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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2636. 

Врз основа на член 7-а  став 3 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 

(“Службен весник на Република Македонија“  бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13,163/13, 38/14 , 166/14 , 116/15, 

193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ  НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Во Правилникот за  формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни мате-

рии во патниот сообраќај (“Службен весник на Република Македонија“ бр.126/10, 46/12 и 183/16)  во членот 2 

ставoвите  2 , 3 и 4 се бришат.  

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 2 и 3. 

 

Член 2 

Прилогот  се заменува со нов Прилог кој е  составен дел на овој правилник.  

 

Член 3                                                           

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Северна  Македонија.“  

                                                                                                      

                   Бр. 01-6996/1                             Министер 

             31 јули 2019 година                            за транспорт и врски, 

                        Скопје                             Горан Сугарески, с.р. 

 

 



16 август 2019  Бр. 170 - Стр. 3 
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16 август 2019  Бр. 170 - Стр. 5 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2637. 
Врз основа на член 46 став 1 точка в) и член 184 

точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и бр. 83/2018), постапувај-
ќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје бр. 03-3495/2 од 9.7.2019 година, 
Комисијата за хартии од вредност на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 7.8.2018 годи-
на донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за изме-

нување и дополнување на Тарифата на услугите што ги 
врши Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и 
корисниците на неговите услуги број 02-3494/1 од 
5.7.2019 година и на Одлуката број 02-3494/4 од 
29.7.2019 година за измена на Одлуката број 02-3494/1.  

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија да достави 
пречистен текст на Тарифата на услугите што ги врши 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и ко-
рисниците на неговите услуги во кој ќе бидат импле-
ментирани новите тарифни ставки предвидени со одлу-
ките од точка 1 на ова Решение.  

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП1 08-63     Комисија за хартии од вредност 

7 август 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2638. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009 
бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и 
бр. 23/2016), постапувајќи по Барањето на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови КД Фондови 
АД Скопје од 22.7.2019 година, Комисијата за хартии 
од вредност на Република Северна Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 7.8.2019 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА одобрение на измените и дополнува-

њата на Статутот на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје, односно 
на пречистениот текст на Статутот од број 02-62/1 од 
15.07.2019 година. 

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлука број 02-57/1 од 
05.07.2019 година за измени и дополнувања на Стату-
тот на Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови КД Фондови АД Скопје, донесена од страна на 

Собранието на акционери на Друштвото за управување 
со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје на 
ден 5.7.2019 година.  

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП1 08-66     Комисија за хартии од вредност 

7 август 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

2639. 
Врз основа на членовите 158-s точка 1) и 122 став 

(1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 
198/2018) и („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница 
одржана на 7.8.2019 година, донесe 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕТАЛНА СОД-
РЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на фи-

нансиските извештаи и детална содржина на годишни-
от извештај за работењето на друштвата за осигурува-
ње и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 
5/11, 41/11, 64/11, 187/13 и 61/16), се менува Прилогот 
3 Упатство за пополнување на финансискитe извештаи 
со нов Прилог 3 Упатство за пополнување на финан-
сиските извештаи: 
 

ПРИЛОГ 3 
 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАН-

СИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 

(БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 
 
1.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на 

состојба) се искажуваат средствата, обврските и капи-
талот на друштвата за осигурување на денот на 
пресметковниот период односно на денот на претход-
ниот пресметковен период. 

При составување на Извештајот за финансиска сос-
тојба (Билансот на состојба) во колоната 4 се внесуваат 
податоци за тековната деловна година а во колоната 5 
се внесуваат податоци за претходната деловна година. 

 
1.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ на поеди-

нечните позиции во Извештајот за финансиска сос-
тојба (Билансот на состојба) 

 
АКТИВА 
Позицијата бр. 001 со назив А - НЕМАТЕРИЈАЛ-

НИ СРЕДСТВА - претставува збир од вредноста иска-
жана на позициите бр. 002 и 003. Оваа позиција се од-
несува на средства во нематеријален облик кои се ко-
ристат во работењето, за кои е отежнато предвидува-
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њето на нивниот век на употреба, нивната преносли-
вост, како и мерењето на идната економска корист. Не-
материјални облици на средства се: гудвил, трошоци за 
развој, концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци, 
софтвер и останати слични права. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на групата конта 00. 

