
Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 100.895.961,84

Готовински еквиваленти и готовина                                                          275.268.309,20
Текући рачуни код банака 247.568.327,93
Издвојена новчана средства и акредитиви 25.661.592,75
Девизни рачуни код банака 2.038.388,52

            Aктивна временска разграничења                                                             360.836.468,10
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Разграничени трошкови прибаве осигурања 359.084.043,99
Друга активна временска разграничења 1.752.424,11

      Техничке резерве које пада на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара
80.100.578,87

Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача 
и ретроцесионара  27.395.382,49
Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача
 и ретроцесионара                                              52.705.196,38

IX СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2016.

РБ ОПИС 31.12.2016. 31.12.2015.
Структура

2016. 2015.

КАПИТАЛ 945.388.783,65 846.008.859,48 22,33% 22,33%

1. Основни и остали капитал 641.723.400,00 641.723.400,00 15,16% 16,94%

2.
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина постројења и опреме

166.806.804,87 166.806.804,87 3,94% 4,40%

3. Нереализовани добици 4.496.152,48 4.552.250,09 0,11% 0,12%

4. Нереализовани губици 5.798.287,00 18.962.804,00 0,14% 0,50%

5. Нераспоређени добитак 138.160.713,30 51.889.208,52 3,26% 1,37%

РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 3.288.144.348,10 2.942.907.873,30 77,67% 77,67%

6. Дугорочна резервисања 5.748.469,89 5.613.646,75 0,14% 0,15%

7. Дугорочне обавезе 3.773.770,34 8.771.011,63 0,09% 0,23%

8. Одложене пореске обавезе 26.891.517,80 29.690.663,15 0,64% 0,78%

9. Краткорочне обавезе 196.113.633,79 170.534.031,90 4,63% 4,50%

10. Резервисане штете 1.183.894.765,66 1.006.611.848,06 27,96% 26,57%

11. Остала резервисања и обавезе 1.871.722.190,62 1.721.686.671,81 44,21% 45,44%

УКУПНО: 4.233.533.131,75 3.788.916.732,78
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X ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОСИГУРАЊA ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ
УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Друштво  у  складу  са  Одуком  о  садржају  и  форми  образаца  финансијских  извештаја  за
друштва  за  осигурање,  тачка  3,  у  следећој  табели  приказује  скраћену  верзију  Упоредног
прегледа прихода и расхода у обављању послова осигурања од ауто-одговорности:

ОПИС 2016. 2015.

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ 2.291.242.738,16 2.080.502.636,69

Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 2.296.659.848,48 2.152.082.809,02

Премија пренета у реосигурање 24.191.462,35 25.911.171,06

Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике 
осигурања и саосигурања

52.940.750,50 107.420.444,58

Приходи од послова непосредно повезаних с пословима осигурања 17.500,00 18.700,00

Остали пословни приходи 71.697.602,53 61.732.743,31

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 1.009.056.943,28 697.597.603,96

Допринос за превентиву 45.014.670,22 42.180.823,06

Доприноси прописани посебним законима 17.817.484,22

Допринос Гарантном фонду 116.057.658,84 162.542.063,94

Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 114.837.365,95 107.505.617,43

Ликвидиране штете неживотних осигурања 510.774.720,39 441.363.875,73

Расходи извиђања, процене, ликвидација и исплате накнада штета и 
уговорених износа

108.916.619,80 96.648.583,61

Приходи од учешћа реосигурања у накнади штета 1.782.468,42 0,00

Резервисане штете неживотних осигурања – повећање 199.936.593,35 119.247.201,91

Резервисане штете неживотних осигурања – смањење 45.264.261,11 24.131.327,69

Резервисане штете саосигурања, реосигурања – повећање 1.780.106,21 0,00

Приходи од регреса и продаје осигураних оштећених ствари 41.214.061,95 30.645.407,25

Смањење осталих техничких резерви – нето 0,00 234.931.311,00

ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РАЗУЛТАТ 1.282.185.794,88 1.382.905.032,73

ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 32.665.899,41 15.892.383,10

