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Компанија Дунав осигурање је икона оси-
гурања у Србији коју треба сачувати. Због 
тога смо поносни на то што смо и у 2008. 
години задржали лидерску позицију на 
домаћем тржишту осигурања. Време мо-
нопола на српском тржишту осигурања је 
иза нас. Већи број учесника на тржишту у 
великој мери доприноси сигурности тр-
жишта и квалитету производа што је у 
интересу пре свега грађана Србије. 

У тим условима успешно смо одржали, побољ-
шали и проширили сарадњу са великим др-
жавним системима, најквалитетније сервиси-
рали потребе малих и средњих предузећа на 
којима почива експанзија економског развоја 
земље, а физичким лицима понудили произво-
де највишег стандарда и квалитета. Остварена 
наплаћена премија увећана је у односу на пре-
тходну годину за 4,9% и износи 14,2 милијарде 
динара, ликвидиране штете су у износу од 7,5 
милијарди динара, а ажурност исплате штета 
је на прошлогодишњем нивоу и износи 99,5%. 
Као државна компанија имамо повећану од-
говорност према држави, према клијентима и 
друштву у целини. 

У 2008. години као друштвено одговорна 
компанија помогли смо читав низ проје-
ката разних институција, организација и 
појединаца у области културе, спорта и 
уметности желећи тако да део остваре-
ног профита вратимо широј друштвеној 
заједници у интересу свих нас. Радили 
смо и настављамо да радимо у правцу 
подизања свести о томе да је осигурање 

потреба и сигурна инвестиција, а не на-
мет и трошак. Постигли смо доста, али 
желимо још више.
 
У време светске економске кризе која у нашу 
земљу још није стигла у мери у којој је захва-
тила читав свет, али која сигурно неће заобићи 
ни наше тржиште, Дунав осигурање може да 
одигра једну од кључних улога у развоју и одр-
жавању финансијског сектора у Србији као 
главни институционални инвеститор. Као најја-
чи домаћи бренд у осигурању, покушаћемо да 
сву снагу и услуге употребимо за то да на-
правимо и реализујемо једну добру стратегију 
која ће држави помоћи у погледу инвестиција, 
превентиве и свега онога што може да нам до-
принесе да мали обим билансних средстава 
којима Србија располаже буде употребљен на 
најбољи могући начин. То препознајемо као 
своју кључну улогу и задатак чије је остварење 
у интересу наших осигураника, пословних 
партнера, Владе Републике Србије као читаве 
друштвене заједнице чији смо део.
      
Ген. директор Миленка - Мила Јездимировић

РЕЧ	ГЕНЕРАЛНОГ	ДИРЕКТОРА
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рима. Дефицит износи 12,0 милијарди долара, што 
чини повећање од 23,6% у односу на исти пери-
од претходне године. Покривеност увоза извозом 
у 2008. години, посматрано у доларима, износи 
47,7% и већа је него покривеност у истом периоду 
претходне године, када је износила 47,6%.

ЗАРАДЕ

Просечна	 зарада у Републици Србији, исплаће-
на у децембру 2008, износила је 53.876 динара и 
у односу на просечну зараду исплаћену у новем-
бру 2008. номинално је већа за 14,77%, а реално 
за 15,70%. Просечна зарада у Републици Србији, 
исплаћена у децембру 2008, у односу на децембар 
2007, номинално је порасла за 11,96%, а реално за 
3,76%. Посматрано у односу на целу 2007, просеч-
на зарада исплаћена у 2008. номинално је већа за 
17,89%, а реално за 3,87%. 

Просечна зарада без	пореза	и	доприноса у Ре-
публици Србији, исплаћена у децембру 2008, из-
носила је 38.626 динара и номинално је већа него 
претходног месеца за 14,91%, а реално за 15,84%. 
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаће-
на у децембру 2008, у односу на децембар претхо-
дне године, номинално је порасла за 12,05%, а ре-
ално за 3,85%. Посматрано у односу на целу 2007, 
просечна зарада без пореза и доприноса исплаће-
на у 2008. номинално је већа за 17,97%, а реално 
за 3,94%.

*Извор: 
Републички завод за статистику -  
Саопштења за јавност.

АКТУЕЛНА КРЕТАЊА 
У ПРИВРЕДИ

БРУТО	ДОМАЋИ	ПРОИЗВОД

Најважнији макроекономски агрегат јесте бруто 
домаћи производ, који представља меру укупне 
економске активности свих резидентних институ-
ционалних јединица, при чему је обухваћена про-
изводња материјалних добара и свих врста услуга. 
Процењено је да укупне економске активности у 
2008. години, мерене бруто домаћим производом 
и исказане у сталним ценама 2002. године, бележе 
раст од 6,1% у односу на претходну годину. Посма-
трано по активностима, највећи је раст у сектору 
саобраћаја, складиштења и веза, сектору финан-
сијског посредовања, сектору пољопривреде и 
сектору трговине. Сви остали сектори такође беле-
же раст, али знатно мањи.

ЦЕНЕ	НА	МАЛО	И	ТРОШКОВИ	ЖИВОТА

Укупан раст цена	на мало у Републици Србији у 
децембру 2008. у просеку је нижи за 1,0% у односу 
на претходни месец  (цене робе ниже су за 1,5%, а 
цене услуга више за 0,2%). У односу на децембар 
2007. цене на мало повећане су за 6,8%. Просе-
чан годишњи раст цена на мало у 2008. у односу на 
2007. годину износи 10,9%.

Трошкови	 живота у Републици Србији у децем-
бру 2008. у односу на претходни месец у просеку 
су нижи за 0,8%. У поређењу с децембром претхо-
дне године трошкови живота повећани су за 7,9%. 
Просечан годишњи раст трошкова живота у 2008. у 
односу на 2007. износи 13,5%.

Разлика између индекса цена на мало и индекса 
трошкова живота последица је различитог утицаја 
раста цена појединих артикала на формирање ових 
индекса.

Индекс потрошачких	 цена представља посебан 
индекс малопродајних цена и обрачунава се по ме-
тодологији усклађеној с препорукама за обрачун 
индекса цена на мало у Европској унији (хармони-
зовани индекс цена). Индекс потрошачких цена де-
финише се као мера просечне промене малопро-
дајних цена робе и услуга за личну потрошњу. Цене 
ових производа и услуга ниже су у децембру 2008. 
године у односу на новембар 2008. за 0,9%. Пот-
рошачке цене у децембру 2008. године, у односу 
на исти месец 2007. године, повећане су за 8,6%. 
Просечан годишњи раст потрошачких цена у 2008. 
години био је 11,7%.

ИНДУСТРИЈСКА	ПРОИЗВОДЊА

Индустријска производња у Републици Србији у 
децембру 2008. мања је него у децембру 2007. за 
8,9%, а у односу на просек 2007. већа за 0,5%. У 
2008. години, у односу на 2007, остварен је раст 
индустријске производње од 1,1%.

Највећи утицај на раст индустријске производње 
током 2008. имале су производња хемикалија и хе-
мијских производа, електричне енергије, основних 
метала те електричних машина и уређаја.

СПОЉНОТРГОВИНСКА	РАЗМЕНА

Укупна спољнотрговинска робна размена Републи-
ке Србије у 2008. износила је 34,0 милијарди до-
лара, што чини пораст од 24,1% у односу на исти 
период претходне године. 

У 2008. години остварен је раст извоза од 24,3%, 
док је увоз забележио раст од 24,0% у односу на 
исти период претходне године, посматрано у дола-
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ворности због употребе пловних објеката, осигу-
рање од опште одговорности, осигурање кредита, 
осигурање јемства, осигурање од финансијских 
губитака, осигурање од трошкова правне заштите, 
осигурање помоћи на путовању и друге врсте нежи-
вотних осигурања.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ДРУШТВУ

1.1.	ПРАВНА	ФОРМА

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. јесте привред-
но друштво организовано као отворено акционар-
ско друштво за послове осигурања, саосигурања 
и реосигурања имовине и лица те пружање других 
услуга у осигурању.

Седиште Компаније је у Београду, Македонској 
улици бр. 4.

Компанија је настала из Државног осигуравајућег 
завода, основаног 1945. године, и из каснијих тран-
сформација и спајања осигуравајућих кућа “Бео-
град” и “Југославија”, које је извршено током 1974. 
године. У септембру 1990. извршена је трансфор-
мација у деоничко друштво, а у децембру 1994. 
даља трансформација у Компанију “Дунав осигу-
рање” 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 под бројем VII-Фи-7821/97 oд 19. 
јула 1997, пoд матичним брoјeм 07046898, штo јe 
уписанo кoд Рeпубличкoг завoда за статистику Рe-
публикe Србијe, са oбавeштeњeм o разврставању 
прeма класификацији дeлатнoсти – извoд из рe-
гистра брoј 052-89 oд 11. августа 1997. гoдинe.

