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ПРОСПЕКТ 
 

«ZEPTER OSIGURANJE»  
А.Д.O. БЕОГРАД 

 
«Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и потпуност података 

наведених у проспекту за дистрибуцију хартија од вредности, нити за способност издаваоца 
хартија од вредности да испуни обавезе из хартија од вредности које издаје». 
 
А) УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА 
 
1.  ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  
1.1. Назив, седиште и матични број; 

Zepter osiguranje а.д.о. Београд,  Кнез Михаилова 42; МБ: 17192787  
1.2.  основна делатност; 66030 – Oстало oсигурање 
1.3.  висина основног капитала из последњег финансијског извештаја: 388.431.000 динара; 

*Напомена: »ZEPTER OSIGURANJE» A.Д.О. Београд повећало је основни капитал за 
53.280.000,00 динара дистрибуцијом и издавањем без јавне понуде 53.280 обичних акција 
VIII емисије професионалним инвеститорима. Акције носе номиналну вредност од 1.000,00 
динара, и продате су по емисионој цени од 1.000,00 динара. Укупна вредност основног 
капитала, након повећања, износи 441.711.000,00 динара.  
Осма (VIII) емисија акција је издата, у складу са Одлуком Скупштине акционара од 
18.05.2006. године, а на основу члана 44. i 45. Закона о тржишту хартија од вредности и 
других финансијских инструмената и Решења Комисије за хартије од вредности бр. 4/0-06-
1890/7-06, od 16.06.2006. године и уписана је на емисиони рачун издаваоца у Централном 
регистру хартија од вредности дана 19.06.2006. godine. Акцијама VIII емисије не може да се 
тргује јавном понудом на организованом тржишту годину дана тј. до дана 19. 06. 2007. 
године, уколико ukoliko »ZEPTER OSIGURANJE» A.Д.О. Београд до наведеног датума не 
поднесе захтев и не добије одобрење Проспекта за VIII емисију акција од Комисије за 
хартије од вредности. 

 
2. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ НАМЕРАВАЈУ ДИСТРИБУИРАТИ 
2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности: 
 - Редослед емисије: IV/H, V, VI и VIII емисија акција 
 - Врста и класа акција: обичне акције на име и са правом гласа 
 - CFI код: ESVUFR 

 - ISIN број: CSZEOSE59431 
2.2.  ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима или 

без купона, врсте хартије, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место исплате, 
период исплате, датум доспећа последње исплате по основу хатрије од вредности ----- 

2.3.  ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у одређеном року 
навести датум кад се та права могу остварити;----- 

 
3.  УКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  

Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају 
дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредности изражена у страној валути навести и 
укупну номиналну вредност у тој валути;---- 
Укупна номинална вредност свих емисија акција износи 441.711.000,00 динара; 

 
4.  БРОЈ КОМАДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 
4.1. Укупан број (количина) хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати 
 Укупан број акција: 441.711 
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4.2.  укупан број (количина) хартија од вредности по класама, односно серијама, ако се по истом 

проспекту намерава дистрибуирати више класа, односно серија хартија од вредности;----- 
4.3.  навести ако издавалац даје опцију покровитељу емисије да по окончаној дистрибуцији врши 

дистрибуцију  
4.4.   номинална вредност једне хартије од вредности: 1.000,00 динара 
4.5.  номинална вредност једне хартије од вредности по класи, односно серији, ако се номинална 

вредност хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати по истом проспекту разликује 
према класи, односно серији; ------ 

4.6.  ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности са купонима навести број купона који се 
издаје уз појединачне хартије од вредности;----- 

 
 
5.  ПРОДАЈНА ЦЕНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  
5.1.  Навести цену по којој се нуде хартије од вредности; 
 Обрачунска вредност акција Зептер осигурања а.д. Београд на дан уписа VIII  емисије 

акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности озноси 1.148,77 
динара. 

5.2.  ако се хартије од вредности продају по дисконтној цени дати формулу по којој се израчунава та 
дисконтна вредност;------ 

5.3.  ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе;----- 
5.4.  ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се 

утврђује та варијабилна стопа; ------- 
 
6.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
6.1. Навести сва права и обавезе из хартија од вредности. Ако се издаваоцу или имаоцу хартије од 

вредности која се намерава дистрибуирати даје право да захтева испуњење обавезе из те 
хартије пре датума доспећа навести датум и рок у ком се то право може остварити: 
Законити имаоци акција Зептер осигурања а.д. Београд имају следећа права: 
−  право на удео у добити Друштва (дивиденду), сразмерно номиналној вредности 
   акција које поседују; 
−  право управљања Друштвом – једна акција даје право на један глас у   
    Скупштини друштва; 
−  право прече куповине акција Друштва следећих емисија, сразмерно номиналној  
    вредности акција које поседују; 
−  право на део ликвидационе масе Друштва, сразмерно учешћу акционара у  
    основном капиталу Друштва; 
−  друга права предвиђена законом и Статутом Друштва. 
 

Законити имаоци акција сносе ризик пословања Друштва до висине средстава 
 уплаћених по основу куповине акција. 

6.2.  навести да ли су хартије од вредности које се дистрибуирају заменљиве за друге хартије од 
вредности, односно навести ако дају право на куповину других хартија од вредности;------ 

6.3.  ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11. овог 
правилника, по редоследу утврђеном у складу са тим чланом;----- 

  
7.  НАЧИН И ВРЕМЕ УПИСА И УПЛАТЕ 
7.1.  Навести начин уписа и уплате;------ 
7.2.   навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата; ----- 
7.3.  навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и уплату 

хартија од вредности; ------ 
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8.  МЕСТО УПИСА И УПЛАТЕ 

Назив, седиште и адреса банке;----- 
 
 

9. ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ  
Назив и седиште берзе на којој ће се вршити трговина хартијама од вредности: Београдска 
берза а.д. Београд, Омладинских бригада 1 
 

10.  КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
Навести основне податке о пословању и плану развоја издаваоца, као и о намени средстава која 
се прикупљају издавањем хартија од вредности: 
 

        План развоја издаваоца 
        „Zepter osiguranje“ а.д.о. Београд планира:  

1) повећање портфеља свих регистрованих послова осигурања са задржавањем 
примата у пословима осигурања живота; 

2) кадровске промене у смислу повећања броја извршилаца запошљавањем врсних 
стручњака из области осигурања; 

3) развој информационог система ради обраде података у свим службама (вертикално и 
хоризонтално), а у циљу ефикаснијег рада и пословања; 

4) пласирање на тржишту нових програма осигурања у оквиру осигурања живота; 
5) даље усавршавање, на основу праћења пословних трендова у свету, и пласирање, на 

основу тога, нових програма осигурања. 
 
11. БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО И/ИЛИ ОВЛАШЋЕНА БАНКА 

КОЈА УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 
11.1. Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у организовању 

дистрибуције хартија од вредности:  
 ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, Ул. Страхињића Бана 26 
11.2. навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у 

организовању дистрибуције;----- 
11.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно 

покровитеља емисије:  
 ТЕЗОРО БРОКЕР организује дистрибуцију акција по Уговору о пружању услуга брокерско 

дилерског друштва ;  
11.4. навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за услуге у 

вези организовања дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по којој  покровитељ 
емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у поступку дистрибуције;------ 

11.5. навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на одређени 
део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати; -------  

  
 

Б) ОСНОВНИ ПРОСПЕКТ 
«Проспект за дистрибуцију хартија од вредности, са подацима који се дају у његовој допуни, 
садржи све битне податке који омогућавају инвеститорима објективну процену финансијског 
и правног положаја издаваоца хартија од вредности и процену права и обавеза из тих 
хартија од вредности». 
«У проспекту за дистрибуцију хартија од вредности нису дати подаци који могу утицати на 
стварање погрешне представе код инвеститора у погледу издаваоца хартија од вредности, 
хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати и хартија од вредности издаваоца 
које су већ издате». 

 
1. ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ 
 
1.1. ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ  
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1.1.1.  Укупна номинална вредност хартија од вредности  
Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају 
дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредност изражена у страној валути навести и 
укупну номиналну вредност у тој валути: 

    Укупна номинална вредност свих емисија акција  износи 441.711.000,00 динара. 
1.1.2. Опис хартије од вредности  
1.1.2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од  
             вредности: 
 -  Редослед емисије: IV/H, V, VI и VIII емисија акција 
 -  Врста и класа акција: обичне акције на име и са правом гласа 
 -  CFI код: ESVUFR 
 -  ISIN број: CSZEOSE59431 
1.1.2.2.  ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима или 

без купона, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место исплате, период 
исплате, датум доспећа последње исплате по основу хатрије од  вредности;----- 

1.1.2.3.   ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у 
              одређеном року навести датум кад се та права могу остварити; --- 
1.1.2.4.  ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11.     
  овог правилника, по редоследу утврђеном тим чланом;----- 
1.1.3. Права и обавезе из хартија од вредности  
1.1.3.1. Дивиденде, камате и други приноси;------ 

    Законити имаоци акција  Зептер осигурања а.д. Београд имају следећа права из 
    акција: 
− право на удео у добити Друштва (дивиденду), сразмерно номиналној  

      вредности акција које поседују; 
− право управљања Друштвом – једна акција даје право на један глас у  
   Скупштини друштва; 
− право прече куповине акција Друштва следећих емисија, сразмерно 
   номиналној вредности акција које поседују; 
− право на део ликвидационе масе Друштва, сразмерно учешћу акционара у     
основном капиталу Друштва; 

− друга права предвиђена Законом и Статутом Друштва. 
 

       Купци акција сносе ризик пословања Друштва до висине средстава   
                 уплаћених по основу куповине акција. 
1.1.3.2. начин плаћања приноса и главнице;----- 
1.1.3.3.  право на конверзију или замену, право или обавеза откупа пре истека дана доспећа;-- 
 
1.1.4. Намена средстава добијених продајом хартија од вредности  

Навести да ли су средства намењена обављању послова из делокруга издаваоца или за 
куповину имовине која није намењена обављању редовне делатности издаваоца, нп. хартија 
од вредности других издавалаца---- 
 

1.1.5. Издавање и пренос хартија од вредности 
1.1.5.1. Датум доношења одлуке на основу које се врши дистрибуција хартија од вредности и назив 

надлежног органа издаваоца који је донео ту одлуку: 
 1) Одлука на основу које је су издате  хомогенизоване акције I – IV емисије Зептер 

осигурања а.д.o. Београд донета је на Скупштини акционара дана 08.10.2004. године;     
 2) Одлука Скупштине акционара на основу које су издате акције V емисије Зептер 

осигурања а.д.o. Београд донета је на Скупштини акционара дана 10.11.2004. године; 
 3) Одлука на основу које су издате акције VI емисије Зептер осигурања а.д.o. Београд 

донета је на Скупштини акционара дана 07.06. 2005. године; 
 4) Одлука на основу које су издате акције VIII емисије Зептер осигурања а.д.o. Београд 
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1.1.5.2.  назив и седиште лица које води регистар и врши клиринг и салдирање обавеза из хартија од 
вредности које се намеравају дистрибуирати (Централни регистар): Централни регистар, 
депо и клиринг хартија од вредности а.д. Београд; 

1.1.5.3. навести ако постоје ограничења преноса хартија од вредности и врсту тог ограничења;- 
1.1.5.4.начин регулисања евентуалних спорова између издаваоца и ималаца хартија од вредности и 

назив суда надлежног за решавање спорова: Евентуалне спорове између издаваоца и 
ималаца акција Зептер осигурања а.д. Београд решаваће стварно надлежни суд у месту 
седишта издаваоца; 

1.1.6. Тржиште на коме се тргује хартијама од вредности  
Назив и седиште берзе, односно организованог тржишта; датум увођења врсте  хартије од 
вредности која се намерава дистрибуирати на берзу, односно подаци о одлуци берзе да 
укључи нову врсту хартије од вредности; обим трансакција том врстом хартија од вредности 
на тој берзи:  
Акцијама Зептер осигурања тргује се на слободном берзанском тржишту на 
Београдској берзи а.д. Београд;  

1.1.7.   Пореске обавезе ималаца хартија од вредности  
 Порез на имовину, промет, добит,  додату вредност, ослобођење од пореза, порески  
  стимуланси: 

 Према одредбама Закона о порезу на имовину ("Службени гласник РС", бр.   
26/2001, 80/2002 и 135/2004) правна и физичка лица плаћају: 
- порез на пренос апсолутних права на акцијама издатим на име. 
Према одредби члана 27. Закона, основица пореза на пренос апсолутних права на 
акцијама на име је уговорена цена у тренутку настанка пореске обавезе, уколико није 
нижа од тржишне вредности. Пореска обавеза према одредби члана 29. Закона настаје у 
тренутку закључења уговора о преносу апсолутних права на акцијама на име. Стопа 
пореза према одредби члана 30. Закона износи 0,3%. 
 
 Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа («Сл. гласник РС», бр. 