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 437.020.417,02 328.279.723,32

1. Трошкови прибаве 409.905.952,91 288.517.512,13

1.1. Провизије 80.282.363,13 81.220.711,49

1.2. Остали трошкови прибаве 311.271.036,52 280.397.599,61

1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање 0,00 73.100.798,97

1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење 18.352.553,26 0,00

2. Трошкови управе 27.114.464,11 39.762.211,19

2.1. Амортизација 397.173,26 712.972,92

2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 16.283.428,21 19.862.426,06
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2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 10.430.712,86 19.169.882,84

2.4. Остали трошкови управе 3.149,78 16.929,37

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 877.831.277,28 1.070.517.692,51

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

1.385.438,34 2.838.202,53

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

1.201.897,45 3.445.166,92

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

158.395.438,52 31.158.376,35

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

176.279.030,61 132.881.659,03

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 3.648.910,56 7.761.631,71

ОСТАЛИ РАСХОДИ 8.339.339,44 3.448.922,44

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 855.440.797,20 972.500.154,72

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

7.410.064,52 16.606.635,05

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 848.030.732,68 955.893.519,67

Укупна  премија  од  аутоодговорности  за  2016.  годину  износи  2.296.659.848,48  динара.
Расподела укупне премије од аутоодговорности за 2016. годину је следећа:

Премија Превентива Техничка премија Режијски додатак
Меродавни режијски

додатак 

2.296.659.848,48 45.014.670,22 1.801.270.270,61 450.374.907,65 439.993.228,31

 Број закључених уговора у осигурању за претходне три године

Р.б. Опис 2014 2015 2016
Индекс

(5:3)
Индекс

(5:4)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Осигурање од одговорности због 
употребе моторних возила

184.504 188.942 182.560 98,95 96,62

12.1. МЕРОДАВНИ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОСИГУРАЊА ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ

Техничка премија
сопственог портфеља

Техничка преносна премија
на крају Предходне године

Техничка преносна
премија на крају

текуће године

Меродавна
техничка
Премија 

Годишњи
меродавни

технички резултат

1.801.270 878.180 919.701 1.759.749 0,44
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Штете сопственог
портфеља

Резервисане штете на крају
текуће године

Резервисане штете
на крају предходне

године

Наплаћени
регреси у току
текуће године

Меродавне Штете
6+7-8-9

619.692 1.080.364 896.529 31.796 771.731

12.2. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

У  структури  портфеља  Друштва,  процентуално  учешће  премије  аутоодговорности  се
смањило у односу на исти период претходне године:

31.12.2016. 31.12.2015.

Премија аутоодговорности   2.296.659.848,48 2.152.082.809,02 

Укупна премија Друштва   2.828.404.244,33 2.482.350.701,69 

Учешће у укупној премији       81,20% 86,69%

Премија аутоодговорности је у 2016. године забележила раст од 6,72% у односу на остварену
премију аутоодговорности у 2015. години. 

Обзиром на значај овог вида осигурања на пословање Друштва, потребно је да се одржи
континуитет пословања у овој врсти осигурања  и уложе напори за развој осталих видова
осигурања.

XI РИЗИЦИ ОСИГУРАЊА

Процес управљања ризицима у Друштву

Адекватно функционисање система управљања ризицима којима је Друштво изложено или
би могло бити изложено у свом пословању подразумева успостављање процеса управљања
ризицима који обухвата следеће фазе:

1. идентификовање ризика;
2. процене и мерење ризика;
3. управљање ризицима кроз дефинисање одговора на ризике и
4. континуирано извештавање о значајним ризицима.

Идентификовање ризика подразумева идентификовање присутних и потенцијалних ризика
проистеклих из  обављања делатности  Друштва.  Регистар  ризика представља базу ризика,
који се прате у оквиру функције управљања ризицима у Друштву.

