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Поштовани пријатељи,

Дозволите да вам, у име менаџмента Компаније, представим радни амбијент и 
пословне резултате у 2007. години.

У години коју остављамо за собом, Компанија „Дунав осигурање” сачувала је 
лидерску позицију у области имовинских и ауто осигурања, пролазећи притом кроз 
процес свеобухватне реорганизације. Кључни елементи нове организације су :
• издвајање функције продаје и функције накнаде штета као посебних организационих 
целина, устројених по централизованом вертикалном принципу;
• формирање дирекција за осигурање према врсти клијената (велика предузећа, 
мала и средња предузећа, индивидуални корисници и самостални предузетници, и 
животна осигурања).

Компанија је, у бурном транзиционом амбијенту, и у конкуренцији иностраних 
осигуравача, који су се у протеклој години дефинитивно позиционирали на домаћем 
тржишту осигурања, доказала да може да буде конкурентна, користећи постојеће 
ресурсе, знање и хтење менаџмента и запослених као погонску снагу за још боље 
домете.

Имплементацијом софтвера за финансијско пословање (САП), Компанија 
је начинила крупан корак ка свеобухватној обнови информационог система, 
интегришући рачуноводствено евидентирање купаца и добављача, основних 
средстава, те пласмана у једну фунционалну целину. Уз то, извршена је и 
имплементација новог централизованог и аутоматизованог система обрачуна 
зарада, чиме ће значајно бити увећана ефикасност и прецизност свих финансијских 
трансакција.

РЕЧ ГЕНЕРАЛНОГ 
ДИРЕКТОРА



У протеклој години, Компанија је забележила раст у свим кључним сегментима 
пословања. Бруто премија увећана је у односу на 2006. годину за 5%, а наплаћена 
премија за 3%. Ликвидиране и исплаћене штете веће су за око 3% него у претходној 
години, уз готово апсолутну ажурност при исплати штета - 99,5%. Компанија је 
остварила бруто добитак од 410,6 милиона динара, што у односу на 2006. представља 
увећање од 15%.

Наставком успешне политике пласмана средстава акумулираних у осигурању,  
Компанија остаје значајан стимулатор привредних улагања. Докапитализацијом 
„Дунав друштва за управљање добровољним пензионим фондом” и „Дунав 
Стокброкера”, постали смо важан ослонац развоју ових делатности, а начинили смо 
битан корак у ширењу сопствене продајне мреже, повратком на територију Косова 
и Метохије, и отварањем пословнице у Косовској Митровици. Уз раније извршену 
докапитализацију Компаније „Дунав Ре”  и куповину већинског пакета акција и 
докапитализацију „Дунав Косиг осигурања” из Бања Луке, Компанија је показала да 
целовито подржава развој осигурања у свим сегментима, како у земљи, тако и у 
региону.

Компанија је и даље покровитељ многих спортских и културних пројеката, и 
значајан едукатор становништва у области нових врста осигурања.

У наредним данима, наши напори биће усмерени пре свега на даљи раст 
Компаније на свим нивоима, приближавање реалним потребама клијената, ширење 
и развој продајне мреже, учвршћење нове организационе структуре и повећање 
ефикасности у свим сегментима пословања.

Генерални директор

мр Мирко Петровић

ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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под бројем VII-Фи-7821/97 oд 19.07.1997, пoд матичним 
брoјeм 07046898, штo јe уписанo кoд Рeпубличкoг 
завoда за статистику Рeпубликe Србијe са oбавeштeњeм 
o разврставању прeма класификацији дeлатнoсти 
– извoд из рeгистра брoј 052-89 oд 11. августа 1997. 
гoдине.

Народна банка Србије је својом потврдом број 
А/879/205/ЈЈ од 14. марта 2005.г. потврдила дозволу за 
рад коју је Компанија добила од Савезног министарства 
за финансије. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. 
је преведена у Регистар привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре РС  решењем бр. 
1992/2005 од 2. марта 2005.

У току 2006. извршено је усклађивање Статута 
Компаније са Законом о привредним друштвима.

 
Прeдузeћe и други правни субјeкти кoјe oснива 

Кoмпанија и у кoјима има вeћински капитал или 
значајнo учeшћe капитала јесу зависна прeдузeћа, 
којима Кoмпанија управља сразмeрнo свoм капитал 
учeшћу, oднoснo у складу са oдгoварајућим угoвoрoм. 
Прeдузeћа кoја пoслују као зависна предузећа 

ПРАВНА ФОРМА

Компанија „Дунав 
осигурање“ а.д.о. правно 

је лице организовано као акционарско друштво за 
послове осигурања, саосигурања и реосигурања 
имовине и лица, те пружање других услуга у осигурању.

Седиште Компаније је у Београду, улица Македонска бр. 4.

Компанија је настала из Државног осигуравајућег 
завода (основаног 1945. године) и каснијих 
трансформација и спајања осигуравајућих организација 
„Београд” и „Југославија”, које је извршено током 1974. 
године. У септембру 1990. извршена је трансформација 
у деоничко друштво, а у децембру 1994. године даља 
трансформација у Компанију „Дунав осигурање” а.д, 
Београд.

Савезно министарство за финансије је 20. јуна 1997. 
године, у складу са Законом о осигурању имовине 
и лица, издало дозволу за рад Компанији, бр. 4/1-12-
016/97. Компанија је за обављање послова из наведеног 
решења регистрована код Привредног суда у Београду 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
О ДРУШТВУ
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Компаније су: „Дунав Рe“, „Дунав аутo“, „Дунав тргoвина“, 
„Дунав турист“, Друштво за пензијско осигурање 
„Дунав“, „Dunav Stockbroker“ и „Косиг Дунав осигурање“.

ВРСТE ПOСЛOВА OСИГУРАЊА

Прeдмeт пoслoвања Кoмпанијe чинe пoслoви 
oсигурања имoвинe и лица:

1. пoслoви oсигурања живoта
2. пoслoви здравствeнo – пeнзијскoг  oсигурања
3. пoслoви oбавeзнoг oсигурања
4. пoслoви oсталих имoвинских oсигурања и нeзгoдe
5. пoслoви oсигурања дeпoзита грађана

Прeдмeт пoслoвања Кoмпанијe, пoрeд навeдeних, 
чинe и слeдeћи пoслoви:

• хoлдинг пoслoви – oснивањe нoвих акциoнарских 
друштава за oсигурањe и других правних лица

• финансијски пoслoви кoји су у oснoви пoвeзани с 
распoдeлoм фoндoва

• инвeстирањe у врeднoснe папирe (акцијe, 
oбвeзницe, благајнички записи), затим инвeстирањe 
у имoвину, инвeстирањe у прoфитабилнe прoјeктe и 
други финансијски пoслoви

• пoслoви рeoсигурања дeпoзита грађана и 
oстали пoслoви рeoсигурања прeкo oрганизацијe 
рeгистрoванe за пoслoвe рeoсигурања.





РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ
РЕЗУЛТАТА У 2007.
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• Дирекција за индивидуалне кориснике и
  самосталне предузетнике
• Дирекција за животна осигурања.

У пословној 2007. години, Дирекција за осигурање 
великих предузећа активно је учествовала у креирању 
Правилника о начину фактурисања, уговарања начина 
плаћања премије, одобравања попуста и креирања 
одговарајућег покрића за осигурање имовине, 
одговорности и запослених у Компанији. У сарадњи 
са Дирекцијом за заједничке послове у осигурању 
учествовала је у иновацији постојећих и припреми 
нових услова осигурања. У том смислу обављена је 
анализа усклађености услова осигурања са позитивним 
законским прописима и захтевима тржишта, те је у току 
2007. године покренут пројекат израде нових услова 
осигурања за осигурање одговорности ревизора 
и комбиновани услови за осигурање имовине и 
прекида рада. Такође је започет процес дефинисања 
технологије рада код осигурања међународних 
програма, који је и даље у току. 

У оквиру Дирекције за мала и средња предузећа 
извршено је истраживање тржишта у циљу сагледавања 
његових потреба и започет процес креирања низа 
специјално прилагођених производа за мала и 
средња предузећа који ће бити финализовани у 
2008. години. Уједно су вршена даља прилагођавања 
услова осигурања према новим захтевима клијената, 
пре свега у делу осигурања одговорности. Такође је 
узето активно учешће у иновацијама везаним за каско 
осигурање. Сачињен је поступак за осигурање малих 

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ 
У ТОКУ 2007.

Најзначајнија активност 
која је обележила пословну 
2007. годину је стратегијска 
реорганизација Компаније. 
Агенција за осигурање 

депозита је 29. јануара 2007. године дала сагласност 
на почетак реализације процеса реогранизације 
Компаније. У том смислу, Управни одбор Компаније 
је на својој 69. седници одржаној дана 6. фебруара 
2007.г. једногласно донео Одлуку о имплементацији 
реорганизације Компаније у 2007. години. По том 
основу продужена је сарадња са консултантском 
кућом  „Insurance Tehnology Group“ из Торонта, која 
се бави пружањем консултантских услуга из области 
пословања осигуравајућих друштава у свету. Кључна 
организациона промена јесте издвајање и нова 
организација функције продаје, потпуно издвајање 
функције накнаде штета и даља центализација и 
вертикално повезивање административних функција. 
Новом организацијом пословања стављен је акценат 
и на развој нових производа и приближавање понуде 
Компаније клијентима, као и на адекватну процену 
преузимања ризика са становишта сегмената тржишта. 
Ови значајни циљеви оствариваће се преко следећих 
дирекција сегмената клијената, који су одговорни за 
профитабилност Компаније:

 
• Дирекција за велика предузећа
• Дирекција за мала и средња предузећа

РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА У 2007.
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и средњих предузећа, у складу са стратегијом, чиме је 
утврђена организација рада на пословима осигурања 
малих и средњих предузећа, као и нивои овлашћења 
продајне мреже у овом делу.

У оквиру Дирекције за индивидуалне кориснике и 
самосталне предузетнике извршена је измена тарифа 
и услова код добровољног путничког здравственог 
осигурања, у циљу повећања конкурентности на 
тржишту. Такође је извршена целовита измена тарифе 
и услова ауто каска, чија се верификација и примена 
очекује почетком наредне године. Током пословне 
2007. године унапређен је производ за комбиновано 
осигурање станова (Инфостан) и сачињен поступак 
за осигурање индивидуалних клијената, у складу са 
стратегијом Компаније, са посебним акцентом на 
спровођење система underwriting-a.

У оквиру Дирекције за животна осигурања, извршена 
је ревизија услова осигурања живота, као и креирање, 
дизајнирање и штампа нових образаца полиса и 
пратеће документације. Нови концепт централизованог 
начина спровођења животних осигурања подразумева 
да се послови underwriting-a, обраде портфеља 
и ликвидације штета обављају централизовано у 
Дирекцији за животна осигурања. Сходно томе, 
извршене су адекватне измене и у информатичким 
решењима.

У области пласирања средстава у повезана правна 
лица, најзначајније промене у 2007. години се односе 
на докапитализацију „Дунав друштва за управљање 

добровољним пензијским фондом“ куповином 14.000 
акција појединачне номиналне вредности 6.000 
динара и на докапитализацију „Dunav Stockbroker“ 
за 16.335 хиљ. динара. На пораст учешћа у капиталу 
повезаних правних лица утицала је и одлука „Косиг 
Дунав осигурања“ о расподели добити, односно 
претварању нераспоређене добити у акцијски капитал, 
као и одлука о претварању дела резерви сигурности 
у основни капитал у укупном износу од 23.262 хиљ. 
динара. Такође, „Превинг“ и „Дунав аграр“ нису више 
повезана правна лица Компаније. „Превинг“ је припојен 
Компанији, а „Дунав аграр“ је припојен „Дунав трговини“.

Компанија је током 2007. године реализовала 
имплементацију софтвера за финансијско пословање 
- САП, који обухвата финансијско рачуноводствено 
евидентирање купаца, добављача, основних средстава, 
пласмана, ситног инвентара и материјала. Поред тога, 
имплементиран је и нови систем за обрачун зарада 
М&I, чиме је омогућена потпуна централизација и 
аутоматизација обрачуна зарада, као и осталих личних 
примања.

У пословној 2007. години посебна пажња била је 
усмерена на јачање имиџа Компаније у јавности. По 
броју укупно емитованих прилога, било путем штампе 
или електронски, Компанија је и даље у самом врху у 
поређењу са осталим осигуравајућим кућама. Осим 
заступљености у медијима и значајнијим културним 
догађајима у земљи, Компанија Дунав осигурање је, 
заједно са Телекомом Србије и Електропривредом 
Србије, била и спонзор Satellite награде Никола Тесла, 
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коју Интернационална Прес 
Академија са седиштем 
у Калифорнији додељује 
за посебна визионарска 
достигнућа и унапређење 
филмске уметности. 
Компанија Дунав осигурање 
била је партнер и за посебну 

награду „Meri Pikford“, за изванредан уметнички 
допринос индустрији забаве.

Поред наведеног, у пословној 2007. извршена је 
централизација основних средстава и пореских облика.

Ради ширења продајне мреже, Компанија је у 2007. 
отворила нову пословницу у Косовској Митровици.