25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) утврђен је порез који плаћају правна лица на: 
- дивиденде које оствари нерезидентни порески обвезник од резидентног  
  пореског обвезника који се плаћа по одбитку по стопи од 20%; 
- капитални добитак који порески обвезник оствари продајом акција, односно 
  другим преносом акција уз накнаду, а који  се укључује у опорезиву добит у 
  износу утврђеном у складу са тим Законом.  
 
 Приход који резидентни обвезник оствари по основу дивиденди у добити од  
 другог резидентног обвезника, не улази у пореску основицу (члан 25.   
 Закона). 

 
Према одредби члана 40. Закона, утврђен је порез на дивиденде које оствари 
нерезидентни порески обвезник од резидентног пореског обвезника. Порез на 
дивиденде обрачунава се и плаћа по одбитку по стопи од 20%, ако међународним 
уговором о избегавању двоструког опорезивања није другачије одређено. Порез по 
одбитку не обрачунава се и не плаћа ако се приход од дивиденди исплаћује сталној 
пословној јединици нерезидентног пореског обвезника. 
Капиталним добитком сматра се приход који порески обвезник оствари продајом, 
односно другим преносом уз накнаду акција и других хартија од вредности, осим 
државних обвезница и записа и записа Народне банке Србије. Капитални добитак 
представља разлику између продајне цене имовине и њене набавне цене усклађене 
према одредбама тог Закона  (члан 27. Закона).  
Према одредби члана 28. Закона, продајном ценом се сматра уговорена цена односно 
тржишна цена коју утврђује надлежни порески орган, ако оцени да је уговорена цена нижа 
од тржишне без пореза на пренос апсолутних права. 
Према одредби члана 29. Закона, код хартија од вредности: 
-  које су котиране на берзи,  набавна цена јесте цена коју обвезник документује као 
стварно плаћену, а ако то не учини – најнижа забележена котација у времену од годину 
дана које претходи продаји хартија од вредности; 
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- које се не котирају на берзи, набавна цена јесте цена коју обвезник документује као 
стварно плаћену, а ако то не учини – њена номинална вредност.  
Према одредби члана 30. Закона, капитални добитак укључује се у опорезиву добит у 
износу утврђеном чланом 27-29. Закона.  Капитални губитак остварен при продаји једног 
права из имовине може се пребити са капиталним добитком оствареним при продаји 
другог права из имовине у истој години. Ако се после пребијања, искаже капитални 
губитак, допуштено је његово пребијање на рачун будућих капиталних добитака у 
наредних десет година.  
 
 У складу са Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", br. 24/01, 80/02 
и 135/2004) – физичко лице плаћа порез на: 
-  дивиденде,  
-  капиталну добит. 
 
Порез на дивиденде 
 
Опорезиви приход од капитала по основу дивиденди за резидента Републике, у складу са 
чланом 63. Закона, чини 50% бруто дивиденди у добити исплаћених (расподељених) 
обвезнику. Стопа пореза на приходе од капитала износи 20 % (члан 64. Закона). 
 
Порез на капитални добитак 
 
Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене акција и њихове 
набавне цене усклађене према одредбама тог Закона (члан 72. став 2).  
Према одредби члана 73. Закона, за сврху одређивања капиталног добитка продајном 
ценом сматра се уговорена цена, односно тржишна цена коју утврђује надлежни порески 
орган ако оцени да је уговорена цена нижа од тржишне без пореза на пренос апсолутних 
права. 
Према одредби члана 74. Закона: 
- код хартија од вредности које су котиране на берзи, набавном ценом сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, најнижа забележена 
цена по којој се трговало у периоду од годину дана који претходи продаји хартије од 
вредности; 
- код хартија од вредности које се не котирају на берзи, набавном ценом сматра се цена 
коју обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, њена 
номинална вредност.  
Набавна цена хартија од вредности увећава се индексом раста цена на мало од дана 
стицања до дана продаје, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
 
Пореска стопа на капитални добитак износи 20% у складу са чланом 77. Закона. 
 
Капитални добитак остварен продајом једног права, удела или хартије од вредности, 
може се пребити капиталним добитком оствареним продајом другог права, удела или 
хартије од вредности у истој години. Ако се после пребијања искаже капитални губитак 
допуштено је његово пребијање у наредних пет година на рачун будућих капиталних 
добитака (члан 78. Закона). 
 

1.1.8. Упис и уплата хартија од вредности 
 
1.1.8.1. Навести начин уписа и уплате; ------- 
1.1.8.2. навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата:;-- 
1.1.8.3.  навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и 

уплату хартија од вредности;  
1.1.8.4. навести место уписа и уплате: назив, седиште и адреса банке, радно време кад  

    се врши упис и уплата;------ 
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1.1.8.5. последице неплаћања или прекорачења рока за уплату;----- 
 
1.1.9. Продајна цена хартија од вредности  
1.1.9.1.  Навести цену по којој се нуде хартије од вредности:  
   Обрачунска вредност акција на дан уписа VIII емисије акција у Централни регистар,  
               депо и клиринг хартија од вредности – 19.06.2006. године износи 1.130,82 динара по   
              акцији. 
1.1.9.2. ако се хартије од вредности продају по дисконтованој цени дати формулу по којој се 

израчунава та дисконтна вредност; ------- 
1.1.9.3. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе;-- 
1.1.9.4.  ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се 

утврђује та варијабилна стопа;------ 
1.1.9.5.  додатне обавезе купца хартија од вредности;------ 
1.1.9.6. процена трошкова у вези са  дистрибуцијом хартија од вредности и учешће у тим 

трошковима накнада покровитеља, односно агента емисије, јавне презентације и наступи у 
земљи и у иностранству, трошкови издавања према Централном регистру и други трошкови. 
Навести нето износ који остаје издаваоцу након измиривања свих трошкова;------ 

 
 
1.1.10. Начин плаћања за хартије од вредности  
1.1.10.1. Број хартија од вредности које се продају за готов новац, број кција које се уплаћују 

стварним улогом - за сваки стварни улог треба навести лице које уплаћује акције стварним 
улогом, предмет стварног улога, односно број оних које се продају на други начин; ------- 

 
1.1.10.2. начин процене улога у стварима.------ 
 
 
1.1.11. Право прече куповине  
1.1.11.1. Број и врста лица која имају прече право на упис и уплату хартија од вредности и основ 

настанка тог права (имаоци варанта, замењивих обвезница, преференцијалних  замењивих 
акција и других хартија);----- 

1.1.11.2. број хартија од вредности у односу на које та лица остварују право прече куповине;-- 
1.1.11.3. рок, односно датум до ког се ова права могу користити;--- 
1.1.11.4. могућност и начин преносивости тих права;---- 
1.1.12. Ограничења уписа и уплате  

Ограничење може да се односи на категорије лица којима је ограничено стицање хартија од 
вредности издаваоца, н.п.р. лица са страним држављанством и сл., или на тачно одређена 
лица, н.п.р. чланови управе;--- 
 

1.1.13. Праг успешности  
1.1.13.1. Број хартија од вредности који мора бити уписан и уплаћен да би се продаја сматрала 

успешном;---- 
1.1.13.2. начин и рок враћања уплаћених износа у случају да продаја не буде успешна; ------ 
1.1.13.3. каматна стопа која се обрачунава на уплаћена средства и метод њеног обрачуна;---- 
 
1.1.14. Брокерско-дилерско друштво и/или овлашћена банка која учествује у 
               организовању јавне понуде  
1.1.14.1. Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у 

организовању дистрибуције хартија од вредности: 
 ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, Ул. Страхињића Бана 26. 
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1.1.14.2. навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у 
организовању дистрибуције;----- 

1.1.14.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно 
покровитеља емисије: 

 Уговору о пружању услуга брокерско дилерског друштва;  
1.1.14.4.навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за 

услуге у вези са организовањем дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по којој  
покровитељ емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у поступку 
дистрибуције; 

1.1.14.5.навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на 
одређени део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати; 

 
 
2. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
 
2.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
2.1.1. Назив, седиште, адреса и матични број 

«Zepter osiguranje» а.д.o. Београд,  Кнез Михаилова 42,  МБ: 17192787 
 

2.1.2.  Подаци из судског регистра  
2.1.2.1.  Број решења о упису у судски регистар правних лица: Решење Агенције за привредне 

регистре, бр. 58521/2005, од 25.07.2005. године 
2.1.2.2. датум оснивања: 7.04.1998. године; 
 
2.1.3.  Положај издаваоца у оквиру групације предузећа  
2.1.3.1. Однос према другим предузећима; ---- 
2.1.3.2. начин повезаности издаваоца са другим правним лицима;---- 
2.1.3.3. основа за учешће издаваоца у управљању другима правним лицима, односно основ 
             за учешће других лица у управљању правног лица издаваоца;----- 
 
2.1.4.     Општа акта издаваоца  

Место и време кад се може извршити увид у статут или оснивачки акт или друга општа акта 
издаваоца, са последњим изменама и допунама: Увид у Статут и друга општа акта може да 
се изврши у седишту Зептер осигурања а.д.  Београд, Кнез Михаилова бр. 42 сваког 
радног дана од 14:00 до 16:00 h.  

 
 
2.2.  КАПИТАЛ ИЗДАВАОЦА 
  
2.2.1. Капитал (подаци из последњег финансијског извештаја) 
2.2.1.1.  Укупан капитал:   (у 000 дин.)  446.217 
2.2.1.2.  основни капитал:      388.431 
2.2.1.3.  уписани, а неуплаћени капитал:              0 
2.2.1.4.  ревалоризационе  резерве:                           37.407 
2.2.1.5.  остале резерве:                                                       0               
2.2.1.6.  акумулирани добитак:         13.862 
2.2.1.7. емисиона премија:                0 
 
2.2.2.  Издате акције  
2.2.2.1. Број акција издатих по класама:  
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 Број укупно издатих акција Зептер осигурања а.д. Београд: 441.711  акција. 
2.2.2.2.  врста, класа и номинална вредност акција по класама: По Одлуци из тачке 2.2.2.1. овог 

проспекта: 
 - Врста и класа акција: обичне акције на име и са правом гласа 
 - номинална вредност: 1.000,00 динара 
 - CFI код: ESVUFR 
 - ISIN број: CSZEOSE59431 
 
2.2.2.3. права из акција по класама:  
 Законити имаоци акција Зептер осигурања а.д.o.Београд имају следећа права из акција: 

- право управљања – свака акција даје право на један глас у Скупштини акционара 
Друштва;  

- право на учешће у добити (дивиденду) у складу са Одлуком Скупштине акционара 
Друштва;  

-  право на део ликвидационе масе у случају ликвидације Друштва;  
-  право на једнакост акционара који поседују акције исте врсте;  
-  друга права у складу са законом и Статутом Друштва;  
 

2.2.2.4. преносивост акција по класама:  
 Акције су преносиве без ограничења. 
2.2.2.5. начин издавања акција:  
 
 Акције су издате у дематеријализованом облику и уписане су Централни регистар, 

депо и клиринг хартија од вредности. 
 
2.2.3.  Ограничења која се односе на поједина права из акција 
 Ограничења која произилазе из одредби општих аката издаваоца којима се дају посебна 

права или утврђују посебна ограничења имаоцима акција, н.п. права мањинских акционара, 
или ограничење права гласа и сл.; ------ 

2.2.4.  Промене основног капитала  
Наводе се одредбе општих аката издаваоца које се односе на промене капитала: У  
Општим актима издаваоца садржан је правни основ за промене капитала и то у 
одредби члана 13., 14., 15., 16., 26., 27., 29., 30. и  31. Статута Zepter osiguranja.  