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

У току 2006. извршено је усклађивање Статута Ком-
паније са Законом о привредним друштвима.
 
Прeдузeћe и други правни субјeкти кoјe Кoмпа-
нија oснива и у кoјима има вeћински капитал или 
значајнo учeшћe капитала јесу зависна прeдузeћа, 
којима Кoмпанија управља сразмeрнo свoм капи-
тал учeшћу, oднoснo у складу са oдгoварајућим 
угoвoрoм. Прeдузeћа кoја пoслују као зависна пре-
дузећа Компаније су ”Дунав рe“, ”Дунав аутo“, ”Ду-
нав тргoвина“, ХТП ”Дунав турист“, ”Дунав друштво 
за управљање добровољним пензијским фондом“, 
”Dunav Stockbroker“ и ”Косиг Дунав осигурање“.

1.2.	ВРСТE	ПOСЛOВА	OСИГУРАЊА

Компанија, у циљу стицања добити, обавља делат-
ност коју чине следећи послови осигурања за које је 
Компанија добила дозволу Народне банке Србије: 

послови	животног	осигурања: осигурање живо-
та, рентно осигурање, допунско осигурање уз оси-
гурање живота, добровољно пензијско осигурање и 
друге врсте животних осигурања;

послови	 неживотног	 осигурања: осигурање од 
последица незгоде, укључујући осигурање од по-
вреда на раду и професионалних обољења, затим 
добровољно здравствено осигурање, осигурање 
моторних возила, осигурање ваздухоплова, осигу-
рање пловних објеката, осигурање шинских вози-
ла, осигурање робе у превозу, осигурање имовине 
од пожара и других опасности, остала осигурања 
имовине, осигурање од одговорности због употре-
бе моторних возила, осигурање од одговорности 
због употребе ваздухоплова, осигурање од одго-
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и реализацији одређеног броја хуманитарних актив-
ности и учешћу у посебним манифестацијама.

Компанија ”Дунав осигурање“ с партнером „Siemens 
IT Solutions and Service“ освојила је прву награ-
ду „Дискоболос 2008“ у категорији финансија за 
пројекат имплементације финансијског back-office 
система. 

Захваљујући имплементацији SAP система, Компа-
нија је успела да централизује пословне процесе 
финансијског back-office система. Овај информаци-
они систем, који омогућава управљање трошкови-
ма и ризицима пословања те представља подршку 
пословима осигурања, интегрисао је процесе пла-
нирања и анализе пословања. Имплементација SAP 
система омогућила је транспарентно информисање 
менаџмента саме компаније, надзорног тела за 
осигуравајућа друштва Народне банке Србије, као 
и других надлежних институција.

2.2.	ПРЕГЛЕД	ОСНОВНИХ	ПОКАЗАТЕЉА	
ПОСЛОВАЊА

Основни и остали капитал Компаније износи 5,9 ми-
лијарди 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 ре-
зерва Компаније на дан 31. децембар 2008. изно-
си 6,2 милијарде динара, а техничке резерве у са-
мопридржају 11,3 милијарде динара.

На дан 31. децембар 2008. краткорочни пласмани 
Компаније, укључујући пласирану готовину, износили 
су 8,8 милијарди динара, а дугорочни 1,6 милијарди 
динара.

У пословној 2008. остварена је укупна бруто пре-
мија у износу од 14,7 милијарди динара. У укуп-
ном портфељу неживотна осигурања учествују са 
96,8%, а осигурање живота са 3,2%.

Остварена наплаћена (затворена) премија у износу 
од 14,2 милијарде динара већа је у односу на прет-
ходну годину за 4,9%, док је реализација наплатног 
задатка благо порасла у односу на 2007. и износи 
73,8%. Поред тога, знатно је побољшан квалитет 
наплате: учешће наплаћене премије у новцу у укуп-
ној наплаћеној премији порасло је са 86,3%, колико 
је износило у 2007. години, на 88,0% у 2008. годи-
ни.

У току 2008. ликвидиране су штете у укупном из-
носу од 7,5 милијарди динара, што представља 
повећање од 15,2% у односу на претходну годину. 
Од укупног износа одштета за исплату исплаћено 
је 99,5%.

Компанија је у 2008. остварила нето добитак у укуп-
ном износу од 1,3 милијарде динара (добитак пре 
опорезивања износи 1,4  милијарде динара).

РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА У  2008.

2.1.	НАЈВАЖНИЈЕ	АКТИВНОСТИ	У	ТОКУ	
2008.

Са аспекта послова осигурања, активност која је 
обележила пословну 2008. годину јесте промена у 
оквиру функције продаје у смислу формирања за-
себних дирекција за продају неживотних и живот-
них осигурања. 

Развој нове продајне мреже животних осигурања 
допринео је повећању учешћа премије животних 
осигурања у укупној премији Компаније са 1,3% у 
2003. на 3,2% у 2008. Нова продајна мрежа живот-
них осигурања бројала је 199 продаваца на дан 31. 
децембар 2008. године.

Продаја  неживотних  осигурања  била  је  усредс-
ређена на рад с корпоративним клијентима, малим 
и средњим предузећима, индивидуалним клијентима, 
шалтерском мрежом и спољним каналима продаје. На 
крају 2008. продајна мрежа бројала је 537 продаваца, 
од којих је око 380 радило за провизију, а остатак за 
фиксну зараду.

У пословној 2008. години извршен је низ активности 
усмерен ка увођењу нових услуга и измена услова и 
тарифа. Извршене су измене, допуне, побољшања 
и модификовања услуга и модела продаје у оквиру 
комбинованог осигурања моторних возила и пут-
ничког здравственог осигурања, као и проширење 
услуга изменом услова и тарифа премија за ком-
биновано осигурање настањених станова, гаража 
и ствари у њима преко система обједињене напла-
те комуналних услуга. Креирана су два пакета за 
осигурање малих предузећа и предузетника – БИЗ-
ПАРТНЕР Трговина и БИЗПАРТНЕР Производња 
и занатство. Развијен је пакет осигурања намењен 
осигурању самосталних предузетника у делу про-
изводне делатности и занатства. Са становишта 

животних осигурања, извршене су измене услова 
осигурања и тарифе које се односе на осигурање 
живота само за случај смрти корисника кредита, 
спроведено је иновирање посебних услова за оси-
гурање увећаних ризика, као и измене Одлуке о ми-
нималној премији код осигурања живота. Завршене 
су све активности пројекта увођења централизова-
ног начина рада животних осигурања. У 2008. го-
дини уведено је банкоосигурање и продаја услуга 
осигурања на шалтерима банака.

У области пласирања средстава у повезана прав-
на лица, у пословној 2008. години извршена је до-
капитализација два повезана правна лица, ”Дунав 
друштва за управљање добровољним пензијским 
фондом“ и ”Косиг Дунав осигурања“ из Бањалуке. 
Докапитализација ”Дунав друштва за управљање 
добровољним пензијским фондом“ извршена је 
29. јануара 2008. с пласманом средстава у изно-
су од 84.000 хиљ. динара, а докапитализација ”Ко-
сиг Дунав осигурања“ извршена је 4. марта 2008. 
с пласманом средстава у износу од 100.440 хиљ. 
динара.

Компанија ”Дунав осигурање“ задржала је највећу 
медијску експонираност у области делатности 
осигурања у односу на конкуренцију и задржала 
и унапредила позитивни имиџ у јавности. Посебан 
акценат маркетиншких и ПР активности стављен 
је на промоцију нових канала продаје, електронске 
продаје, као и на истицање конкурентности што се 
тиче ваљаности и цене услуга, те на брзу и адекватну 
накнаду штете. У 2008. години сајт Компаније посе-
тило је 289.175 лица, што представља повећање од 
571,4% у односу на 2004. годину, када је сајт посе-
тило 43.069 лица. Осим заступљености у медијима 
и значајним спортским и културним догађајима у 
земљи, Компанија пружа велику подршку целокупној 
друштвеној заједници, што се огледа и у креирању 
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РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА У  2008.

