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Овој прирачник е изработен од страна на Македонското актуарско здружение „Актуар“ како 

дел од проектот Еразмус+ со тема „Зајакнување на капацитетите на МАЗ „Актуар“ во 

вештини за моделирање“, обезбеден од страна на Националната агенција за европски 

образовни програми и мобилност.  
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ВОВЕД  

Професијата му служи на јавниот интерес. Почетоците на актуарската професија во светот 

датираат уште од 1848 година. Во Република Македонија иако актуарската професија е 

формално призната од 1997 година, сепак значителен напредок доживува дури во 2004 

година, кога од страна на првата генерација актуари едуцирани во Република Македонија 

е формирано Македонското Актуарско Здружение „Актуар“. МАЗ „Актуар“ претставува 

стручна организација чија намера е да ги унапредува актуарските дисциплини, нивната 

практична примена и стручното усовршување и образование на актуарите на подрачјето 

на Република Македонија. Преку своите активности, МАЗ „Актуар“ ги дефинира 

принципите за работа на неговите членови, степенот на стручност со кој треба да се 

извршуваат актуарските задачи, поставува критериуми за континуирана едукација на 

актуарите, преку воспоставување на соработка со други актуарски здруженија обезбедува 

вршење на актуарски работи согласно најновите трендови на светско ниво итн. 

Како дел од своите активности, во февруари 2015 година, МАЗ „Актуар“ поднесе 

апликација до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со 

цел учество на проект преку програмата Еразмус+, за стручно усовршување на членовите 

на МАЗ „Актуар“. Во јуни 2015 година, Националната агенција ја одобри апликацијата за 

стручно усовршување на членовите на МАЗ „Актуар“ на тема Зајакнување на капацитетите 

на МАЗ „Актуар“ во вештини за моделирање, преку обезбедување на целосно 

финансирање на програмата. Во рамките на проектот 10 актуари - членови на МАЗ 

„Актуар“, учествуваа на 5-дневна обука на тема Тестирање на адекватноста на обврските 

(ЛАТ), во Загреб, Хрватска во организација на Хрватското актуарско друштво - ХАД. Целта 

на обуката беше актуарите да ја разберат ЛАТ методологијата и да можат да ја 

применуваат во секојдневната работа. Обуката придонесе членовите на здружението да 

бидат во тек со развојот на актуарските техники и стандарди, да бидат во тек со развојот 

на националната и меѓународната законска регулатива и сметководствените стандарди и 

исто така придонесе за зголемување на репутацијата и одржливоста на актуарската 

професија во Република Македонија. 

Разбирањето на ЛАТ анализата има широка примена во осигурителниот сектор, 

банкарскиот сектор, јавниот сектор итн. Ова е дополнителна корист од обуката, бидејќи 

актуарите ќе можат стекнатите знаења да ги применуваат и надвор од осигурителната 

индустрија која е најзначаен побарувач на вештините кои ги поседуваат актуарите. 

Во рамките на дисеминационата фаза од проектот Еразмус+, членовите на МАЗ „Актуар“ 

кои учествуваа на обуката го изготвија овој прирачник со цел запознавање на пошироката 

јавност за начинот и користа од спроведување на ЛАТ, како и подетално запознавање со 

работата на актуарите. 



 

 

ЦЕЛИ НА ПРИРАЧНИКОТ  

Прирачникот е планиран и структуриран на начин да целната група на читатели 

првенствено биде составена од лица кои се инволвирани и имаат напредни познавања за 

работата на друштвата за осигурување и другите финансиски институции. Сепак, иако 

станува збор за тема која опфаќа напредни актуарски техники, за целите на овој 

прирачник, математиката е вклучена на многу ниско ниво. Темите се презентирани на 

принципиелна основа со намера да бидат разбрани основните алатки со кои располагаат 

актуарите при примена на ЛАТ, кои пак понатаму претставуваат основа за правилно 

разбирање на резултатите од страна на лицата кои се инволвирани во процесот на носење 

одлуки, но кои не се едуцирани од областа на актуарската математика. 

Содржината на прирачникот може да се подели на четири основни делови кои опфаќаат: 

1. Основни информации во врска со ЛАТ и законската рамка; 

2. Технички резерви кај друштвата за осигурување; 

3. ЛАТ за осигурување на живот; 

4. ЛАТ за неживотно осигурување. 

Во првиот дел се дадени одговори за тоа: што претставува ЛАТ, зошто се спроведува, кој 

спроведува ЛАТ и дали е тоа законска обврска, кои се корисници на резултатите од ЛАТ 

итн. Целта на овој дел е да им даде на читателите основни познавања за ЛАТ, имајќи 

предвид дека примената на оваа алатка сè уште не е широко распространета во работата 

на друштвата за осигурување и другите финансиски институции во Република Македонија. 

Во вториот дел, кој се однесува на техничките резерви, на едноставен начин - разбирлив 

за секој корисник на прирачникот, се опишани различните типови на техничките резерви и 

причините поради кои истите се издвојуваат од страна на друштвата за осигурување. 

Целта на овој дел од прирачникот е да овозможи приближување на содржината на 

прирачникот која се однесува на ЛАТ и до читателите кои не се директно инволвирани во 

работата на друштвата за осигурување, но исто така и за оние читатели кои сакаат 

поблиску да се запознаат со дел од работата на актуарите во друштвата за осигурување. 

Начинот на издвојување на техничките резерви е една од клучните задачи на актуарите, 

од една страна, и соодветното проценување на техничките резерви е во интерес на 

осигурениците, од друга страна. Овој дел од прирачникот може да биде занемарен од 

страна на читателите кои имаат напредни познавања за работата на друштвата за 

осигурување. На овој начин воедно сакаме да го поттикнеме интересот и кај студентите 

кои имаат основна едукација од областа на математиката, информатиката, финансиите и 

економијата, за продолжување на своето професионално усовршување во областа на 

актуарската математика. 



 

 

На крај, третиот и четвртиот дел целосно се посветени на методологијата на ЛАТ, која 

фундаментално се разликува за друштвата за осигурување на живот и друштвата за 

неживотно осигурување - поради што е поделен на два дела. Во овие делови се дадени 

насоки со цел имплементација на ЛАТ, како и информација за тоа како треба да се 

разбираат резултатите од ЛАТ и какво влијание имаат истите врз финансиското работење 

на друштвата за осигурување. Овој дел од прирачникот, исто така, за новите актуари треба 

да послужи како основна појдовна точка за едукација за примената на ЛАТ. 

БЛАГОДАРНОСТ  

Би сакале да се заблагодариме на Националната агенција за европски образовни 

програми и мобилност за дадената финансиска помош. 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е јавна институција 

која работи на промоција и спроведување на европските програми во областа на 

образованието, обуката, младите и спортот во Република Македонија. Поранешните 

европски програми, претходно секторски поделени, сега се обединети во новата 

програма Еразмус+ која ќе се спроведува во период од 2014 - 2020 година. Националната 

агенција управува со фондовите од оваа програма. 

Исто така, би сакале да се заблагодариме на Хрватското актуарско друштво за 

целокупната организација на 5 - дневната обука која се одржа во Загреб за членовите на 

МАЗ „Актуар“. Посебна благодарност би упатиле до предавачите: Тихана Радишиќ, Јасна 

Комљеновиќ Лончар и Зденка Иџотиќ, за исклучителните предавања кои значително 

придонесоа за унапредување на актуарските вештини на членовите на МАЗ „Актуар“. 

Хрватското актуарско друштво (ХАД) е стручно здружение на актуари во Република 

Хрватска, чија улога е промоција и развој на актуарското знаење и струка и нивната 

практична примена, како и стручно усовршување и образување на актуарите. 

  



 

 

ЛАТ  

ШТО ОЗНАЧУВА КРАТЕНКАТА  ЛАТ?  

Кратенката ЛАТ доаѓа од англискиот термин Liability Adequacy Testing (LAT).  

ШТО ПРЕТСТАВУВА  ЛАТ?  

ЛАТ претставува специјална методологија за тестирање на адекватноста на обврските 

(техничките резерви) на друштвата за осигурување кои произлегуваат од склучените 

договори за осигурување, преку проекција на идните парични текови од договорите за 

осигурување. 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  

ДАЛИ ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИМААТ 

ОБВРСКА  ДА СПРОВЕДУВААТ ЛАТ? 

Да, согласно важечките прописи во Република Македонија, друштвата за осигурување се 

должни да спроведуваат ЛАТ, на крајот на секој период на известување. 

КАДЕ Е ПРОПИШАНА ОБВРСКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЛАТ? 

Обврската за спроведување на ЛАТ за друштвата за осигурување во Република 

Македонија, првенствено произлегува од Законот за трговски друштва (ЗТД).  