Позицијата бр. 002 со назив А (1) - Гудвил се одне-
сува на вредноста на гудвил-от стекнат преку деловно 
спојување кој сметководствено се третира во соглас-
ност со МСФИ 3 - Деловни комбинации. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на контото 000. 

Позицијата бр. 003 со назив А (2) - Останати нема-
теријални средства се однесува на трошоци за развој, 
концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци, софтвер 
и останати слични права. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контата 001, 002, 003, 004 и 
009. 

Позицијата бр. 004 со назив Б - ВЛОЖУВАЊА 
претставува збир од вредноста искажана на позициите 
бр. 005, 013, 021 и 041. Се однесува на сите вложувања 
на друштвото за осигурување, независно од изворите 
на средства (вложувања на средствата кои ја покриваат 
математичката резерва, вложувања на средствата кои 
ги покриваат техничките резерви или вложувања од ка-
питалот). На оваа позиција се искажува и вредноста на 
вложувањата на друштвото во друштва во група - под-
ружници, придружени друштва и заеднички контроли-
рани ентитети. 

Позицијата бр. 005 со назив Б I - ЗЕМЈИШТЕ, 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИ-
ЈАЛНИ СРЕДСТВА претставува збир од вредноста 
искажана на позициите бр. 006 и 009. 

Земјиште, градежни објекти и останати материјал-
ни средства се материјални вложувања кои служат за 
вршење на дејноста, но и такви кои не служат за врше-
ње на дејноста, од кои се очекува да имаат корисен век 
подолг од една година. 

Земјиштето, градежните објекти и останатите мате-
ријални средства, без разлика дали се за вршење на деј-
ност или не, се мерат според нивната набавна вредност, 
намалена за акумулираната амортизација и за акумули-
раните загуби поради обезвреднување. 

Друштвото за осигурување кое се стекнало со зем-
јиште, градежни објекти и останати средства има об-
врска веднаш по стекнувањето, да ангажира незави-
сен/ни проценител/и кој/кои ќе изврши/ат проценка на 
земјиштето, градежните објекти и останатите средства. 
При проценката може да се применат повеќе од една 
методологија кои може да резултираат со различни 
проценети вредности. 

Агенцијата за супервизија на осигурување може да 
ангажира независен/ни проценител/и кој/кои ќе из-
врши/ат проценка на земјиштето, градежните објекти и 
останатите средства на друштвото за осигурување. 
Трошоците за проценката се на товар на друштвото за 
осигурување. 

Друштвото за осигурување е должно да ја признае 
и евидентира во сметководството најниската вредност 
помеѓу добиените проценети вредности и сметковод-
ствената вредност на датумот на проценка.  

Разликата помеѓу пониската проценета вредност и 
сметководствената вредност на датумот на проценка на 
земјиштето, градежните објекти и останатите матери-
јални средства друштвото за осигурување ја признава 
во согласност со сметководствените правила за призна-
вање на загуби поради обезвреднување во пресметков-
ниот период кога го добило извештајот за извршена 
проценка. 

Доколку најниската проценета вредност е повисока 
од сметководствената вредност, друштвото за осигуру-
вање ја признава сметководствената вредност, а инфор-
мацијата за извршена проценка ја објавува во белешки-
те од финансиските извештаи на крајот на годината. 

Во однос на поимите кои се користат во овој пра-
вилник, како и за останатите барања кои не се предмет 
на регулирање во овој правилник, а се однесуваат на 
признавањето, последователното мерење и обелодену-
вањето за земјиште, градежни објекти и останати мате-
ријални средства се применуваат соодветните меѓуна-
родни сметководствени стандарди и меѓународните 
стандарди за финансиско известување кои се однесува-
ат на Недвижности, постројки и опрема и Вложувања 
во недвижности. 

Позицијата бр. 006 со назив Б I (1) - Земјиште и 
градежни објекти кои служат за вршење на дејноста 
претставува збир од вредноста искажана на позициите 
бр. 007 и 008 и се однесува на земјиште и градежни об-
јекти кои друштвото за осигурување ги користи при 
вршење на својата дејност. 