Остварење 2008 Остварење 2007 % раста (2008/2007)

УкУпни приходи 22.718.450 23.874.145 -5%

УкУпни расходи 21.317.716 23.463.537 -9%

добитак / гУбитак пре опорезивања 1.400.734 410.608 241%

добитак / гУбитак после опорезивања 1.293.557 386.733 234%

УкУпна билансна актива / пасива 23.803.836 20.226.453 18%

УкУпна ванбилансна актива / пасива 129.974 140.775 -8%

брУто премија 14.694.702 13.810.754 6%

наплаћена премија* 14.250.243 13.590.149 5%

реална наплата (роба,новац,компензација)* 13.424.491 12.952.261 4%

ликвидиране штете 7.537.730 6.544.578 15%

исплаћене штете 7.530.431 6.606.321 14%

резервисане штете 6.443.801 6.046.536 7%

трошкови (тсо + трошк. извиђаја, процене и ликвидације штета) 5.606.773 5.086.740 10%

нето зараде 1.543.917 1.222.615 26%

просечне месечне нето зараде по радникУ (У дин.) 55.818 50.091 11%

брУто зараде 2.175.621 1.722.822 26%

просечне месечне брУто зараде по радникУ (У дин.) 78.656 70.584 11%

број радника на дан 31. децембар  т.г. 2.534 2.049 24%

*НапомеНа: приказаНи подаци о НаплаћеНој премији Не садрже порез.

(У %)

 2008. 2007.

% Учешћа наплаћене премије У брУто премији 97,0 98,4

% Учешћа ликвидираних штета У брУто премији 51,3 47,4

% Учешћа брУто зарада У брУто премији 14,8 12,5

% Учешћа наплаћене премије У наплатном задаткУ* 73,8 73,5

% Учешћа реалне наплате У наплаћеној премији 94,2 95,3

% Учешћа ликвидираних штета У наплаћеној премији 52,9 48,2

% Учешћа ликвидираних штета У резервисаним + ликвидираним штетама 53,9 52,0

% Учешћа исплаћених штета У УкУпним штетама за исплатУ** 99,5 99,5

(У 000 дин.)
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ПОСЛОВАЊЕ 
КОМПАНИЈЕ
У  2008.
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ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

3.1.	OРГАНИЗАЦИЈА	ПOСЛOВАЊА

Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прила-
гoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у скла-
ду са утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм.

Послови из делатности Компаније обављају се у 
огранцима – Генералној  дирекцији и у главним фи-
лијалама осигурања, као територијалним организа-
ционим деловима Компаније.

Генерална дирекција обавља послове осигурања, 
саосигурања и реосигурања од интереса за Ком-
панију као целину. У Генералној дирекцији орга-
низује се, контролише и координира процес рада 
у области осигурања (за индивидуалне кориснике и 
самосталне предузетнике, за мала и средња преду-
зећа, за велика предузећа, за животна осигурања, 
за продају и маркетинг, за продају животних осигу-
рања, за заједничке послове у осигурању и за нак-
наду штета). Ту се обављају и финансијски послови, 
правни и општи послови, информатика, интерна 
ревизија, кадровски послови, послови имовине, 
набавке и одржавања те актуарски послови.

Компанија послује на целој територији Републике 
Србије, преко мреже коју чини 21 главна филијала, 
11 филијала, 49 пословница и 16 експозитура.

3.2.	СТАРОСНА	И	КВАЛИФИКАЦИОНА	
СТРУКТУРА	ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број радника на дан 31. децембар 2008. го-
дине износио је 2.534, што је за 485 више него 31. 
децембра 2007. године. Стратегија развоја продај-
не мреже утицала је на пораст броја запослених, 
који се превасходно односи 

на теренску продајну мрежу и на запослене на 
одређено време. Број запослених на неодређено 
време није се знатније променио – забележен је 
раст са 1.699 запослених на крају 2007. на 1.733 на 
крају 2008. године.

квалификација / године старости др мр вс вш вк сс кв нс УкУпнО

до 30 0 1 127 53 1 210 15 0 407

31-40 1 4 282 66 4 259 15 4 635

41-50 0 8 189 97 4 345 17 11 671

51-60 0 8 219 102 3 378 33 28 771

преко 60 0 1 15 13 0 19 2 0 50

УкУпнО 1 22 832 331 12 1.211 82 43 2.534

Главнa	филијалa	осигурања

Филијалa

Пословницa

Експозитурa
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ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

3.3.	СТРУКТУРА	КАПИТАЛА	И	ОБАВЕЗА

У структури капитала и обавеза Компаније ‘’Дунав 
осигурање’’, на дан 31. децембар 2008. доминирају 
капитал и резерве са учешћем од 40,6%, затим сле-
де резервисане штете (бруто) са учешћем од 27,1% 
и преносне премије (бруто) са учешћем од 19,3%. 
Компанија је у 2008. извршила корекцију почетног 
стања на основу измена МРС 39 (финансијски ин-
струменти: признавање и вредновање). У том сми-
слу, сви ефекти вредновања ХОВ расположивих 
за продају из ранијих година укинути су преко не-
распоређене добити и губитка из ранијих година те 
пренети на ревалоризационе резерве.

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%.

Основни капитал Компаније (акцијски и државни те 
друштвени капитал) у износу од 5.821.854 хиљ. ди-
нара знатно је изнад минималне висине основног 
капитала прописане чланом 28. Закона о осигу-
рању, а која је на дан 31. децембар 2008. износила 
753.109 хиљ. динара (8.500.000 евра, по средњем 
курсу на дан 31. децембар 2008. (1 евро = 88,6010 
дин.)). 

На дан 31. децембар 2008. године, Компанија је 
имала укупан акцијски капитал у износу од 313.607 
хиљ. динара. Акционарски капитал је у поседу 2.045 
акционара (248 правних лица, 1.786 физичких лица 
и 11 кастоди лица), који заједно поседују 259.179 
редовних акција, јединичне номиналне вредности 
1.210 динара. На дан 31. децембар 2008. цена ак-
ције Компаније на берзи износила је 1.760,00 ди-
нара, док је на дан 31. децембар 2007. цена акције 
Компаније била 8.800,00 динара.

квалификација / године старости др мр вс вш вк сс кв нс УкУпнО

до 30 0,0% 0,2% 31,2% 13,0% 0,2% 51,6% 3,7% 0,0% 100,0%

31-40 0,2% 0,6% 44,4% 10,4% 0,6% 40,8% 2,4% 0,6% 100,0%

41-50 0,0% 1,2% 28,2% 14,5% 0,6% 51,4% 2,5% 1,6% 100,0%

51-60 0,0% 1,0% 28,4% 13,2% 0,4% 49,0% 4,3% 3,6% 100,0%

преко 60 0,0% 2,0% 30,0% 26,0% 0,0% 38,0% 4,0% 0,0% 100,0%

УкУпнО 0,1% 0,9% 32,8% 13,0% 0,5% 47,8% 3,2% 1,7% 100,0%

квалификација / године старости др мр вс вш вк сс кв нс УкУпнО

до 30 0,0% 4,5% 15,3% 16,0% 8,3% 17,3% 18,3% 0,0% 16,0%

31-40 100,0% 18,2% 33,9% 19,9% 33,3% 21,4% 18,3% 9,3% 25,1%

41-50 0,0% 36,4% 22,7% 29,3% 33,3% 28,5% 20,7% 25,6% 26,5%

51-60 0,0% 36,4% 26,3% 30,8% 25,0% 31,2% 40,2% 65,1% 30,4%

преко 60 0,0% 4,5% 1,8% 3,9% 0,0% 1,6% 2,4% 0,0% 2,0%

УкУпнО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Структура акционарског капитала
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(У 000 дин.)

техничке  резерве неЖивотна 
осигУрања

Животна 
осигУрања УкУпно

1. преносна премија осигУрања из сопственог портфеља 4.524.200 0 4.524.200

2. преносна премија из примљених саосигУрања 76.805 0 76.805

3. резервисане штете сопственог портфеља 6.434.001 9.800 6.443.801

4. резервисања за Уделе У штетама по основУ примљених саосигУрања 0 0 0

5. резерве за изравнање ризика 53.274 0 53.274

6. математичка резерва осигУрања Живота 0 728.705 728.705

I УкУпнО теХнИЧке реЗерве (1+2+3+4+5+6) 11.088.280 738.505 11.826.785

7. преносна премија реосигУрања 158.420 0 158.420

8. Учешће реосигУравача У резервисаним штетама 345.279 0 345.279

9. математичка резерва из реосигУрања 0 243 243

II УкУпнО теХнИЧке реЗерве У саМОпрИДрЖаЈУ (I-7-8-9) 10.584.581 738.262 11.322.843

(У 000 дин.)