И у 2007. години настављен је програм решавања 
вишка запослених, на основу којег су у посматраној 
години Компанију напустила 194 радника.

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА

Основни и остали капитал Компаније износи 5,9 
милијарди динара. Од тогa се 5,3% односи на акцијски 
капитал, 92,5% на друштвени и државни капитал и 
2,2% на остали (друштвени) капитал. Гарантна резерва 
Компаније на дан 31. децембар 2007. износи 6,5 
милијарди динара, а техничке резерве у самопридржају 
10,9 милијарди динара.

На дан 31. децембар 2007. године краткорочни 
пласмани Компаније (укључујући пласирану готовину) 
износили су 8,4 милијарде динара, а дугорочни 3,5 
милијарди динара.

У пословној 2007. остварена је укупна бруто 
премија у износу од 13,8 милијарди динара. У укупном 
портфељу неживотна осигурања учествују са 97,4%, а 
осигурање живота са 2,6%.

Остварена наплаћена (затворена) премија у износу 
од 13,6 милијарди динара већа је у односу на прошлу 
годину за 2,8%, док реализација наплатног задатка 
бележи благи пад у односу на претходну годину и 
износи 73,5%. Поред тога, значајно је побољшан 
квалитет наплате, тј. учешће наплаћене премије у новцу 
у укупној наплаћеној премији порасло је са 77,7%, 
колико је износило у 2006. години, на 86,3% у 2007. 
години.

У току 2007. ликвидиране су штете у укупном износу 
од 6,5 милијарди динара што представља повећање од 
2,6% у односу на претходну годину. Од укупног износа 
штета за исплату исплаћено је 99,5%.

Компанија је у 2007. остварила нето добитак у 
укупном износу 386,7 милиона динара (добитак пре 
опорезивања износи 410,6 милиона динара).

РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА У 2007.
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ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.

*Напомена: Приказани подаци о наплаћеној премији не садрже порез.
**Напомена: Трошкови садрже и остале расходе из односа са повезаним правним лицима, који су све до 2007. године вођени у групи финансијских расхода.

* Наплатни задатак за период I-XII 2007. године износи 19.365.632 хиљ. динара и обухвата пренету ненаплаћену премију из претходног периода (5.868.748 хиљ. 
динара) и фактурисану премију текуће године (14.430.341 хиљ. динара), уз корекцију за премију која није доспела на наплату до краја године (933.457 хиљ. динара). 
Наплаћена премија у овом процентуалном показатељу је узета са порезом (14.230.009 хиљ.дин.).
** Укупне штете за исплату за период I-XII 2007. године износе 6.637.062 хиљ. динара и обухватају ликвидиране а неисплаћене штете из претходног периода 
(92.484 хиљ. динара) и ликвидиране штете текуће године (6.544.578 хиљ. динара).





ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.



ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прилагoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у складу са 
утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм.

Пoслoви oсигурања сe у Кoмпанији oбављају пo функциoналнoм и тeритoријалнoм принципу. Oбављањe 
пoслoва пo функциoналнoм принципу oрганизујe сe прeкo Гeнeралнe дирeкцијe, а обављањe пoслoва пo 
тeритoријалнoм принципу oрганизујe сe прeкo главних филијалa oсигурања.

У Гeнeралнoј дирeкцији oрганизујe сe и кooрдинира прoцeс рада у oбласти oсигурања, финансијских 
и правних пoслoва, маркeтинга, систeма квалитeта, oрганизацијe и oбукe кадрoва, и у oбласти интeрнe 
рeвизијe и кoнтрoлe.

Компанија послује на целој територији Републике Србије преко мреже своје 21 главне филијале, 11 филијала, 
49 пoслoвница и 16 канцеларија.
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СТАРОСНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

Укупан број радника на дан 31. децембар 2007. године износио је 2.049, што је за 61 мање него 31. децембра 2006. 
године.



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА
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У структури капитала и обавеза Компаније „Дунав 
осигурање“ а.д.о. доминирају резервисане штете 
(бруто) са учешћем од 29,89%, затим следи основни 
и остали капитал са учешћем од 29,43% и преносне 
премије (бруто) са учешћем од 22,73%. У односу на 
прошлу годину до значајнијег повећања учешћа дошло 
је једино код категорије резервисаних штета, што 
је директна последица промене у обрачуну која је 
условила и бржи раст ове категорије у 2007. години.

ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

У укупном основном и осталом капиталу акцијски 
капитал учествује са 5,3%, друштвени и државни са 
92,5% и остали (друштвени) капитал са 2,2%.

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

Основни капитал Компаније (акцијски и државни и 
друштвени капитал) у износу од 5.821.853 хиљ. динара 
знатно је изнад минималне висине основног капитала 
прописане чланом 28. Закона о осигурању, а која је на 
дан 31. децембар 2007. износила 673.508 хиљ. динара 
(8.500.000 ЕУР, по средњем курсу на дан 31. децембар 
2007. (1 ЕУР =79,2362 дин.)). 

На дан 31. децембар 2007. године, Компанија је 
имала укупан акцијски капитал у износу од 313.606 
хиљ. динара. Акционарски капитал је у рукама 1.854 
акционара (235 правних лица, 1.611 физичких лица и 8 
кастоди лица), који заједно поседују 259.179 редовних 
акција, јединичне номиналне вредности 1.210 динара. 
На дан 31. децембар 2007. цена акције Компаније на 
берзи износила је 8.800 динара.



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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Десет највећих акционара држи укупно 30,1% акционарског капитала Компаније.
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ГАРАНТНА РЕЗЕРВА

Гарантна резерва Компаније на дан 31. децембар 2007.г. износи 6.475.185 хиљ. динара и састоји се од следећих 
позиција:

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

У структури гарантних резерви, највеће учешће од 85,1% бележи друштвени капитал. У односу на претходну 
годину, гарантна резерва бележи раст од 1,2%.

ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ

Укупне техничке резерве у самопридржају на дан 31. децембар 2007. године износе 10.861.712 хиљ. динара и 
састоје се у следећем:



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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Техничка резерва неживотних осигурања износи 
10.337.856 хиљ. динара, а животних осигурања 
523.856 хиљ. динара. У структури техничких резерви 
неживотних осигурања, доминирају резервисане 
штете (56,3%) и преносна премија (43,0%). У структури 
техничке резерве живота доминантно је учешће 
математичке резерве (97,9%). У односу на претходну 
годину техничке резерве у самопридржају повећале су 
се за 17,6%.