2.2.5.     Овлашћени капитал  
Битни елементи акта издаваоца о овлашћеном капиталу, врста и датум доношења тог акта;--
-- 

2.2.6.  Условно повећање капитала  
2.2.6.1.  Датум доношења одлуке о условном повећању капитала; ----- 
2.2.6.2.  укупан номонални износ условног повећања капитала; ------ 
2.2.6.3.  врста, класа и номинална вредност акција по класама;----- 
2.2.6.4.  права из акција по класама; ----- 
2.2.6.5.  преносивост акција по класама; ----- 
2.2.6.6.  детаљан опис услова за издавање акција датих у одлуци о условном повећању капитала; ---- 
 
2.2.7.     Промене капитала  

Опис промена основног капитала, ревалоризационих и других резерви, уписаног, а 
неуплаћеног капитала, откупљених сопствених акција, емисионе премије, сопствених акција, 
укупног капитала. Подаци се дају за претходне три године; 
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БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2003. године 
 

Р.б
р. О П И С АОП 

Стање на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 

Смање
ње 

током 
године 

АОП 

Стање на 
крају 

обрачун. 
Периода 

1. Основни капитал 740 125.179 741 742  743 125.179

2. Емисиона премија 
(Капиталне резерве) 744 156 745 746  747 156

3. Резерве из добити 748 55 749 750  751 55
4. Ревалоризационе резерве 752 55.353 753 14.097 754  755 69.450
5. Нераспоређени добитак 756 757 5.771 758  759 5.771
6. Укупни капитал (1 до 5) 760 180.742 761 19.868 762  763 200.611
7. Губитак 764 765 766  767 

8. Капитал умањен за 
губитак (6-7) 768 180.742 769 19.868 770  771 200.611

 
 

ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕНАМА НА  КАПИТАЛУ за период од 01.01. до 31.12.2004. године 
 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
периода 

АОП 
Повећање 
током 

периода 
АОП 

Смање
ње 

током 
периода 

АОП 
Стање на 
крају 

периода 

1. Основни капитал 401 194.543 402 403  404 194.543
2. Остали капитал  405 406 407  408 

3. Неуплаћени уписани 
капитал 409 410 411  412 

4. Откупљене сопствене 
акције 413 414 415  416 

5. 
УКУПНО ОСНОВНИ И 
ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
(1+2+3-4) 

417 194.543 418 419  420 

6. Емисиона премија 421 212 422 423  424 
7. Законске резерве 425 426 427  428 
8. Резерве из добити 429 85 430 32.750 431  432 

9. Резерве утврђене актима 
друштва 433 434 435  436 

10. Резерве за сопствене 
акције 437 438 439  440 

11. Остале резерве из добити 441 442 443  444 
12. Ревалоризационе резерве 445 446 447  448 

13. УКУПНО РЕЗЕРВЕ 
(6+7+8+9+10+11+12) 449 450 451  452 

14. Добит 453 5.771 454 455  456 
15. Губитак 457 458 459  460 

16. УКУПНО КАПИТАЛ 
(5+13+14-15) 461 200.611 462 32.750 463  464 233.361

17. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА  465 466 467  468 

 
 
ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕНАМА НА  КАПИТАЛУ за период од 01.01. до 31.12.2005. године 

 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
периода 

АОП 
Повећање 
током 

периода 
АОП 

Смање
ње 

током 
периода 

АОП 
Стање на 
крају 

периода 

1. Основни капитал 401 190.231 402 198.200 403  404 388.431
2. Остали капитал  405 406 407  408 

3. Неуплаћени уписани 
капитал 409 410 411  412 
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4. Откупљене сопствене 
акције 413 414 415  416 

5. 
УКУПНО ОСНОВНИ И 
ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
(1+2+3-4) 

417 190.231 418 198.200 419  420 388.431

6. Емисиона премија 421 212 422 423  424 212
7. Законске резерве 425 426 427  428 
8. Резерве из добити 429 5.856 430 499 431  432 6.305

9. Резерве утврђене актима 
друштва 433 434 435  436 

10. Резерве за сопствене 
акције 437 438 439  440 

11. Остале резерве из добити 441 442 443  444 
12. Ревалоризационе резерве 445 446 37.407 447  448 37.407

13. УКУПНО РЕЗЕРВЕ 
(6+7+8+9+10+11+12) 449 6.068 450 37.856 451  452 43.924

14. Добит 453 37.062 454 10.730 455 33.930 456 13.862
15. Губитак 457 458 459  460 

16. УКУПНО КАПИТАЛ 
(5+13+14-15) 461 233.361 462 246.786 463 33.930 464 446.217

17. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА  465 466 467  468 

 
2.2.8.  Сопствене акције  
2.2.8.1. Број сопствених акција према класи; ----- 
2.2.8.2.  време и разлог стицања; ----- 
2.2.8.3.  подаци о портфељу сопствених акција;----- 
 
2.3.  КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ И ТРГОВИНА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАОЦА 
2.3.1. Књиговодствена вредност акција  

Последња израчуната књиговодствена вредност акција по класама и датуму када је та 
вредност утврђена, а ако је последња књиговодствена вредност акција израчуната на основу 
података без извештаја овлашћеног ревизора, онда се наводи и књиговодствена вредност 
акција утврђена на основу ревидираних података; кратак опис метода који је коришћен за 
израчунавање књиговодствене вредности акција; 

 Обрачунска вредност акција Зептер осигурања а.д. Београд по финансијским 
извештајима за 2005. годину износи 1.148,77 динара; 

 
2.3.2.  Трговина хартијама од вредности издаваоца  
2.3.2.1. Врста  организованог  тржишта на коме се тргује акцијама издаваоца: слободно берзанско 

тржиште на Београдској берзи а.д. Београд, Омладинских бригада бр. 1 
2.3.2.2. време одређено за трговање тим акцијама: сваки радни дан према Календару  
             Београдске берзе 
2.3.2.3.  графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних шест 

месеци – при чему х оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим промета: 
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2.3.3.     Трговина другим хартијама од вредности издаваоца  
2.3.3.1. Опис хартије од вредности; ---- 
2.3.3.2. врста организованог тржишта на ком се тргује том хартијом; ----- 
2.3.3.3.  временски период у коме се врши трговање том хартијом; ---- 
2.3.3.4.  графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних шест 

месеци – при чему х оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим промета;  
2.4. ИМАОЦИ АКЦИЈА  

 

име/назив имаоца акције са правом гласа у % 
UBA United Business Activities Holding AG 54.12% 
ZEPTER INTERNATIONAL d.o.o. Beograd 17.80% 
UNIQA 9,65% 
I.F. VENTURE CAPITAL LIMITED 8.56% 
WITHSHIRE HOLDINGS LTD 7.45% 
MV INVESTMENTS DOO 2,41% 
У горњој табели се дају подаци за лица који имају више од 10% акција са правом гласа или 
за десет највећих акционара са правом гласа. На крају табеле се наводи датум када су 
подаци добијени из регистра хартија од вредности и назив и седиште лица које је податке 
издало – Централни регистар; 
Извор података је: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности – 05.09.2006. 
године 
 
 
 

3. ПОСЛОВАЊЕ И ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА 
3.1.  ДЕЛАТНОСТ  ИЗДАВАОЦА  

Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и за 
зависна друштва уз назив, седиште, матични број зависног друштва и проценат учешћа у 
капиталу и одлучувању које има матично друштво у зависном друштву; 
 

3.1.1.  Основна делатност  
Назив и шифра основне делатности; 
Шифра делатности: 66030 – Остало осигурање 

3.1.2.  Приходи од делатности  
Навести вредност прихода од делатности по основу које  издавалац остварује највећи приход 
за претходне три године: 
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Приход од премије осигурања и саосигурања као највећи приход за претходне три 
године износи по годинама: 

                                                                                                                         (у 000 динара) 

2003. 2004. 2005. 

522.524 752.834 
 

1,336.909 
 
3.1.3.  Положај на тржишту  

Процена учешћа издаваоца на тржишту роба и услуга по делатностима издаваоца; главни 
конкуренти на том тржишту и процена њиховог учешћа на тржишту:  
Zepter osiguranje према укупном приходу и укупном капиталу Zepter osiguranje се 
налази међу првих пет осигуравајућих компанија. Према учешћу у укупној премији у 
2003. години Zepter osiguranje се налазиo на 5. месту. Главни конкуренти су Делта 
осигурање и Wiener Stadische осигурање. 
 

3.1.4.  Послови који се обављају ван седишта  
Назив места, осим седишта издаваоца, где издавалац врши своју делатност – организационе 
и пословне јединице и представништва;  
Zepter osiguranje има следеће пословне јединице, као организационог дела без статуса 
правног лица: 

  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Ваљево, Владе Даниловића 1 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Зајечар, Хајдук Вељкова бр.5-9  
    «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Сомбор, Краља Петра И бр.32 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Ужице, Пословни центар ТРГ д.т. 151 
  ПЈ Суботица, Матка Вуковића бр.2 
  ПЈ Крушевац, Бирчанинова 10 
  ПЈ Велика Плана, Мике Јовановића бб 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ С. Митровица, Казаџилук 14 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Јагодина, Никчићева бр. 4 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Бор, Шистекова 2/1 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Чачак, Жупана Страцимира 19 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Нови Сад, Грчкошколска 2 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Петровац на Млави, Бате Билића бб 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Ниш, ПЦ ГОРЧА 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Врбас, ул. Густава Крклеца бр. 32/а 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Крагујевац, Александра Обреновића бр.61 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Зрењанин, Краља Александра бр.20 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Рума, ул. Орловићева бр.10/5 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Бачка Паланка, ул. Краља Петра И бр.29 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а б.б. 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Шабац, ул. Карађорђева бр. 62 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Краљево, ул. 4. краљевачки батаљон бр.17/к 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Бачка Топола, ул. Раде Кончара бр.42а 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Неготин, ул. Србе Јовановића б.б. 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Свилајнац, ул. Светог Саве бр.10 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Кикинда, ул. Генерала Драпшина бр.47 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Ивањица, ул. М. Кушића  
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Смедерево, ул. Р. Мирковића бр.9 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Бечеј, ул. Моше Пијаде 13 
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  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Аранђеловац, Књаша Милоша бр.263 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Пожаревац, ул. Книћанинова бр.6 
  «ZEPTER OSIGURANJE» А.Д. БГД - ПЈ Вршац, ул. Бука Караџића бр.16 
 
3.1.5.  Посебне околности  

Наводе се чињенице и околности везане за пословање издаваоца познате у време кад је 
припрема овог проспекта окончана, а које могу имати утицаја на податке о пословању 
издаваоца;----- 

3.1.6. Прекиди у пословању  
Наводе се прекиди у пословању издаваоца у претходне три године и разлози за прекид;- 
 

3.2.  ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА  
Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и за 
зависна друштва уз назив зависног друштва; ------ 
 

3.2.1. Непокретна имовина  
Подаци о непокретној имовини, врста имовине, место где се налази, вредност те имовине, 
укључујући имовину дату и/или узету у закуп; 

Врста имовине Место Вредност имовине 
/ у 000  динара/ 

Грађевински објекат– пословна 
зграда 

Чачак 86.225

Zepter City Novi Sad 147.804

Пословни простор B.Brdo 
Пожешка 67а Београд 

Београд 38.988

 

3.2.2. Капитална улагања у друга правна лица 
 

Назив и седиште 
лица 

Врста капиталног 
улагања 

Учешће 
капиталног 

улагања у активи 
издаваоца 

Учешће 
издаваоца у 
капиталу лица 

Право гласа у % 

«Zepter 
osiguranje» а.д. 
Подгорица 

 
куповина акција 

 
 

 
99 % 

 
99 % 

 
У горњој табели се дају подаци о улагањима издаваоца којима се остварује учешће издаваоца у 
капиталу других правних лица у износу од 10% и више. Ако издавалац има положај матичног 
друштва, у табели се дају и следећи подаци за зависна друштва: 
- Делатност: 66010 - Осигурање живота 
- чланови управе: Одбор директора: Драган Васиљевић директор продаје „Зептер 

осигуранја“а.д.о Београд; Соња Марић, маркетинг менаџер у Зептер осигурању а.д. Београд; 
Озрен Прица, генерални директор  Зептер осигурању а.д.о. Београд 

- развојна политика и стратегија: развој послова осигурања живота на подручју Црне 
     Горе 
- укупни добитак/губитак, за претходне три године: нису исказани из разлога што је 

осигуравајуће друштво основано 16.06.2003. године са продуженом регистрацијом дана 
24.06.2004. године; 

- укупан капитал, за претходне три године: 248.152,45 евра; 
- укупна актива, за претходне три године: -осигуравајуће друштво је основано 16.06.2003. 

године са продуженом регистрацијом дана 24.06.2004. године 
 

3.2.3. Највећа капитална улагања  
Опис највећих улагања и повлачења уложених средстава у имовину из тачке 3.2.1. и капитал 
из тачке 3.2.2. у претходне три године и опис начина на који је финансирана свака од тих 
инвестиција; опис других битнијих инвестиција и повлачења уложених средстава и начин на 
који су финансиране те инвестиције; ----- 
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Укупна улагања Зептер осигурања су инвестиције у зграду «Зора» Беогрд и Пословно 
простор на Б.Брду у Београду су. 334.174 хиљада динара и улагање у капитал Зептер 
осигурања са седиштем у Подгорици у износу од 247.163,76  еура.  

3.2.4. Патенти, концесије, посебне дозволе  
Навести укратко податке о условима и очекиваном трајању одобрених концесија, патената, 
битнијих комерцијалних уговора, уговора о франшизингу, посебних дозвола за увоз или извоз 
робе или обављање делатности и сл.; ------ 

3.2.5. Заложна права  
Основни подаци о имовини издаваоца на којој је конституисано право залоге: врста залоге, 
вредност заложног добра и заложног потраживања, трајање залоге, назив заложног 
повериоца;----- 

 
3.2.6. Парнични и други поступци  

Подаци се дају само за значајније поступке који се воде пред судом или органом управе: број 
поступака у којима је издавалац тужени и укупна вредност свих спорова; број поступака у 
којима је издавалац тужилац и укупна вредност свих спорова; поступци у вези са  правом 
индустријске својине и злоупотребом монополског положаја наводе се посебно: 
Судски спорови у којима је „Zepter osiguranje“ а.д. Београд тужени 

• 3 судска спора у вредности од око 265.000,00 динара и 7.457,43 еура 
Судски спорови у којима је „Zepter osiguranje“ а.д. Београд тужилац 

• 1 судски спор вредности 9.800.000,00 динара 
3.2.7. Неизмирене обавезе издаваоца  

Укупан износ обавеза издаваоца које нису испуњене о року њиховог доспећа у претходних 12 
месеци; укупан износ обавеза издаваоца које нису доспеле до дана предаје овог проспекта 
Комисији за хартије од вредности: 
Све обавезе су испуњене о року њиховог доспећа, а укупан износ обавеза које нису 
доспеле је 30.797.000,00 динара. 