Процена ризика у Друштву се заснива на две врсте улазних информација – процена утицаја и
процена  вероватноће  настанка  ризика.  Укупна  изложеност  ризику  добија  се  множењем
бодова за утицај са бодовима за вероватноћу настанка:

• вероватноћа настанка може бити мала (1), средња (2) и велика (3);
• утицај може бити низак (1), средњи (2) и висок (3);
• укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1,2), средња (оцена 3, 4) и висока

(оцена 6,9).
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Како  би  се  систем  управљања  ризицима  континуирано  побољшавао  и  унапређивао,
организује се систем праћења и извештавања о ризицима, на начин:

• да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавештава о ризицима и
њиховој процени;

• да  се,  како би  се  ризици налазили  у  прихватљивим границама,  дефинишу мере и
препоруке за побољшање система управљања ризицима;

• да се минимум у току пословног тромесечја Извршни одбор обавести о резултатима
контроле ризика и спровођењу дефинисаних мера.

У  току  2016.  године  у  сарадњи  са  носиоцима  процеса  у  систему  управљања  ризицима
(власницима ризика), функција управљања ризицима извршила је процену значајних ризика
из Регистра ризика. Надлежни орган Управе Друштва узима у обзир извештаје о извршеним
проверама  функционисања  система  управљања  ризицима  и  доноси  одлуке  о  мерама  за
његово побољшање, што се ближе дефинише интерним актом -  Процес обављања провере
функционисања система управљања ризицима Q.P.42. 

Сопствена процена ризика и солвентности Друштва

Основни циљ сопствене процене ризика и солвентности је да се кроз антиципирање ризика
прикажу  сопствени  ризици  Друштва,  уважавајући  при  томе  стратешке  циљеве  Друштва
утврђене  Пословним  планом  Друштва  и  Стратегијом  управљања  ризицима.  Друштво  је
израдило Стратегију управљања ризицима која је саставни део Пословног плана Друштва.
Стратегија  управљања ризицима садржи оквир  за  обезбеђење адекватног  функционисања
система  управљања  ризицима  у  Друштву  и  приказује  везу  између  укупно  потребне
солвентности  и  ризичног  профила  Друштва  и  дефинише  одговорности  у  свеобухватном
систему управљања ризицима.  

Друштво је припремило посебан извештај о сопственој процени ризика и солвентности за
2016.  годину,  у  коме  је  детаљније  објашњен  систем  управљања  ризицима,  процес
идентификације  и  процене  ризика,  као  и  пратеће  мере  које  Друштво  спроводи  у  циљу
адекватног  контролисања  ризика.  Извештај  је  припремљен  на  начин  одређен  Одлуком  о
систему  управљања  у  друштву  за  осигурање/реосигурање  (Службени  гласник  РС  бр.
51/2015),  а  у  наставку  следи  сажети  приказ  резултата  извршених  процена  са
идентификованим мерама за управљање ризицима.

Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1. Ризик
осигурања

1.1. Ризик неадекватно 
утврђене премије 
осигурања
1.2. Ризик неадекватне 
процене преузимања 
ризика у осигурање, 
преноса у саосигурање 
и реосигурање
1.3. Ризик истека 
осигурања

- поштовање важећих услова и тарифа осигурања
- поштовање интерне регулативе која дефинише 
поступак преузимања ризика у саосигурање - 
праћење техничког резултата и благовремено 
указивање на могућу изложеност ризику - анализа 
конкуренције, поређење са конкурентским ценама,  
- поступање у складу са Стратегијом управљања 
ризицима                                             
- реосигурање као природна одбрана од ризика
- континуирано праћење евиденције полиса са 
наступајућим истеком осигурања;                               

Средњи ризик
(оцена 4)
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Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

1.4. Ризик настанка 
катастрофалних 
догађаја

- праћење узрока прекида осигуравајућег покрића

2. Ризик
ликвидности

2.1. Ризик неадекватног 
управљања имовином и 
обавезама друштва

- преузимање обавеза у складу са начелима струке и
интерно регулисаним правилима о преузимању 
ризика приликом уговарања осигурања                      
- држање готовине и готовинских еквивалената у 
износима довољним за покриће обавеза
- поштовање законских ограничења у погледу 
држања готовине на рачунима,                                    
- поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва)                                                        
- Праћење коефицијента ликвидности и 
правовремено реаговање