Согласно член 469 став (1) од ЗТД, трговците кои вршат дејности на осигурување имаат 

обврска да водат сметководство согласно усвоените меѓународни стандарди за 

финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“. Врз 

основа на член 469 став (5) од ЗТД, со кој е пропишано дека Министерот за финансии ќе го 

пропише начинот на водењето на сметководство со посебни прописи, донесен е 

Правилник за водење на сметководството (ПВС). 

Со ПВС пропишано е водење сметководство согласно Меѓународните стандарди за 

финансиско известување кои се утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени 

стандарди (ОМСС) и кои се составен дел од Правилникот. Меѓународните стандарди за 

финансиско известување ги содржат: 



 

 

 Меѓународните сметководствени стандарди (МСС); 

 Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ); 

 Толкувања на Постојниот комитет за толкувања (ПКТ); 

 Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско 

известување (КТМФИ). 

Составен дел на МСФИ е и стандардот МСФИ 4 – Договори за осигурување, кој го 

применуваат друштвата за осигурување во делот на водење сметководство за договорите 

за осигурување. 

ШТО ПРОПИШУВА  МСФИ 4 ВО ВРСКА СО  ЛАТ?  

Во членот 15 од МСФИ 4, пропишана е обврската за спроведување ЛАТ: 

„Трговецот кој врши дејности на осигурување, на крајот на секој период на известување, 

ќе оценува дали признатите обврски од осигурување се адекватни, со користење на 

сегашна проценка на идните парични текови од договорите за осигурување. Ако таквата 

оценка покаже дека признатиот износ на осигурителни обврски (намалени за соодветните 

одложени трошоци за стекнување и соодветните нематеријални средства) е неадекватна, 

во однос на проценетите идни парични текови, целокупниот недостаток ќе биде признат 

во билансот на успех.“ 

Во членовите 16 -19 од МСФИ 4, пропишани се основните принципи за спроведување ЛАТ. 

МСФИ 4 овозможува спроведување два типа на ЛАТ и тоа: 

 Трговецот кој врши дејности на осигурување ќе применува ЛАТ кој задоволува 

минимални барања и тоа: 

o ЛАТ треба да ги земе предвид сегашните проценки за сите парични текови по 

однос на договорите за осигурување, и сите парични текови кои се поврзани со 

нив како што се: трошоците за решавање штети, како и трошоците кои 

произлегуваат од вградените опции и гаранции во договорите за осигурување. 

o Ако тестот покаже дека признатите обврски се неадекватни, целокупниот 

недостаток ќе биде признат во билансот на успех. 

 Трговецот кој врши дејности на осигурување, може да применува ЛАТ кој не 

задоволува минимални стандарди, но тоа треба претходно да е дефинирано во 

неговите сметководствени политики. За делот од портфолиото за кое се спроведува 

ЛАТ кој не задоволува минимални стандарди се применуваат одредби од МСС 37 - 

Резерви, непредвидени обврски и непредвидени средства. 



 

 

КОРИСТ ОД СПРОВЕДУВАЊЕ ЛАТ  

ЗОШТО СЕ СПРОВЕДУВА ЛАТ?  

Основна дејност на друштвата за осигурување е склучување и сервисирање на договорите 

за осигурување. Договор за осигурување претставува договор согласно кој едната страна 

(друштво за осигурување) прифаќа значителен ризик од другата страна (осигуреник). Во 

замена за почетен паричен надоместок (премија), друштвото за осигурување ветува дека 

ќе му ги исплати на осигуреникот штетите кои ќе настанат како резултат на ризиците кои 

се покриени со договорот за осигурување, во договорениот период на осигурување.  

Со цел друштвата за осигурување да можат да го исполнат даденото ветување на 

осигурениците, имајќи предвид дека со договорите за осигурување се изложени на 

долгорочни неизвесни обврски кон осигурениците, потребно е друштвата за осигурување 

од премијата да издвојуваат т.н. технички резерви. 

Износот на техничките резерви кој друштвата за осигурување треба да го издвојуваат го 

проценуваат актуарите. 

ШТО Е АКТУАР?  

Актуарите се стручни лица, едуцирани од областа на математиката, статистиката, 

веројатноста и финансиите. Актуарите поседуваат аналитички и деловни вештини кои ги 

применуваат при анализа на финансиската неизвесност и ризиците кои се јавуваат во 

комплексните финансиски и социјални системи. 

При проценка на техничките резерви актуарите користат математички модели кои имаат 

за цел да ја отсликаат реалноста од работењето на друштвата за осигурување и да ги 

предвидат идните обврски на друштвата за осигурување. Имајќи предвид дека со 

математичките модели се поедноставува комплексната реалност, актуарите мораат да 

користат бројни претпоставки. Исполнетоста на претпоставките е неопходно да биде 

валидирана пред примената на математичкиот модел. 

Поради користење на математички модели за проектирање на идни реални настани, 

ризикот од неадекватна проценка на техничките резерви претставува најзначителен дел 

од вкупниот ризик од осигурување на друштвата за осигурување. 

Со цел намалување на овој ризик, друштвата се должни да применуваат ЛАТ кој се 

користи како двојна контрола за адекватноста на проценетите технички резерви.  



 

 

КОИ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ ОД  СПРОВЕДУВАЊЕ ЛАТ?  

Корист од спроведување ЛАТ има секое лице кое на некој начин е вклучено во работата 

на друштвата за осигурување, како и осигурениците. 

ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

Техничките резерви кои ги издвојуваат друштвата за осигурување и кои ги прикажуваат во 

финансиските извештаи, наречени „супервизорски резерви“ или „статутарни резерви“, се 

проценети со конзервативни претпоставки. Додека пак, со помош на ЛАТ се генерира 

таканаречена „најдобра проценка“ на техничките резерви со користење на реални 

претпоставки. Оттука, Управниот орган на друштвото за осигурување добива важни 

информации за работата на друштвото за осигурување, како и паричните текови во 

иднината кои се од исклучителна важност за носење на менаџерски одлуки. Оваа 

информација која е достапна и за Надзорниот орган на друштвото за осигурување може 

да послужи за носење на важни стратешки одлуки. 

Секако, корист од спроведување ЛАТ имаат и актуарите кои резултатите од ЛАТ ги 

користат како информации при спроведувањето на актуарскиот контролен циклус, и на тој 

начин обезбедуваат поголема соодветност на секоја идна проценка.  

ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА  

Друштвата за ревизија имаат за задача да ги проверат и оценат финансиските извештаи на 

друштвата за осигурување, податоците и методите кои се применуваат при изготвување 

на финансиските извештаи, и да дадат стручно и независно мислење за вистинитоста и 

објективноста на финансиската состојба, резултатите од работењето и паричните текови. 

Имајќи предвид дека друштвата за осигурување се должни финансиските извештаи да ги 

изготвуваат согласно МСФИ и МСС, друштвата за ревизија се должни да проверуваат дали 

друштвата за осигурување спровеле ЛАТ и дали постапиле согласно барањата од МСФИ 4. 

АГЕНЦИЈА  ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ  

Една од основните задачи на Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е заштита на 

правата на осигурениците и корисниците на осигурителните услуги. За исполнување на 

оваа задачата, меѓу другото, АСО спроведува супервизија на друштвата за осигурување во 

делот на издвојувањето на техничките резерви. АСО врши контрола на тоа дали 

техничките резерви се издвоени согласно законските прописи и актуарската професија и 

стандарди, и дали истите се доволни за исполнување на идните обврски на друштвото за 



 

 

осигурување по однос на договорите за осигурување. За поадекватна оценка на истото и 

мерење на степенот на соодветност на техничките резерви, супервизијата ги користи 

резултатите од ЛАТ. 

ОСИГУРЕНИЦИ  

Обврската на друштвата за осигурување да спроведуваат ЛАТ претставува дополнителна 

гаранција за осигурениците дека средствата кои ги инвестирале во осигурувањето се 

управувани на соодветен начин. 

КОЈА Е УЛОГАТА НА АКТУАРОТ? 