* У складу са чланом 116. Закона о осигурању, при обрачуну гарантне резерве 
за 2007.г. узето је 50% нераспоређене добити текуће године, с обзиром да 
утврђен износ не прелази просечну вредност нето добити остварене у 
последње три године и да не прелази 25% гарантне резерве.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

У структури имовине Компаније на дан 31. децембар 
2007. године највеће учешће исказују краткорочни 
финансијски пласмани који заједно са готовином чине 
42,02%, затим нематеријална улагања, некретнине, 
постројења и опрема са учешћем од 26,32% и 
дугорочни финансијски пласмани са учешћем од 17,14%. 

Структура имовине се значајно променила 
од 2005. године. Продаја хотела „Југославија“ и 
„Метропол“ резултирала је знатним смањењем учешћа 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења 
и опреме, уз истовремени раст дугорочних и 
краткорочних финансијских пласмана. Овај тренд је, у 
мањем обиму, настављен и у 2007. години.
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СТАЛНА ИМОВИНА

Нематеријална улагања, 
некретнине, постројења и 
опрема бележе минималан 
пад учешћа у односу на 
прошлу годину и то са 27,18% 
у 2006. на 26,32% у 2007. 

години. У структури ове категорије дошло је до знатних 
промена у смислу смањења вредности инвестиционих 
некретнина, а повећања нематеријалних улагања, 
некретнина и опреме. Пораст нематеријалних улагања 
условљен је првенствено набавком нових софтвера 
и лиценци у току 2007.г. (САП, софтвер за обрачун 
зарада, системски софтвер за антивирусну заштиту, 
...), док је пораст вредности опреме и грађевинских 
објеката условљен преузимањем средстава која су 
припадала бившем зависном лицу „Превинг“. Вредност 
инвестиционих некретнина смањена је по извршеној 
процени хотела „Дунав турист“ на Златибору, од стране 
„CB RICHARD ELLIS“.

Дугорочни финансијски пласмани бележе пад 
учешћа у укупној имовини са 20,70% колико је оно 
износило у 2006, на 17,14% у 2007. години. Основни 
разлог томе је Одлука Управног одбора Компаније 
о продаји 9.000 акција Комерцијалне банке које су 
тиме добиле статус краткорочних пласмана, као 
и рекласификација једног броја акција у складу 
са одлуком менаџмента о рекласификацији ХОВ 
расположивих за продају на ХОВ којима се тргује.

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

С друге стране, у структури дугорочних 
финансијских пласмана повећало се учешће у капиталу 
повезаних правних лица у односу на претходну 
годину услед докапитализације Друштва за пензијско 
осигурање Дунав у износу од 84.000 хиљ. динара и 
докапитализације „Dunav Stockbrokerа“ у износу од 
16.335 хиљ. динара. На пораст поменутог учешћа 
утицала је и Одлука „Косиг Дунав осигурања“ од 7. 
марта 2007. о расподели добити, односно претварању 
нераспоређене добити у акцијски капитал, као и 
Одлука од 8. августа 2007. о претварању дела резерви 
сигурности у основни капитал у укупном износу од 
23.262 хиљ. динара. 

Такође, „Дунав аграр“ и „Превинг“ нису више 
повезана правна лица Компаније. „Превинг“ је припојен 
Компанији, док је „Дунав аграр“ припојен „Дунав 
трговини“. 

На дан 31. децембар 2007. највеће учешће у 
дугорочним финансијским пласманима бележи учешће 
у капиталу других правних лица - акције (61,6%) и 
учешће у капиталу повезаних правних лица (37,9%).
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ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

ОБРТНА ИМОВИНА

Учешће краткорочних финансијских пласмана и 
готовине у укупној имовини бележи раст у односу 
на претходну годину, што је последица доношења 
одлуке о продаји 30% портфолија акција Комерцијалне 
банке и пласирања слободних новчаних средстава 
добијених наплатом из текућег пословања. У структури 
краткорочних финансијских пласмана доминирају 
краткорочни депозити са учешћем од 61,2%, док 
обвезнице учествују са 16,6%.

Инвестициона политика и структура портфолиа 
Компаније у 2007. дефинисани су Законом, Одлуком 
НБС о максималним висинама, условима и начину 
улагања, као и стањем на финансијском тржишту и 
пројектованим економским параметрима за 2007.

Каматна стопа по којој је Компанија пласирала 
средства у виду депозита код пословних банака је увек 

била већа од референтне каматне стопе. Компанија је 
улагала у депозите код банака по каматној стопи која 
се за динарске депозите кретала у распону од 11% до 
14% у првом кварталу, затим од 9 до 12,2% у другом 
кварталу, од 9 до 11,5% у трећем кварталу и од 10 до 
12,8% у последњем кварталу. Каматна стопа за девизне 
депозите уговарана је у првом полугодишту 2007.г. у 
распону од 5,5% до 6% на годишњем нивоу, док је у 
трећем кварталу уговорена стопа била 5,5% годишње, а 
у четвртом кварталу кретала се од 5,5% у октобру, 6,5% 
у новембру, а у децембру је пала на 6%. 

Улагања у обвезнице старе девизне штедње била су 
у незнатном обиму у јануару, с  просечном годишњом 
стопом приноса на дан куповине од 6,14%. У марту 2007. 
године Компанија је, као професионални инвеститор, 
купила корпоративне купонске обвезнице емитента 
„Звезда” Земун које носе камату од 9% годишње, уз 
исплату главнице и камате у осам једнаких рата. У 
месецу мају је наплаћена о доспећу серија А2007, док је 
од краја маја позиција обвезница старе девизне штедње 
остала непромењена. Међутим, у последњем кварталу 
дошло је до пада цена обвезница, што за Компанију 
значи већи принос до доспећа.

Део слободних средстава Компаније био је у 
периоду 01. јануара до 31. децембра 2007. усмерен 
ка тржишту акција, при чему је акценат стављен на 
куповину акција реномираних предузећа и банака 
којима се континуирано тргује на берзи. То је довело и 
до куповине акција које раније нису биле у портфељу 
Компаније („Металс банка“, „Сојапротеин“, „Интершпед“, 



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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Фабрика уља „Сунце“, „Аик банка“, „Икарбус“, 
„Енергопројект Високоградња“, „Тигар“, „Медела“, 
„Телефонија“, „Путеви Чачак“...). Акције Комерцијалне 
банке и даље заузимају највећи проценат укупног 
портфолиа Компаније - 25,31%. Акције у трговању на дан 31. 
децембар 2007. чиниле су 3,27% портфолија Компаније.

Пораст вредности укупног портфолија Компаније 
настао је због пораста цена акција, првенствено акција 
Комерцијалне банке, а делом и због пораста готовине. 
Просечна годишња стопа реализованог приноса на 

портфолио износи око 5%. При томе би требало имати 
у виду да је принос од пласмана у девизном знаку у 
доброј мери резултат кретања девизног курса, под 
утицајем рестриктивних мера Народне банке Србије и 
тренутног стања на девизном тржишту - због великог 
прилива девизних средстава у процесу приватизације.