Средњи ризик
(оцена 3)

3. Ризик
неиспуњења
обавезе друге

уговорне
стране

3.1. Кредитни ризик

- предузимање законски прописаних мера у случају 
ненаплате: опомене, утужења,...                       
 - праћење бонитета, пословне политике емитента    
- праћење кредитног рејтинга 
- процена вредности некретнина у складу са 
прописаним роковима                                          
 - праћење наплате и у случају значајнијих 
одступања упозоравање одговорних лица
 - поштовање интерне регулативе (Процедура 
Обрада доспелости и наплата потраживања Q.P.32)

Средњи ризик
(оцена 4)

4. Тржишни
ризик

4.1. Ризик промене 
каматне стопе
4.2. Ризик промене цена
хартија од вредности
4.3. Ризик промене цена
непокретности
4.4. Ризик промене цене
курса динара

- улагање у складу са прописима и поштовање 
законских ограничења,                                          - 
поштовање интерне регулативе (процедура 
Депоновања и улагања средстава техничких и 
гарантних резерви Друштва и Инвестициона 
политика Друштва.)                                                       

Средњи ризик
(оцена 4)

5. Оперативни
ризик

5.1. Ризици 
неадекватног 
функционисања 
информационог система
Друштва
5.2. Други оперативни 
ризици у вези са 
обављањем пословних 
активности на нивоу 
појединих 
организационих 
јединица

- поступање у складу са интерном регулативом и 
континуирано сагледавање потребе за увођењем 
нове 

Средњи ризик
(оцена 4)

6. Други

6.1. Ризик увођења 
неадекватног производа
6.2. Ризик неадекватног 

- поступање у складу са интерним актима којима се 
дефинишу послови поступања у вези са Средњи ризик
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Група ризика Тип ризика Мере управљања ризицима Укупна оцена
ризика

значајни
ризици

поверавања послова 
трећим лицима

поверавањем послова трећим лицима,  као и 
планирањем развоја производа

(оцена 4)

Укупне оцене појединачних група ризика су приказане као просечне оцене припадајућих
типова ризика. У оквиру дефинисаних типова ризика, могу се утврдити и подтипови ризика,
који се појединачно оцењују у регистру ризика, а на основу наведене методологије.

XII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Постављена визија и мисија „АМС осигурање“ а.д.о.  Београд (у даљем тексту: Друштва)
намеће потребу за континуираним адаптирањем волатилним тржишним условима, односно
спровођењем  конкретних  активности  у  циљу  модернизације  пословања  и  креирања
конкуретне услужне понуде.

У том смислу, Друштво је и у 2016. години години учинило значајан помак ка остварењу
зацртаних  циљева,  превасходно  у  погледу  повећања  учешћа  добровољних  осигурања  у
укупном портфељу Друштва.  Раст обрачунате премије од 14% на укупном нивоу у 2016.
години, као и код свих врста добровољних осигурања појединачно, доказује да је Друштво
проактивно приступило остварењу постављене визије.

Активности  Друштва,  са  аспекта  развоја,  представљају  софистициран  механизам  за
остваривање пословне визије и постављаних стратешких циљева.

Друштво је у току 2016. године унапредило своје пословање развојем новог канала продаје
осигурања. Закључење уговора о осигурању путем интернета, односно виртуелне продавнице
–  Web  Shop-a,  омогућило  је  квалитетније  комуницирање са  клијентима  и  прилагођавање
услуга осигурања у понуди Друштва тржишном сегменту потенцијалних осигураника који
користе интернет.

У претходној години, путем Web Shop-a, Друштво је својим клијентима понудило могућност
електронског закључења уговора о путном здравственом осигурању, а у наредном периоду
настојаће  да  уложи  додатне  напоре  у  циљу  даљег  развоја  овог  канала  продаје  услуга
осигурања, уз адекватну селекцију услуга, погодних за продају путем интернета. 