Најважна улога за спроведување ЛАТ, односно за добивање на релевантни резултати од 

ЛАТ имаат актуарите. Актуарите како специјализирани лица за математичко моделирање 

на ризикот и неизвесноста, и добри познавачи на финансиите, економијата, 

демографските промени и регулативата од областа на осигурувањето: 

 Одлучуваат и влијаат на нивото на грануларност на пресметките и известувањето 

во врска со ЛАТ; 

 Го дефинираат математичкиот модел за ЛАТ; 

 Прават избор на претпоставките кои се неопходни за функционирање на 

моделот; 

 Вршат валидација на претпоставките; 

 Го спроведуваат актуарскиот контролен циклус преку тестирање на адекватноста 

на моделот и следење на искуството; 

 Непосредно соработуваат со специјализирани лица од областа на финансиите; 

 Работат на подобрување на информатичките процеси и системи во друштвата за 

осигурување со цел да обезбедат веродостојни структурирани податоци кои 

претставуваат основна алка за правилно поставување на моделот на ЛАТ; 

 Ги споделуваат и објаснуваат резултатите од ЛАТ на трети лица со цел истите да 

бидат правилно разбрани и применети. 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧНИ НАСОКИ ЗА ПРИМЕНА НА ЛАТ  

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗНАЕ? 

 

1. ЛАТ се спроведува на крајот на секој период на известување. 

2. Со ЛАТ се врши моделирање на сегашната вредност на сите идни парични текови 

по договорите за осигурување, врз основа на реални претпоставки. 

3. Под реални претпоставки се подразбираат оние претпоставки кои се изведени 

врз основа на сознанија кои ги има актуарот во моментот на спроведување ЛАТ. 

4. Моделот на ЛАТ ја зема предвид временската неизвесност на настанување на 

паричниот тек, како и неизвесноста за износот на паричниот тек. 

5. Вообичаено се проектираат следните парични текови: 

 Приходи од премија, вклучително и индексација на премијата; 

 Исплатени штети и трошоци за обработка на штети; 

 Гарантирани права на осигурениците (бонуси, попусти, опции и 

гаранции); 

 Исплати за провизии и клаузули за поврат на провизиите (claw back); 

 Административни трошоци; 

 Трошоци за завршување на договорите за осигурување. 

6. Паричните текови се моделираат до истекот на постојните договори за 

осигурување на датумот на кој се прави ЛАТ. 

7. ЛАТ се спроведува за техничките резерви - бруто од реосигурување, односно не 

се зема предвид ефектот од реосигурувањето. 

8. ЛАТ не се модифицира за идни активности кои би можеле да го намалат. 

9. Доколку резултатите од ЛАТ укажат на неадекватност на издвоените технички 

резерви истите треба да се зголемат и дефицитот треба да биде признат во билансот на 

успех во истиот период. 

10. Иницијалниот дефицит од ЛАТ, доколку постои, треба да биде признат во 

билансот на успех во периодот во кој е идентифициран. 

  



 

 

ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ  

ШТО ПРЕТСТАВУВААТ ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ?  

Бидејќи идните обврски на друштвата за осигурување се неизвесни, друштвата за 

осигурување ангажираат стручни лица - актуари со цел да направат проценки за износот 

на средства кој му е потребен на друштвото за осигурување за да биде во можност да ги 

покрие сите идни обврски по однос на склучените договори за осигурување. Износите кои 

ги проценуваат актуарите претставуваат обврска на друштвата за осигурување кон 

осигурениците и се нарекуваат технички резерви. Друштвата за осигурување се должни да 

инвестираат средства во висина на техничките резерви, во квалитетни вложувања. 

КОЛКУ ЧЕСТО СЕ ПРОЦЕНУВААТ ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ?   

Техничките резерви се пресметковна категорија и како такви се проценуваат најмалку 

четири пати во календарската година - на крајот на секој квартал (тримесечје). Но, по 

претходна оценка на друштвото за осигурување или на барање на друго овластено лице, 

техничките резерви може да се проценат на било кој друг датум во годината. За разлика 

од техничките резерви друштвата за осигурување се должни во секој момент да имаат 

инвестирано средства најмалку во висина на претходно пресметаните технички резерви. 

ДАЛИ ПОСТОЈАТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ?  

Генерално постојат неколку различни видови технички резерви, во зависност од 

природата на неизвесноста која ја генерираат договорите за осигурување. Следствено, 

структурата на техничките резерви значително се разликува кај друштвата за неживотно 

осигурување и друштвата за осигурување на живот. 

Табела бр. 1: Основни видови технички резерви 

ДРУШТВА ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 

-   Резерви за преносни премии -  Математичка резерва 

-   Резерви за штети -  Резерви за штети  

-   Резерви за бонуси и попусти -  Резерви за преносни премии 

-   Други технички резерви -  Други технички резерви 

ДАЛИ СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ Е СЕКОГАШ ИСТА?  

Структурата на техничките резерви кај различни друштва за осигурување е различна и 

зависи од структурата на портфолиото, односно од структурата на договорите за 

осигурување кои друштвото ги склучило со осигурениците. 



 

 

Во Република Македонија, кај друштвата за осигурување на живот повеќе од 90% од 

вкупните технички резерви припаѓаат на математичката резерва додека пак кај друштвата 

за неживотно осигурување, збирот од резервите за преносни премии и резервите за 

штети го претставува најголемиот дел од техничките резерви. 

ЗОШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ  РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ? 

Резервите за преносни премии кај друштвата за неживотно осигурување претставуваат 

едната од двете најголеми ставки во износот на вкупните технички резерви. Друштвата за 

осигурување на живот исто така издвојуваат резерви за преносни премии, но само за 

полисите за дополнително осигурување од последици на несреќен случај и дополнително 

здравствено осигурување - кон осигурувањето на живот, кои имаат карактеристики на 

полиси за неживотно осигурување.  

Причината поради која се издвојуваат овие технички резерви е фактот што друштвата за 

осигурување ги изготвуваат финансиските извештаи за одреден период, најчесто квартал 

или календарска година; додека пак полисите за осигурување се склучуваат во еден 

период, а завршуваат во друг период. Па така на пример, ако друштвото за осигурување ги 

изготвува финансиските извештаи за една календарска година и ако се разгледува една 

полиса која е склучена на 1.6. истата година и трае до 1.6. следната година, тогаш 

друштвото треба дел од премијата да „зачува” на крајот на годината со цел „зачуваните“ 

средства да послужат за покривање на ризикот во следната година. Истото размислување 

се применува за секоја полиса поодделно. Проценката за делот од премијата кој треба да 

се „зачува“ за секоја полиса која е склучена во тековната календарска година, а се 

однесува на периодот во кој може да настане штета во идната календарска година 

претставува резерва за преносна премија. 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ДАК?  

Одложените трошоци за стекнување - ДАК (анг. DAC - deferred acquisition costs) 

претставуваат интуитивна последица на резервите за преносни премии, ако се земе 

предвид дека друштвото за осигурување при склучување на полисите за осигурување дел 

од премијата веднаш „троши“ за покривање на трошоците за провизија и други трошоци 

поврзани со склучувањето на полисата за осигурување. Трошоците за провизија и другите 

трошоци поврзани со склучувањето на полисата за осигурување со заедничко име се 

нарекуваат трошоци за стекнување или аквизициски трошоци. Аналогно како што 

друштвото за осигурување „зема“ премијата на почетокот на осигурувањето, а се однесува 

на целиот период за осигурување; дел од оваа премијата друштвото „троши“ на почетокот 

на осигурувањето, а се однесуваат на целиот период на осигурување. Следствено, 



 

 

аналогно на резервата за преносни премии која претставува обврска на друштвото за 

осигурување за идниот период до истекот на договорот за осигурување, ДАК претставува 

надоместување за признатите трошоци за стекнување и се издвојува како средство во 

финансиските извештаи на друштвото за осигурување. 

Следејќи го овој принцип јасно е дека најсоодветна проценка за ДАК е преку следење на 

распределбата на ризикот која ќе се детерминира при проценката на резервата за 

преносни премии.  

КАКО СЕ ПРОЦЕНУВА РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ?  

Во текот на една година ризикот може да биде рамномерно распределен - и тоа е 

наједноставниот и воедно најчестиот модел на движење на ризикот кај друштвата за 

неживотно осигурување. Но, постојат ризици кои се движат согласно некоја друга 

математичка функција, и во тој случај соодветното разбирање на овие модели е 

неопходно за адекватна проценка на резервите за преносни премии.  

На графикон бр. 1 е прикажан илустративен пример за начинот на кој се издвојува 

резервата за преносни премии, но само во случај кога ризикот е рамномерно 

распределен во текот на целиот период на осигурување.  

Графикон бр. 1 

  



 

 

Улогата на актуарот при проценка на резервите за преносни премии е да направи детална 

анализа на ризиците по однос на секоја полиса за осигурување и да определи соодветен 

математички модел за движењето на ризикот (износот на штета што може да треба да го 

исплати друштвото за осигурување) во текот на времетраењето на полисата за 

осигурување. На тој начин актуарите определуваат колкав е делот од премијата што 

друштвото за осигурување треба да го „зачува“ по однос на сите полиси за осигурување, 

со цел истиот да биде доволен за покривање на ризиците кои сè уште постојат за 

друштвото за осигурување во следната календарска година (период), а за кои друштвото 

примило премија во претходната календарска година (период). 

ЗОШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ  РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ? 

Резервите за штети кај друштвата за неживотно осигурување ја претставуваат другата 

најголема ставка во износот на вкупните технички резерви. Друштвата за осигурување на 

живот исто така издвојуваат резерви за штети за производите кои вклучуваат компонента 

на ризик, но бидејќи решавањето на штетите во осигурувањето на живот се одвива 

значително побрзо отколку кај друштвата за неживотно осигурување, учеството на овој 

тип на резерви е мало во однос на вкупните технички резерви. 

Резервата за штети, друштвата за осигурување ја издвојуваат со цел да обезбедат доволно 

средства за да можат да ги исплатат сите штети кои настанале по однос на склучените 

полиси за осигурување, односно сите штети кои настанале до моментот на проценка на 

резервата за штета, како и да обезбедат доволно средства со цел да ги покријат сите 

трошоци кои ќе произлезат при решавањето на штетата (трошоци за адвокати, трошоци за 

лекари, судски трошоци, итн.). 

ДАЛИ ПОСТОЈАТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ РЕЗЕРВИ ЗА  ШТЕТИ?  

Кога по однос на некоја полиса за осигурување ќе настане штета, најпрво е потребно 

осигуреникот да ја пријави штетата кај друштвото за осигурување. Од моментот на 

настанување на штетата до моментот на пријавување на штетата може да помине 

определен период бидејќи осигуреникот нема да биде во можност веднаш да ја пријави 

штетата. 

Во зависност од тоа дали настанатата штета е пријавена кај друштвото за осигурување или 

пак не е пријавена, разликуваме два типови на резерва за штета и тоа: 

- Резерва за настанати и пријавени штети - РБНС (анг. RBNS - reported but not 

settled) 



 

 

- Резерва за настанати но непријавени штети - ИБНР (анг. IBNR - incurred but not 

reported) 

Значи за првиот вид на штети, друштвото има информација дека штетата настанала и знае 

за каква штета станува збор, додека пак, за вториот тип на штети друштвото за 

осигурување нема информација, но сепак треба да издвои соодветна резерва за штети. 

КАКО СЕ ПРОЦЕНУВА РБНС?  

Кога по однос на некоја полиса за осигурување, осигуреникот ќе пријави штета кај 

друштвото за осигурување, потребно е друштвото да издвои резерва за штета (РБНС), во 

висина на очекуваниот износ кој друштвото за осигурување ќе го исплати на осигуреникот 

по конечното решавање на штетата. Во моментот на пријавување на штетата друштвото за 

осигурување нема целосни информации за конечниот износ на штета кој ќе треба да го 

исплати, па затоа треба да направи најдобра проценка за овој износ. РБНС - от го 

проценуваат овластени лица - проценители, кои преку прибирање на соодветни 

информации и податоци, и по потреба излегување на терен и инспекција на штетата 

прават најдобра проценка за конечниот износ што друштвото за осигурување би требало 

да го исплати на оштетениот. Бидејќи во процесот на решавање на штетата друштвото за 

осигурување може да стигне до нови информации и податоци кои имаат влијание на 

конечниот исход, сè до исплатата на штетата, резервата за настанати и пријавени штети 

може да се менува (или да се зголемува или да се намалува во однос на претходната 

состојба). Проценката на РБНС - от треба да земе предвид дека покрај износот на штета кој 

треба да му биде надоместен на оштетениот, друштвото за осигурување ќе има и 

соодветни трошоци за обработка на штетата. 

КАКО СЕ ПРОЦЕНУВА ИБНР?  

За разликата од проценката на РБНС - от, за која друштвото за осигурување има некаква 

информација за настанатата штета, за проценка на ИБНР - от, друштвото нема никаква 

информација за настанатата штета. Затоа единствените стручни лица кои се едуцирани за 

проценка на овој тип на резерви за штети се актуарите. ИБНР - от актуарите го 

проценуваат со помош на проучување на податоците од минатото и формулирање на 

соодветни проекциони математички модели. Математичките модели, актуарите најпрво 

ги валидираат преку контрола дали истите соодветно ги опишуваат историските податоци 

и со помош на статистичка анализа ја проектираат најдобрата проценка на ИБНР - от како 

и неизвесноста која произлегува од истата. Во проценката на ИБНР - от актуарите, исто 

така, ги вклучуваат и недоволно резервираните и повторно отворените штети. 



 

 

Актуарите при анализа на податоците може да детектираат состојби кога проценителите 

конзистентно го натценуваат или потценуваат РБНС - от и преку соодветна корекција на 

ИБНР - от да направат изгладување на конечниот износ на резервата за штета. 

ЗОШТО СЕ ИЗДВОЈУВА МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА?  

Математичката резерва претставува најголемата ставка во износот на вкупните технички 

резерви кај друштвата за осигурување на живот. Математичката резерва вообичаено ја 

нема кај друштвата за неживотно осигурување, но сепак може да се сретне најчесто 

доколку друштвата за неживотно осигурување продаваат производи за долгорочно 

здравствено осигурување. Оттука, може да се заклучи дека математичката резерва е 

карактеристична за повеќегодишните договори за осигурување.  

Важно е да се напомне дека математичката резерва не претставува добивка на друштвото 

за осигурување, туку претставува износ за кој друштвата за осигурување треба да вложат  

средства кои ќе им бидат потребни за исплата на сите настанати штети.  

Најчесто постојат два случаи кога друштвата за осигурување треба да издвојуваат 

математичка резерва: 

1. договорот за осигурување вклучува компонента на ризик (се осигурува животот на 

осигуреникот, здравјето на осигуреникот и слично) и друштвото за осигурување на 

почетокот на дадена година зема повеќе премија отколку што му е потребно со 

цел да го покрие ризикот во истата (за сметка на тоа што во некоја подоцнежна 

година ќе зема помалку премија отколку што му е потребно со цел да го покрие 

ризикот во истата); 

2. договорот за осигурување вклучува штедна компонента, односно дел од 

средствата на осигуреникот, друштвото ги вложува во инвестициски средства кои 

носат принос и друштвото за осигурување се обврзува дека по истекот на 

осигурувањето ќе му ги врати овие средства на осигуреникот со пресметана 

камата. 

Да претпоставиме дека осигуреник наместо повеќегодишен договор за осигурување на 

живот кој вклучува компонента на ризик, секоја година купува полиса со времетраење од 

една година. Тогаш премијата која ќе треба да ја плати осигуреникот на друштвото за 

осигурување ќе се зголемува секоја наредна година, бидејќи со зголемувањето на 

возраста осигуреникот претставува поголем ризик за друштвото за осигурување. Значи во 

овој случај едногодишната премија во целост соодветствува со ризикот на кој 

осигуреникот го изложува друштвото за осигурување во дадената година. Со купување на 



 

 

повеќегодишен договор за осигурување на живот, друштвата за осигурување му даваат 

можност на осигуреникот да плаќа иста премија во секоја година за времетраењето на 

осигурувањето, без разлика на тоа колку години ќе трае осигурувањето. Оваа премија 

претставува „просек“ од реалната премија која соодветствува на ризикот на осигуреникот, 

како што е прикажано на графиконот бр. 2.  

               Графикон. бр. 2 

 

Оттука произлегува дека во почетните години друштвото за осигурување зема повеќе 

премија споредено со ризикот, за сметка на тоа што во крајните години пак ќе зема 

помалку премија од тоа што му е потребно со цел да го покрие ризикот. 

Бидејќи друштвата за осигурување во одреден момент земаат повеќе премија од тоа што 

им е потребно за да го покријат преземениот ризик, друштвата треба „вишокот“ да го 

„зачуваат“ како математичка резерва. 

Дополнително, кај договорите за осигурување на живот кои вклучуваат штедна 

компонента друштвата за осигурување се должни да издвојат математичка резерва во 

висина на вложените средства од страна на осигуреникот заедно со загарантираната 

камата. 

КАКО СЕ ПРОЦЕНУВА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА?  

Математичката  резерва  се  проценува  со  користење на актуарски методи, притоа 

земајќи ги предвид сите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од 

поединечните договори за осигурување, вклучувајќи го и следното:  

 гарантираните исплати на кои осигурениците имаат право; 



 

 

 бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други 

осигуреници, без оглед на видот на тие бонуси; 

 сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за 

осигурување; и  

 трошоци, вклучувајќи провизии.  

Според временската перспектива постојат два основни принципи за проценка на 

математичката резерва и тоа: 

 проспективен; и 

 ретроспективен. 