На дан 31. децембар 2007. укупна потраживања (нето) 
износе 2.429.450 хиљ. динара и у њиховој структури 
доминирају потраживања за премију са учешћем од 
73,83%.

На дан 31. децембар 2007. године, учешће исправке 
вредности потраживања за премију у бруто вредности 
ненаплаћених потраживања износи 70,4%, а исправке 
вредности потраживања за камате 100%. На дан 31. 
децембар 2006. године учешће исправке вредности 
потраживања за премију било је више и износило је 
72,7%, док је учешће исправке вредности потраживања 
камате износило 99,8%.

Највећи део исправке вредности потраживања 
за премију и камате односи се на потраживања 

из претходног периода од великих индустријских 
предузећа која су тренутно у стечајном поступку или 
у процесу реструктурирања и приватизације, чиме је 
наплата потраживања готово онемогућена док се не 
регулише статус ових предузећа. Поред тога, на висину 
исправке вредности потраживања утицала је и Одлука 
НБС којом се прописује да се у потпуности исправљају 
сва сумњива и спорна потраживања, потраживања од 
повезаних правних лица, као и потраживања која су 
већа од 1% гарантне резерве.
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У укупном портфељу, неживотна осигурања учествују са 97,4%, а осигурање живота са 2,6%.  У оквиру 
неживотних осигурања највеће учешће имају следеће врсте осигурања: осигурање од одговорности због 
употребе моторних возила (31,09%), остала имовинска осигурања (26,11%), осигурање моторних и шинских возила 
(14,50%) и осигурање имовине од пожара и других опасности (13,04%).

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

БРУТО ПРЕМИЈА

У пословној 2007. укупна бруто премија остварена је у износу од 13.810.754 хиљ. динара (13.698.358 хиљ.дин. 
односи се на премију осигурања, а 112.396 хиљ.дин. на премију из примљених саосигурања), што је за 5,3% више у 
односу на бруто премију остварену у 2006. години. У односу на план за 2007. остварена бруто премија је мања за 
1,7%. Ако се има у виду и обрачунати порез, укупна фактурисана премија остварена је у износу од 14.430.341 хиљ. 
динара.
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ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

У односу на претходну 
годину највећи раст премије 
бележи добровољно 
здравствено осигурање 
(52,0%) и то у делу осигурања 
лица за случај болести и 
хирушких интервенција, 
а затим следи осигурање 

помоћи на путовању (49,5%) и осигурање живота 
- укупно (28,9%). Знатно смањење премије бележи 
се у оквиру осигурања ваздухоплова, као и код 
осигурања кредита што је резултат одлуке менаџмента 
да постепено смањи активности везане за ову врсту 
осигурања услед значајног погоршања техничког 
резултата Компаније у овој области.

Просечна месечна бруто премија по раднику у 
периоду I-XII 2007. на нивоу Компаније износи 566 хиљ. 
динара. Највећу просечну месечну бруто премију по 
раднику имају следеће главне филијале: ГФ Панчево 
(931 хиљ.дин.), ГФ Нови Сад (830 хиљ.дин.), ГФ Срем (823 
хиљ.дин.), ГФ Београд (782 хиљ.дин.) и ГФ Зрењанин (751 
хиљ.дин.).

Највеће учешће у укупној бруто премији у периоду 
I -XII 2007. има ГФ Београд (33,6%), затим Велики бизнис 
корисници (14,2%), ГФ Панчево (4,3%), ГФ Ниш (4,2%) и ГФ 
Нови Сад (4,0%).

Од укупно остварене бруто премије осигурања и 
саосигурања Компанија је током 2007.г. у реосигурање 
пренела 1.079.864 хиљ. динара, тј. 7,8%. Гледано са 
становишта врста осигурања, највеће покриће 
реосигуравача у односу на остварену премију 
обезбеђено је код осигурања јемства (85,2%) и 
осигурања ваздухоплова (82,2%).
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НАПЛАЋЕНА ПРЕМИЈА И НАПЛАТНИ ЗАДАТАК

Укупан наплатни задатак (пренета ненаплаћена премија из претходних година + фактурисана премија у 2007. 
- премија која није доспела на наплату) за 2007.г. износи 19.365.632 хиљ. динара. Укупно је затворено 14.230.009 хиљ. 
динара потраживања за премију (са порезом), тј. реализовано је 73,5%, наплатног задатка, што је незнатно мање у 
односу на претходну годину када је реализовано 73,8% наплатног задатка.

  
У структури наплаћене премије која износи 13.590.149 хиљ.динара, реална наплаћена премија (наплата у новцу, 

роби или путем компензације) учествује са 12.952.261 хиљ.дин. (95,3%), одобрени попусти и гратис полисе са 376.529 
хиљ.дин. (2,8%), а директни отписи и остала затварања премије са 261.359 хиљ.дин. (1,9%). У односу на претходну 
годину наплаћена премија већа је за 2,8%, а реална наплата за 4,2%. У току 2007. дошло је до подизања квалитета 
наплате, тј. учешће наплаћене премије у новцу у структури наплаћене премије порасло је са 77,7% колико је 
износило у 2006, на 86,3% у 2007. години.
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ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

Просечна месечна наплаћена премија по раднику у периоду I-XII 2007. на нивоу Компаније износи 557 хиљ. 
динара. Највећу просечну месечну наплаћену премију по раднику имају следеће главне филијале: ГФ Панчево 
(893 хиљ.дин.), ГФ Нови Сад (809 хиљ.дин.), ГФ Београд (793 хиљ.дин.) и ГФ Срем (789 хиљ.дин.). Највеће учешће у 
укупној наплаћеној премији у периоду I-XII 2007. има ГФ Београд (34,7%), затим Велики бизнис корисници (13,6%), ГФ 
Панчево (4,2%) и ГФ Ниш (4,0%).
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ЛИКВИДИРАНЕ ШТЕТЕ

Укупно ликвидиране штете у периоду I-XII 2007. износе 6.544.578 хиљ. динара и веће су од остварења у истом 
периоду претходне године за 2,6%, а у односу на план за I-XII 2007. веће су за 7,1%.

Учешће ликвидираних штета у бруто премији износи 47,4%, док је у наплаћеној премији незнатно веће и износи 
48,2%.

Гледано са становишта појединих врста осигурања, највеће учешће у укупном износу ликвидираних штета 
бележи осигурање од одговорности због употребе моторних возила (31,53%), затим остала осигурања имовине 
(29,51%) и осигурање моторних и шинских возила (20,75%).