Променљиви тржишни услови и изражена конкурентност, стављају пред Друштво потребу за
сталним прилагођавањем услужне понуде,  у  циљу пружања проактивног  одговора  на  све
комплексније захтеве осигураника.  Стога,  Друштво је,  у  претходној  години,  развило нову
врсту осигурања и модификовало неке од постојећих услуга изменама услова и тарифа.

Понуда услуга осигурања Друштва, у току 2016. године, проширена је за врсту осигурања
помоћи на путу, са циљем потенцијалног проширења и развоја повезаних услуга намењених
клијентима Друштва за време путовања у иностранство.

У претходној години измењена су и допуњена акта пословне политике Друштва, која дају
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основе за пружање услуга осигурања од последица незгоде, обавезног осигурања путника у
јавном  саобраћају,  осигурања  од  одговорности  посредника  некретнина  и  осигурања  од
одговорности лекара.

XIII ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

У  складу  са  утврђеном  пословном  визијом  и  стратешким  циљевима,  дефинисаним  кроз
трогодишње стратешко опредељење Друштва, постављене су основе за очекивани развој у
наредном периоду.

Развојне активности представљају инструмент за остварење пословних циљева Друштва и у
наредном периоду ће, превасходно, обухватати:

 повећање удела имовинских осигурања у укупном портфељу Друштва – у наредном
периоду  кључне  активности  Друштва,  у  погледу  повећања  удела  имовинских
осигурања у укупном портфељу Друштва и развоја услуга осигурања, биће усмерене
на услуге микроосигурања, „cross-selling“ услуге, креирању пакета услуга намењених
посебним  тржишним сегментима,  као  и  услуга  које  треба  да  обезбеде  дугорочно
партнерство  и  изградњу  односа  међусобног  поверења  између  осигураника  и
Друштва;

 развој  продајне  мреже  и  продајних  канала –  акције  Друштва  у  смислу  развоја
продајне  мреже  обухватају  запошљавање  кадрова,  континуирану  едукацију,
евалуацију и пакете стимулације за запослене, као и географско ширење;

 боље тржишно позиционирање Друштва – с обзиром да је Друштво у 2016. години
остварило раст  укупне премије од 14%,  а  у складу са  пројектованим величинама,
очекивана је боља тржишна позиционираност Друштва;

 обезбеђење  услова  за  примену  регулаторног  оквира  Solvency  II –  у  складу  са
утврђеним  фазама  Стратегије  за  имплементацију  Солвентности  II,  Народне  банке
Србије, Друштво ће правовремено предузимати кораке који подразумевају изградњу
компетенција запослених и развој неопходних софтверских решења за примену нових
регулаторних захтева, и друго.

Основни правци планираних ИТ развојних активности у наредном периоду, треба да омогуће
остварење  кључних  стратешких  циљева,  односно  развој  и  повећање  учешћа  имовинских
врста осигурања у портфељу Друштва. У том смислу, ИТ активности планиране за наредни
период,  обухватају  развој  софтверских  решења  за  прибаву  нових  производа  имовинских
осигурања,  дораду  електронске  књиге  штета,  као  и  имплементацију  нових  производа
имовинских осигурања у извештајни сегмент.

Планирана премија
                                                                                                                                                                                     у 000

Врста осигурања 2017. 2018. 2019.

01 Осигурање од последица незгоде 40.476 43.462 46.572

02 Добровољно здравствено осигурање 57.847 67.098 78.516

03 Осигурање моторних возила 339.707 369.681 411.106

05 Осигурање ваздухоплова 33.959 35.657 36.013

06 Осигурање пловних објеката 7.139 8.566 8.909
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Врста осигурања 2017. 2018. 2019.