Во зависност од тоа дали во пресметката експлицитно се вклучени трошоците за 

спроведување на осигурувањето разликуваме две методи за проценка на математичка 

резерва и тоа: 

 бруто; и 

 нето.  

Во зависност од тоа дали математичка резерва се пресметува за секој договор за 

осигурување  поединечно или за портфолио од договори за осигурување, разликуваме 

две методи за проценка на математичка резерва и тоа: 

 индивидуален; и 

 групен. 

Најчесто користен метод за проценка на математичката резерва е таканаречената нето 

проспективна метода. Математичката резерва за осигурување на живот проценета со 

помош на нето проспективната метода претставува разлика од сегашната вредност на 

идните обврски со сегашната вредност на недоспеаните нето премии. Притоа, 

претпоставките кои се користат при примена на нето проспективната метода се изведени 

на конзервативна основа. 

ШТО ПРЕТСТАВУВА БАЗА  ЗА ПРЕСМЕТКА НА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА?  

При примена на било кој метод за проценка на математичката резерва, актуарите 

користат бројни претпоставки за: смртноста, заболувањето, каматните стапки, трошоците, 

прекините, откупите, капитализациите на полисите итн. Сите овие претпоставки се 

нарекуваат база за пресметка на математичката резерва. Базата за пресметка на 

математичката резерва најмалку содржи претпоставки за каматната стапка, трошоците и 

смртноста на осигурениците. Аналогно, претпоставките кои се користат за пресметка на 

премијата се нарекуваат база за пресметка на премија. 



 

 

Влијанието на претпоставките врз конечните износи е значително и затоа истите е 

неопходно да бидат внимателно определени и уредно документирани. Поради 

варијабилната природа на истите особено поради фактот што се определуваат на долг 

рок, актуарите постојано мораат да го следат таканаречениот актуарски контролен циклус 

со цел навремено отстранување на недоследности и ажурирање на претпоставките со 

најнови информации. 

При примена на нето проспективната метода, базата за пресметка на математичката 

резерва најчесто е еднаква со базата за пресметка на премијата. 

ПРОСПЕКТИВЕН VS РЕТРОСПЕКТИВЕН МЕТОД  

Доколку проспективната и ретроспективната вредност на договорот за осигурување се 

пресметуваат со иста база за пресметка на математичката резерва, во дадено време t, и 

таа база е еднаква на базата за пресметка на премијата, тогаш ретроспективната резерва 

во времето t ќе биде еднаква на проспективната резерва во времето t. 

ШТО Е ЦИЛМЕРИЗИРАНА МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА?  

Во терминологијата на актуарската математика на осигурување на живот се среќава 

термин познат како „Цилмер”. Овој поим називот го добил по германскиот актуар Август 

Цилмер (August Zillmer) кој е инвенторот на таканаречената техника на Цилмеризација 

(Zillmerization). 

Идејата за Цилмеризација е аналогна на идејата на ДАК, кој е објаснет претходно. 

Цилмеризирана математичка резерва претставува математичката резерва намалена за 

Цилмерот. Цилмерот го неутрализира притисокот во финансиските извештаи на 

друштвото за осигурување кој настанува поради фактот што трошоците за стекнување 

настануваат на почетокот на договорите за осигурување кои траат многу подолг 

временски период. 

ЗОШТО СЕ ИЗДВОЈУВА РЕЗЕРВАТА ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ?  

Многу често при склучување на полиса за осигурување, друштвото за осигурување покрај 

ветувањето дека доколку настане штета, истата ќе му ја надомести на осигуреникот, дава 

и дополнителни ветувања, како на пример дека ќе му исплати бонус на осигуреникот или 

пак ќе му даде попуст при склучување на наредната полиса за осигурување, доколку во 

периодот кој е предмет на осигурување осигуреникот не му пријави штета на друштвото 

за осигурување. 



 

 

Со цел друштвото за осигурување да има доволно средства за да ги реализира дадените 

ветувања, треба да издвои соодветна резерва за бонуси и попусти во висина на 

проценетиот износ кој друштвото ќе треба да го исплати на осигурениците врз основа на 

дадените ветувања од овој тип, по однос на сите полиси за осигурување. Бидејќи износот 

кој треба да се определи содржи неизвесност по однос на секоја полиса за осигурување 

дали даденото ветување ќе треба да се реализира, а исто така може да содржи 

неизвесност за износот кој ќе треба да се исплати; актуарите со помош на теоријата на 

веројатност и статистика треба да креираат соодветен математички модел со цел да 

направат најдобра проценка. 

ДРУГИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ? 

Друштвата за осигурување покрај наведените видови на технички резерви може да 

издвојуваат и други видови на технички резерви, кои се специфични за одреден тип на 

ризици или одреден тип на производи како што се на пример: еквилизационата резерва, 

резервата за катастрофални ризици итн.   

  



 

 

ЛАТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ  

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛАТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ?  

ЛАТ за договорите за осигурување на живот претставува методологија со која се тестира 

адекватноста на математичката резерва, преку проекција на идните парични текови, 

дисконтирање на истите до сегашна вредност и споредба на вака пресметаната вредност 

со статутарната математичка резерва.  

КОЈА Е РАЗЛИКАТА МЕЃУ СТАТУТАРНАТА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА И 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛАТ АНАЛИЗАТА? 

Методот за проценка на математичката резерва преку проекција на идните парични 

текови (cash-flow) исто така претставува разлика од сегашната вредност на идните обврски 

со сегашната вредност на недоспеаните премии. Меѓутоа, во методот на парични текови, 

за разлика од статутарната математичка резерва каде што базата е изведена на 

конзервативна основа; употребените претпоставки за ЛАТ се базираат на најновите 

расположливи податоци. Актуарите при пресметката користат актуелни пазарни податоци 

(mark to market пристап) и најнови искуствени податоци од работењето на друштвото за 

осигурување на живот. Тука треба да се вклучат сите трошоци кои произлегуваат од 

договорите за осигурување како трошоци за обработка на штети, административни 

трошоци, аквизициски трошоци, трошоци поврзани со опции и гаранции итн. 

ШТО ВКЛУЧУВА ЛАТ АНАЛИЗАТА -  МЕТОД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ?  

Резервите кои друштвото за осигурување треба да ги издвои за секој договор за 

осигурување треба да бидат пресметани како најдобра проценка на сегашната вредност 

на идните обврски намалена за сегашната вредност на идните премии. Притоа треба да се 

обрне внимание на следните параметри: 

 со цел најдобра проценка, најголемо влијание имаат претпоставките кои се 

користат; 

 за пресметка на сегашната вредност на паричните текови мора да се користи 

соодветна дисконтна/каматна стапка; 

 при одредување на идните обврски треба да се земат предвид опциите и 

гаранциите (откуп, капитализација, индексација); 

 при одредување на паричните текови: идни обврски и недоспеана премија 

значајно е и треба да се земе предвид однесувањето на осигурениците; 



 

 

 во проекција на недоспеани премии треба да се вклучи и индексација. 

КОЕ Е ВЛИЈАНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛАТ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ?  

Доколку со ЛАТ се покаже дека проценетата вредност на обврските е неадекватна, 

односно дека резервите проценети со ЛАТ се повисоки од статутарната математичка 

резерва, тогаш недостатокот ќе има влијание во билансот на успех. Друштвото за 

осигурување ќе треба да ја зголеми математичката резерва за недостатокот кој го добива 

со помош на ЛАТ, што влијае на зголемување на износот на статутарната математичка 

резерва во билансот на состојба, како и зголемување на трошокот во билансот на успех. 

Доколку со ЛАТ се добијат помали резерви од статутарната математичка резерва тогаш 

ЛАТ - от нема никакво влијание во финансиските извештаи. 

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ЛАТ?  

Предност на ЛАТ е тоа што дава поверодостојна проценка на идните обврски на 

друштвото за осигурување. Проценката е базирана на актуелните пазарни услови на 

финансискиот пазар, како и сопственото или пазарното искуство во однос на веројатноста 

за настанување на штети и трошоци поврзани со работењето на друштвото. Во моделот на 

ЛАТ се користат последни расположливи податоци, што значи претпоставките кои се 

користат се променливи во текот на траењето на осигурувањето. 

Недостаток е тоа што ЛАТ претставува покомплицирана проценка споредено со нето 

проспективната проценка. Со цел да се спроведе ЛАТ за цело осигурително портфолио 

неопходна е употреба на специјализиран софтвер. Исто така, неопходна е и детална 

анализа за дистрибуцијата на трошоците по полиси на осигурување или по штети. 

Предизвикот за спроведување на ЛАТ е особено изразен кај друштвата за осигурување на 

живот кои немаат сопствени искуствени податоци, како што е на пример случајот со 

друштвата за осигурување на живот кои се присутни на пазарот краток временски период. 