гарантна резерва УкУпно

1.  дрУштвени капитал 5.508.247

2.  редовни акцијски капитал 313.607

3.  резерве из добити 137.069

4.  ревалоризационе резерве 740.271

5.  нереализовани добици по основУ хов располоЖивих за продајУ 370.272

6.  признати % нераспоређене добити из текУће године 531.340

7.  гУбитак ранијих година 1.358.589

УкУпнО (1+2+3+4+5+6-7) 6.242.217

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Гарантна резерва

Гарантна резерва Компаније на дан 31. децембар 2008. године износи 6.242.217 хиљ. динара и састоји 
се од следећих позиција:

Техничке резерве

Укупне техничке резерве у самопридржају на дан 31. децембар 2008. године износе 11.322.843 хиљ. 
динара и састоје се у следећем:

У структури гарантних резерви, највеће учешће од 88,2% бележи друштвени капитал. У односу на 
претходну годину, гарантна резерва бележи пад од 3,6%.
	

(У 000 дин.)

акЦИОнарИ % Учешћа броj акција

УкУпан акцијски 
капитал на дан  

31.12.2008. 

 I)   кастоди лица 19,51 50.570  61.190  

 II)  10 највећих правних лица 35,61 92.302 111.685

1 “комерцијална банка” ад 10,11 26.207 31.710      

2 гп “напред” ад београд 6,75 17.493 21.167      

3 репУблика србија 3,67 9.513 11.511      

4 “рУдарско-топионички басен бор” 2,97 7.709 9.328      

5 саобраћајни факУлтет 2,14 5.547 6.712      

6 “металац” ад за произ. и трг. 2,08 5.391 6.523      

7 клинички центар 2,03 5.267 6.373      

8 “цементара косјерић” ад 2,02 5.242 6.343      

9 “јУгобанка” У стечајУ 1,96 5.093 6.162      

10 “CREDY BANKA” AD крагУјевац 1,87 4.840 5.856      

 III) остала правна лица 28,89 74.865 90.587      

УкУпно правна лица (II+III) 64,50 167.167 202.272      

 IV) физичка лица 15,99 41.442 50.145      

УкУпнО (I+II+III+IV) 100,00 259.179 313.607      

категорије – вредност
акцијског капитала

појединачног 
акционара

 на дан  31. 12. 2008.

број акционара 
(кастоди рачУна)

УкУпан акцијски 
капитал једне 

категорије (У 000 дин.)

Учешће У  УкУпном 
акцијском капиталУ

преко 10.000 хиљ. динара 5 93.183 29,71%

5.001 – 10.000 хиљ. динара 10 73.366 23,39%

1.001 – 5.000 хиљ. динара 22 54.339 17,33%

501 – 1.000 хиљ. динара 46 30.059 9,58%

101 – 500 хиљ. динара 143 28.780 9,18%

10 – 100 хиљ. динара 968 29.595 9,44%

испод 10 хиљ. динара 851 4.285 1,37%

УкУпнО 2.045 313.607 100,00%

Десет највећих акционара држи укупно 35,6% акционарског капитала Компаније.
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3.4.	СТРУКТУРА	ИМОВИНЕ

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

У структури имовине Компаније на дан 31. де-
цембар 2008. године највеће учешће исказују 
нематеријална улагања, некретнине, постројења 
и опрема чији је удео 40,67%, затим краткороч-
ни финансијски пласмани који заједно са гото-
вином чине 37,02% и потраживања са учешћем 
од 13,26%. 

У пословној 2008. учешће сталне имовине у 
укупној имовини се повећало, а у складу с тим, 
учешће обртне имовине се смањило. У односу 
на претходну годину, највећу промену тј. пораст 
бележи учешће нематеријалних улагања, некре-
тнина, постројења и опреме.

Стална	имовина

Нематеријална	 улагања,	 некретнине,	 постро-
јења	 и	 опрема у 2008. бележе раст учешћа у 
односу на прошлу годину, и то са 26,32% на 
40,67%. Основни разлог томе јесте извршена 
процена вредности некретнина, и у складу с 
тим, извршено усклађивање вредности у по-
словним књигама Компаније.

Са стањем на дан 31. децембар 2008. урађена је 
студија процене тржишне вредности непокретнос-
ти од стране ‘’Pricewaterhousecoopers’’ д.о.о. из Бе-
ограда. Процена фер вредности извршена је при-

Техничка резерва неживотних осигурања износи 10.584.581 хиљ. динара, а животних осигурања 738.262 
хиљ. динара. У структури техничких резерви неживотних осигурања доминирају резервисане штете 
(57,5%) и преносна премија (42,0%). У структури техничке резерве живота доминантно је учешће матема-
тичке резерве (98,7%). У односу на претходну годину, техничке резерве у самопридржају повећале су се 
за 4,2%.

(У 000 дин.)

дУгорочни финансијски пласмани садашња вредност на дан 31.12.2008.г.

I Учешће У капиталУ др. правних лица

“комерцијална банка” а.д, београд 555.646

“слободна зона”, шабац 33.109

холдинг компанија “слободна зона београд”, београд 8.381

тп “бачкатранс”, врбас 2.439

београдска берза, београд 1.224

УдрУЖење осигУравајУћих организација 127

“YuhoR – ExpoRt”, јагодина 49

штедно-кредтина организација аик, врање 36

УкУпнО 601.011

II Учешће У капиталУ повезаних правних лица

“дУнав ре”, а.д. 433.626

“косиг дУнав осигУрање” а.д., бањалУка 302.410

“дУнав дрУштво за Управљање добровољним пензијским фондом” а.д. 166.950

“дУнав аУто”, д.о.о. 71.733

“DuNAV StoCKBRoKER” а.д. 50.437

хтп “дУнав тУрист”, д.о.о. 948

“дУнав трговина” д.о.о. 50

УкУпнО 1.026.154

III остали дУгорочни фин. пласмани

корпоративне обвезнице које се дрЖе до доспећа 1.403

потраЖивања за продате дрУштвене станове 195

УкУпнО 1.598

ДУГОрОЧнИ ФИнансИЈскИ пЛасМанИ – УкУпнО 1.628.763

меном трошковног, тржишног и приносног приступа. 
Тржишни приступ, као основни у примени, заступљен 
је 90%, док приносни учествује са 10% у утврђивању 
финалне процењене вредности непокретности. С об-
зиром на то да је последња процена извршена 2004. 

године и да су у међувремену наступиле велике 
промене на тржишту некретнина у Србији, нова 
процена довела је до исказивања знатно више 
вредности некретнина које служе за обављање 
делатности, као и инвестиционих некретнина.

Дугорочни	финансијски	пласмани бележе пад учешћа у укупној имовини са 17,14%, колико је 
оно износило у 2007, на 6,84% у 2008. години. 
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на претходну годину, са 42,02%, колико је износило 
у 2007, на 37,02% у 2008. години. Укупни кратко-
рочни финансијски пласмани (нето) у земљи, на дан 
31. децембар 2008. године, износе 5.632.221 хиљ. 
динара, док краткорочни финансијски пласмани 
(нето) у иностранству износе 522.198 хиљ. динара. 
Депоновање и улагање у иностранству почело је у 
априлу 2008. и обухвата купопродају акција, корпо-
ративних и државних обвезница, валута и деривата 
(фјучерси, свопови), као и орочене банкарске де-
позите.

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Инвестициона	 политика и структура портфолиа 
Компаније дефинисани су Законом, Одлуком НБС 
о максималним висинама, условима и начину ула-
гања, као и стањем на финансијском тржишту и 
пројектованим економским параметрима за 2008. 
годину. 

Финансијско тржиште Србије у 2008. било је изу-
зетно нестабилно, с великим променама свих ре-
левантних параметара – референтне стопе Наро-
дне банке Србије, курса евра у односу на динар и 
берзанских индекса, који су имали до сада незабе-
лежен пад. У односу на почетак 2008. динар је на 
крају године ослабио према евру за 11,82%. Током 
године курс се кретао у распону од 75,7543 (мини-
мум забележен 7. августа 2008.) до 91,6317 (макси-
мум забележен 4. децембра 2008.).

Укупан финансијски портфолио Компаније у 2008. 
опао је за 6,5%, што је директна последица пада 
цена акција, првенствено акција ‘’Комерцијалне 
банке’’. На дан 31. децембар 2008. у структу-
ри портфолиа акција Компаније акције ‘’Комер-
цијалне банке’’ учествовале су са 75%, док су у 
укупном портфолиу Компаније учествовале са 
7,57%. У пословној 2008. години вредност акција 
‘’Комерцијалне банке’’ пала је чак за 73,44%. Ак-
ције ‘’Комерцијалне банке’’ и даље представљају 
највећи ризик за портфолио Компаније, јер кре-

тање њихове цене веома утиче на укупан принос 
портфолиа.