 

3.2.8. Запослени  
Укупан број запослених лица код издаваоца и број запослених у оквиру одређеног степена 
стручне спреме и просечан број запослених у претходне три године; 

Табела - Укупан број запослених по квлификационој структури у периоду од 2001.-2005. 
Опис 2002. 2003. 2004. 2005. 
ВСС 9 14 14 27 
ВШС 1 6 9 23 
ССС 10 23 23 67 
НСС / 1 1 - 

УКУПНО: 20 44 47 117 
     Просечан број запослених је: 57 
 
 
3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ  
3.3.1.  Неконсолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора 
  
- извештај о обављеној ревизији за претходне три године; 

  
Извештај овлашћеног ревизора за 2003. годину: 
 
Независни ревизор: «Deloitte & Touche» Београд дао је дана 23. априла 2004. године следећи 
Извештај : 

 
«Обавили смо ревизију биланса стања Акционарског друштва за осигурање имовине и лица «Zepter 
osiguranje», Београд (у даље тексту: «Друштво») на дан 31. децембра 2003. и 2002. године и 
одговарајућих биланса успеха, извештаја о променама на капиталу и биланса токова готовине за 



 16

наведене пословне године. За ове финансијске извештаје одговорно је руководство Друштва. Наша 
одговорност је да изразимо мишљење у приказаним финансијским извештајима на основу 
обављених ревизија. 
 

Ревизије смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ти стандарди налажу да 
планирамо и извршимо ревизију на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. Ревизија укључује 
испитивање доказа, на бази провере узорака, којима се поткрепљују износи и информације 
обелодањене у финансијским извештајима. Ревизија, такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених начела и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и 
општу презентацију финансијских извештаја. Сматрамо да ревизије које смо обавили обезбеђује 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 

По нашем мишљењу, приказани финансијски извештаји истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, приказују стање имовине, капитала и обавеза Друштва на 
дан 31. децембра 2003. и 2002. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине 
за наведене године у складу са рачуноводственим стандардима и прописима који се 
примењују у Републици Србији.» 
 
 
Извештај овлашћеног ревизора за 2004. годину: 
 
Независни ревизор: «Deloitte & Touche» Београд дао је дана 22. априла 2005. године следећи 
Извештај : 

 
«Обавили смо ревизију биланса стања Акционарског друштва за осигурање имовине и лица «Zepter 
osiguranje», Београд (у даље тексту: «Друштво») на дан 31. децембра 2004. године и одговарајућих 
биланса успеха, извештаја о променама на капиталу и резервама и извештаја о новчаним токовима 
за наведену послобну годину. За ове финансијске извештаје одговорно је руководство Друштва. 
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење у приказаним 
финансијским извештајима. 
 
Претходно смо обавили ревизију финансијских извештаја Друштва на дан, и за годину која се 
завршава 31. децембра 2003. године, састављених у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 
(„Сл. Лист СРЈ“, број 71/2002), Уредбом о процењивању билансних позиција, састављању и 
достављању финансијских извештаја („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од 16. децембра 2003. године) и 
Законом о осигурању имовине и лица. На основу обављене ревизије у извештају који носи датум 23. 
април 2004. године изразили смо позитивно мишљење. Као што је наведено у напомени 2 уз 
финансијске извештаје, у складу са Законом о осигурању („Сл. Гласник РС“, 55 од 21. наја 2004. 
године) и новим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији и који 
подразумевају примену Међународних стандарда за финансијско извештавање („МСФИ“) почевши од 
1. јануара 2004. године, извршена је промена рачуноводствених начела и рачуноводсрвених 
политика  Друштва. На основу наведеног, Друштво је извршило корекцију биланса стања на дан 31. 
децембра 2003. године састављеног у складу са раније примењивим прописима и саставило почетни 
биланс стања на дан 1. јануара 2004. године. Ефекти наведених корекција у почетном билансу стања 
на дан 1. јануара 2004. године приказани су у напомени 4.    
 

Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ти стандарди захтевају 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 
испитивање доказа, на бази провере узорака, којима се поткрепљују износи и информације 
обелодањене у финансијским извештајима. Ревизија, такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених начела и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и 
општу презентацију финансијских извештаја. Сматрамо да ревизије које смо обавили обезбеђује 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Као што је обелодањено у напомени 3.5, 3.6, и 15 уз финансијске извештаје, некретнине и опрема и 
нематеријална улагања су на дан 1. јануара 2004. године приликом прве примене МСФИ призната у 
износима базираним на ранијим рачуноводственим прописима Републике Србије који су прописивали 
ревалоризацијунабавне вредности и исправке вредности некретнина и опреме применом општег 
индекса цена на мало и примену прописаних стопа амортизације. По нашем мишљењу, вредност по 
којој су основна средства исказана на дан 1. јануара 2004. године не представља вредност која би се 
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добила да је Друштво примењивало MPC 16, „Некретнине, постројења и опрема“, нити тржишну 
вредност на дан прве примене МСФИ у складу са МСФИ 1 „Примена Међународних стандарда 
финансијског извештавања по први пут“. Такође, како је обелодањено у напомени 15, Друштво је 
власник пословног простора у Чачку који служи за издавање и који је евидентиран као некретнина, а 
не као инвестициона некретнина. Обзиром да по основу издавања овог објекта Друштво није 
остварило приходе у 2004. години, нити су друге економске користи од ове имовине приказане у 
презентираним финансијским извештајима, као и чињенице да Друштво није  вршило анализу 
постојања губитака имовине услед обезвређења, нисмо могли да се уверимо да је вредност имовине 
приказана сагласно захтевима MPC 36 „Обезвређење средстава“. 
 
Као што јр обелодањено у напомени 16 уз финансијске извештаје, дугорочни финансијски пласмани 
по основу уговора о јемству исказани су у билансу стања, на дан 31. децембра 2004. године у износу 
од 52,520 хиљада динара и односе се на потраживања за извршене уплате у име физичких лица, 
којима је Друштво било јемац приликом закључења уговора о куповини станова. У складу са 
уговорима о куповини станова и уговорима о јемству, Друштво ће извршити уплату рата (4 до 8 
полугодишњих рата почевши од марта 2003. године) уколико то не учине физичка лица. Обзиром да 
су физичка лица као обезбеђење винкулирала – цедирала своја права, као и право на осигурану суму 
коју су стекла на основу закључених уговора о мешовитом осигурању живота, (најчешће на 20 
година) и уписала хипотеке у корист Друштва, Друштво је требало да изврши класификацију 
потраживања по основу уговора о јемству  као и процену њихове наплативости на основу критеријума 
прописаних Одлуком о начину процењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за 
осигурање, донетом од стране  Народне банке Србије. Такође, ванбилансна рачуноводствена 
евиденција друштва не обезбеђује податке о стању и кретању потенцијалних обавеза друштва према 
продавцима станова, а по основу уговора о јемству. 
 
Друштво није извршило обрачун одложених пореских обавеза и одложених пореских средстава, као и 
одгиварајућа обелодањивања како се то захтева по MPC 12, „Порези из добитка“. 
 

По нашем мишљењу, осим за изнето у претходним параграфима, приказани финансијски 
извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују стање 
имовине, капитала и обавеза Друштва на дан 31. децембра 2004. године, као и резултате 
његовог пословања и токове готовине за наведене године у складу са рачуноводственим 
стандардима и прописима који се примењују у Републици Србији. 
Не изражавајући  даље резерве у односу на дато мишљење скрећемо пажњу на следећа 
питања: 
 

- Као што је обелодањено у напоменама 22 и 27 уз финансијске извештаје, основни капитал и 
гарантне резерве Друштва на дан 31. децембра 2004. године износе 190.231 хиљаду динара (2,411 
хиљада ЕУР), односно 211,278 хиљада динара (2,678 хиљаде ЕУР). На дан биланса стања основни 
капитал мањи је од новчаног дела основног капитала, прописаног Законом о осигурању, за 151,604 
хиљаде динара (1,922 хиљаде ЕУР), док су гарантне резерве мање за износ од 130,557 хиљада 
динара (1,655 хиљада ЕУР). На дан 31. децембра 2004. године Друштво није имало основни 
капитал и гарантне резерве у износима прописаним Законом о осигурању иако је у складу са 
Законом о осигурању Друштво нило у обавези да обезбеди две трећине новчаног дела основног 
капитала и гарантних резерви у року од 6 месеци од доношења Закона о осигурању, а укупан 
прописани износ до 31. децембра 2005. године. Као што је обелодањено у напомени 34, Решењем 
од 17. фебруара 2005. године Комисија за хартије од вредности је одобрила V емисију акција 
укупне номиналне вредности од 165.900 хиљада динара, чиме је обезбеђен минимални износ 
потребног основног капитала. 

- Као што је обелодањено у напомени 2 уз финансијске извештаје, у складу са прелазним и 
завршним одредбама Правилника о контном оквиру у садржини рачуна у контном оквиру за 
друштва за осигурање, а изузетно од захтева МСФИ 1  „Примена МСФИ по први пут“ и MPC 1 
„Приказивање финансијских извештаја“, Друштво није приказало упоредне податке за годину која се 
завршила 31. децембра 2003. године ». 

 
Извештај овлашћеног ревизора за 2005. годину: 
- Као што је приказано у напомени 10 уз финансијске извештаје, остали трошкови прибаве осигурања 
исказани су у износу од 158,020 хиљада динара и укључују остале трошкове прибаве у износу од 
132,598 хиљада динара. На основу презентиране поткрепљујуће документадије о овим трошковима 
(уговори, фактуре и бодовног обрачуна), нисмо били у могућности да потврдимо њихову 
основаност, односно да су наведене уговорене услуге извршене и у ком обиму. 
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-   Као што је обелодањено у напоменама 3.5, 3.6, 3.7. и 16 уз финансијске извештаје, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије, затечена набавна вредност некретншга, онреме и 
аематеријалних улагања на дан 31. децембра 2003. године је преузета као љихова вероватна 
набавна вредност на дан 1. јануара 2004. године. На основу напред наведеног, нисмо се могли 
уверити да наведена врсдност, по којој су исказане некретнине и оирема и нематеријална улагаља 
прибављсне до 1. јануара 2004. годинс представља вредност некретнина и опреме која би се 
добила да јс Друштво у потпуности примешивало МРС 16, "Некретнине, постројења и оирема", 
односно МРС 38, "Нематеријална улагања", као ни да утврдимо ефекте којс на финансијске 
извештаје можс имати наведено одступање. 

-   Као што је обелодањено у напомени 17 уз финансијске извештаје, дугорочни финансијски 
пласмани по основу уговора о јемству исказани су у билансу стања, на дан 31. децембра 2005. 
године у износу од 88,135 хиљада динара и односс сс на потраживања за извршенс унлате у име 
физичких лкца, којима је Друштво било јсмац приликом закључења уговора о куповини станова. У 
складу са уговорима о куиовини станова и уговорима о јемству, Друштво ће извршити уплату рата 
(4 до 8 полугодишљих рата почевши од марта 2003. године) уколико то не учине физичка лица. 
Обзиром да су физичка лица као обезбеђсње, винкулирала - цедирала своја права, као и право на 
осигурану суму која су стекла на основу закл>учених уговора о мешовитом осигурању живота 
(најчешће на 20 година) и уписала хинотеке у корист Друштва, Другатво је требало да изврпш 
класификацију дугорочних пласмана по основу уговора о јемству као и процену њихове 
наплативости на основу критеријума прописаних Одлуком о начину процељивања билаисних и 
ванбилансних позиција друштва за осигураље, донетом од стране Мародне банке Србије 
("Одлука"). Па основу расгшложивс докумеитације, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте 
које непримењивање навсдеие Одлуке има на финансијске извештајс Друттва. Поред тога, 
ванбилансна рачуноводствена евиденција Друштва не обезбсђује иодатке о стаљу и кретању 
потенцијалних обавсза Друштва нрема продавцима станова, а по основу уговора о јемству. 