ШТО ОПФАЌА АКТУАРСКИОТ КОНТРОЛЕН ЦИКЛУС?  

При спроведување на ЛАТ за осигурување на живот, актуарскиот контролен циклус се 

состои од следните чекори:  

 Подготовка на портфолио: 



 

 

o доколку постои усвоена сметководствена политика за поделба на 

портфолиото или ризиците од страна на друштвото за осигурување, тогаш 

ЛАТ треба да ги следи истите правила за сегментација; 

o пресметката на идните парични текови може да се прави по полиса или по 

агрегирани хомогени ризици; 

o предвид треба да се земе и значајноста на вкупниот ризик со кој се соочува 

друштвото за осигурување.  

 Подготовка на „реални претпоставки“ соодветни на агрегираните ризици; 

 Проекција на идните парични текови; 

 Валидација дали моделот и во него вклучените претпоставки одговараат на 

реалноста; 

 Финална проекција - спроведување ЛАТ и обелоденување (disclosure). 

КОИ ПРЕТПОСТАВКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ПРАВЕЊЕ НА ЛАТ?  

Со цел да се добијат доверливи резултати од моделот на ЛАТ за осигурување на живот, 

важно е избраниот модел да биде доверлив, и исто така, претпоставките вклучени во 

моделот да бидат доверливи и валидирани. Доверливоста на претпоставките произлегува 

од квалитетот и квантитетот на достапните податоци. 

Претпоставките користени во моделот за ЛАТ за осигурување на живот треба да ги 

исполнуваат следните принципи: претпоставките треба да бидат реални, конзистентни 

низ времето, доверливи, адекватно документирани и „подложни на ревизија“.  

Изворот на податоци може да биде внатрешен: специфичен за друштвото за осигурување 

(на пример: специфичен канал на продажба) или надворешен. 

При определување на одредени претпоставки кои ќе се користат во моделот за ЛАТ за 

осигурување на живот, актуарите можат да побараат и да земат предвид мислење и од 

други стручни лица, со цел определување на соодветни параметри за моделот. 

При поставување на претпоставките, актуарот треба да ги земе предвид: квантитетот на 

податоци, екстремните вредности, трендовите, деловното опкружување (вклучувајќи 

промена на законска регулатива), принципот на пропорционалност (важност на 

поединечни претпоставки во зависност од специфичноста на обврските на друштвото за 

осигурување), како и определување на соодветен метод за вреднување на избраните 

претпоставки. 



 

 

ПРЕТПОСТАВКА: СМРТНОСТ  

При определување на претпоставките за смртноста за целите на ЛАТ за осигурување на 

живот, актуарите треба да ја употребат искуствената смртност која ја има друштвото за 

осигурување, и која најчесто не се користи при пресметката на премијата. Колку е 

портфолиото поголемо, полесно е поставување на оваа претпоставка, имајќи го предвид 

квантитетот на историски податоци. Најчесто, претпоставките за смртноста се 

определуваат како одреден процент од смртноста вклучена при пресметка на премијата. 

Претпоставките за смртноста се определуваат одделно за секоја група на производи. 

Претпоставките за смртност во моделот за ЛАТ за осигурување на живот имаат најголемо 

влијание на резултатот кај производите кои вклучуваат компонента на ризик. 

При определување на претпоставките за смртноста, актуарите ги користат следниве 

методи: 

 Анализа на разликата на движењетп во сопственото портфолио со популациската 

смртност; 

 Споредба со реосигурителните премиски стапки и искуство на реосигурителот; 

 Споредба со искуството на други друштва за осигурување (членки од групација) 

на слични географски и економски подрачја. 

ПРЕТПОСТАВКА: ТРОШОЦИ  

При проекција на идните парични текови во моделот за ЛАТ за осигурување на живот, 

актуарите ги земаат предвид следните видови трошоци: 

 иницијални трошоци за обезбедување на полиса (провизија за посредување, 

трошоци за прием на полисата и евидентирање во информатичкиот систем, 

иницијални административни трошоци); 

 трошоци за провизија за посредување (доколку не се плаќа еднократно 

однапред);  

 административни трошоци; 

 трошоци за управување (наем, амортизација и слично); 

 трошоци за обработка на штета (во случај на смрт, откуп, прекин на договорот и 

слично).  

Притоа, во моделот треба да се земат предвид вистинските - реални трошоци, кои 

најчесто се разликуваат од трошоците кои се користени при пресметка на премијата на 

производот.  



 

 

Алокацијата на трошоци е искуствено една од најкомплицираните задачи за актуарите, и 

резултатите од ЛАТ се исклучително чувствителни на претпоставката за трошоци. 

ПРЕТПОСТАВКА: КАМАТНА СТАПКА  

Претпоставената каматна стапка во моделот за ЛАТ за осигурување на живот треба да ги 

одразува моменталните пазарни приноси за одредена рочност за која се однесува 

дисконтирањето на паричниот тек од одреден договор за осигурување. 

Претпоставената каматна стапка не е иста со техничката каматна стапка која се користи 

при пресметка на премијата.  

Претпоставената каматна стапка треба да одговара на обврските согласно валутата и 

траењето. 

Претпоставката за каматна стапка има најголемо влијание во резултатите од ЛАТ кај 

производите со штедна компонента. 

ПРЕТПОСТАВКА: ОПЦИИ И ГАРАНЦИИ  

Временската вредност на опциите и гаранциите (time value of futures, options and 

guarantees - TVFOG) треба да биде вклучена во пресметката на сегашната вредност на 

идните обврски. Наведената вредност треба да го одразува трошокот за неизвесноста на 

движењето на пазарот заради правото на осигурениците за учество во добивката (profit-

sharing), откуп и капитализација во одреден момент во времето (однесување на 

осигурениците во зависност од пазарните услови).  

Во пракса, актуарите можат да користат поедноставена пресметка за временската 

вредност на опциите и гаранциите, како процент од математичката резерва, врз основа на 

искуствени податоци. Исто така, при изведување на оваа претпоставка актуарот може да 

користи информации од други слични друштва за осигурување.    

ПРЕТПОСТАВКА: КАПИТАЛИЗАЦИЈА И ПРЕКИН/ОТКУП НА ДОГОВОРИ  

Претпоставките за капитализација (престанок на плаќање од страна на осигуреникот, но 

договорот е сè уште на сила под променети услови), за прекин/откуп на договори (кај 

ризико производите - прекин на договорот без обврска за исплата; кај производите со 

штедна компонента - прекин на договорот во првите години без обврска за исплата на 

штета, прекин на договорот во подоцни години со исплата на откупна вредност), како и за 



 

 

откуп на капитализирани договори, треба да се земат предвид најмалку според линија на 

бизнис (line of business).  

Со цел определување на овие претпоставки, актуарот треба да ги анализира искуствените 

податоци по осигурителни години, како и по канали на продажба (манипулација на 

продажна мрежа, квалитет на тековното портфолио и слично).  

Важно е да се напомне дека основата за изведување на претпоставките за капитализација 

и прекин/откуп на договори мора да одговара на моделот (основа за определување на 

стапката за прекин/откуп на договорот може да биде или бројот на полиси или износот на 

премија). 

ПРЕТПОСТАВКА: ИДНИ БОНУСИ  

Бонусот (profit-sharing) по правило може да потекнува од 3 извори: добивка од 

вложување, добивка од смртност и добивка од трошоци. Во случај идните бонуси да се 

гарантирани со договорот за осигурување, тие мора да бидат вклучени во проекцијата на 

паричните текови при спроведувањето на ЛАТ. 

КАКВО Е ВЛИЈАНИЕТО НА ПРЕТПОСТАВКИТЕ ОД ЛАТ ВРЗ РЕЗУЛТАТИТЕ?  

Доколку претпоставките за пресметка на премијата не се соодветно определени, истото 

ќе има значително влијание врз резултатите од ЛАТ анализата. Така на пример, под 

претпоставка дека во времето единствено се зголемила каматната стапка (сите останати 

параметри остануваат непроменети), друштвото за осигурување ќе има профит од 

работењето, кој вообичаено го дели со осигурениците. Во овој случај ЛАТ анализата ќе 

даде помал резултат од статутарната математичка резерва. Спротивно, доколку 

искуствената каматна стапка е пониска од вкалкулираната, ЛАТ анализата ќе резултира со 

издвојување на дополнителна математичка резерва.  

Аналогно може да се разгледуваат и останатите елементи од базата и притоа, кај различен 

тип на производи за осигурување ист елемент од базата може да има различно влијание. 