Динарски депозити на крају 2008. били су мањи за 
12,1% у односу на почетак године. Пад укупног из-
носа динарских депозита мањим делом настао је 
због разорочавања динарских депозита у последња 
три месеца, посебно током новембра, а већим де-
лом због конверзије дела динарских депозита у 
депозите с валутном клаузулом. Просечна каматна 
стопа по којој су пласирана динарска средства је 
18,01%. Просечна каматна стопа по којој су пласи-
рана средства Компаније у еврима на дан 31. де-
цембар 2008. је 6,69%.

Приноси до доспећа на обвезнице старе девизне 
штедње на крају децембра 2008. кретали су се у 
распону од 6,27% до 7,35%, што не представља 
значајнију промену у односу на претходни период. 

У структури укупних приноса од портфолиа Ком-
паније, највеће учешће имају приходи од камата на 
банкарске депозите (68,5%) и остали приходи од 
камата (17,7%). 

На дан 31. децембар 2008. укупна потраживања	
(нето) износе 3.155.330 хиљ. динара и у њиховој 
структури доминирају потраживања за премију са 
учешћем од 65,11%.

Најосетнији пад забележен је у учешћу Компаније у 
капиталу осталих правних лица. Учешће у капиталу 
банака смањило се у току 2008. године за 1.536.952 
хиљаде динара, на шта је у највећој мери утицао пад 
цена акција ‘’Комерцијалне банке’’ на Београдској 
берзи. Учешће у капиталу осталих правних лица по-
већало се услед укњижења нових акција.

Учешће у капиталу повезаних правних лица смањи-
ло се за 445.730 хиљ. динара, а најзначајније је 
смањење вредности капитала Компаније у ‘’Дунав 
друштву за управљање добровољним пензијским 
фондом’’, за 472.207 хиљ. динара у нето ефекту, 
које је настало услед покрића губитка из 2007. го-
дине и корекције књиженог губитка из ранијих годи-
на. У пословној 2008. извршена је докапитализација 
два повезана правна лица, ‘’Дунав друштва за уп-
рављање добровољним пензијским фондом’’ и ‘’Ко-
сиг Дунав осигурања’’ из Бањалуке. Докапитализа-
ција ‘’Дунав друштва за управљање добровољним 
пензијским фондом’’ извршена је 29. јануара 2008. 
године средствима у износу од 84.000 хиљ. дина-
ра, а докапитализација ‘’Косиг Дунав осигурања’’ 4. 
марта 2008. средствима у износу од 100.440 хиљ. 
динара.

На дан 31. децембар 2008. највећи удео у дугороч-
ним финансијским пласманима бележи учешће у ка-
питалу повезаних правних лица (63,0%) и учешће у 
капиталу других правних лица – акције (36,9%). На 
дан 31. децембар 2007, највећи удео у дугорочним 
финансијским пласманима забележило је учешће 
у капиталу других правних лица (61,6%), а затим 
учешће у капиталу повезаних правних лица (37,9%).

Обртна	имовина

Учешће краткорочних	финансијских	 пласмана	
и	готовине у укупној имовини бележи пад у односу 
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На дан 31. децембар 2008. године учешће исправке 
вредности потраживања за премију у бруто вред-
ности ненаплаћених потраживања износи 68,5%, а 
исправке вредности потраживања за камате 99,4%. 
На дан 31. децембар 2007. године учешће исправке 
вредности потраживања за премију било је више и 
износило је 70,4%, док је учешће исправке вред-
ности потраживања камате износило 100,0%.

Највећи део исправке вредности потраживања за 
премију и камате односи се на потраживања из 
претходног периода, и то 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 њихов статус. Поред тога, на 
висину исправке вредности потраживања утицала 
је и Одлука НБС којом се прописује да се у потпу-
ности исправљају сва сумњива и спорна потражи-
вања, потраживања од повезаних правних лица, 
као и потраживања већа од 1% гарантне резерве.

3.5.	ПРЕМИЈА	ОСИГУРАЊА

Бруто премија

У пословној 2008. укупна бруто премија остварена 
је у износу од 14.694.702 хиљ. динара (14.495.896 
хиљ. дин. односи се на премију осигурања, а 198.806 
хиљ. дин. на премију из примљених саосигурања), 
што је за 6,4% више од бруто премије остварене у 
2007. години. У односу на план за 2008. остварена 
бруто премија мања је за 2,9%. Ако се има у виду 
и обрачунати порез, укупна фактурисана премија 
остварена је у износу од 15.341.642 хиљ. динара.

У укупном портфељу, неживотна осигурања учест-
вују са 96,8%, а осигурање живота са 3,2%.  

У оквиру неживотних осигурања највеће учешће 
имају следеће врсте осигурања: осигурање од одго-
ворности због употребе моторних возила (28,08%), 
остала имовинска осигурања (27,47%), осигурање 
моторних возила – каско (14,57%) и осигурање 
имовине од пожара и других опасности (12,37%).

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Структура исправке вредности потраживања за премију и камате на дан 31. децембар 2008. по главним 
филијалама је следећа:

	(У 000 дин.)

Највећи проценат исправке вредности потраживања за премију бележе ГФ Лесковац (90,8%), ГФ Чачак 
(84,8%), ГФ Зајечар (83,8%) и ГФ Краљево (81,7%).

главна филијала
салдо 

потраЖивања 
за премијУ

исправка 
вредности 

премије 
(салдо)

Учешће  
(%)  

потраЖивања           
за камате          
(салдо)

исправка 
вредности 

потраЖивања 
за каматУ 
(салдо)

Учешће 
(%) 

УкУпно 
потраЖивања 
за премијУ и 

камате (салдо)

УкУпно 
исправка 

потраЖивања 
за премијУ и 

камате

Учешће 
(%)

1 2 3 4 (3/2) 5 6 7 (6/5) 8 (2+5) 9 (3+6) 10 (9/8)

београд 1.871.448 1.101.714 58,9 315.848 315.848 100,0 2.187.296 1.417.562 64,8

ваљево 76.378 47.653 62,4 16.185 16.185 100,0 92.563 63.838 69,0

врање 84.500 55.125 65,2 11.026 11.026 100,0 95.526 66.151 69,2

зајечар 257.221 215.423 83,8 40.968 40.968 100,0 298.189 256.391 86,0

зрењанин 138.026 63.030 45,7 11.291 11.291 100,0 149.317 74.321 49,8

јагодина 188.634 146.457 77,6 85.352 85.353 100,0 273.986 231.810 84,6

крагУјевац 138.203 102.198 73,9 46.955 40.419 86,1 185.158 142.617 77,0

краљево 317.699 259.465 81,7 61.163 61.163 100,0 378.862 320.628 84,6

крУшевац 352.608 271.427 77,0 87.413 87.413 100,0 440.021 358.840 81,6

лесковац 191.241 173.619 90,8 69.795 69.795 100,0 261.036 243.414 93,2

ниш 415.454 325.209 78,3 36.297 36.297 100,0 451.751 361.506 80,0

нови сад 214.144 57.173 26,7 3.089 3.089 100,0 217.233 60.262 27,7

панчево 258.105 201.123 77,9 34.642 34.518 99,6 292.747 235.641 80,5

пирот 22.421 10.598 47,3 914 914 100,0 23.335 11.512 49,3

поЖаревац 179.940 142.389 79,1 83.917 83.917 100,0 263.857 226.306 85,8

смедерево 175.403 130.405 74,3 52.013 52.013 100,0 227.416 182.418 80,2

сомбор 170.890 98.097 57,4 5.590 5.590 100,0 176.480 103.687 58,8

срем 106.626 64.507 60,5 1.196 1.196 100,0 107.822 65.703 60,9

УЖице 211.521 145.039 68,6 28.682 28.682 100,0 240.203 173.721 72,3

чачак 246.683 209.294 84,8 104.936 104.936 100,0 351.619 314.230 89,4

шабац 266.054 186.809 70,2 73.922 73.922 100,0 339.976 260.731 76,7

ген.дир. (дирекц. за велика 
предУз. + страт. клијенти) 

641.921 463.864 72,3 8.451 8.451 100,0 650.372 472.315 72,6

УкУпнО 6.525.120 4.470.618 68,5 1.179.645 1.172.986 99,4 7.704.765 5.643.604 73,2 2008

15.341.642

2007

14.430.341

2006

13.731.736

2005

12.157.946

2004

9.331.727

2003

8.380.787

2002

7.909.105

2001

6.421.654

2000

3.424.898

1999

1.795.839

1998

1.334.521

Остварење фактурисане премије у периоду 1998-2008. у 000 дин.
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ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Највеће учешће у укупној бруто премији у периоду 
I – XII 2008. има ГФ Београд (32,0%), затим Сектор 
за продају стратешким клијентима (13,2%), ГФ Нови 
Сад (4,9%), ГФ Панчево (4,1%) и ГФ Ужице (4,0%). 

