На основу члана 67. став 2. Закона о тржишту хартија од вредности и других
финансијских инструмената („Службени гласник Републике Србије“, број 47/06) и члана 5.
Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о
поседовању акција са правом гласа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 100/06,
116/06 и 37/09),
Управа

Компаније "Дунав осигурање" а.д.о.
објављује следећу

ИЗЈАВУ
о шестомесечном плану пословања
акционарског друштва за друго полугодиште 2011. године
1. Пословно име, седиште и адреса, матични број и ПИБ акционарског друштва:
Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, Македонска 4,
МБ 07046898; ПИБ 100001958
2. Web site и e-mail адреса:
www.dunav.com i info@ dunav.com
3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:
БД 1992/2005 од 02.03.2005. године
4. Делатност (шифра и опис):
6512 Неживотно осигурање
5. Подаци о председнику и члановима Управног одбора:
- др Марко Ћулибрк, председник
и чланови: мр Душан Антонић, Даница Радосављевић, проф. др. Милорад
Иванишевић, Татјана Матијаш, Станимирка Мијаиловић, Небојша Бургић,
Владимир Живановић, Татјана Синђелић, Стефан Мисковски и Предраг
Томановић.
6. Основни подаци о шестомесечном плану пословања за текућу пословну годину, са
подацима о битним материјалним догађајима и трансакцијама оствареним до
датума објављивања, а који имају значајни утицај на финансијски положај, успех и
новчане токове друштва:
Планом пословања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд за прво
полугодиште 2011. године било је предвиђено остварење бруто премије из
осигурања и примљених саосигурања у износу од 9.117.452 хиљада динара и
прихода по основу камата од пласмана слободних новчаних средстава у износу од
304.077 хиљада динара. У наведеном периоду била је планирана ликвидација
штета у укупном износу од 3.938.940 хиљада динара. Компанија је у периоду I -VI
2011.г. остварила бруто премију из осигурања и примљених саосигурања у износу
од 8.936.990 хиљ. динара, што је за 2,0% мање од плана за исти период. У
наведеном периоду приходи по основу камата од пласмана слободних новчаних
средстава oстварени су у износу од 240.808 хиљ. динара, што је за 20,8% мање
од плана за исти период. У првих шест месеци 2011.г. извршена је ликвидација
штета у укупном износу од 3.614.211 хиљ. динара.

Планом пословања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд за друго
полугодиште 2011. године предвиђено је остварење бруто премије из осигурања и
примљених саосигурања у износу од 7.166.907 хиљада динара, а прихода по
основу камата од пласмана слободних новчаних средстава у износу од 277.808
хиљада динара. У наведеном периоду планирана је ликвидација штета у укупном
износу од 4.425.826 хиљада динара. За целу пословну 2011. годину планирана
бруто премија осигурања и саосигурања износи 16.284.359 хиљада динара, док
план прихода по основу пласмана износи 581.885 хиљада динара, а ликвидираних
штета 8.364.766 хиљада динара.

У број: 212/11
2. новембра 2011. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
др Марко Ћулибрк, с.р.