 
- Као што је приказано у напомени 23 уз финансијске извештајс, уиапред плаћени трошкови прибаве 
осигураља на дан 31. децембра 2005. године износе 80.354 хиљадс динара. На основу 
расположиве документације и обрачуна, као и обзиром на чињеницу да Друштво нсма интерно 
регулисано распоређиваље трошкова по врстама осигурања, као ни рачуноводствену политику која 
дефинише врсте трошкова који су предмет наведсног обрачуна, писмо били у могућности да се 
уверимо у реалност и адекватност наведеног обрачуна унапрсд плаћених трошкова прибаве 
осигурања. 

-   Друштво није извршило обрачун одложених порсских обапеза и одложених пореских 
средстава, као ни одговарајућа обелодањивања како сс то захтсва по МРС 12, "Порези из добитка". 

-   Као што јс обелодањено у напомени 30 уз финансијске извештаје, Друштво је на основу 
Закона о осигураљу дужно да прибави налаз и мишљсње овлашћеног актуара. Овлашћени актуар 
је у свом мишљсњу о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Друштва у 
2005. години од 30. марта 2006. године, изразио мишљење с резервом. Мишљење са резервом 
изражено је због тога што на дан састављања финансијских извештаја и годишњег рачуна о 
пословаљу за 2005. годину математичка резерва је потцењена, трошкови спровођења осшураља су 
већи од дозвољеног режијског додатка, управљање ризиком није у складу са правилима актуарске 
струке и струке осигурања, тарифа незгоде је негативна јер Друштво не може са постојећом 
меродавном техничком премијом (у тој врсти осигурања) да иокрије приспеле штете и да Друштво 
има директно склопљен уговор о реосигураљу са инореосигуравачем, што је супротно важећем 
Закону о осигурању. 

-   Као што јс обелодањено у иапоменама 24 и 29 уз финансијске извсштајс, основни капитал и 
гаранхне резсрве Друштва на дам 31. децембра 2005. године износе 388,431 хиљаду динара 
(4,543,053 ЕУР), односно 439,275 хиљада динара (5,137,726 ЕУР). Друштво јс било у обавези да 
изврши усаглашавање своје организације, статута, других опиггих аката и аката пословне политике 
са одредбама Закопа до 31. маја 2005. године и поднссс доказ о испуњељу наведених услова 
Народној банци Србије, о чему Народна банка Србије доноси одговарајуће решење. Такође, као 
што је обелодањено у напомени 24 на седници Скупштине Друштва одржаној 30. децембра 2005. 
године донета је одлука да сс почев од 1. јаиуара 2006. године изврпш промена делатности, на 
основу које би Друштво трсбало да обавља послове животног осигурања (осим добровољног 
пензијског осигурања) и неживотног осигураља (осигурање од незгоде и добровољно здравствено 
осигурање). До дана издавања ових финансијских извештаја, поступци пред органима надлежним 
за издавање дозволе за рад, по претходно наведеним питањима, нису окончани. Делатности 
осигурања којима сс Друштво бави и износ минималног капитала потребног за обављањс тих 
делатности, као и износ гарантних резсрви Друштва, у директној је зависности са иаведеним 
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поступком пред Народном банком Србије и рсшењем које ће се донети по окончању поступка. Ова 
питања указују на постојаље материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну 
сумљу у способност Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности 
пословаља. 

-  

Као што је детаљније обслодањено у напомени 35а) уз финансијске извештаје на основу  

 извршене контроле Народне банке Србије, Гувернер Народне банке Србије је  донео Решење о 
изрицању мера надзора Г. бр. 2627 од 27. марта 2006. године, којим су Друштву шречене мере због 
непоступања у складу са правилима о управљашу ризиком. Поред тога, на дан 31. децембра 2005. 
године Друштво нема усклађена улагања и депоиовања техничких резсрви животних и неживотних 
осигурања са захтевима прописаним Одлуком Мародне банке Србије о ограничавању појединих 
облика деионовања и улагања техничких резерви и о највишим износима појсдиних депоновања и 
улагања гарантне резерве друштва за осигурање. Као што је објашњено у напомени 35. уз 
финансијске извештаје, Друштво је након датума биланса стања предузело одређене активности у 
всзи са налозима Народне банке Србије, Евентуалне мере које би Народна банка Србије могла да 
продузме у случају неизвршаваља налога у предвиђеном року и неусклађепости депоновања и 
улагања тохничких резсрви, као и евентуални ефекти на финансијске извештаје Друштва, не могу 
тренутно бити предвиђени.  

Због питања изнетих у тачкама од 2 до 9, нс изражавамо мишљење о приложеним финансијским 
извештајима за 2005. годину. 

 
 
- биланс стања за 2003.  годину; 

                                                                                                                                 (у 000 дин.) 

ПОЗИЦИЈА Ознака за 
АОП 2003. година 

АКТИВА    
A. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 001  

Б. СТАЛНА ИМОВИНА   ( 003 + 009 +016 ) 002 283.137
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ( 004 до 008 ) 003 9.268
1. Оснивачка улагања 004 
2. Улагања у развој  005 
3. Концесије, патенти, лиценце и слична права 006 1.168
4. Куповином стечени goodwill 007 
5. Друга нематеријална улагања 008 8.100
II. ОСНОВНА СРЕДСТВА   ( 010 до 015 ) 009 213.015
1. Земљиште 010 
2. Грађевински објекти 011 49.904
3. Опрема 012 17.424
4. Алат и инветар  013 489
5. Остала основна средства 014 1.063

6. Аванси и основна средства у припреми 015 144.135
III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ    ( 
017 до 022 ) 016 60.854

1. Учешћа у капиталу повезаних правних лица 017 
2. Учешћа у капиалу других правних лица 018 16.563

3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима 019 

4. Дугорочни кредити 020 

5. Дугорочне хартије од вредности 021 30.650
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6. Остали дугорочни финансијски пласмани 022 13.641

B. ОБРТНА ИМОВИНА    (024+027+048) 023 435.381
I. ЗАЛИХЕ (025 до 026) 024 10.318
1. Mатеријал 025 293
2. Дати аванс 026 10.025
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ   
(028+036+040) 027 393.422

1. Потраживања за премије, штетеи остали купци 
(029 до 035) 028 49.971

a) Потраживања  по основу премије осигурања 
живота 029 14.653

б) Потраживања  по основу премије осталих 
осигурања  030 34.952

в) Потраживања  по основу премије саосигурања 
и реосигурања  031 

г) Потраживања  по основу премије из 
иностранства 032 

д) Потраживања  по основу учешћа у накнади 
штете у земљи 033 

ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади 
штета у иностранству 034 366

Е) Остали купци и депозитна премија 035 
2. Потраживања из специфичних послова  и друга 
потраживања (037 до 039) 036 11.355

a) Дати аванси за штете 037 304
б) Потраживања из специфичних послова 038 12
в) Друга потраживања 039 11.039
3. Краткорочни финансијски пласмани (041 до 
047) 040 332.096

а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана 
правна лица 041 

б) Кредити у земљи 042 

в) Кредити у иностраству 043 

г) Хартије од вредности намењене продаји 044 152.722

д) Менице 045 

ђ) Откупљене сопствене акције 046 

е) Остали краткорочни финансијски пласмани 047 179.374

III. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  
(049+050) 048 31.641

1. Хартије од вредности (новчани еквиваленти) 049 
2. Готовина 050 31.641
Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 051 53
Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 
( 001 + 002 + 023 + 051 ) 052 718.571

Ђ. ГУБИТАК ( 054+055) 053 

I. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 054 

II. ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 055 

E. ПОСЛОВНА АКТИВА ( 052+053) 056 718.571
Ж. ВАНПОСЛОВНА АКТИВА 057 42

З. УКУПНА АКТИВА (056+057) 058 718.613
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ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 059 74.334

  

ПОЗИЦИЈА Ознака 
за АОП 2003.година 

ПАСИВА  
A. КАПИТАЛ   (102+109+110+112+113+116) 101 200.611

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
(103 дo 108) 102 125.179

1. Друштвени и државни капитал  103 
2. Редовни акцијски капитал 104 125.179

3. Приоритетни акцијски капитал 105 

4. Улози друштва за узајамно осигурање 106 
5. Улози друштва са ограниченом одговорношћу 107 

6. Трајни и остали улози 108 

II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  109 156
III. РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА  110 55
1. Резерве сигурности из добитка 111 55
IV ФОНД ПРЕВЕНТИВЕ ИЗ ДОБИТКА 112 
V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК         
 (114+115) 113 5.771

1. Нераспоређени добитак из ранијих година 114 

2. Нераспоређени добитак текуће године 115 5.771

VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 116 69.450
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
(118 до 125) 117 378.184

I. Математичка резерва за осигурање живота 118 363.622

II. Резерве сигурности на терет расхода 119 10.024
III. Резервисања за масовне и катастрофалне 
штете осигурања живота 120 

IV. Резервисања за масовне и катастрофалне 
штете осталих осигурања 121 4.538

V. Резервисања за инвестиционо одржавање 122 

VI. Одложени ревалоризациони добитак 123 

VII. Одложени негативан goodwill 124 

VIII. Остала дугорочна резервисања 125 

В. ОБАВЕЗЕ (127+134+139+145+151) 126 9.537

I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 128 дo 133 ) 127 

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 128 

2. Обавезе према повезаним правним лицима 129 

3. Обавезе по дугорочним хартијама од вредности 130 

4. Дугорочни кредити у земљи 131 
5. Дугорочни кредити у иностранству 132 
6. Остале дугорочне обавезе 133 
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
(135 до 138) 134 1.368

 1. Краткорочни кредити од повезаних правних 
лица 135 
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2. Краткорочни кредити 136 1.368

3. Доспеле дугорочне обавезе 137 

4. Остале краткорочне финансијске обавезе  138 
III Oбавезе за штете, премију и специфичне 
обавезе (140 до144) 139 5.537

1. Обавезе за штете и уделе  у штетама у земљи 140 165
2. Обавезе за штете и уделе  у штетама у 
иностранству 141 3.606

3. Обавезе за премију саосигурања и реосигурања 
у земљи 142 222

4. Обавезе за премију саосигурања и реосигурања 
у иностранству 143 1.544

5. Друге спцифичне обавезе 144 

IV Друге обавезе из пословања и обавезе 
зараде (146 до 150) 145 1.853

1. Обавезе за зараде и накнаде зарада 146 

2. Примљени аванси  и депозити 147 37

3. Обавезе по хартијама од врдности 148 

4. Обавезе према добављачима 149 1.810

5. Остале обавезе и пословања 150 6
V ДРУГЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
(152 до 155) 151 779

1. Обавезе за порезе и доприносе на зараде 152 1
2. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине  153 778

3. Обавезе за дивиденде и учешћа  у резултату 154 

4.Остале краткорочне обавезе 155 

Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА    (157 
до 159) 156 130.239

 I. Преносна премија (осигурања живота и осталих 
осигурања) 157 77.089

II. Резервисане штете (осигурања и осталих 
осигурања) 158 7.273

III Остала пасивна временска разграничења 159 45.877
Д. ПОСЛОВНА ПАСИВА 
(101+117+126+156) 160 718.571

Ђ. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА  161 42
E. УКУПНА ПАСИВА  
(160+161) 162 718.613

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 163 74.334
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ПОЗИЦИЈА АОП 2003. година 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
I. Пoсловни (функционални) приходи  
(202+206+209+212+217) 

201 524.897

1. Приход од премије осигурања и саосигурања    
(203+204+205) 202 522.524

    а) живота 203 393.408
    б) осталих осигурања остварених у земљи 204 129.116
    в) осталих  осигурања остварених у иностранству 205 
2. Приход од премије реосигурања 
(207+208) 206 

а) остварени у земљи 207 
б) остварени у иностранству 208 
3. Приходи од  учешћа у накнади штета   (210+211)           209 351
а) из саосигурања 210 
б) из реосигурања 211 351
4. Приходи од укидања и смањења  резервисања   
(213+214+215+216)    212 349

а) за математичку резерву    213 
б) за штете из осигуарања живота 214 
в) за штете осталих осигурања 215 349

ПОЗИЦИЈА АОП 2003. година 
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
I. Пoсловни (функционални) приходи  
(202+206+209+212+217) 

201 524.897

1. Приход од премије осигурања и саосигурања    
(203+204+205) 202 522.524

    а) живота 203 393.408
    б) осталих осигурања остварених у земљи 204 129.116
    в) осталих  осигурања остварених у иностранству 205 
2. Приход од премије реосигурања 
(207+208) 206 

а) остварени у земљи 207 
б) остварени у иностранству 208 
3. Приходи од  учешћа у накнади штета   (210+211)           209 351
а) из саосигурања 210 
б) из реосигурања 211 351
4. Приходи од укидања и смањења  резервисања   
(213+214+215+216)    212 349

а) за математичку резерву  213 
б) за штете из осигуарања живота 214 
в) за штете осталих осигурања 215 349
г) за друга резервисања 216 
5. Други пословни приходи (218+219+220) 217 1.673
а) од регресних потраживања  218 

б) од посредовања и заступања  
219 

в) остали приходи од осигурања и реосигурања 220 1.673
II.Пословни (функционални) расходи        
(222+226+229+230) 221 394.717