Од укупно остварене бруто премије осигурања и 
саосигурања Компанија је током 2008. године у 
реосигурање пренела 1.522.046 хиљ. динара, тј. 
10,4%. Гледано са становишта врста осигурања, 
највеће покриће реосигуравача у односу на 
остварену премију обезбеђено је у осигурању 
јемства (82,0%) и осигурању ваздухоплова (85,8%).

Наплаћена	премија	и	наплатни	задатак

Укупан наплатни задатак (пренета ненаплаћена 
премија из претходних година + фактурисана 
премија у 2008. - премија која није доспела на 
наплату) за 2008. годину износи 20.178.219 хиљ. 
динара. Укупно је затворено 14.885.601 хиљ. 
динара потраживања за премију (са порезом), тј. 
реализовано је 73,8% наплатног задатка, што је 
незнатно више у односу на претходну годину, када 
је реализовано 73,5% наплатног задатка.  

У структури наплаћене премије која износи 
14.250.243 хиљ. динара, реална наплаћена премија 
(наплата у новцу, роби или путем компензације) 
учествује са 13.424.491 хиљ. дин. (94,2%), одобрени 
попусти и гратис полисе са 296.727 хиљ. дин. (2,1%), 
а остала затварања премије са 529.025 хиљ. дин. 
(3,7%). У односу на претходну годину наплаћена 
премија већа је за 4,9%, а реална наплата за 3,6%. 
У току 2008. подигнут је квалитет наплате, тј. учешће 
наплаћене премије у новцу у структури наплаћене 
премије порасло је са 86,3%, колико је износило у 
2007, на 88,0% у 2008. години.

У односу на претходну годину, највећи раст премије бележи осигурање од финансијских губитака (121,9%), 
а затим следи осигурање јемства (43,7%), осигурање од опште одговорности (29,2%), осигурање плов-
них објеката – каско и одговорност (28,9%) и осигурање живота – укупно (28,8%). Знатно смањење пре-
мије бележи се у оквиру осигурања помоћи на путовању (43,0%) и добровољног здравственог осигурања 
(19,4%).
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Структура наплате премије у 2006, 2007. и 2008.
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ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Највеће учешће у укупној наплаћеној премији у пе-
риоду I – XII 2008. има ГФ Београд (33,3%), затим 
Стратешки клијенти (11,5%), ГФ Нови Сад (4,7%), 
ГФ Панчево (4,0%) и ГФ Ужице (4,0%). 

3.6.	ЛИКВИДИРАНЕ	ШТЕТЕ	            

Укупно ликвидиране штете у периоду I - XII 2008. 

износе 7.537.730 хиљ. динара и веће су од оства-
рења у истом периоду претходне године за 15,2%, 
а у односу на план за период  I – XII 2008. мање су 
за 0,2%.

Учешће ликвидираних штета у бруто премији из-
носи 51,3%, док је у наплаћеној премији незнатно 
веће и износи 52,9%.

Гледано са становишта појединих врста осигурања, 
највеће учешће у укупном износу ликвидираних 
штета бележи осигурање од одговорности због 

употребе моторних возила (33,31%), затим остала 
осигурања имовине (27,52%) и осигурање моторних 
возила – каско (18,60%).

Највеће учешће у укупним ликвидираним штетама у 
посматраном периоду има ГФ Београд (30,4%), Дирек-
ција за велика предузећа (10,2%), ГФ Нови Сад (6,2%), 
ГФ Ужице (4,7%) и ГФ Панчево (4,2%).

У пословној 2008. години од укупних штета за накнаду у 
износу од 7.568.820 хиљ. динара (ликвидиране а неис-
плаћене одштете из претходног периода (31.090 хиљ.
дин.) + ликвидиране штете у текућој години (7.537.730 
хиљ.дин.)), исплаћено је 7.530.431 хиљ. динара, тј. 

99,5%, што је на нивоу прошлогодишњег остварења.

Исплаћене одштете веће су од исплаћених одштета 
у истом периоду претходне године за 14,0%, што је 
сразмерно порасту ликвидираних штета који износи 
15,2%.

Удео реосигуравача и саосигуравача у укупно ликви-
дираним штетама у 2008. износио је 649.049 хиљ. ди-
нара, тј. 8,6%.
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ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

3.7.	МЕРОДАВНИ	ТЕХНИЧКИ	РЕЗУЛТАТ

У 2008. Компанија је остварила позитиван меродавни 
технички резултат у износу од 1.661.304 хиљ динара 

(82,00%). По врстама осигурања остварени су следећи 
технички резултати:

3.8.	ТРОШКОВИ,	ТСО	И	ИЗВОРИ	ЗА	ПОКРИЋЕ	ТСО

Укупни трошкови, поред ТСО, обухватају и део опш-
тих (индиректних) трошкова везаних за извиђај, про-

цену, ликвидацију и исплату штета, као и трошкове 
депоновања и улагања средстава. На нивоу Компа-
није, у периоду I – XII 2008. године, укупни трошкови 
остварени су у износу од 5.606.773	хиљ.	динара.																											                                                                                                      

(У 000 дин.)(У 000 дин.)
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У поређењу с претходном годином, укупни оства-
рени трошкови пословања већи су за 10,2%, док 
су у односу на усвојени план мањи за 4,7%. У укуп-
но оствареној бруто премији трошкови учествују 
са 38,2%, што је мање од плана који је износио 
38,9%.

У структури остварених трошкова у 2008. години 
највеће учешће имају трошкови зарада – бруто за-
раде заједно са порезом на зараде на терет посло-
давца (45,7%), затим трошкови производних услуга 
(18,3%), који се у највећем делу односе на трошко-
ве закупнина (7,8%) и провизија (5,9%), трошкови 
рекламе и пропаганде заједно са спонзорством и 
донаторством (6,7%), трошкови амортизацијe и ре-
зервисања (5,9%), остали непроизводни трошкови 
пословања – односи с повезаним правним лицима 
(5,1%) и трошкови непроизводних услуга* (5,0%). 

На раст општих трошкова највише је утицао по-
раст трошкова бруто зарада, које су се у односу на 
прошлу годину повећале за 26,3%, док су у односу 
на план више за 7,4%. Пораст зарада директна је 
последица развоја продајне мреже, што је превас-
ходно усмерено ка теренској продајној мрежи и по-
већању броја запослених на одређено време. Број 
запослених на неодређено време није се значај-
није променио. Основна цена рада, на основу Ане-
кса ПКУ, прилагођава се расту трошкова живота.  

* Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове ревизије, 

вештачења и арбитраже, адвокатских услуга, брокерских услуга, 

трошкове стручне литературе, услуге чишћења, стручног образовања 

итд.

У периоду I - XII 2008. године, два пута је кориго-
вана најнижа цена рада, и то у марту за 3,7% и у 
јуну за 4,2%. Контрола раста трошкова бруто зара-
да обезбеђена је доношењем одлуке о утврђивању 
индивидуалних и колективних норми и мерила за 
оцену резултата рада у Компанији, којом се основ-
на цена рада коригује у распону од +20% до -20% у 
зависности од постигнутих резултата. 

Трошкови рекламе и пропаганде, заједно са трош-
ковима спонзорства и донаторства, такође бележе 
значајнији раст у односу на претходну годину (за 
23,9%), али њихово учешће у бруто премији није ви-
соко и износи 2,5%, што је мање од планом пред-
виђена 3,2%. У укупним трошковима, трошкови ре-
кламе и пропаганде учествују са 6,7%.

Значајнији пораст у односу на претходну годину 
остварен је и у оквиру трошкова пореза, што је ди-
ректна последица извршеног плаћања ПДВ-а по 
основу уговора о софтверу и имплементацији про-
грама за осигурање (FADATA), сходно Закону о по-
резу на додату вредност на услуге које пружа нере-
зидент. Плаћен ПДВ по основу уговора о софтверу 
износи 23.531 хиљ. динара, док по основу уговора 
о имплементацији износи 7.751 хиљ. динара. 

У оквиру трошкова производних услуга, трошкови 
закупнина и провизија не бележе осетнији раст у 
односу на претходну годину (трошкови провизија 
повећани су за 3,9%, а трошкови закупнина 1,6%), 
док трошкови осталих услуга и услуга других прав-
них лица, који се такође односе на прибаву оси-
гурања, бележе значајнији раст  (33,3%, односно 
268,0%). 