07 Осигурање робе у транспорту 975 1.755 3.510

08 Осигурање имовине од пожара и других опасности 43.068 53.835 69.540

09 Остала осигурања имовине 45.764 59.493 82.814

10 Осигурање од одговорности због употребе моторних возила 2.350.243 2.395.013 2.440.676

11 Осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова 9.613 10.094 10.599

12 Осигурање од одговорности због употребе пловних објеката 1.079 1.155 1.500

13 Осигурање од опште одговорности 17.000 20.400 26.520

16 Осигурање финансијских губитака 1.500 2.250 3.375

17 Осигурање правне заштите 1.200 1.500 1.875

∑ 2.949.570 3.069.959 3.221.525

XIV ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине: Друштво у 2016. није имало
улагања у циљу заштите животне средине.
Информације о откупу сопствених акција, односно удела: Друштво није вршило откуп 
сопствених акција.
Постојање огранака: Друштво нема огранака

XV ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА

Друштво  планира  коришћење следећих  пословних  политика:  тржишне;  људских  ресурса;
постојећих  и  нових  услуга  осигурања;  финансија  и  инвестирања  средстава  осигурања;  и
развојне пословне политике.

Тржишну пословну политику Друштво намерава да реализује континуираним унапређењем
услуга осигурања,  процеса  рада  и  система  интерних  контрола  и  управљања  ризицима,
непрекидним  поређењем  перформанси  са  постављеним  циљевима,  анализом  степена
успешности.

Пословну политику људских ресурса Друштво темељи на:
 лидерској  улози  руководства  и  креирању  окружења  које  охрабрује  сараднике  да

остварују постављење циљеве;
 потпуном  укључивању  запослених  и  њиховим  прихватањем  одговорности  за

решавање проблема и унапређења процеса;
 стицању нових знања и вештина као и слободном разменом искустава унутар тимова

и задовољству при обављању посла, као и резултатима организације;
 функционалном приступу;
 системском приступу Управе у циљу ефективног и ефикасног остварења визије;
 одлучивању на основу чињеница;
 развоју  узајамно  корисних  односа  са  преузимачима  ризика  и  осигураницима,  тј.

корисницима  услуга  осигурања  ради  стварање  дугорочне  сарадње  на  обострану
корист  са  посебном  пажњом  на  потребе  осигураника  и  корисника  ради  сталног
повећања њиховог задовољства;
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Br. NRP 16/17  

24. mart 2017. godine  

 

Potvrda o nezavisnosti  
društva za reviziju IEF d.o.o., Beograd 

 

AMS Osiguranje a.d.o. 
Ruzveltova br. 16 

Beograd 

 

U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji 
finansijskih izveštaja AMS Osiguranje a.d.o. (u daljem tekstu: Klijent) koji obuhvataju Bilans stanja na 

dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o 
promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i 

pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, izdajemo Potvrdu o 

nezavisnosti u skladu sa odredbama Zakona o reviziji i Zakona o tržištu kapitala kojom potvrđujemo 
da: 

(1) Društvo za reviziju nije akcionar, ulagač sredstava niti osnivač Klijenta;  

(2) Klijent nije akcionar, udeličar niti osnivač Društva za reviziju; 

(3) Društvo za reviziju nije povezano sa Klijentom na bilo koji drugi način; 

(4) Društvo za reviziju nije pružalo usluge Klijentu iz člana 35. stav 1. tačka 3) Zakona o reviziji za 

2015. godinu; 

(5) Licencirani ovlašćeni revizor nije vlasnik kapitala Klijenta; 

(6) Licencirani ovlašćeni revizor nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i 

punomoćnik Klijenta; 

(7) direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora ili prokurist Klijenta nije krvni srodnik u 

pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva nitii supružnik 

Licenciranog ovlašćenog revizora; 

(8) nisu nastupile bilo koje druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost Licenciranog 

ovlašćenog revizora i Društva za reviziju. 
 

