
Народна банка на Република Македонија

Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива

Категорија на податоци Периодичност Рок на објавување 30.09 31.12

1.  Биланс на состојба квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март        

(Т + 90 дена)

2.  Биланс на успех квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

3. Податоци по банка (кредити, депозити и актива) квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

4. Преглед на банки по групи квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

5. Кредитна изложеност квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март        

(Т + 90 дена)

6. Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на 

кредитен ризик 
квартално

најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март        

(Т + 90 дена)

7. Показатели за профитабилноста на банките квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

8. Основни показатели за работењето на банките квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

30 ноември 

(Т+60 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

9. Показатели за адекватноста на капиталот на банките квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

28 декември 

(Т+90 дена)

29 март         

(Т + 90 дена)

10. Индикатори за финансиска стабилност квартално
најдоцна до 

(Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)

28 декември 

(Т+90 дена)

29 март        

(Т + 90 дена)

Забелешка:
1/
 Сите датуми се очекувани датуми на објавување на податоците за банките и се предмет на промена.

2/ 
Податоците се однесуваат за сите банки коишто од гувернерот на Народната банка на Република Македонија добиле дозвола за основање и работа. 

А. БАНКАРСКИ СИСТЕМ

I. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

КАЛЕНДАР НА ОБЈАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
/1,2,3

3/
 Т се однесува на кварталниот датум, пришто Т+90 дена се однесува на податоците со состојба на 31.12., како и на показателите за адекватноста на 

капиталот на банките и на индикаторите за финансиска стабилност.


