
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 47 став 1 алинеја 6 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 
123/12) и член 103 став 1 алинеја 2 од Законот за банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 
банка на Република Македонија донесе 

 

 

Одлука 
 за изменување  на Одлуката за видовите и содржината на 

финансиските извештаи на банките 
 

 
 1. Во Финансиските извештаи коишто се составен дел на Одлуката за 
видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 169/10, 152/11 и 54/12) се вршат следниве 
измени, и тоа:  
 

- Извештајот за сеопфатна добивка се менува и гласи: 
„ 

Извештај за сеопфатна добивка       

за периодот од _____________до_____________     

        

  

Белешка 

во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Добивка/(загуба) за финансиската година       

        

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто 
не се прикажуваат во Билансот на успех (пред 
оданочување)       
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за 
продажба        

 - нереализирани нето-промени во објективната 
вредност на средствата расположливи за продажба       

 - реализирани нето-добивки/(загуби) од 
средствата расположливи за продажба, 
рекласификувани во Билансот на успех       
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз 
основа на ненаплатени побарувања       

 - ревалоризациска резерва на датумот на 
преземање на средството       

 - намалување на ревалоризациската резерва, 
рекласификувано во Билансот на успех       
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од 
паричните текови       



 - нереализирани нето-промени во објективната 
вредност на инструментите за заштита од ризикот од 
паричните текови       

 - реализирани нето-добивки/(загуби) од 
инструментите за заштита од ризикот од паричните 
текови, рекласификувани во Билансот на успех 

      
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од 
нето-вложување во странско работење       
Резерва од курсни разлики од вложување во странско 
работење       

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените 
друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на 
успех 24     
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат 
во Билансот на успех       
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) 
коишто не се прикажуваат во Билансот на успех 17     

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот 
коишто не се  прикажуваат во Билансот на успех         

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската 
година       

        

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската 
година, којашто им припаѓа на*:       

   акционерите на банката       

   неконтролираното учество       

        

        

*  само за консолидираните финансиски извештаи       
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Извештајот за промените во капиталот и резервите се менува и гласи: 
„ 

Извештај за промените во капиталот и резервите                                 

за периодот од 
_____________до_____________                                   

          
        

            

  Капитал 

Ревалоризациски резерви Останати резерви Задржана добивка 

(Акуму
лирани 

загуби) 

Вкупно 
капитал 

и 
резерви
коишто 

им 
припаѓа

ат на 
акционе
рите на 

банката 

Неконт

ролира
но 

учеств

о* 

Вку

пно 
капи

тал 
и 

резе

рви во илјади денари 
Запишан 

капитал 

Премии 

од акции 

(Сопствени 

акции) 

Други 
сопственички 

инструменти 

Ревалоризациска 

резерва за 
средства 

расположливи за 

продажба 

Ревалоризациска 
резерва за 

средства 
преземени за 
ненаплатени 

побарувања 

Резерва 

за 
заштита 

од 

ризикот 

Резерва од 
курсни 

разлики од 
вложување 
во странско 

работење 

Останати 
ревалоризаци

ски резерви 

Законска 

резерва 

Капитална 

компонента 
на хибридни 
финансиски 

инструменти 

Останати 

резерви 

Расположлива 
за распределба 

на акционерите 

Ограничена 

за 
распределба 

на 

акционерите 

На 1 јануари 2____ година 

(претходна година)                                     

Корекции на почетната состојба                                     

На 1 јануари 2____ година 
(претходна година), коригирано                                     

          

 

    

 

                    

Сеопфатна добивка/(загуба) за 
финансиската година         

 

    

 

                    

Добивка/(загуба) за финансиската 
година                                     

          

 

    

 

                    

Останати добивки/(загуби) во 
периодот коишто не се прикажуваат 

во Билансот на успех         
 

    
 

                    
Промени во објективната вредност 

на средствата расположливи за 

продажба                                     

Промени во објективната вредност 
на инструментите за заштита од 

ризикот од паричните текови                                     

Промени во објективната вредност 
на инструментите за заштита од 
ризикот од нето-вложување во 

странско работење                                     



 

Курсни разлики од вложување во 
странско работење                                     

Одложени даночни 
(средства)/обврски признаени во 

капиталот и резервите                                     

Останати добивки/(загуби) коишто 
не се прикажуваат во Билансот на 

успех (наведете детаљно)                                     
 

______________________________                                     

 
______________________________                                     

Вкупно нереализирани 
добивки/(загуби) признаени во 
капиталот и резервите                                     
Вкупно сеопфатна 

добивка/(загуба) за 
финансиската година                                     

 

    

 

  

 

    

 

                    

Трансакции со акционерите, 
признаени во капиталот и 
резервите:     

 

  

 

    

 

                    

Издадени акции во текот на 
периодот                                     

Издвојување за законска резерва                                     

Издвојување за останати резерви                                     

Дивиденди                                     

Откуп на сопствени акции                                     

Продадени сопствени акции                                     

Други промени во капиталот и 

резервите (наведете детаљно)                                     
 

______________________________                                     
 

______________________________                                     

 
______________________________                                     

Трансакции со акционерите, 
признаени во капиталот и 

резервите                                     

На 31 декември 2____ 
(претходна година)/ 1 јануари 
2_____ (тековна година)                                     