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Значајно учешће у укупним трошковима бележе и 
трошкови непроизводних услуга, који се највећим 
делом односе на трошкове обезбеђења, затим на 
трошковe одржавања софтвера и услуге подршке 
добијене од стране ‘’Siemensа’’, на трошкове кон-

салтинга и техничке подршке добијене од стране 

‘’Microsoftа’’, трошкове накнада за увођење и функ-

ционисање контакт-центра, консултантске услуге, 

услуге сателитског праћења возила – Certus и ос-

тало. У поређењу с претходном годином, трошко-

ви осталих непроизводних услуга бележе раст од 

43,9%, док су у односу на план нижи за 2,9%. 

Највеће смањење трошкова у односу на претход-

ну годину остварено је код трошкова одржавања 

(за 33,4%), затим код трошкова репрезентације (за 

23,8%), трошкова материјала (за 16,2%), трошкова 

истраживања који су сведени на минимум, трош-

кова стручног усавршавања (за 27,0%), новина, ча-

сописа и остале стручне литературе (за 14,4%) и 

трошкова вештачења, арбитраже и појединих кон-

султантских услуга (за 60,3%).

Трошкови спровођења осигурања (ТСО) чине део 

укупних трошкова. Средства за покриће ТСО	обез-

беђују се из режијског додатка, прихода од камата, 

прихода од провизија, закупнина и осталих прихода. 

У периоду I – XII 2008. укупни трошкови спровођења 

осигурања остварени су у износу од 4.954.765	хиљ.	

динара и обрачунати су сходно Одлуци о начину 

утврђивања ТСО, извора за покриће ТСО, евиден-

тирања аналитика трошкова прибаве, управе, из-

виђаја, процене и ликвидације штета, критеријума о 

начину расподеле индиректних прихода и расхода 

и додатних аналитика по појединим билансним ка-

тегоријама.

За покриће ТСО обезбеђена су средства у износу 

од 4.157.447 хиљ. динара. Највеће учешће у извори-

ма за покриће ТСО има режијски додатак (87,67%), 

а затим следе остали приходи од камата (4,08%) 

и остали пословни приходи (4,06%), у које спадају 

приходи од продате зелене карте, приходи од ус-

лужних обрада и процена штета, приходи по основу 

добијених трошкова спора и друго.
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Приказани извори мањи су од остварених ТСО за 
797.318 хиљ. динара. 

Међутим, ако се трошкови прибаве осигурања раз-
граниче на део који се односи на текући период и 
део које јесте настао у 2008. години али се односи 
на будући период, у сразмери преносне премије и 
укупне премије (у складу са Законом о осигурању, 
члан 128.), износ ТСО знатно  се смањује и тиме из-
вори постају довољни за њихово покриће. Корекци-
јом, тј. смањењем трошкова прибаве осигурања за 
31,3%, колико износи учешће преносне премије у 
укупној премији, трошкови спровођења осигурања 
знатно се смањују и долазе на ниво од 3.927.582 
хиљ. динара, што је за 229.865 хиљ. динара мање 
од укупно расположивих извора за покриће ТСО.

3.9.	ПОКАЗАТЕЉИ	ЕФИКАСНОСТИ		
ПОСЛОВАЊА

Ликвидност Компаније 

У пословној 2008. години Компанија „Дунав осигу-
рање“ а.д.о. остварила је 17.531.790 хиљ. динара 
прилива	 готовине. Од тога се 16.147.934 хиљ. 
динара или 92,1% односи на прилив из пословних 
активности, док се 1.382.938 хиљ. динара или 7,9% 
односи на прилив готовине из активности инвести-
рања, а 918 хиљ. динара на прилив из активности 
финансирања. Највеће учешће у структури прилива 
по основу пословних активности односи се на пре-
мију осигурања, саосигурања и примљене авансе 
(90,5%), док се у оквиру сегмента прилива готови-
не из области инвестирања 59,7% односи на при-
мљене камате из области инвестирања, а 37,9% на 
остале финансијске пласмане, тј. на депоновања и 
улагања (нето приливи).

Укупно остварени одлив	 готовине у 2008. го-
дини износи 17.703.901 хиљ. динара. Од тога се 
16.329.797 хиљ. динара  или 92,2% односи на од-
лив из пословних активности, затим 1.370.862 хиљ. 
динара или 7,7% на одлив из активности инвести-
рања, те 3.242 хиљ. динара на одлив готовине из ак-
тивности финансирања. Највеће учешће у структу-
ри одлива по основу пословних активности бележе 
накнаде штета и уговорених износа из осигурања, 
удели у штетама из саосигурања и дати аванси 
(48,5%), затим остали трошкови спровођења оси-
гурања (18,7%) и зараде, накнаде зарада и остали 
лични расходи (17,8%). У оквиру сегмента одлива 
готовине из активности инвестирања, 64,4% одно-
си се на одливе услед куповине акција и удела (нето 
одливи), а 35,6% на куповину нематеријалних ула-
гања, некретнина, постројења и опреме.

Имајући у виду укупно остварени прилив и одлив 
готовине, Компанија „Дунав осигурање“ је у послов-
ној 2008. остварила нето	одлив	готовине	у изно-
су од 172.111 хиљ. динара. Када се узму у обзир 
и позитивне и негативне курсне разлике по основу 
прерачуна готовине, стање готовине на крају обра-
чунског периода износи 2.657.813 хиљ. динара.

1.	ликвидност	I	степена	(готовина	и	готовински	
еквиваленти	/	краткорочне	обавезе)	=	262,7%

Показатељ ликвидности првог степена показује да 
на 100 динара краткорочних обавеза Компаније до-
лази 262,7 динара готовине и готовинских еквива-
лената. Овај рацио представља показатељ статичке 
ликвидности, која има малу вредност за сигурност 
плаћања обавеза које доспевају.

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

СТРУКТУРА ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТСО ( У 000 ДИН. ) 

Структура	извора	за	покриће	трошкова	спровођења	осигурања

назив
извршење  
I-xII 2008. %  Учешћа

приходи од премије осигУрања и саосигУрања – део за реЖијски додатак У самопридрЖајУ 3.644.828 87,67

приходи од поврата пореских и дрУгих даЖбина и приходи од премија, сУбвенција, донација и сл. 4.894 0,12

приходи од закУпнина некретнина, постројења и опреме 92.964 2,24

приходи од камата по основУ потраЖивања за премијУ (део који припада реЖијском додаткУ) 72.824 1,75

остали приходи од камата 169.775 4,08

остали пословни приходи 168.691 4,06

приходи од продаје остатка осигУраних оштећених ствари, отпадака и сл.  3.471 0,08

УкУпнО 4.157.447 100,00



44 www.dunav.com

ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ

45

2.	ликвидност	II	степена	(обртна	имовина	
умањена	за	залихе	/	краткорочне	обавезе)	=	
1.233,3%

Показатељ ликвидности другог степена говори да 
је 100 динара краткорочних обавеза Компаније по-
кривено са 1.233,3 динара обртне имовине умање-
не за залихе.

3.	ликвидност	III	степена	(обртна	имовина	/	
краткорочне	обавезе)	=	1.234,9%

Показатељ ликвидности трећег степена говори да 
је 100 динара краткорочних обавеза Компаније по-
кривено са 1.234,9 динара укупне обртне имовине.

Уколико  у  показатеље, поред  краткорочних  оба-
веза, уврстимо и ПВР (преносне премије и резер-
висане штете), показатељи  имају знатно другачије 
вредности и казују да је 100 динара краткорочних 
обавеза увећаних за ПВР покривено са 99,2 динара 
укупне обртне имовине, тј. са 99,1 динара обртне 
имовине умањене за залихе.

4.	коригована	ликвидност	II	степена	(обртна	
имовина	умањена	за	залихе	/	краткорочне	
обавезе	+	ПВР)	=	99,1%

5.	коригована	ликвидност	III	степена	(обрт-
на	имовина	/	краткорочне	обавезе	+	ПВР)	=	
99,2%

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ
У  2008.

Продуктивност рада

Економичност пословања

Рентабилност пословања

Финансијски показатељи

У пословној 2008. години продуктивност рада 
исказана оствареном бруто премијом по раднику 
бележи пад од 6,1% у односу на продуктивност 

у 2007. години. Пораст продуктивности рада 
забележен је када се посматра износ ликвидираних 
штета по раднику и износи 1,6%.