Пример кај производи со компонента на ризик од смрт, поголема искуствена смртност од 

претпоставената значи дека резултатот кој ќе се добие со ЛАТ анализата ќе биде поголем 

од статутарната математичка резерва, но кај ануитетите повисоката искуствена смртност 

од претпоставената значи дека резултатот кој ќе се добие со ЛАТ анализата ќе биде помал 

од статутарната математичка резерва (под претпоставка дека сите останати елементи се 

непроменети). 

 



 

 

ЗОШТО Е ВАЖНО ДА СЕ ПРАВИ ВАЛИДАЦИЈА НА ПРЕТПОСТАВКИТЕ?  

Валидацијата на претпоставките ги објаснува причините за поставување на дадени 

претпоставки и се користи за објаснување на идните очекувања. Претпоставките  

потребно е да се валидираат со цел да се утврди дали моделот и користените 

претпоставки одговараат на реалноста и колкаво е влијанието на одделни претпоставки 

во резултатот од ЛАТ анализата. 

КОИ МЕТОДИ  СЕ КОРИСТАТ ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА ПРЕТПОСТАВКИТЕ?  

За валидација на претпоставките се користат следните методи: 

 Back - testing; 

 Стрес - тестови; 

 Анализа на осетливост; 

 Компарација со пазар. 

BACK -  TESTING 

Методот back - testing се користи за валидација на претпоставките во моделот за ЛАТ. 

Постапката е таква што се позиционираме временски една година претходно и ги 

проектираме идните парични текови во следната година. Имајќи предвид дека „следната 

година“ веќе поминала (поради тоа се враќаме една година претходно), имаме можност 

да се направи споредба на проектираните со реалните парични текови по однос на сите 

употребени претпоставки (штети, смртност, трошоци, премија, капитализација, сторно и  

слично). 

STRESS -  ТЕСТ  

Методот на стрес тестирање се користи за валидација на претпоставките во моделот и 

согледување на поединечното и комбинираното влијание на секоја претпоставка. 

Постапката е таква што се симулира промена на паричниот тек заради променети 

околности на работење (променети претпоставки), како што се промена на деловното 

опкружување, промена на законска регулатива, влијание на тренд на промена на 

околности итн. 

Методот се употребува за објаснување на причините за поставување на претпоставките 

(можеби) различни од оние дефинирани преку back – testing. 



 

 

АНАЛИЗА НА ОСЕТЛИВОСТ  

Анализата на осетливост како метод на валидација на претпоставките покажува колку 

паричниот тек е чувствителен на промена на претпоставката за смртност, трошоци, стапка 

на прекин/откуп, крива на принос, дисконтна стапка и слично.  

Анализата на осетливост може да се користи и како основа за изгладување на податоци 

кои флуктуираат во текот на времето (на пример стапка на прекин/откуп поради промена 

на економското опкружување). 

КОМПАРАЦИЈА СО ПАЗАРOT -  BENCHMARKING 

Компарацијата со пазарот како метод на валидација на претпоставките се користи во 

случај кога друштвото за осигурување нема историски податоци за определување на 

одредена претпоставка. 

Друштвото за осигурување може да користи податоци од друго друштво за осигурување 

со слично портфолио и слични канали на продажба, бидејќи во овој случај може да се 

претпостави дека и претпоставките кои се користат во ЛАТ би се движеле слично. 

Актуарот има обврска да ја докаже оправданоста на употреба на ваквите претпоставки. 

КОИ СЕ ОБВРСКИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ  –  

DISCLOSURE? 

Во рамки на обелоденувањето на сметководствените политики, друштвото за 

осигурување има обврска да известува и за политиката за спроведување ЛАТ, конкретно 

за: 

 Начинот и динамиката на спроведување на тестот; 

 Претпоставките кои се користат и нивната валидација; 

 Дисконтната крива; 

 Проектираните парични текови кои се дел од тестот; 

 Агрегацијата на портфолиото и резултатите; 

 Анализата на чувствителност; 

 Врската на резервите со приходите и расходите; 

 Анализата на движење низ времето. 

  



 

 

ЛАТ ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛАТ ЗА ДРУШТВАТА ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ?  

ЛАТ за друштвата за неживотно осигурување претставува методологија за тестирање на 

соодветноста на проценката на двата најголеми видови на технички резерви кај 

друштвата за неживотно осигурување и тоа: 

 Резервата за преносни премии; и 

 Резервата за штети. 

ЗОШТО  СЕ ПРАВИ ЛАТ ЗА РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ  И РЕЗЕРВАТА ЗА 

ШТЕТИ? 

При проценката на резервата за преносни премии и резервата за штети, постои ризик од 

несоодветна проценка, поради: несоодветност на користените податоците, несоодветност 

на моделот со кој се моделирани ризиците по однос на договорите за осигурување или 

недоволно разбирање и увид во портфолиото за кое се пресметува резервата за преносни 

премии, односно резервата за штети. Со цел да се минимизираат овие ризици кои 

генерираат ризик од несоодветна проценка на резервите за преносни премии и резервите 

за штети, друштвата за неживотно осигурување треба да спроведуваат ЛАТ за секоја од 

овие две резерви посебно, како најголеми ставки од техничките резерви. 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛАТ ЗА РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ?  

ЛАТ за резервата за преносни премии претставува алтернативна методологија со која 

преку проекција на идните парични текови; друштвото за осигурување треба да провери 

дали издвоената резерва за преносни премии е доволна за исполнување на идните 

обврски. 

Бидејќи се работи за проекција на идни неизвесни парични текови, како во време така и 

во износ, актуарите треба најпрво да направат класификација на портфолиото во 

хомогени групи, и да конструираат соодветен математички модел. При конструкцијата на 

математичкиот модел актуарите користат бројни претпоставки за тоа што ќе се случи во 

иднината.  Карактеристика на примената на ЛАТ е дека овие претпоставки треба да бидат 

изведени врз основа на најдобрата проценка на актуарот базирана на тековните сознанија 

и информации кои ги има при правењето на ЛАТ (а не врз основа на конзервативна 

проценка). 



 

 

КАКО СЕ ПРАВИ ЛАТ ЗА  РЕЗЕРВИТЕ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ?  

Овластениот актуар прави модел со кој, по однос на склучените договори за осигурување, 

се проектираат идните: премии што друштвото на осигурување ќе ги полисира во идниот 

период, штетите кои ќе настанат, трошоците за обработка на штетите, административните 

трошоци, дадените бонуси и попусти, итн. При конструкција на моделот, актуарот покрај 

проценката на очекуваниот износ на секој од горенаведените параметри, прави проценка 

и на веројатноста паричниот тек да се реализира. Вообичаено вака проектираните 

парични текови се дисконтираат на сегашна вредност со цел да се земе предвид 

временската вредност на парите, како што е тоа случај при примена на ЛАТ кај 

осигурувањето на живот. Но, поради краткорочноста на паричните текови што се 

проектираат кога се прави ЛАТ за резервите за преносни премии, овој чекор не е 

неопходен.  

КАКО СЕ ТОЛКУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛАТ  ЗА РЕЗЕРВИТЕ ЗА ПРЕНОСНИ 

ПРЕМИИ? 

Проценетиот износ кој се добива со ЛАТ, друштвата за осигурување го споредуваат со 

резервата за преносни премии (РПП) намалена за ДАК. Доколку е поголем, истиот 

означува дека: 

1. РПП е потценета; или 

2. ДАК е натценет. 

 

Од овој момент, актуарот треба да направи дополнителни анализи за да утврди кое од 

претходните две можности е причина за резултатите кои ги генерира ЛАТ. 

Доколку се утврди дека РПП е потценета, друштвото за осигурување во висина на 

недостатокот ќе издвои т.н. резерва за неистечени ризици и со тоа ќе ја зголеми својата 

обврска кон осигурениците за што треба да обезбеди и соодветни средства. 

Доколку се утврди дека ДАК е натценет, друштвото за осигурување ќе го намали ДАК - от 

во висина на натценетиот износ со што ќе признае трошок за финансиската година. 

Може да се случи и комбинација од претходните две, односно најпрво друштвото да го 

намали ДАК - от, а потоа да има потреба од издвојување на резерви за неистечени 

ризици. 

 

 



 

 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛАТ ЗА РЕЗЕРВАТА ЗА ШТЕТИ?  