�0

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.
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Просечне месечне ликвидиране штете по раднику у 
периоду I-XII 2007. на нивоу Компаније износе 268 хиљ. 
динара. Највеће просечне месечне ликвидиране штете 
по раднику имају следеће главне филијале: ГФ Нови Сад 
(530 хиљ. дин.), ГФ Панчево (446 хиљ. дин.), ГФ Срем (432 
хиљ. дин.) и ГФ Београд (410 хиљ. дин.). 

Највеће учешће у укупним ликвидираним штетама у 
посматраном периоду има ГФ Београд (37,2%), Велики 
бизнис корисници / Ген. дирекција (9,2%), ГФ Нови Сад 
(5,3%), ГФ Ужице (4,4%) и ГФ Панчево (4,3%).

У пословној 2007. години, од укупних штета за 
исплату у износу од 6.637.062 хиљ. динара (ликвидиране 
а неисплаћене штете из претходног периода (92.484 
хиљ.дин.) + ликвидиране штете у текућој години 
(6.544.578 хиљ.дин.)), исплаћено је 6.606.321 хиљ. 
динара, тј. 99,5%, што представља побољшање у односу 
на претходну годину када је овај проценат износио 
98,6%.

Исплаћене штете веће су од исплаћених штета у 
истом периоду претходне године за 3,2%.

Удео реосигуравача и саосигуравача у укупно 
ликвидираним штетама у 2007.г. износио је 324.565 хиљ. 
динара тј. 5,0%.
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ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

МЕРОДАВНИ ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ

У 2007. Компанија је остварила позитиван меродавни технички резултат у износу од 1.055.063 хиљ. динара 
(88,17%). По врстама осигурања остварени су следећи технички резултати:



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.

��

ТРОШКОВИ, ТСО И ИЗВОРИ ЗА ПОКРИЋЕ ТСО

Укупни трошкови поред ТСО обухватају и део општих (индиректних) трошкова везаних за извиђај, процену, 
ликвидацију и исплату штета, као и трошкове депоновања и улагања средстава. На нивоу Компаније, у периоду I-XII 
2007. године, укупни трошкови су остварени у износу од 5.086.740 хиљ. динара.
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У пословној 2007. дошло је до промене у оквиру 
структуре трошкова. Врста трошка остали расходи из 
односа са повезаним правним лицима, која је вођена 
у групи финансијских расхода (где је и планирана), 
у децембру 2007. је на основу препоруке ревизора 
прекњижена у групу трошкова. 

Ради обезбеђења адекватне упоредивости података, 
трошковима у 2006. који су остварени у износу од 
4.692.112 хиљ. дин. придодати су и остали расходи 
из односа с повезаним правним лицима у износу 
од 509.584 хиљ. динара. Овако приказани трошкови 
показују пад у 2007. у односу на претходну годину за 
2,2%. 

У поређењу са планом за 2007. укупно остварени 
трошкови су мањи за 4,8%. Такође, ради  адекватног 
поређења, и плану трошкова који износи 5.235.161 
хиљ. дин. је додат план осталих расхода из односа с 
повезаним правним лицима у износу од 110.703 хиљ. 
динара. 

У структури укупних трошкова највеће учешће имају 
трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних 
расхода (51,0%), затим трошкови производних услуга 
(20,0%) у оквиру којих трошкови закупнина (8,5%) и 
трошкови провизијa (6,3%) имају највеће учешће, затим 
трошкови рекламе и пропаганде (5,9%) и трошкови 
непроизводних услуга* (5,4%). 

Трошкови бруто зарада повећали су се за 11,4% 
у односу на претходну годину. Основна цена рада 

прилагођава се расту трошкова живота, на основу 
Анекса ПКУ. Контрола раста трошкова бруто зарада 
обезбеђена је доношењем одлуке о утврђивању 
индивидуалних и колективних норми и мерила за 
оцену резултата рада у Компанији, којом се основна 
цена рада коригује у распону од +20 % до -20% у 
зависности од постигнутих резултата, то јест остварења 
месечног наплатног задатка на нивоу главних филијала.

У оквиру трошкова зарада, накнада и осталих 
личних расхода, поред трошкова бруто зарада који 
чине 66,4% ових трошкова, значајно учешће имали су и 
трошкови отпремнина за прекид радног односа. Укупне 
отпремнине за прекид радног односа исплаћене у току 
2007. износиле су 288.182 хиљада динара, тј. 5,7% укупно 
остварених трошкова.

Значајно учешће у укупним трошковима бележе 
и трошкови непроизводних услуга, чији је највећи 
део везан за трошкове настале по основу започетог 
процеса реструктурирања Компаније, који се такође 
одразио на повећање ове групе трошкова и то по 
основу ангажовања консултантске куће „Insurance 
Tehnology Group“ у циљу разраде стратегије даљег 
развоја Компаније.

У оквиру трошкова услуга и закупнина дошло је до 
значајног повећања трошкова закупа, што је директна 
последица закључивања уговора о закупу с већим 
бројем ауто центара како би се обезбедио директнији 
приступ потенцијалним осигураницима. Ова активност 
дала је допринос кроз увећање премије ауто 

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.
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* Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове ревизије, вештачења и арбитраже, трошкове адвокатских услуга, трошкове брокерских услуга, трошкове 
стручне литературе, услуге чишћења, стручног образовања итд.

одговорности за 15% у односу на претходну годину.

У пословној 2007. години Компанија је извршила 
обрачун резервисања за бенефиције запослених по 
основу отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних 
награда, како се то захтева по МРС 19, што је додатно 
оптеретило укупне трошкове са 73.841 хиљ. дин. Када 
је у питању обрачун трошкова резервисања за исплату 
накнада и других бенефиција запосленима поред 
обрачуна за текућу годину, извршена је и корекција 
обрачуна за 2006.г. услед промене пословне политике 
Компаније у вези са укидањем јубиларних награда, а у 
складу са захтевима Међународних рачуноводствених 
стандарда. Износ који се односи на 2006. ефектуиран 
је на терет нераспоређене добити ранијих година у 
износу од 190.289 хиљ. динара, док је трошак за 2007. 
признат у билансу успеха за 2007. годину.

Просечни месечни трошкови по раднику на нивоу 
Компаније у посматраном периоду износе 208 хиљ. 
динара. Највеће просечне месечне трошкове по 
раднику има: Генерална дирекција (623 хиљ.дин.), 
затим ГФ Срем (173 хиљ.дин.), ГФ Шабац (143 хиљ.дин.), 
ГФ Нови Сад (138 хиљ.дин.) и ГФ Панчево (137 хиљ.
дин.). При тумачењу ових показатеља треба имати у 
виду да Генерална дирекција сноси укупне трошкове 
амортизације некретнина, нематеријалних улагања и 
реструктурирања Компаније.