Економичност рада 1 показује учешће трошкова 
пословања у укупно оствареним приходима. Еко-
номичност пословања у 2008. пала је у односу на 
претходну годину. Исказани податак говори да на 
сваких 100 динара прихода, Компанија има 24,7 ди-
нара трошкова.

Уколико се посматра показатељ економичности 
рада 2 (однос бруто премије и трошкова), такође се 
уочава пад економичности у 2008. у односу на 2007. 
годину. Сваких 100 динара насталих трошкова пок-
ривено је са 262,1 динар остварене бруто премије, 
што представља погоршање у односу на претходну 
годину, када је покривеност износила 271,5 динара.

У 2008. години Компанија је забележила погоршање 
рентабилности пословања у односу на претходну 
годину. На 100 динара просечно ангажованих 
средстава остварено је 103,2 динара прихода, док 
је у 2007. години остварено 122,5 динара. Када се 
посматра и други показатељ рентабилности (учешће 

трошкова и штета у укупним приходима), Компанија 
у 2008. бележи пад рентабилности у односу на 
остварење у претходној години. Посматрано учешће 
расте, и то са 48,7%, колико је износило у 2007, на 
57,9% у 2008. години.

Учешће пословне добити у укупном приходу по основу оба показатеља порасло је у 2008. у односу на претходну 
годину. Стопа EBIT порасла је са 33,4% на 42,7%, док стопа EBITDA бележи раст са 35,2% на 44,6%.

ОПИС 2008. 2007.

РЕНТАБИЛНОСТ РАДА 1 - УП/С 103,2% 122,5%

РЕНТАБИЛНОСТ РАДА 2 – Ш +Т/УП 57,9% 48,7%



46 www.dunav.com

ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ

4701

ФИНАНСИЈСКИ 
ИЗВЕШТАЈИ



48 www.dunav.com

ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ

49

уверимо да финансијски извештаји не садрже по-
грешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу 
прибављања ревизијских доказа о износима и ин-
формацијама обелодањеним у финансијским из-
вештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ри-
зика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед кри-
миналне радње или грешке. Приликом процене 
ових ризика, ревизор разматра интерне контроле  
које су релевантне за састављање и објективну 
презентацију финансијских извештаја, у циљу ос-
мишљавања најбољих могућих ревизорских про-
цедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног 
лица. Ревизија, такође, укључује оцену примење-
них рачуноводствених политика и вредновање 
значајних процена које је извршило руководство, 
као и оцену опште презентације финансијских из-
вештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо приба-
вили довољни и одговарајући и да обезбеђују со-
лидну основу за изражавање нашег мишљења.
                                                                                                                                                     

Мишљење

По нашем мишљењу финансијски извештаји исти-
нито и објективно, по свим материјално значајним 
питањима, приказују финансијски положај Компа-
није “Дунав осигурање“а.д.о., Београд на дан 31. 
децембра 2008. године, као и резултате њеног по-
словања, 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

Не изражавајући резерве у односу на дато 
мишљење, скрећемо пажњу на напомену 2.1 уз 
финансијске извештаје, у којој је обелодањено да 
приложени финансијски извештаји укључују само 
потраживања, обавезе, резултате пословања, про-
мене на капиталу и токове готовине Компаније без 
укључивања зависних правних лица Дунав тргови-
на д.о.о., Београд, Дунав Ре а.д.о., Београд, ХТП 
Дунав турист д.о.о., Београд, Дунав ауто д.о.о., 
Беорад, Друштво за пензијско осигурање Дунав 
а.д., Београд, Стокброкер а.д., Београд и Косиг 
Дунав осигурање а.д., Бања Лука, а улагања у за-
висна 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 у складу са Законом о рачуновод-
ству и ревизији (Службени лист РС број 46 од 2. 
јуна 2006. године), Компанија обавезна да састави 
и да исте достави Центру за бонитет Народне бан-
ке Србије до краја априла 2009. године.

Београд, 20. март 2009. године

ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈИ

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 

ИЗВЕШТАЈ	НЕЗАВИСНОГ	РЕВИЗОРА

УПРАВНОМ	ОДБОРУ	И	АКЦИОНАРИ-
МА	КОМПАНИЈЕ	“ДУНАВ	ОСИГУРАЊЕ“	
А.Д.О.,	БЕОГРАД

Обавили смо ревизију приложених финансијских 
извештаја Компаније “Дунав осигурање“ а.д.о., Бе-
оград (у даљем тексту „Компанија“) који обухватају 
биланс стања на дан 31. децембра 2008. године и 
одговарајући биланс успеха, извештај о промена-
ма 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 објек-
тивну презентацију ових финансијских извештаја у 
складу са рачуноводственим прописима Републи-

ке Србије и рачуноводственим политикама обело-
дањеним у напоменама 2 и 3 у приложеним финан-
сијским 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 мате-
ријалног значаја, настале услед криминалне радње 
или грешке; одабир и примену одговарајућих ра-
чуноводствених политика, као и коришћење нај-
бољих 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 Зако-
ном 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, 

Зоран	Нешић
Овлашћени ревизор
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	(У 000 ДИН.)

БИЛАНС	СТАЊА	НА	ДАН	31.	ДЕЦЕМБАР	2008.	 	 	 					
																																																																																																																			(У 000 ДИН.)
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БИЛАНС	УСПЕХА	ЗА	ПЕРИОД	1.	ЈАНУАР	-		31.	ДЕЦЕМБАР	2008.	 	 							(У 000 ДИН.) 	(У 000 ДИН.)
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На основу оцене билансних позиција у финан-
сијским извештајима и годишњем извештају  о по-
словању Компаније у 2008. години, дајемо позитив-
но мишљење на финансијске извештаје и Годишњи 
извештај о пословању Компаније за 2008. годину. 

Позитивно	мишљење је дато на основу оцене ак-
туарских позиција у финансијским извештајима и 
годишњем извештају о пословању на које овлашће-
ни 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 гарант-
них резерви у складу са  законским прописима, 
актима пословне политике Компаније, правилима 
актуарске струке и струке осигурања.  

Дисперзија депоновања и улагања средстава 
техничких резерви обезбеђена је у складу са од-
луком Народне банке Србије и на начин да се не 
угрожава трајна стабилност и солвентност Компа-
није; не угрожавају се права осигураника, корисни-
ка осигурања и трећих оштећених лица. Покриће 
обавеза је обезбеђено уз услов да у наредним го-
динама не дође до екстремне промене у судској 
пракси, а солвентност Компаније је 2,98 пута већа 
од законом захтеване.

Ажурност у решавању штета је на изузетно високом 
нивоу и за европске стандарде и на нивоу Компа-
није износи чак 97%.

Тренутно стање, као и потенцијално проширење 
портфеља осигурања уз примену пословних аката 
Компаније и заштиту портфеља одговарајућом хо-
ризонталном и вертикалном дисперзијом покрића 
ризика, програмима саосигурања и реосигурања 
обезбеђује се стабилност у пословању Компаније и 
у наредном периоду.
     
Београд, 12. март 2009. године

ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈИ

МИШЉЕЊЕ	ОВЛАШЋЕНОГ	АКТУАРА	
О	ФИНАНСИЈСКИМ	ИЗВЕШТАЈИМА	
И	ГОДИШЊЕМ	ИЗВЕШТАЈУ	
О	ПОСЛОВАЊУ	КОМПАНИЈЕ	
„ДУНАВ	ОСИГУРАЊЕ”	А.Д.О.	
ЗА	2008.	ГОДИНУ	

	(У 000 ДИН.)
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Генерални	директор
Миленка – Мила Јездимировић

Финансијска	функција
Јелка Беговић

Информатичка	функција
Миодраг Јовановић

Функција	имовине,	набавке	и	одржавања
Петар Тројановић

Функција	интерне	ревизије
Радица Рубежић

Функција	правних	и	општих	послова
Марина Самарџић

Функција	људских	ресурса
Снежана Виденовић

Функција	за	актуарство,	статистику	и	управљање	
ризицима	солвентности	Компаније
Игор Зорић

Дирекција	за	осигурање	малих	и	средњих	предузећа
Сања Попов Каран

Дирекција	за	индивидуалне	кориснике	и	самосталне	
предузетнике
Катарина Момировић

Дирекција	за	осигурање	великих	предузећа
Зоран Ивановић

Дирекција	за	животна	осигурања
Јованка Јовановић

Дирекција	за	продају	и	маркетинг
Предраг Томановић

Дирекција	за	продају	и	маркетинг	животних	осигурања
Марија Ивановић

Дирекција	за	накнаду	штета
Раде Баџа

Дирекција	за	заједничке	послове	у	осигурању
Иван Грујић
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