1.Накнаде штете из осигурања и удели у штетама из 
саосигурања (223+224+225) 222 62.297

а) живота 223 30.585
б) осталих осигурања 224 31.172

- биланс успеха за 2003. годину; 
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III. Бруто пословни резултат 236 
1. Добитак(201-221) 237 130.180
2. Губитак (221-201) 238 
IV. Други пословни расходи - трошкови 
  (240+241+242+243+244+245+246+247+248) 239 158.494

1. Трошкови материјала, горива и енергије 240 3.930
2. Амортизација 241 4.941
3. Услуге и закупнине 242 15.525
4. Трошкови рекламе и пропаганде 243 35.253
5.Резервисања за материјалне трошкове  244 
6. Нематеријални трошкови 245 72.113
7. Трошкови пореза 246 2.201
8. Трошкови доприноса 247 3.201
9. Бруто зараде, накнаде зараде и остали лични расходи 
(249+250+251+252) 248 21.330

a) нето зараде и накнаде зарада 249 15.459
b) порези  250 2.874
v) доприноси  251 2.910
g) остали лични расходи 252 87
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (237 – 239) 253 
VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (239 – 237 ili 238+239) 254 28.314
Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИI 
(256+257+258+259) 255 27.982

1. Финансијски приходи од повезаних лица 256 
2. Приходи од камата  257 27.811
3. Позитивне курсне разлике 258 27
4. Остали фианнсијски расходи 259 144
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (261+262+263+264) 260 1.450
1. Финансијски расходи из односа са повезаним правним 
лицима 261 

2. Расходи камата 262 404
3. Негативне курсне разлике 263 1.046
4. Остали финансијски расходи 264 

 
 
 
 
 
в) из саосигурања 

225 

2.Накнаде штете у удели из реосигурања      (227+228) 226 3.606
а) накнаде штета   227 
б) удели у штетама  228 3.606
3. Расходи по основу премије саосигурања и реосигуања и 
провизија из  пословања осигурања 229 16.876

4. Резервисања (231+232+234+235) 230 311.938
а) резервисања за штете из осигурања, саосигурања и 
реосигурања 231 5.680

б) за превентиву 232 2.266
в) за математичку резерву 233 303.992
г) допринос гарантном фонду 234 

д) за остала функционална резервисања 235 
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III. ДОБИТАК ФИНАНСИРАЊА (255 – 260) 265 26.532
IV. ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА(260 – 255) 266 
В. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
(268 do 273) 267 21.554

1. Добици од продаје нематеријалних улагања, основних 
средстава, учешћа, хартија од вредности и материјала 268 

2. Приходи из ранијих година 269 
3. Вишкови 270 
4. Приходи од смањења обавеза 271 11
5. Приходи од укидања неискоришћених резервисања 272 
7. Остали непословни и ванредни приходи  273 21.543
II. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 
( 275 до 281) 274 14.001

1. Губици по основу продаје нематеријалних улагања, 
основних средстава, учешћа и хартија од вредности 275 

2. Губици по основу расходовања и отписа основних 
средстава и продаје материјала 276 22

3. Расходи из ранијих година 277 266
4. Мањкови 278 
5. Отписи потраживања 279 11.586
6. Расходи дугорочних резервисања из ризика 280 
7. Остали непословни и ванредни расходи 281 2.127
III. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ДОБИТАК(267 – 274) 282 7.553
IV. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ГУБИТАКНЕ (274 – 267) 283 
Г.БРУТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА 
I. БРУТО ДОБИТАК ( 253+ 265+ 282)  284 34.085

II.  БРУТО ГУБИТАК (254+ 266+ 283) 285 28.314
Д. ДОБИТАК И ГУБИТАК 
I.  ДОБИТАК (284 – 285)  286 5.771

II. ГУБИТАК (285 – 284) 287 
Ђ. ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ ИЗ ДОБИТКА 288 
Е. НЕТО РЕЗУЛТАТ 289 
I. НЕТО ДОБИТАК (288-286 ili 287+288) 290 5.771
II. НЕТО ГУБИТАК (274 – 272) 291 
Ж. УКУПНИ ПРИХОДИ (201+255+267) 292 574.433
З. УКУПНИ РАСХОДИ  (221+239+260+274) 293 568.662

 
 
- извештај о новчаним токовима за 2003. годину  

(у 000 дин.) 
 ПОЗИЦИЈА 

ОЗНАКА
АОП 2003. 

1 2 5 
A Токови готовине из пословне активности 
I Приливиготовине из пословне активности  (1 дo 5) 

 
501 540.846

1. Приливи премије осигурања и саосигурања и                   
примљени аванси 502 522.778

2. Приливи премије саосигурања 503 
3. Приливи од учешћа у накнади штете 504 
4. Остали приливи из пословне активности 505 18.068
5. Приливи по основу ванредних позицја 506 

II Одливи готовине из пословне активности (1 дo 9) 507 248.379
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удела 
у штатама из саосигурања 508 66.983

2. Одливи по основу накнаде штета и удела из 
реосигурања 509 3.626
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3.   Одливи по основу премија саосигурања и   
реосигурања 510 18.724

4. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада  
      и других личних расхода 511 21.431

  5. Одливи по основу трошкова спровођења 512 131.764
6. Одливи по основу камата 513 404
7. Одливи по основу пореза и доприноса из резултата 514 
8. Одливи по основу осталих дажбина 515 5.447
9. Одливи по основу ванредних позивија 516 

III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 517 292.467
IV Нето одлив готовине из пословне активности (II–I) 518 
Б   ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ  ПЛАСИРАЊА 
И ИНВЕСТИРАЊА 
 I Приливи готовине из активности пласирања и 
инвестирања (1 дo 8) 

519 
20.698

1. Нето прилив по основу краткорочних финансијских 
пласмана 520 

2. Нето прилив од купопродаје акција и удела у 
капиталу повезаних правних акција 521 

3. Нето прилив од купопродаје акција и удела у 
капиталу других правних лица 522 

4. Приливи од продаје нематеријалних улагања и 
основних средстава 523 875

5. Нето прилив по основу осталих дугорочних 
финансијских пласмана  524 

6. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку 525 144
7. Приливи од камата 526 19.679
8. Приливи по основу ванредних позиција 527 

II  Одливи готовине из активности пласирања и 
инвестирања (1 дo 6)    528 346.989

1. Нето одливи по основу краткорочних финансијских 
пласмана 529 258.724

2.  Нето одливи по основу купопродаје акција и удела у 
капиталу повезаних правних лица 530 

3. Одливи по основу купопродаје акција и удела у 
капиталу других правних лица  531 15.134

4.  Одливи по основу набавке нематеријалних улагања и 
основних средстава 532 29.883

5. Нето одливи по основу осталих дугорочних 
финансијских пласмана 533 43.248

6. Одливи по основу ванредних позиција 534 
III  Нето прилив готовине из активности пласирања и 
инвестирања (I – II) 535 

IV Нето одлив готовине из активности пласирања и 
инвестирања (II – I)  536 326.291

В   ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 4) 

537 

1. Прилив по основу увећања капитала 538 925
2. Нето прилив по основу дугорочних финансијских 
обавеза 539 

3. Нето прилив по основу краткорочних финансијских 
обавеза  540 

4. Приливи по основу ванредних позиција 541 925
II   Одливи готовине из активности финансирања (1 дo 6)      

542 
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удела 543 
2. Нето одлив по основу дугорочних финансијских обавеза 544 
3. Нето одлив по основу краткорочних финансијских 
обавеза 545 

4. Одлив по основу финансијског лизинга 546 
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5. Одливи за дивиденде у учешћа у добитку 547 
6. Одливи по основу ванредних позиција  548 

III  Нето прилив готовине из активности финансирања     
(I – II) 549 

IV Нето одливи готовине из активности финансирања       
 (II – I) 550 

Г СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+БI+ВI) 551 

Д СВЕГА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (AI-БI-ВI) 552 
Ђ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (+) (Г-Д) 553 
Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  (-) (Д-Г) 554 32.899
Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  

555 64.540

З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 556 

И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 557 

Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г-
Д+Ж+З-И) 

558 31.641

 
 

- извештај о променама на капиталу за 2003. годину  
 
БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА за период од 01.01. до 31.12.2003. године 

 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
године 

АОП 
Повећање 
током 
године 

АОП 

Смање
ње 

током 
године 

АОП 

Стање на 
крају 

обрачун. 
Периода 

1. Основни капитал 740 125.179 741 742  743 125.179

2. Емисиона премија (Капиталне 
резерве) 744 156 745 746  747 156

3. Резерве из добити 748 55 749 750  751 55
4. Ревалоризационе резерве 752 55.353 753 14.097 754  755 69.450
5. Нераспоређени добитак 756 757 5.771 758  759 5.771
6. Укупни капитал (1 до 5) 760 180.742 761 19.868 762  763 200.611
7. Губитак 764 765 766  767 

8. Капитал умањен за губитак (6-
7) 768 180.742 769 19.868 770  771 200.611

 
Основни билансни показатељи (у 000 динара) за 2004. и 2005. годину усклађени са МСФИ 
 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 01.01.-31.12. 2005.године 

Износ u 000 динара 
  ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 

број 2004. година 2005. година 

2 3 4 5 6 
А  К  Т  И  В  А  
А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ И  
    СТАЛНА ИМОВИНА – УЛАГАЊА 
(002+003+004+008) 

1   421.808  615.353

I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 2         
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
(ИМОВИНА) 3    24.098   49.842

III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, 
ОПРЕМА И   
    БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006+007) 

4    328.240   455.605
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1. Некретнине, постројења и опрема који 
служе за обављање делатности 5    328.240   330.393

2. Биолошка средства 6       

3. Инвестиционе некретнине 7       125.212
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (009+013)     8    69.470  109.906

1. Учешћа у капиталу (010+011+012) 9    15.298   21.117
а) зависних правних лица 10   15.298   21.117
б) осталих повезаних (придружених) 
правних лица 11      

в) осталих правних лица 12     
2. Остали дугорочни финансијски 

пласмани (014+015+016) 13    54.172 88.789  

а) у повезана правна лица – матична и 
зависна 14       

б) у остала повезана правна лица 15       

в) остали дугорочни финансијски пласмани 16   54.172  88.789

Б. ОБРТНА ИМОВИНА – ПОТРАЖИВАЊА   
(018+019+029) 17    740.193   1.459.618

I. ЗАЛИХЕ  18    816   28.149

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (020 + 021+ 025 
+ 026 + 027 + 028) 

19    739.377   1.430.267

1. Потраживања  20    39.877   141.768
2. Краткорочни финансијски пласмани 
(022+023+024) 21    617.851   1.125.773

а) у повезана правна лица – матична и 
зависна 22      

б) у остала повезана правна лица 23   266.500  

в) остали краткорочни финансијски 
пласмани 24   351.351  1.125.773

3. Готовински еквиваленти и готовина 25    37.086   60.087
4. Порез на додату вредност  26         

5. Активна временска разграничења 27     22.285

6. Унапред плаћени трошкови прибаве 
осигурања 28   44.563   80.354

III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 29         1.202
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 017) 30    1.162.001   2.074.971
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 31         
Д. УКУПНА АКТИВА (030 + 031) 32    1.162.001   2.074.971
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 33         
    
ПАСИВА  
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ  
(102+107+108+109+110–113–114) 

101   233.361  446.217

I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ  
(103 + 104 + 105 + 106)  102    190.231  388.431 

1. Акцијски капитал 103   190.231  388.431
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2. Државни и друштвени капитал 104       
3. Улози друштва за узајамно осигурање 105       
4. Удели и остали капитал 106       
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 107          
III.РЕЗЕРВЕ 108    6.068   6.517
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 109         37.407
V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (111 + 112) 110    37.062   13.862
1. Нераспоређена добит ранијих година 111   4.312  4.312
2. Нераспоређена добит текуће године 112   32.750  9.550
VI. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА 113         
VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 114         
Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 
(116+122+126+133+143) 115    928.640   1.628.754

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
(117+118+119+120+121) 116    728.202   1.408.648

1. Математичка резерва животних 
осигурања 117   723.769  1.408.279

2. Резервисања за учешће у добити 118      
3. Резервисања за изравнање ризика 119   4.433  369
4. Резервисања за бонусе и попусте 120      
5. Друга дугорочна резервисања 121      
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (123 + 124 + 125) 122         
а) према матичним и зависним правним 
лицима 123      

б) према осталим повезаним правним 
лицима 124      

в) остале дугорочне обавезе 125      
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(127+131+132) 126    25.822   30.797

1. Краткорочне финансијске обавезе (128 + 
129 + 130) 127    375   

а) према матичним и зависним правним 
лицима 128      

б) према осталим повезаним правним 
лицима 129      

в) остале краткорочне финансијске обавезе 130   375  
2. Обавезе по основу штета и уговорених 
износа  131    1.313   314

