
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

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

 
ОДЛУКА  

за изменување на Одлуката за видовите и содржината 
на финансиските извештаи на банките 

 

I. Во финансиските извештаи - прилогот на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10), се вршат следниве изменувања: 

 
1. Во белешката 5, табелата Б.2 се менува и гласи: 
 

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски       

              

              

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата на објективна вредност 1 и 2  
                  

    

тековна година 2_____ претходна година 2______ 

  

      

    трансфери од 
нивото 1 во 

нивото 2 

трансфери од 
нивото 2 во 

нивото 1 

трансфери од 
нивото 1 во 

нивото 2 

трансфери од 
нивото 2 во 

нивото 1 

  

во илјади денари   

  
Финансиски средства мерени по 
објективна вредност           

  Средства за тргување           
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Финансиски средства по објективна вредност 
преку билансот на успех, определени како 
такви при почетното признавање           

  
Дериватни средства чувани за управување со 
ризик           

  
Вложувања во хартии од вредност, 
расположливи за продажба           

  Вкупно            

              

  
Финансиски обврски мерени по 
објективна вредност           

  Обврски за тргување           

  

Финансиски обврски по објективна вредност 
преку билансот на успех, определени како 
такви при почетното признавање           

  
Дериватни обврски чувани за управување со 
ризик           

  Вкупно            
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2. Белешката 10 се менува и гласи: 
 

10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики   

          

          

      во илјади денари 
      тековна година 

2_____ 
претходна 

година 2______       

          

  

Реализирани приходи/(расходи) од 
курсните разлики, на нето-основа     

  

Нереализирани приходи/(расходи) од 
курсните разлики, на нето-основа     

    

курсни разлики на исправката на 
вредноста на финансиските средства, на 
нето-основа     

    

курсни разлики на посебната резерва за 
вонбилансна изложеност, на нето-
основа     

    

останати курсни разлики, на нето-
основа     

  

Нето-приходи/(расходи) од курсните 
разлики     

          

          

Види:       

  поглавје 5.5.2 од методологијата      
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3. Белешката 28 се менува и гласи: 
 

28 Нематеријални средства                 

                    

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност 
 

    
 

    

                    

во илјади денари 

Интерно 
развиен 
софтвер 

Купен 
софтвер од 
надворешни 
добавувачи 

Други 
интерно 
развиени 

нематеријалн
и средства 

Други 
нематерија

лни 
средства 

Нематеријал
ни средства 

во 
подготовка 

Вложувања во 
нематеријални

те средства 
земени под  

закуп 

Неконтро-
лирано 

учество* Вкупно 

                    

  Набавна вредност                 

  
Состојба на 1 јануари 20___ (претходна 
година)                 

  зголемувања преку нови набавки                 

  зголемувања преку интерен развој                 

  
зголемувања преку деловни 

комбинации                 

  (отуѓување и расходување)                 

  
(отуѓувања преку деловни 

комбинации)                 

  
(пренос во нетековни средства кои 

се чуваат за продажба)                 

  
пренос од нетековни средства кои 

се чуваат за продажба                 

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(претходна година)                 

                    



 5 

  
Состојба на 1 јануари 20___ (тековна 
година)                 

  зголемувања преку нови набавки                 

  зголемувања преку интерен развој                 

  
зголемувања преку деловни 

комбинации                 

  (отуѓување и расходување)                 

  
(отуѓувања преку деловни 

комбинации)                 

  
(пренос во нетековни средства кои 

се чуваат за продажба)                 

  
пренос од нетековни средства кои 

се чуваат за продажба                 

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(тековна година)                 

                    

  Амортизација и оштетување                 

  
Состојба на 1 јануари 20___ (претходна 
година)                 

  амортизација за годината                  

  
загуба поради оштетување во текот 

на годината                 

  
(ослободување на загубата поради 

оштетување во текот на годината)                 

  (отуѓување и расходување)                 

  
Состојба на 31 декември 20____ 
(претходна година)                 
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Состојба на 1 јануари 20___ (тековна 
година)                 

  амортизација за годината                  

  
загуба поради оштетување во текот 

на годината                 

  
(ослободување на загубата поради 

оштетување во текот на годината)                 

  (отуѓување и расходување)                 

  
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)                 

                    

*  само за консолидираните финансиски извештаи               

                    

Б 
Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени 
како    

  
обезбедување за обврските на 
банката                 
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во илјади денари 

Интерно 
развиен 
софтвер 

Купен 
софтвер од 
надворешни 
добавувачи 

Други 
интерно 
развиени 

нематеријалн
и средства 

Други 
нематерија

лни 
средства 

Нематеријал
ни средства 

во 
подготовка 

Вложувања во 
нематеријални

те средства 
земени под  

закуп Вкупно   

  Сегашна сметководствена вредност на:               
 

  
    на 31 декември 20___ (претходна 
година)               

 
  

    на 31 декември 20___ (тековна 
година)               

     
        Види:                 

  МСС 38.118, МСС 36.126                 

  поглавје 3.11.5 од методологијата                  
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4. Белешката 38 се менува и гласи: 
 

38 
Посебна резерва и 
резервирања               

                  

                  

во илјади денари 

Посебна 
резерва за 

вонбилансни 
кредитни 

изложености 

Резервирања 
за 

потенцијалнит
е обврски врз 

основа на 
судски 

спорови  

Резервирања 
за пензиите 

и за други 
користи за 

вработените 

Резервирања за 
преструктурира-

њето 

Резервирања 
за 

неповолните 
договори 

Останати 
резервирања Вкупно 

                  

  
Состојба на 1 јануари 20___ 
(претходна година)               

  
дополнителни резервирања во 

текот на годината               

  
(искористени резервирања во 

текот на годината)               

  

(ослободување на 
резервирањата во текот на 
годината)               

       ефект од курсни разлики                

  
Состојба на 31 декември 
20____ (претходна година)                

                  

  
Состојба на 1 јануари 20___ 
(тековна година)               
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дополнителни резервирања во 

текот на годината               

  
(искористени резервирања во 

текот на годината)               

  

(ослободување на 
резервирањата во текот на 
годината)               

       ефект од курсни разлики                

  
Состојба на 31 декември 
20____ (тековна година)               

                  

                  

Види:               

  МСС 37.84, 37.85               

  поглавје 4.7.4 од методологијата                
 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 

О бр. 02-15/X-3/2011 Гувернер  
27.10.2011 година  и претседавач 
Скопје на Советот на Народната банка на 

Република Македонија 

 Димитар Богов 

  

    
                                                         
       