Трошкови спровођења осигурања (ТСО) чине део 
укупних трошкова. Средства за покриће ТСО обезбеђују 
се из режијског додатка, прихода од камата, прихода од 

провизија, закупнина и осталих прихода. 

У периоду I-XII 2007. укупни трошкови спровођења 
осигурања остварени су у износу од 4.487.575 хиљ. 
динара и обрачунати су сходно Одлуци о начину 
утврђивања ТСО, извора за покриће ТСО, евидентирања 
аналитика трошкова прибаве, управе, извиђаја, 
процене и ликвидације штета, критеријумима о начину 
расподеле индиректних прихода и расхода и додатним 
аналитикама по појединим билансним категоријама.

За покриће ТСО обезбеђена су средства у износу 
од 3.736.909 хиљ. динара. Највеће учешће у изворима 
за покриће ТСО има режијски додатак (92,1%), а затим 
следе остали пословни приходи (3,2%) у које спадају 
приходи од продате зелене карте, приходи од услужних 
обрада и процена штета, приходи по основу добијених 
трошкова спора и др. Извори за покриће трошкова 
спровођења осигурања мањи су од остварених ТСО за 
750.666 хиљ. динара.

Фактори који су утицали да остварени ТСО буду 
већи од извора за њихово покриће јесу исплата 
отпреминина за прекид радног односа, као и трошак 
везан за реструктурирање Компаније и начин 
израчунавања извора за покриће ТСО у смислу да 
се приходи од камата по основу премије не узимају 
у целини већ само у делу који припада режијском 
додатку.

Међутим, ако се трошкови прибаве осигурања 
разграниче на део који се односи на текући период и 
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део које јесте настао у 2007. 
години али се односи на 
будући период, у сразмери 
преносне премије и укупне 
премије (у складу са Законом 
о осигурању, члан 128.) износ 
ТСО се знатно смањује и тиме 
извори постају довољни за 

њихово покриће. Корекцијом, тј. смањењем трошкова 
прибаве осигурања за 33,3%, колико износи учешће 
преносне премије у укупној премији, трошкови 
спровођења осигурања се знатно смањују и долазе 
на ниво од 3.566.132 хиљ. динара, што је за 170.777 
хиљ. динара мање од укупно расположивих извора за 
покриће ТСО.

ПОКАЗАТЕЉИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ЛИКВИДНОСТ КОМПАНИЈЕ

У пословној 2007. години Компанија „Дунав 
осигурање“ а.д.о. остварила је 15.534.176 хиљ. 
динара прилива готовине. Од тога се 14.999.691 хиљ. 
динара или 96,6% односи на прилив готовине из 
пословних активности, док се 534.485 хиљ. динара 
или 3,4% односи на прилив готовине из активности 
инвестирања. Највеће учешће у структури прилива по 
основу пословних активности односи се на премију 
осигурања, саосигурања и примљене авансе (89,5%), 
док се у оквиру сегмента прилива готовине из области 
инвестирања 87,8% односи на примљене камате из 

области инвестирања.

Укупно остварени одлив готовине у 2007. години 
износи 14.721.893 хиљ. динара. Од тога се 13.031.616 
хиљ. динара или 88,5% односи на одлив готовине из 
пословних активности, затим 1.688.092 хиљ. динара или 
11,5% на одлив готовине из активности инвестирања 
и 2.185 хиљ. динара на одлив готовине из активности 
финансирања. Највеће учешће у структури одлива по 
основу пословних активности односи се на накнаде 
штета и уговорених износа из осигурања, уделе у 
штетама из саосигурања и дате авансе (48,7%), затим 
на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе 
(19,3%) и на остале трошкове спровођења осигурања 
(12,5%). У оквиру сегмента одлива готовине из 
активности инвестирања, 53,6% односи се на одливе 
по основу финансијских пласмана, тј. на депоновања и 
улагања, 24,8% на куповину нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме, а 21,6% на одливе 
услед куповине акција и удела (нето одливи).

Имајући у виду укупно остварени прилив и 
одлив готовине, Компанија „Дунав осигурање“ је 
у пословној 2007. години остварила нето прилив 
готовине у износу од 812.283 хиљ. динара. Када се узму 
у обзир и позитивне и негативне курсне разлике по 
основу прерачуна готовине, стање готовине на крају 
обрачунског периода износи 2.771.695 хиљ. динара.

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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1. ликвидност I степена (готовина и готовински 
еквиваленти / краткорочне обавезе) = 345,2%

Показатељ ликвидности првог степена показује да 
на 100 динара краткорочних обавеза Компаније долази 
345,2 динара готовине и готовинских еквивалената. Овај 
рацио представља показатељ статичке ликвидности, 
која има малу вредност за сигурност плаћања обавеза 
које доспевају.

2. ликвидност II степена (обртна имовина умањена 
за залихе / краткорочне обавезе) = 1.422,4%

Показатељ ликвидности другог степена показује 
да је 100 динара краткорочних обавеза Компаније 
покривено са 1.422,4 динара обртне имовине умањене 
за залихе.

3. ликвидност III степена (обртна имовина / 
краткорочне обавезе) = 1.424,4%

Показатељ ликвидности трећег степена показује 
да је 100 динара краткорочних обавеза Компаније 
покривено са 1.424,4 динара укупне обртне имовине.

Уколико у показатеље поред краткорочних обавеза 
уврстимо и ПВР (преносне премије и резервисане 
штете) показатељи имају знатно другачије вредности 
и показују да је 100 динара краткорочних обавеза 
увећаних за ПВР покривено са 95,7 динара укупне 
обртне имовине, тј са 95,6 динара обртне имовине 
умањене за залихе.

4. коригована ликвидност II степена (обртна 
имовина умањена за залихе / краткорочне 
обавезе+ПВР) = 95,6%

5. коригована ликвидност III степена (обртна 
имовина / краткорочне обавезе+ПВР) = 95,7%
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ПРОДУКТИВНОСТ РАДА

ПОСЛОВАЊЕ
КОМПАНИЈЕ У 2007.

У пословној 2007. години, продуктивност рада исказана оствареном бруто премијом по раднику бележи пораст 
од 9,3% у односу на продуктивност у 2006. години. Пораст продуктивности рада је забележен и када се посматра 
износ ликвидираних штета по раднику и то за 6,6%. 

ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА

Економичност рада 1 показује учешће трошкова пословања у укупно оствареним приходима. Економичност 
пословања у 2007. години је порасла у односу на претходну годину. Исказани податак говори да на сваких 100 
динара прихода, Компанија има 21,3 динара трошкова.

Уколико се посматра показатељ економичности рада 2 (однос бруто премије и трошкова), уочава се раст 
економичности у 2007. години у односу на 2006. годину. Сваких 100 динара насталих трошкова је покривено 
са 271,5 динара остварене бруто премије, што представља побољшање у односу на претходну годину када је  
покривеност износила 252,3 динара.



ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2007.
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Учешће пословне добити у укупном приходу по основу оба показатеља је порасло у 2007. години у односу на 
претходну годину. Стопа EBIT је порасла са 30,6% на 33,4%, док стопа EBITDA бележи раст са 32,4% на 35,2%.

РЕНТАБИЛНОСТ ПОСЛОВАЊА

У 2007. години Компанија је забележила побољшање рентабилности пословања у односу на претходну 
годину. На 100 динара просечно ангажованих средстава остварено је 122,5 динара прихода, док је у 2006. години 
остварено 109,1 динара. Када се посматра и други показатељ рентабилности (учешће трошкова и штета у укупним 
приходима), Компанија у 2007. години бележи раст рентабилности у односу на остварење у претходној години. 
Посматрано учешће пада и то са 61,4% колико је износило у 2006. години, на 48,7% у 2007. години.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
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ИЗВЕШТАЈИ
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О., БЕОГРАД 

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 53) Компаније „Дунав осигурање” а.д.о., 
Београд (у даљем тексту „Компанија”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2007. године и одговарајући 
биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај 
дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама 
2 и 3 у приложеним финансијским извештајима. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање 
интерних контрола које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не 
садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке; одабир 
и примену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених 
процена.

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене 
ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и 
ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо 
и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне  
информације од материјалног значаја. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама 
обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих 
услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које 
су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих 
могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола 
правног лица. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних 
процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Deloitte д.о.о
Макензијева 24 
11000 Београд, Србија 

Тел:   +381 11 3812 100; + 381 11 3812 200 
факс: +381 11 3812 101; + 381 11 3812 201 
www.deloittece.com 

Aгенција за привредне регистре 
Број регистрације 4290 
Raiffeisenbank а.д., Булевар АВНОЈ-a бр. 64a 
Број пословног рачуна 265-1040310000266-36 
ПИБ 100048772 
Уписани и уплаћени оснивачки капитал Друштва 150.750,06 EUR
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Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну основу 
за изражавање нашег мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 
приказују финансијски положај Компаније „Дунав осигурање” а.д.о., Београд на дан 31. децембра 2007. године, као и 
резултате њеног пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу 
са рачуноводственим прописима Републике Србије и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама  
2 и 3 у приложеним финансијским извештајима.

Скретање пажње 

Нe изражавајући рeзeрвe у oднoсу на датo мишљeњe, скрeћeмo пажњу на следећа питања:

а) Као што је обелодањено у напомени 2 уз финансијске извештаје приложени финансијски извештаји 
састављени су уз примену МРС који су били у примени на дан 31. децембра 2002. године и на њима заснованим 
прописима о рачуноводству Републике Србије. Такође, као што је детаљније обелодањено у напомени 2 уз 
финансијске извештаје, Решењем Министра финансија Републике Србије (број 401-00-11/2008-16) донетог у вези 
примене Међународних стандарда финансијског извештавања, а објављеним у Службеном гласнику Републике 
Србије од 12. фебруара 2008. године, сви МРС, њихове промене, МСФИ и IFRIC који се примењују почевши од 
наведеног датума ће бити усвојени за финансијске године које почињу од 1. јануара 2008. године или касније. 
Усвајање МРС, МСФИ и њихова тумачења чија је примена утврђена наведеним Решењем Министра финансија 
Републике Србије, могу имати значајан утицај, који може  бити  позитиван,  али  и  негативан  ,  на  финансијски  
положај и резултате пословања Компаније који ће бити приказани у 2008. години и надаље. Сходно томе, може 
се очекивати да ће бити неоходно спровести одређене корекције података презентованих у финансијским 
извештајима Компаније за 2007. годину, а који ће представљати упоредне податке за финансијске извештаје 
Компаније за 2008. годину.

 
б) Као што је обелодањено у напомени 2.1 уз финансијске извјештаје, приложени финансијски извештаји 

укључују само потраживања, обавезе, резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине Компаније 
без укључивања зависних правних лица Дунав трговина д.о.о., Београд, Дунав Ре а.д.о., Београд, ХТП Дунав турист 
д.о.о., Београд, Дунав ауто д.о.о., Београд, Друштво за пензијско осигурање Дунав а.д., Београд, Стокброкер а.д., 
Београд и Косиг Дунав осигурање а.д., Бања Лука., а улагања у зависна предузећа су исказана у овим финансијским 
извештајима по методу учешћа. Детаљнији приказ финансијског положаја Компаније се може добити увидом 
у консолидоване финансијске извештаје Компаније, које је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 
(Службени лист РС број 46 од 2. јуна 2006. године), Компанија обавезна да састави и да исте достави Центру за 
бонитет Народне банке Србије до краја априла 2008. године.

Београд, 21. март 2008. године

Гордана Радић Ђорђевић 
Овлашћени ревизор

Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory
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ГОДИШЊИ
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МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА И ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ
О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” А.Д.О. ЗА 2007. ГОДИНУ

На основу оцене билансних позиција у финансијским 
извештајима и годишњем извештају о пословању 
Компаније у 2007. години дајемо позитивно мишљење 
на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о 
пословању Компаније за 2007. годину.

 
Позитивно мишљење је дато на основу оцене 

актуарских позиција у финансијским извештајима и 
годишњем извештају о пословању на које овлашћени 
актуари дају мишљење у складу са Законом о 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 70/04, 
61/05 и 101/07) и Одлуком о садржини мишљења 
овлашћеног актуара („Службени гласник РС”, број 
19/2005).  

 
Компанија је утврдила висину техничких и гарантних 

резерви у складу са:  законским прописима, актима 
пословне политике Компаније, правилима актуарске 
струке и струке осигурања. 

 

Дисперзија депоновања и улагања средстава 
техничких резерви, није обезбеђена у складу са 
одлуком Народне банке Србије за 5,36% у делу 
неживотних осигурања, односно 2,89 % у делу 
животних осигурања, чиме се не угрожава трајна 
стабилност и солвентност Компаније нити се 
угрожавају права осигураника, корисника осигурања 
и трећих оштећених лица. Покриће обавеза је 
обезбеђено, а солвентност Компаније је 3,27 пута већа 
од законом захтеване.

 
Тренутно стање, као и потенцијално проширење 

портфеља осигурања уз примену пословних аката  
Компаније и заштиту портфеља одговарајућом 
хоризонталном и вертикалном дисперзијом покрића 
ризика, програмима саосигурања и реосигурања 
обезбеђује стабилност у пословању Компаније и у 
наредном периоду.

Београд, 14.03.2008. године
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