На позицијата бр. 007 со назив Б I (1.1) - Земјиште 
се искажува износот евидентиран на контото 010, како 
и дел од вредноста искажана на контата 013, 014, 015 и 
016. 

На позицијата бр. 008 со назив Б I (1.2) - Градежни 
објекти се искажува износот евидентиран на контото 
011, како и дел од вредноста искажана на контата 013, 
014, 015 и 016. 

Позицијата бр. 009 со назив Б I (2) - Земјиште, 
градежни објекти и останати средства кои не слу-
жат за вршење на дејноста претставува збир од вред-
носта искажана на позициите бр. 010, 011 и 012. 

На позицијата бр. 010 со назив Б I (2.1) - Земјиште 
се искажува износот евидентиран на контото 020, како 
и дел од вредноста искажана на контата 023, 024 и 025. 

На позицијата бр. 011 со назив Б I (2.2) - Градежни 
објекти се искажува износот евидентиран на контото 
021, како и дел од вредноста искажана на контата 023, 
024 и 025. 

На позицијата бр. 012 со назив Б I (2.3) - Останати 
материјални средства се искажува износот евиденти-
ран на контата 022 и 029, како и дел од вредноста иска-
жана на контата 023, 024 и 025. 

Позицијата бр. 013 со назив Б II - ФИНАНСИСКИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА -ПОД-
РУЖНИЦИ,   ПРИДРУЖЕНИ   ДРУШТВА   И   ЗА-
ЕДНИЧКИ   КОНТРОЛИРАНИ   ЕНТИТЕТИ прет-
ставува збир од вредноста искажана на позициите бр. 
014, 015, 016, 017, 018, 019 и 020. Оваа позиција ги оп-
фаќа финансиски вложувања во друштва во група - 
подружници, придружени друштва и заеднички кон-
тролирани ентитети. На оваа позиција се искажува 
вредноста на вложувањата на друштвото за осигурува-
ње во други друштва во кои друштвото за осигурување 
поседува акции со право на глас и удели во износ пого-
лем од 50% сопственост, односно права на управување 
во друштвото со што се остварува мнозинско учество 
во друштвото. Овие вложувања друштвото за осигуру-
вање ги вреднува и прикажува во согласност со МСС 
27 - Консолидирани и посебни финансиски извештаи. 
Во вложувања на друштвото за осигурување во прид-
ружени друштва се прикажуваат вложувањата на 
друштвото за осигурување во други друштва во кои 
друштвото поседува акции со право на глас и удели од 
20% до 50% сопственост, односно право на управување 
во друштвото, со што се остварува значајно учество во 
работењето и деловната политика на друштвото чии 
акции и удели се стекнати. Овие вложувања друштвото 
ги искажува и вреднува во своите финансиски извеш-
таи во согласност со МСС 28 - Вложувања во придру-
жени ентитети. На истата позиција се прикажуваат и 
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вложувањата во друштва во кои друштвото за осигуру-
вање има учество. Овие вложувања друштвото за оси-
гурување ги искажува и вреднува во согласност со 
МСС 31 - Учества во заеднички вложувања. 

На позицијата бр. 014 со назив Б II (1) - Акции, 
удели и останати сопственички инструменти од 
вредност во друштва во група - подружници се иска-
жува износот евидентиран на контата 03002, 03012, 
03022 и 03032. 

На позицијата бр. 015 со назив Б II (2) - Должнич-
ки хартии од вредност кои ги издале друштва во 
група - подружници и заеми на друштвата во група - 
подружници се искажува износот евидентиран на кон-
тата 03000,03001, 03003,03010,03011, 03013, 
03020,03021, 03023, 03030,03031 и 03033. 

На позицијата бр. 016 со назив Б II (3) - Акции, 
удели и останати сопственички инструменти од 
вредност во придружени друштва се искажува изно-
сот евидентиран на контата 03102,03112,03122 и 03132. 