3. Обавезе за премију, зараде и друге 
обавезе 132   24.134  30.483

IV. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА  
РАЗГРАНИЧЕЊА (134+138+142)  133    174.616   188.129

1. Преносне премије (135 + 136 + 137) 134   74.258  83.878
а) животних осигурања 135      2.870
б) неживотних осигурања 136   74.258 81.008 
в) саосигурања, реосигурања и ретроцесија 137      
2. Резервисане штете (139 + 140 + 141) 138   11.740  35.085
а) животних осигурања 139   1.032  650
б) неживотних осигурања 140   10.708  34.435
в) удели у штетама саосигурања, 
реосигурања и ретроцесија 141      

3. Друга пасивна временска разграничења 142   88.618  69.166
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 143         1.180
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В. УКУПНА ПАСИВА (101 + 115) 144    1.162.001   2.074.971
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 145         

 
 

 БИЛАНС УСПЕХА 
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2004. и 2005. године 
    

Позиција 
Ознака 
за Напомена Износ у 000 динара 

  АОП број 2004. година 2005. година 

          
2 3 4 5 6 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 201   804.932 1.553.682

I. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ       
1. Приходи од премија осигурања и 
саосигурања 
(203+204-205-206-207+208)  

202  752.834 1.336.909

1.1. Обрачуната премија животних осигурања 
и саосигурања 

203   537.293  968.323

1.2. Обрачуната премија неживотних 
осигурања и саосигурања 

204   259.943  432.412

1.3. Премија пренета у саосигурање – 
пасивна 

205   4.297  

1.4. Премија пренета у реосигурање 206   40.105  63.826

1.5. Повећање преносних премија осигурања 
и саосигурања 

207      

1.6. Смањење преносних премија осигуранја и 
саосигурања 

208      

2. Приходи од премија реосигурања и 
ретроцесија  (210-211-212-213+214)   

209  

2.1. Обрачуната премија реосигурања и 
ретроцесија 

210      

 2.2. Провизије из послова реосигурања и 
ретроцесија 

211      

2.3. Премија пренета ретроцесијом 
реосигурања и ретроцесија 

212      

2.4. Повећање преносних премија 
реосигурања  и ретроцесија 

213      

2.5. Смањење преносних премија 
реосигурања и ретроцесија 

214      

3. Повећање преносних премија осигурања, 
саосигурања,  реосигурања и ретроцесија за 
неистекле ризике 

215      

4. Приходи од послова непосредно повезаних 
с пословима oсигурања 

216   2.084  

5. Приходи од депоновања и улагања 
(инвестирања)  средстава техничких резерви 
осигурања, реосигурања  и ретроцесија 

217   50.014 216.773 

6. Остали пословни приходи 218      
II. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 
(220+228+236-245+246-247+248+249+250) 

219   501.192 1.035.746 

1. Расходи за дугорочна резервисања и 
функционалне доприносе 
(221+222+223+224+225+226+227) 

220   310.342 665.870 
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1.1. Математичка резерва животних 
осигурања, осим добровољног пензијског 
осигурања 

221   302.302 661.531 

1.2. Математичка резерва добровољног 
пензијског осигурања 

222      

1.3. Допринос за превентиву 223   3.240 3.954 

1.4. Ватрогасни допринос 224   367 385 

1.5. Допринос Гарантном фонду 225      

1.6. Резервисања за изравнање ризика 226   4.433  

1.7. Остали расходи за дугорочна 
резервисања и функционалне  доприносе 

227      

2. Расходи накнада штета и уговорених 
износа (229+230+231+232+233-234-235) 

228   191.615 373.854 

2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи 
животних осигурања 

229   90.914 162.277 

2.2. Ликвидиране штете неживотних 
осигурања 

230   103.628 211.185 

2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама 
саосигурања 

231      

2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама 
реосигурања и ретроцесија 

232   337 3.318 

2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и 
исплате накнада штета и уговорених износа 

233   524 226 

2.6. Приходи од учешћа саосигурања у 
накнади штета 

234   3.788  

2.7. Приходи од учешћа реосигурања и 
ретроцесија у накнади штета 

235     3.152 

3. Резервисане штете – промене (237-
238+239-240+241-242+243-244) 

236   4.467 23.345 

3.1. Резервисане штете животних осигурања 237   72 623 

3.2. Резервисане штете животних осигурања 238      

3.3. Резервисане штете неживотних 
осигурања 

239   5.257 23.799 

3.4. Резервисане штете неживотних 
осигурања 

240   880 1.077 

3.5. Резервисане штете саосигурања, 
реосигурања и ретроцесија 

241      

3.6. Резервисане штете саосигурања, 
реосигурања и ретроцесија 

242      

3.7. Повећање резервисаних штета – удела 
саосигуравача, реосигуравача и 
ретроцесионара у штетама 

243      

3.8. Смањење резервисаних штета – удела 
реосигуравача, односно ретроцесионара у 
штетама 

244      

4. Регрес – приходи по основу регреса 245      

5. Повећање осталих техничких резерви – 
нето 

246      
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6. Смањење осталих техничких резерви – 
нето 

247   14.561 47.350 

7. Расходи за бонусе и попусте 248   4999 5.899 

8. Расходи по основу депоновања и улагања 
(инвестирања) средстава техничких резерви 

249   4.330 14.128 

9. Остали пословни расходи 250      

III. ДОБИТ – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ      
(201-219) 

251   303.740 517.936 

IV. ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ  
(219-201) 

252      

Б.ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА     
(254+259+264-265) 

253   265.729 437.965 

1. Трошкови прибаве (255+256-257+258) 254   77.364 185.774 
1.1. Провизије 255   77.364 27.754 

1.2. Остали трошкови прибаве 256     158.020 

1.3. Промена разграничених трошкова 
прибаве – повећање 

257      

1.4. Промена разграничених трошкова 
прибаве – смањење 

258      

2. Трошкови управе (260+261+262+263) 259   157.806 166.903 

2.1. Амортизација 260   7.436 13.511 

2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и 
нематеријални трошкови 

261   31.198 34.329 

2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични трошкови 

262   37.557 78.248 

2.4. Остали трошкови управе 263   81.615 40.815 
3. Остали трошкови спровођења осигурања 264   33.648 88.351 
4. Провизија од реосигурања и ретроцесија 265   3.089 3.063 

I. ПОСЛОВНА ДОБИТ – НЕТО ПОСЛОВНИ 
РЕЗУЛТАТ (251-253)  

266    
38.011 79.971 

II. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО 
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (253-251+252) 

267     

III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ 
ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 
СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ 

268    
 

46.402 70.346 
IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ 
ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ 
СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКИХ РЕЗЕРВИ 

269    
 

72.713 97.329 
V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОСТАЛИ 
ПРИХОДИ 

270    
 

50.653 17.595 
VI. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 
ИМОВИНЕ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 

271   
 

29.336 61.055 
VII. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
(266+268+270-267-269-271) 

272    
33.017 9.528 

VIII. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
(267+269+271-266-268-270) 

273     

В. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ       

I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ 274  796  
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II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 275   1.063  

III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ 
СТАВКИ (274-275) 

276      

IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ 
СТАВКИ (275-274) 

277  267  

Г. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
 (272+276-273-277) 

278   32.750 9.528 

Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
(273+277-272-276) 

279      

Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 280      

Е. НЕТО ДОБИТ (279-280) 281   32.750 9.528 

Ж. НЕТО ГУБИТАК  (280-278+279) 282      

 
 
 СТАТИСТИЧКИ АНЕКС 
 за 2004. и 2005. годину 
П О З И Ц И Ј А Ознака 

за 
АОП 

 
2004. година 

 
2005. година 

2 3 4 5 
Обрачун набавке остатака осигураних 
оштећених ствари 

501    

Потраживања по основу премије, учешћа у 
накнади штета и остали купци (дуговни 
промет с почетним стањем) 

502 

898.770  1.457.728 
Исправка вредности потраживања по 
основу премије, учешћа у накнади штета и 
осталих купаца  
(потражни промет с почетним стањем) 

503  22.228 

Аконтациони порез на додату вредност 504   
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 
(потражна страна) 

505 25.271  45.141 

Обавезе за порезе на зараде и накнаде 
зарада на терет запосленог (потражна 
страна) 

506 5.144  8.922 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет запосленог (потражна 
страна) 

507 5.525  9.693 

Обавезе за порезе и царине 508   
Обавезе за порез на додату вредност 509  93
Обавезе за порез на премију осигурања 510  
Трошкови материјала 511 4.083  3.805 
Трошкови горива и енергије 512 504  1.225 
Трошкови производних услуга 513 96.199  219.151 
Трошкови репрезентације 514 8.783  22.438 
Трошкови премије осигурања 515 288  450 
Трошкови пореза 516  3.729 
Трошкови доприноса 517 1.428   
Трошкови платног промета 518 3.381  14.128 
Трошкови непроизводних услуга 519 4.557  7.083 
Трошкови чланарина 520 1.192  57 
Остали нематеријални расходи 521 31.977  154 
Трошкови пореза и доприноса на зараде на 
терет послодавца 

522 4.870  10.200 
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Финансијски расходи из односа с матичним 
и зависним правним лицима 

523  

Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

524  

Расходи камата 525 129  15 
Други пословни приходи 526 2.084  68 
Приходи од премија, субвенција и сл. 527   
Приходи од условљених донација 528   
Финансијски приходи из односа с матичним 
и зависним правним лицима 

529   

Финансијски приходи из односа са осталим 
правним лицима 

530   

Просечан број запослених према стању на 
крају месеца (цео број)  

531 55  84 

Број обичних акција 532 190.230  388.431 
Број приоритетних акција 533   
Номинална вредност обичних акција 
(укупно) 

534 190.231  388.431 

Номинална вредност приоритетних акција 
(укупно) 

535   

 
 

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА  
у периоду од 01.01.2004 до 31.12. 2004. и 2005, године 

Износ у 000 динара 
Позиција АОП 2004.година 2005. 

година 
 1 2 3 4 
А.      НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  

 
I. Приливи готовине из пословних активности  

(од 1 до 5) 301 860.945 1.392.079  

 
 1. Премије осигурања и саосигурања и примљени 

аванси 302 852.925 1.330.975  
  2. Премије реосигурања и ретроцесија 303 2.256  49.276
  3. Приливи од учешћа у накнади штета 304 391  4.584
  4. Остали приливи из редовног пословања 305 5.173 1.307  
  5. Ванредне ставке 306 200 5.937  

 II. Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9) 307 529.362 1.024.906  

 
 1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, 

удели у штетама из саосигурања и дати аванси 308 193.932  372.760

 
  2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања 

и ретроцесија 309 3.103  3.318

   3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија 310 35.023  77.467
  4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 311 42.209 74.667  
   5. Остали трошкови спровођења осигурања 312 218.631  479.623
  6. Плаћене камате 313 538 15  
  7. Порез на добит 314   4.754  
  8. Плаћања по основу осталих јавних прихода 315 35.926 12.302  
  9. Ванредне ставке 316    
 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 317 331.583 367.173  
 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 318    
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 

до 6) 319 142.530 145.017 
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  1. Продаја акција и удела (нето приливи) 320    

 
 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења,  опреме и биолошких средстава  321 140 149 

 
 3. Остали финансијски пласмани – депоновања и 

улагања (нето  приливи)  322 110.731  
  4. Примљене камате 323 31.659 125.160  
  5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату 324    
   6. Ванредне ставке 325    19.708

 
II. Одливи готовине из активности инвестирања  

(од 1 до 5) 326 446.337 628.600  
  1. Куповина акција и удела (нето одливи) 327   10.643  

 
 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења,   опреме и биолошких средстава 328 19.117  54.907

 
 3. Остали финансијски пласмани – депоновања и 

улагања (нето одливи) 329 427.220  563.050
  4. Плаћене камате 330    
    5. Ванредне ставке 331    

 
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања  

(I-II) 332    

 
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања   

 (II-I) 333 303.807 483.583  
В.      НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

 
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 

до 3) 334   165.900 
  1. Увећање основног капитала 335   165.900  
  2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 336    
  3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 337    

 
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 1 

до 4) 338 1.743  
  1. Откуп сопствених акција и удела 339    

 
 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе 

(нето одливи) 340    
  3. Финансијски лизинг 341 1.743  
  4. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату 342    

 
III. Нето прилив готовине из активности финансирања   

(I-II) 343   165.900  

 
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања        

(II-I) 344 1.743  
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+334) 345 1.005.218  1.702.996

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (307+326+338) 346 977.442  1.653.506
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (345-346) 347 27.776  49.490
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (346-345) 348    
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 349 31.641  37.086

З. 
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 350 46.267  70.346

И. 
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 351 68.598  96.835

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  
 (347-348+349+350-351) 

352 37.086  60.087
 
 
ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за период од 01.01. до 31.12.2004. године 

 
Р.б
р. О П И С АОП Стање на 

почетку АОП Повећање 
током АОП Смање

ње АОП Стање на 
крају 
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периода периода током 
периода 