ЛАТ за резервата за штети претставува методологија со која се прави проверка дали 

резервата за штети којашто друштвото за осигурување ја издвоило на некој претходен 

датум, била соодветна гледано од датумот на кој се прави ЛАТ. Идејата е дека после 

определен временски период откако друштвото за осигурување ќе издвои резерва за 

штети може да провери како се реализирала таа резерва за штети, дали истата го следи 

моделот што го проектирал актуарот и конечно дали истата била доволна за ликвидација 

на сите штети кои настанале до моментот на издвојување на резервата за штети за која се 

прави ЛАТ. ЛАТ методологија за резервите за штети во стручната литература е позната 

како run-off анализа, што означува постојано следење на движењето на портфолиото сè 

до целосно истекување на обврските на друштвото за осигурување по однос на полисите 

за осигурување за кои била издвоена резерва за штети на одреден датум. 

 КАКО СЕ ПРАВИ ЛАТ ЗА  РЕЗЕРВИТЕ  ЗА ШТЕТИ?  

За разлика од ЛАТ кој се применува за другите видови технички резерви, за чие 

спроведување се неопходни бројни претпоставки и дефинирање на соодветни модели; 

методологијата на ЛАТ за резервата за штети е егзактна и дефинирана во табела бр.2. 

Табела бр.2 

 

  

 



 

 

КАКО СЕ ТОЛКУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛАТ ЗА РЕЗЕРВИТЕ ЗА ШТЕТИ?  

За да се направи run-off анализа неопходно е да бидат фиксирани два различни датуми. 

Првиот датум е датумот на кој друштвото за осигурување ја издвоило резервата за штети 

за која се прави проверка дали била соодветно издвоена. Вториот датум се однесува на 

датумот од кој се набљудува првиот датум, односно датумот на кој се прави ЛАТ (првиот 

датум претходи на вториот датум затоа што се набљудува минатото). 

По однос на настанатите штети до првиот датум, друштвото исплаќало штети на 

осигурениците во периодот од првиот до вториот датум и исто така, за делот од штетите 

кои настанале пред првиот датум, а кои сè уште не се исплатени, друштвото издвојува 

резерва за штети на вториот датум. 

Доколку резервата за штети на првиот датум била соодветно издвоена, тогаш таа би 

требало да биде доволна за да ги покрие износите кои друштвото за осигурување ги 

исплатило во периодот меѓу првиот и вториот датум и дополнително да биде доволна со 

цел друштвото да издвои резерва за штети за останатите штети кои настанале до првиот 

датум, а кои сè уште не се исплатени. Со други зборови, доколку резервата за штети на 

првиот датум била соодветно издвоена апсолутниот run-off резултат ќе биде околу нула. 

Значителен негативен run-off резултат покажува дека резервата за штети на првиот датум 

била потценета. Значително позитивен run-off резултат покажува дека резервата за штети 

на првиот датум била натценета. 

И во случаи кога резервата е потценета и во случаи кога резервата е натценета, актуарот 

треба да направи ревидирање и модификација во претпоставките и/или моделот бидејќи 

тоа е индикација за можна несоодветност во процесот на моделирање. Постапката на ЛАТ 

за резервата за штети, сликовито е прикажана на графиконот бр. 3: 

             Графикон бр. 3: 

 

 



 

 

ЗОШТО Е ПОТРЕБНА СОРАБОТКА МЕЃУ АКТУАРИТЕ И ДРУГИ СТРУЧНИ ЛИЦА?  

ВАЖНО!!! 

За разлика од ЛАТ за математичката резерва, резултатите од ЛАТ за резервата за 

преносни премии и резервата за штети не се апсолутни, односно истите се само 

индикативни (бидејќи обврските се веќе евидентирани во билансите на друштвото за 

осигурување). По спроведување на ЛАТ неопходно е стручното мислење на актуарите, кое 

треба да биде основано на: детално разбирање на ризиците, развојот на штетите, 

работата на друштвото за осигурување и пред сè моделите кои се применети за проценка 

на резервите и спроведување ЛАТ. При изведување на своето мислење, многу често е 

неопходно актуарите да се консултираат со други стручни лица во друштвото за 

осигурување со цел правилно разбирање на резултатите. 

Резултатите од ЛАТ треба да бидат разбрани од страна на засегнатите лица во и надвор од 

друштвото за осигурување. Фактот што ЛАТ претставува модел на реалноста, разбирањето 

на ЛАТ подразбира разбирање на претпоставките кои се користат при примена на ЛАТ, 

како и разбирање на моделот кој се применува. 

Затоа актуарите се должни моделите детално да ги документираат со цел истите на јасен 

и транспарентен начин да го објаснуваат значењето на резултатите, што е неопходен 

чекор за носење на одлуки во врска со работењето на друштвото за осигурување. 

Секое расудување во врска со ЛАТ и отстапување од резултатите, со цел да биде 

прифатено од трети лица, актуарот мора детално да го образложи и да го објасни на 

третите лица во писмена форма, притоа наведувајќи ги и лицата кои активно учествувале 

со своето стручно мислење и кои придонеле за менување на моделот и квалификација на 

резултатите. 

ПРИМЕР 1: ЛАТ ЗА РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ 

При несоодветна класификација на портфолиото во хомогени групи, може да се случи во 

исто портфолио да бидат агрегирани на пример: 

 Портфолио А кое гледано засебно има позитивен резултат од ЛАТ; 

 Портфолио Б кое има исклучително негативен резултат од ЛАТ. 

Во овој случај соодветно би било да се издвои резерва за неистечени ризици или да се 

намали ДАК само за портфолиото Б. Но ако не биде добро разбрана разликата меѓу 

ризиците во двете портфолија и истите бидат агрегирани, тогаш ЛАТ ќе биде позитивен 



 

 

или негативен во зависност од учествата на секое од портфолијата во вкупното портфолио 

и следствено резултатот нема да биде соодветен. 

Овој пример, исто така, претставува еден од многуте примери за тоа дека е неопходна 

добра комуникација меѓу актуарите и останатите стручни лица во друштвата за 

осигурување. Во конкретниот пример, вработените лица во друштвото за осигурување кои 

работат во прием на осигурување, решавање на штети или финансии со своето стручно 

мислење и разбирање на ризиците може да му помогнат на актуарот да направи 

соодветна класификација на портфолиото во хомогени групи и во случај на негативен 

резултат да оцени дали намалувањето на ДАК - от или издвојувањето на резервата за 

неистечени ризици е соодветна постапка за дополнување на недостатокот. 

ПРИМЕР 2: ЛАТ ЗА РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ  

Доколку за одредена група на хомогени ризици, резултатите од ЛАТ се значително 

негативни или се значително позитивни, неопходно е, пред да се преземат идни чекори, 

да бидат анализирани и транспарентно прикажани причините за резултатот кој е добиен. 

Така на пример значително негативен ЛАТ може да се добие доколку друштвото во 

периодот забележи исклучително голема штета споредено со остатокот од портфолиото. 

Тоа не значи дека друштвото веднаш треба да ја зголеми резервата за штета во висина на 

големата штета која настанала. Посоодветен чекор би бил актуарот да направи анализа за 

веројатноста за настанување на таквите штети во иднина и соодветно на тоа да направи 

корекција во моделот кој ќе ги опфати и таквите штети на соодветен начин. 
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Слаѓана Миљковиќ Стерјовска Елена Танаскоска 

Искра Величкова Лаќинска Гордана Пецељ 

Маја Серафимова - Најкова Кристина Евтимоска 

Билјана Прчева Милан Антовски 

Билјана Стамеска Ристо Бајатов 

 

КОРИСТЕНИ ИЗВОРИ 

1. Закон за трговски друштва пречистен текст (Службен весник на Република 

Македонија бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12) 

2. Правилник за водење на сметководство (Службен весник на Република 

Македонија бр. 159/09) 

3. Закон за супервизија на осигурување пречистен текст (Службен весник на 

Република Македонија бр. 30/12) 

4. Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви 

(Службен весник на Република Македонија бр. 187/13) 

5. Правилник за потврдата на овластениот актуар  

6. Правилник за правилата на актуарската професија (Службен весник на Република 

Македонија бр.200/14 ) 

 

НАПОМЕНА 

Целта на оваа брошура е да ја информира јавноста на достапен начин за законските 

прописи во делот на спроведувањето ЛАТ кај друштвата за осигурување и на 

поедноставен начин да даде појаснување за поимот технички резерви кај друштвата за 

осигурување, поради што одредени поими кои се дефинирани во законската и 

подзаконската регулатива се значително поедноставени. Од тие причини овој текст не 

може да претставува основа за толкување на релевантните закони и проценување на 

технички резерви. Македонското актуарско здружение „Актуар“ не ја прифаќа 

одговорноста за евентуални грешки во овој текст. Информации за Законот за супервизија 

на осигурување, Законот за трговски друштва, Меѓународните стандарди за финансиско 

известување и релевантната подзаконска регулатива може да најдете на веб- страницата 

на Македонското актуарско здружение „Актуар“. 
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