На позицијата бр. 017 со назив Б II (4) - Должнич-
ки хартии од вредност кои ги издале придружени 
друштва и заеми на придружени друштва се искажува 
износот евидентиран на контата 03100, 03101, 03103, 
03110, 03111, 03113, 03120, 03121, 03123, 03130, 03131 
и 03133. 

На позицијата бр. 018 со назив Б II (5) - Останати 
финансиски вложувања во друштва во група - под-
ружници се искажува износот евидентиран на контата 
03004, 03009, 03014, 03019, 03024, 03029, 03034 и 
03039. 

На позицијата бр. 019 со назив Б II (6) - Останати 
финансиски вложувања во придружени друштва се  
искажува  износот евидентиран  на  контата 03104, 
03109, 03114, 03119, 03124,03129, 03134 и 03139. 

На позицијата бр. 020 со назив Б II (7) - Вложува-
ња во заеднички контролирани ентитети се искажу-
ва износот евидентиран на контото 032. 

Позицијата бр. 021 со назив Б III - ОСТАНАТИ 
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА претставува збир на 
вредноста искажана на позицијата бр. 022, 025, 030, 
035 и 040. Оваа позиција се однесува на вложувањата 
на друштвата за осигурување во финансиски инстру-
менти и финансиски средства, класифицирани во чети-
ри портфолија, со цел остварување приход. Сметковод-
ствениот третман на овие вложувања е во согласност 
со МСС - 39 - Финансиски инструменти: признавање и 
мерење. На оваа позиција се искажува износот евиден-
тиран на групите конта 04, 05, 06, 07 и 08. 

Позицијата бр. 022 со назив Б III (1) - Финансиски 
вложувања кои се чуваат до достасување претставу-
ва збир на вредноста искажана на позицијата бр. 023 и 
024. На истата се искажува вредноста на финансиските 
вложувања на друштвото за осигурување во хартии од 
вредност и други финансиски инструменти кои друш-
твото за осигурување во согласност со МСС 39 - Фи-
нансиски инструменти, признавање и мерење и со сво-
јата деловна политика, ги класифицирало во финансис-
ки средства кои се чуваат до достасување. Во оваа ка-
тегорија друштвото за осигурување може да ги класи-
фицира инструментите кои имаат фиксни или опреде-
лени плаќања и фиксно достасување и кои друштвото 
има намера и можност да ги чува до достасување, ос-
вен оние кои друштвото за осигурување при почетното 
признавање ги определило по објективна вредност пре-
ку билансот на успех, оние кои друштвото за осигуру-
вање ги класифицирало како расположливи за продаж-
ба и оние кои ја исполнуваат дефиницијата за заеми и 
побарувања во согласност со МСС 39 -Финансиски 
инструменти, признавање и мерење. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на групата конта 04. 

На позицијата 023 со назив Б III (1.1.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување до ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување до една година класифицирани како чува-
ни до достасување. На оваа позиција се искажува изно-
сот евидентиран на контата 040000, 040010, 040100, 
040110, 040200, 040210, 040290, 041000, 041010, 
041100, 041110, 041200, 041210, 041290, 042000, 
042010, 042100, 042110, 042200, 042210, 042290, 
043000, 043010, 043100, 043110, 043200, 043210 и 
043290. 

На позицијата 024 со назив Б III (1.2.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување над ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување над една година, класифицирани како чу-
вани до достасување. На оваа позиција се искажува 
вредноста искажана на контата 040001, 040011, 040101, 
040111, 040201, 040211, 040291, 041001, 041011, 
041101, 041111, 041201, 041211, 041291, 042001, 
042011, 042101, 042111, 042201, 042211, 042291, 
043001, 043011, 043101, 043111, 043201, 043211 и 
043291. 

Позицијата бр. 025 со назив Б III (2) - Финансиски 
вложувања расположливи за продажба претставува 
збир на вредноста искажана на позиција бр. 026, 027, 
028 и 029. На истата се искажува вредноста на финан-
сиските вложувања на друштвото за осигурување во 
хартии од вредност и други финансиски инструменти 
(кои, во согласност со МСС 39 - Финансиски инстру-
менти - признавање и мерење и со својата деловната 
политкика, друштвото за осигурување ги класифицира 
во финансиски средства расположливи за продажба. Со 
оваа позиција се опфатени инструментите кои не се чу-
ваат до доспевање и кои не се чуваат за тргување, од-
носно оние за кои не е позната намерата при купување-
то (може да се предмет на продажба или може да се чу-
ваат до доспевање). На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на групата конта 05. 