периода 

1. Основни капитал 401 194.543 402 403  404 194.543
2. Остали капитал  405 406 407  408 

3. Неуплаћени уписани 
капитал 409 410 411  412 

4. Откупљене сопствене 
акције 413 414 415  416 

5. 
УКУПНО ОСНОВНИ И 
ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
(1+2+3-4) 

417 194.543 418 419  420 

6. Емисиона премија 421 212 422 423  424 
7. Законске резерве 425 426 427  428 
8. Резерве из добити 429 85 430 32.750 431  432 

9. Резерве утврђене 
актима друштва 433 434 435  436 

10. Резерве за сопствене 
акције 437 438 439  440 

11. Остале резерве из 
добити 441 442 443  444 

12. Ревалоризационе 
резерве 445 446 447  448 

13. УКУПНО РЕЗЕРВЕ 
(6+7+8+9+10+11+12) 449 450 451  452 

14. Добит 453 5.771 454 455  456 
15. Губитак 457 458 459  460 

16. УКУПНО КАПИТАЛ 
(5+13+14-15) 461 200.611 462 32.750 463  464 233.361

17. ГУБИТАК ИЗНАД 
ВИСИНЕ КАПИТАЛА  465 466 467  468 

 
ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕНАМА НА  КАПИТАЛУ за период од 01.01. до 31.12.2005. године 

 

Р.бр. О П И С АОП 
Стање на 
почетку 
периода 

АОП 
Повећање 
током 

периода 
АОП 

Смање
ње 

током 
периода 

АОП 
Стање на 
крају 

периода 

1. Основни капитал 401 190.231 402 198.200 403  404 388.431
2. Остали капитал  405 406 407  408 

3. Неуплаћени уписани 
капитал 409 410 411  412 

4. Откупљене сопствене 
акције 413 414 415  416 

5. 
УКУПНО ОСНОВНИ И 
ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
(1+2+3-4) 

417 190.231 418 198.200 419  420 388.431

6. Емисиона премија 421 212 422 423  424 212
7. Законске резерве 425 426 427  428 
8. Резерве из добити 429 5.856 430 499 431  432 6.305

9. Резерве утврђене актима 
друштва 433 434 435  436 

10. Резерве за сопствене 
акције 437 438 439  440 

11. Остале резерве из добити 441 442 443  444 
12. Ревалоризационе резерве 445 446 37.407 447  448 37.407

13. УКУПНО РЕЗЕРВЕ 
(6+7+8+9+10+11+12) 449 6.068 450 37.856 451  452 43.924

14. Добит 453 37.062 454 10.730 455 33.930 456 13.862
15. Губитак 457 458 459  460 

16. УКУПНО КАПИТАЛ 
(5+13+14-15) 461 233.361 462 246.786 463 33.930 464 446.217
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17. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА  465 466 467  468 

 
- значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у напоменама уз 
финансијске извештаје 

 
 
3.3.2. Консолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора  
 

- правна лица обухваћена консолидованим извештајем; 
- извештај о обављеној ревизији са мишљењем ревизора за претходне три године; 
- консолидовани биланс стања за претходне три године; 
- консолидовани биланс успеха за претходне три године; 
- консолидовани извештај о новчаним токовима за претходне три године; 
- консолидовани извештај о променама на капиталу за претходне три године; 
- значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у 

напоменама уз финансијске извештаје. 
 

3.3.3.  Значајнији показатељи пословања и успешности 
Наводе се значајнији показатељи успешности који се односе на основну делатност издаваоца, у 
складу са прописома  којима се уређује начин израчунавања тих показатеља.Навести све 
показатеље који су везани за делатност емитената, односно издаваоца. Обавезно навести све 
показатеље за које прописи одређују  да морају достићи одређену висину. Код њих, поред реалних, 
навести и тражену висину). 
 

ПОКАЗАТЕЉИ  ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА 
А) Дугорочна финансијска структура 
 

Покриће основних средстава капиталом 
 Капитал  = 446.217 = 0,7251 
   Основна средства и  615.353 
Нематеријална улагања 
Б) Краткорочна финасијска структура 
 

1. Ликвидност 1. степена 
 Готовина и еквиваленти готовине     =     60.087         =        1,9511 
       Краткорочне обавезе          30.797  
2. Ликвидност 2. степена 
    Обртна имовина – залихе               =    1.431.469        =     46,4808 
       Краткорочне обавезе            30.797  
3. Ликвидност 3. степена 
           Обртна имовина                        =   1.459.618        =     47,3948 
       Краткорочне обавезе           30.797 

 
Продуктивност рада 

 

Фактурисана бруто премија и просечан број радника на бази часова рада 
 

 I – XII 2004. год. 
Фактурисана бруто 

премија 
просечан број радника на 

бази часова рада 
Фактурисана бруто 
премија по раднику 

752.834.000 47 16.017.745 
 

Економичност пословања 
 

Премија LD трошкова и сл. у % од фактурисане бруто премије 
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I – XII 2004. год. 
фактурисане бруто 

премија 
Трошкови спровођења 

осигурања  % 

752.834.000 265.729.000 35,29% 
 
Рентабилност пословања 

 

Проценат исплаћених штета и трошкова од бруто премије 
 

I – XII 2004. год. 
Фактурисана бруто 

премија 
Исплаћене штете и трошкови 

спровођења осигурања % 

752.834.000 501.192.000 66,57 
У 2003. години исплаћене штете и трошкови спровођења осигурања 73,04% фактурисане премије. 

3.3.4.  Трошкови зарада 
Наводе се трошкови зарада, за претходна три месеца; 
                     (у динарима)  

VII/2005. VIII/2005. IX/2005 
6.025.028,00 6.128.873,00 6.696.210,00 

 
3.3.5.  Добитак/губитак по акцији  
Наводи се: 

- нето износ добитка или губитка по акцији за претходне три пословне године, на основу 
неконсолидованих финансијских извештаја; 

- нето износ добитка или губитка по акцији за претходне три пословне године, на основу 
консолидованих финансијских извештаја;---- 

 
Ако се број акција променио у претходне три године, податак се даје у односу на нове околности и 
наводи се метод за утврђивање вредности акција при замени акција; 
Према утврђеној новој номиналној вредности акција од 1.000,00 динара по акцији у поступку 
хомогенизације, добитак по акцији износи:  
          /у динарима/ 

2003. 2004.  2005.  
30,33 91,96 24,52 

 

3.3.6. Исплаћене дивиденде  
Наводи се:  

- износ исплаћене дивиденде по акцији за сваку класу посебно;  
- дан пресека (ex-dividend day) –  одређени датум непосредно пре дана исплате дивиденде 

на који лица која су уписана као имаоци акција имају право да приме исплату дивиденде 
без обзира што на дан исплате дивиденде ималац акција може бити друго лице;  

- датум исплате дивиденде, за претходне три године. 
Дивиденда није исплаћивана. 
 
3.3.7. Ванбилансне позиције  
Даје се опис битнијих ванбилансних позиција: - ванбилансна пасива – 89 на дан 31.12. 2003. године 
 
Ванбилансно се води: 
1) Обавезе по уговорима о давању јемства (Грађевинска дирекција Србије) у износу од 
469.041,60 евра, 
3.4.  ДРУГЕ БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ  
Друге битне чињенице о пословању, активностима и финансијском положају издаваоца;----- 
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4. РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА ИЗДАВАОЦА 
 
4.1.    ПЛАН РАЗВОЈА ИЗДАВАОЦА 
4.1.1. Планирано повећање капитала  

Наводе се планови у вези са  повећањем капитала издаваоца, начин тог повећања и 
планирано време за то повећање----- 

4.1.2. Планирано повећање пословних активности  
        „Zepter osiguranje“ а.д.о. Београд планира:  

1) повећање портфеља свих регистрованих послова осигурања са задржавањем 
примата у пословима осигурања живота; 

2) пласирање на тржишту нових програма осигурања у оквиру осигурања живота; 
3) даље усавршавање, на основу праћења пословних трендова у свету, и пласирање, на 

основу тога, нових програма осигурања. 
Zepter osiguranje планира, када то буде омогућено новим прописима којима ће да се 
регулише пензионо осигурање, да у попуности своје пословање усклади са новим 
прописима и да буде један од лидера у пословима пензионог осигурања на подручју 
Републике Србије. 

4.1.3. Планирана улагања  
Планирана капитална улагања као и очекивани ефекти у непокретну имовину и у друга правна 
лица, планирани износ средстава за те инвестиције и начин финансирања тих инвестиција; 

4.2.  РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА ИЗДАВАОЦА 
4.2.1. Пословни трендови  

Очекивања издаваоца у погледу развоја пословања, тренд кретања цена услуга које нуди и/или 
роба које продаје; 
Zepter osiguranje у погледу свог развоја пословања очекује да обезбеди позицију међу 
прва три осигуравајућа друштва кроз што потпунију палету својих услуга, максималну 
сигурност осигураних ризика и поверење корисника својих услуга.  

4.2.2. Очекивања у погледу пословног положаја  
  Процена коју даје издавалац у погледу свог положаја у оквиру гране којој припада; 

Zepter osiguranje процењује да ће реализовати своје пословне трендове  под тачком 
4.2.1. 

 

5. ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
5.1.  ЧЛАНОВИ УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Наводи се: 

- име директора: Озрен Прица дипл. ецц. именован Одлуком Управног одбора 
17.03.2006. –добијена сагласност НБС по Решењу бр.5287 од 16.06.2006.године 

 
- име и положај члана управног одбора; 
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: 
1.  Сања Турлаков, председник, адвокат канцеларије „Фила“ 
2. Озрен Прица-члан, генерални  директор „Зептер осигуранја“а.д.о. Београд 
3. Миленко Павловић-члан, саветник у „Привредног саветника“ Београд; 
4. Жарко Џомба-члан, пуномоћник УБА АГ Швајцарска; 
5. Јелена Кочовић – члан –проф. др на Економском факултету 
  
- име и положај члана надзорног одбора. 
ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА: 

           1. Предраг Шулејић –председник-професор Правног факултета у пензији 
           2. Весна Контић-члан –директор правне службе у „Зептер банци“а.д. Београд; 
           3. Јован Петковић-члан –дипл. правник у пензији 
5.2.  ОСНИВАЧИ ИЗДАВАОЦА (Подаци се дају ако је правно лице основано пре мање од пет 

година) ------ 
         Наводи се име, односно назив и седиште оснивача; 
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5.3. НАКНАДЕ И ДРУГА ДАВАЊА ИЗДАВАОЦА   
5.3.1. Накнаде исплаћене члановима управе (Дају се подаци за претходне три године) 

- укупан износ плата и других накнаде чланова управе:  
 за 2003. годину............ 0,00 
 за 2004. годину………..480.549,20 динара   
 за 2005. годину………..524.748,00 динара   

 
- укупно учешће чланова управе у добитку издаваоца: ----- 
- укупан износ кредита или зајма одобреног члановима управе; ----- 
- укупан износ осталих давања учињених члановима управе; ----- 
 

5.3.2. Накнаде исплаћене члановима надзорног одбора (Дају се подаци за претходне три године) 
- укупан износ накнаде чланова управе: 

 за 2002. годину.............314.285,74 динара  
 за 2003. годину............   87.373,08 динара   
 за 2004. годину............... 53.767,20 динара 
 за 2005. годину............. 427.520,00 динара 

 
- укупан износ осталих давања учињених члановима управе;-------- 

5.3.3. Посебна права и користи које остварују чланови управе и надзорног одбора  
Наводе се и друга новчана примања, друге користи или друга права која чланови управе и надзорног 
одбора остварују код издаваоца; ------ 
5.3.4. Пословне трансакције између издаваоца и чланова управе и надзорног одбора  
Наводе се пословне трансакције значајнијег обима закључене између издаваоца и чланова управе и 
надзорног одбора, или издаваоца и лица повезаних са члановима управе и надзорног одбора у 
последњој години;------- 
 

5.4.  УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЗДАВАОЦА 
Наводи се: 

- учешће појединих чланова управе и надзорног одбора у капиталу издаваоца;----- 
- права чланова управе и надзорног одбора на стицање или куповину акција издаваоца;----- 
- учешће осталих запослених код издаваоца у капиталу издаваоца;------ 
- политика издаваоца према учешћу запослених у капиталу издаваоца. ------- 

 
6. ОДГОВОРНА ЛИЦА (Наводи се име одговорног лица за садржај овог проспекта) 
 
Лице одговорно за садржину проспекта потписује следећу изјаву: 
Изјављујем да проспект садржи, истините, тачне, потпуне и све битне податке о издаваоцу и хартији 
од вредности који су од значаја за одлучивање улагача. 
 

   ДАТУМ:  05.09.2006. године           
                                                                                      ПОТПИСИ 
                                                                                               Озрен Прица 
           генерални директор  

 
 

                                                                    Проспект потписује и оверава и лице 
                                                                       одговорно за заступање издаваоца. 

 