                        
 

            



 

Сеопфатна добивка/(загуба) за 
финансиската година         

 

    

 

                    

Добивка/(загуба) за финансиската 
година                                     

          
 

    
 

                    
Останати добивки/(загуби) во 
периодот коишто не се прикажуваат 

во Билансот на успех         
 

    
 

                    
Промени во објективната вредност 

на средствата расположливи за 
продажба                                     

Промени во објективната вредност 

на инструментите за заштита од 
ризикот од паричните текови                                     

Промени во објективната вредност 
на инструментите за заштита од 
ризикот од нето-вложување во 

странско работење                                     

Курсни разлики од вложување во 

странско работење                                     
Одложени даночни 

(средства)/обврски признаени во 
капиталот и резервите                                     

Останати добивки/(загуби) коишто 

не се прикажуваат во Билансот на 
успех (наведете детаљно)                                     

 

______________________________                                     
 

______________________________                                     

Вкупно нереализирани 
добивки/(загуби) признаени во 
капиталот и резервите                                     

Вкупно сеопфатна 
добивка/(загуба) за 
финансиската година                                     

 
    

 
  

 
    

 
                    

Трансакции со акционерите, 
признаени во капиталот и 

резервите:     
 

  
 

    
 

                    
Издадени акции во текот на 

периодот                                     

Издвојување за законска резерва                                     

Издвојување за останати резерви                                     

Дивиденди                                     

Откуп на сопствени акции                                     



 

Продадени сопствени акции                                     

Други промени во капиталот и 

резервите (наведете детаљно)                                     
 

______________________________                                     
 

______________________________                                     

 
______________________________                                     

Трансакции со акционерите, 
признаени во капиталот и 

резервите                                     

На 31 декември 2____ (тековна 
година)                                     

          
        

            

          
        

            
*  само за консолидираните финансиски извештаи 

                              

“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Во белешката 18, табелата „Движење на исправката на вредноста“ 
се менува и гласи: 

„ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

    дополнителна исправка на вредноста     

    (ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

 “ 
 

- Во белешката 22.1, табелата „Движење на исправката на 
вредноста“ се менува и гласи: 

„ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

    дополнителна исправка на вредноста     

    (ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

 “ 
 

- Во белешката 22.2, табелата „Движење на исправката на 
вредноста“ се менува и гласи: 

 „ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста на 
поединечна основа     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

дополнителна исправка на вредноста     

(ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      



 

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

      

Движење на исправката на вредноста на 
групна основа     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

дополнителна исправка на вредноста     

(ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

Вкупно исправка на вредноста на кредитите 
на и побарувањата од други комитенти     

“ 
 

- Во белешката 23.1, табелата „Движење на исправката на 
вредноста“ се менува и гласи: 

„ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

    дополнителна исправка на вредноста     

    (ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

 “ 
 

- Во белешката 23.2, табелата „Движење на исправката на 
вредноста“ се менува и гласи: 

„ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

    дополнителна исправка на вредноста     

    (ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      



 

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

 “ 
 

- Во белешката 25, табелата „Движење на исправката на вредноста“ 
се менува и гласи: 

„ во илјади денари 

  тековна година 
2_____ 

претходна 
година 2______   

Движење на исправката на вредноста     

Состојба на 1 јануари     

Исправка на вредноста за годината     

    дополнителна исправка на вредноста     

    (ослободување на исправката на вредноста)     

(Преземени средства врз основа на ненаплатени 
побарувања)     

Ефект од курсни разлики      

(Отпишани побарувања)      

Состојба на 31 декември      

 “ 
 

 

 



 

 

 

- Белешката 27 се менува и гласи: 
„ 

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања       

                

                

                

во илјади денари Земјиште 

Градежни 

објекти Опрема 

Станбени 
објекти и 

станови 

Други 

вредности Вкупно 

                

  Почетна сметководствена вредност             

  
Состојба на 1 јануари 20___ (претходна 
година)             

  преземени во текот на годината             

  (продадени во текот на годината)             

  (пренос во сопствени средства)             

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(претходна година)             

                

  

Состојба на 1 јануари 20___ (тековна 

година)             

  преземени во текот на годината             

  (продадени во текот на годината)             

  (пренос во сопствени средства)             

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(тековна година)             

                

  Оштетување             

  

Состојба на 1 јануари 20___ (претходна 

година)             

  
загуба поради оштетување во текот 

на годината             

  (продадени во текот на годината)             

  (пренос во сопствени средства)             

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(претходна година)             

                

  

Состојба на 1 јануари 20___ (тековна 

година)             

  
загуба поради оштетување во текот 

на годината             

  (продадени во текот на годината)             

  (пренос во сопствени средства)             

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(тековна година)             

                

  Сегашна сметководствена вредност             

  на 1 јануари 20___ (претходна година)             



 

  
на 31 декември 20___ (претходна 
година)             

  

на 31 декември 20___ (тековна 

година)             

                

  

 

            

Види:             

  поглавје 3.9.4 од методологијата              

“ 
 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
 
 
 

О. бр. 02-15/XIII-6/2013 Гувернер  
28 ноември 2013 година  и претседавач 
Скопје на Советот на Народната банка на 

Република Македонија 

 Димитар Богов 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