 

Direktor                          
 

                                       
Stanimirka Svičević      

 



 

 

 

 

 

 

Br. KRP 16/17  

24. mart 2017. godine  

 

 

Potvrda o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga  
koje nisu zabranjene 

 
 

U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji 
finansijskih izveštaja AMS Osiguranje a.d.o., Beograd (u daljem tekstu: Klijent) koji obuhvataju Bilans 

stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, 
Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj 

dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, izdajemo 

Potvrdu o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga koje nisu zabranjene kojom potvrđujemo da u godini 
u kojoj je vršena revizija: 

(1) Društvo za reviziju nije pružalo Klijentu konsultantske usluge koje nisu zabranjene;  

(2) Društvo za reviziju nije pružalo licima povezanim sa Klijentom konsultantske usluge koje nisu 

zabranjene;  

(3) Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala Klijentu konsultantske usluge koje nisu 

zabranjene; 

(4) Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala licima povezanim sa Klijentom konsultantske 
usluge koje nisu zabranjene. 

 
Iz navedenog, učešće konsultantskih usluga koje nisu zabranjene u vrednosti izvršenih revizorskih 

usluga iznosi 0%. 

 
 

 
Direktor                          

 
 

                                              

Stanimirka Svičević      

 

 




















	I УВОД
	1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ
	1.2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
	1.2.1. ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

	1.3. ПРЕГЛЕД АКЦИЈА И АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА У 2016. ГОДИНИ
	1.4. БИТНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ
	1.5. БИТНИ ДОГАЂАЈИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

	II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
	2.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	2.2. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
	Трансакције са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима из органа управе и надзора за период 01.01-31.12.2016. години су приказане у табели:

	III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У 2016. ГОДИНЕ
	3.1. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА У 2016. ГОДИНИ
	3.2. РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА
	3.3. УКУПНИ ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	3.4. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	3.5. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА
	3.6. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
	3.7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
	3.8. НЕТО ДОБИТАК
	3.9. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ

	III ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ
	IV АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА
	V РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ
	5.1. ПРИМЕНА УСЛОВА И ТАРИФА
	5.2. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОДШТЕТНИМ ЗАХТЕВИМА
	5.3. БРОЈ И ИЗНОС РЕШЕНИХ ШТЕТА (РЕДОВНЕ И У СПОРУ) ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

	VI ЗАШТИТА ПОРТФЕЉА ОСИГУРАЊА
	VII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ
	9.1. ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

	VIII СТРУКТУРА ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	IX СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2016.
	X ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОСИГУРАЊA ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
	12.1. МЕРОДАВНИ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
	12.2. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

	XI РИЗИЦИ ОСИГУРАЊА
	XII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА
	XIII ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
	XIV ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ
	XV ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА
	
	I УВОД
	1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ
	1.2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
	1.2.1. ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

	1.3. ПРЕГЛЕД АКЦИЈА И АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА У 2016. ГОДИНИ
	1.4. БИТНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ
	1.5. БИТНИ ДОГАЂАЈИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

	II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
	2.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	2.2. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
	Трансакције са повезаним правним лицима, акционарима Друштва и лицима из органа управе и надзора за период 01.01-31.12.2016. години су приказане у табели:

	III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У 2016. ГОДИНЕ
	3.1. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА У 2016. ГОДИНИ
	3.2. РЕЗУЛТАТИ ИЗ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА
	3.3. УКУПНИ ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	3.4. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	3.5. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА
	3.6. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
	3.7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
	3.8. НЕТО ДОБИТАК
	3.9. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ

	III ПОКРИЋЕ ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ
	IV АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА
	V РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ
	5.1. ПРИМЕНА УСЛОВА И ТАРИФА
	5.2. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОДШТЕТНИМ ЗАХТЕВИМА
	5.3. БРОЈ И ИЗНОС РЕШЕНИХ ШТЕТА (РЕДОВНЕ И У СПОРУ) ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

	VI ЗАШТИТА ПОРТФЕЉА ОСИГУРАЊА
	VII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ
	9.1. ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

	VIII СТРУКТУРА ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
	IX СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2016.
	X ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОСИГУРАЊA ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
	12.1. МЕРОДАВНИ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
	12.2. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

	XI РИЗИЦИ ОСИГУРАЊА
	XII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА
	XIII ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
	XIV ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ
	XV ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА


		2017-04-28T11:57:28+0200
	Stanimirka Svičević 1404201665-0708951725040


		2017-04-28T12:06:54+0200
	Dejan Jevtić 212535097-0305982790048