На позицијата 026 со назив Б III (2.1.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување до ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување до една година класифицирани како рас-
положливи за продажба. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контата 050000, 050010, 
050100, 050110, 050200, 050210, 050290, 051000, 
051010, 051100, 051110, 051200, 051210, 051290, 
052000, 052010, 052100, 052110, 052200, 052210, 
052290, 053000, 053010, 053100, 053110, 053200, 
053210 и 053290. 

На позицијата 027 со назив Б III (2.2.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување над ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување над една година класифицирани како рас-
положливи за продажба. На оваа позиција се искажува 
вредноста искажана на контата 050001, 050011, 050101, 
050111, 050201, 050211, 050291, 051001, 051011, 
051101, 051111, 051201, 051211, 051291, 052001, 
052011, 052101, 052111, 052201, 052211, 052291, 
053001, 053011, 053101, 053111, 053201, 053211 и 
053291. 
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На позицијата 028 со назив Б III (2.3.) - Акции, 
удели и останати сопственички инструменти се ис-
кажува вредноста на вложувањата на друштвото за 
осигурување во сопственички инструменти (акции и 
удели) класифицирани како расположливи за про-
дажба. На оваа позиција се искажува вредноста иска-
жана на контата 050002, 050012, 050212, 050292, 
051002, 051012, 051202, 051212, 051292, 052002, 
052012, 052212, 052292, 053002, 053012, 053202, 
053212 и 053292. 

На позицијата 029 со назив Б III (2.4.) - Акции и 
удели во инвестициски фондови се искажува вред-
носта на вложувањата на друштвото за осигурување во 
акции и удели во инвестициски фондови класифицира-
ни како расположливи за продажба. На оваа позиција 
се искажува вредноста искажана на контата 05022, 
05122, 05222 и 05322. 

Позицијата бр. 030 со назив Б III (3) - Финанасис-
ки вложувања за тргување претставува збир на вред-
носта искажана на позицијата бр. 031, 032, 033 и 034. 
На истата се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти кои друштвото за оси-
гурување, во согласност со МСС 39 и со својата делов-
на политика, ги класифицирало во финансиски сред-
ства кои се чуваат за тргување (по објективна вредност 
преку билансот на успех). На оваа позиција се искажу-
ва износот евидентиран на групата конта 06. 

На позицијата 031 со назив Б III (3.1.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување до ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување до една година, класифицирани во порт-
фолиото за тргување. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контата 060000, 060010, 060100, 
060110, 060200, 060210, 060290, 061000, 061010, 
061100, 061110, 061200, 061210, 061290, 062000, 
062010, 062100, 062110, 062200, 062210, 062290, 
063000, 063010, 063100, 063110, 063200, 063210 и 
063290. 

На позицијата 032 со назив Б III (3.2.) - Должнич-
ки хартии од вредност со рок на достасување над ед-
на година се искажува вредноста на вложувањата на 
друштвото за осигурување во должнички инструменти 
(обврзници, државни записи, комерцијални записи и 
др. хартии од вредност со фиксен принос) со рок на 
достасување над една година, класифицирани во порт-
фолиото за тргување. На оваа позиција се искажува 
вредноста искажана на контата 060001, 060011, 060101, 
060111, 060201, 060211, 060291, 061001, 061011, 
061101, 061111, 061201, 061211, 061291, 062001, 
062011, 062101, 062111, 062201, 062211, 062291, 
063001, 063011, 063101, 063111, 063201, 063211 и 
063291. 

На позицијата 033 со назив Б III (3.3.) - Акции, 
удели и останати сопственички инструменти се ис-
кажува вредноста на вложувањата на друштвото за 
осигурување во сопственички инструменти (акции и 
удели), класифицирани во портфолиото за тргување. 
На оваа позиција се искажува вредноста искажана на 
контата 060002, 060012, 060212, 060292, 061002, 
061012, 061202, 061212, 061292, 062002, 062012, 
062212, 062292, 063002,063012, 063202, 063212 и 
063292. 

На позицијата 034 со назив Б III (3.4.) - Акции и 
удели во инвестициски фондови се искажува вред-
носта на вложувањата на друштвото за осигурување во 
акции и удели во инвестициски фондови класифицира-
ни во портфолиото за тргување. На оваа позиција се 
искажува вредноста искажана на контата 06022, 06122, 
06222 и 06322. 

Позицијата бр. 035 ознака Б III (4) - Депозити, зае-
ми и останати пласмани претставува збир на вредноста 
искажана на позиција бр. 036, 037, 038 и 039. На истата 
се искажува вредноста на вложувањата на друштвата 
за осигурување во депозити (краткорочни и долго-
рочни) во банки и останати кредитни институции, да-
дени заеми (вклучувајќи ги депозитите и заемите со де-
визна клаузула, краткоточни и долгорочни), побарува-
њата по основ на дадени гаранции и останати 
пласмани. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на групата конта 08. 

На позицијата бр. 036 со назив Б III (4.1.) - Дадени 
депозити се искажува износот евидентиран на контото 
080. 

На позицијата бр. 037 со назив Б III (4.2.) - Заеми 
обезбедени со хипотека се искажува износот евиден-
тиран на контото 0810. 

На позицијата бр. 038 со назив Б III (4.3.) - Остана-
ти заеми се искажува износот евидентиран на контото 
0811. 

На позицијата бр. 039 со назив Б III (4.4.) - Остана-
ти пласмани се искажува износот евидентиран на кон-
тата 083 и 089. 

Позицијата бр. 040 со назив Б III (5) - Дериватив-
ни финансиски инструменти се однесува на дерива-
тивните финансиски инструменти чувани за тргување, 
вградените деривативи и деривативните финансиски 
инструменти чувани за управување со ризик. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на групата 
конта 07. 

Позицијата бр. 041 со назив Б IV - ДЕПОЗИТИ 
НА ДРУШТВАТА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕ-
ДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИ-
ГУРУВАЊЕ се однесува на износи на побарувања на 
друштва за осигурување кои вршат работи на активно 
реосигурување по основ на депозити дадени на друш-
тва цеденти. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на контото 133. 

Позицијата бр. 042 со назив В - ДЕЛ ЗА СООСИ-
ГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО 
ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ претставува збир на вред-
носта искажана на позиција бр. 043, 044, 045, 046, 047, 
048 и 049. На оваа позиција се искажува износот на де-
лот за реосигурување во бруто техничките резерви кој 
заедно со нето износот на технички резерви го сочину-
ваат бруто износот на техничките резерви искажан на 
соодветна позиција од Пасивата на Билансот на состој-
ба - Технички резерви. 

На позицијата бр. 043 со назив В (1) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто резервата за 
преносна премија се искажува делот за реосигурува-
ње во вкупните бруто резерви за преносни премии. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 6001. 

На позицијата бр. 044 со назив В (2) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто математичка 
резерва се искажува делот за реосигурување во вкуп-
ната бруто математичка резерва. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контото 6011. 
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На позицијата бр. 045 со назив В (3) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто резервите за 
штети се искажува делот за реосигурување во вкупни-
те бруто резерви за штети. На оваа позиција се искажу-
ва износот евидентиран на контата 6031 и 6041. 

На позицијата бр. 046 со назив В (4) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто резервите за бо-
нуси и попусти се искажува делот од реосигурување 
во вкупните бруто технички резерви кои се однесуваат 
на резервите за бонуси и попусти и искажува износ 
евидентиран на контото 6051. 

На позицијата бр. 047 со назив В (5) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто еквилизациона-
та резерва се искажува делот од реосигурување во 
вкупните бруто технички резерви кои се однесуваат на 
резервите за бонуси и попусти и искажува износ еви-
дентиран на контото 6061. 

На позицијата бр. 048 ознака В (6) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто останати тех-
нички резерви се искажува делот од реосигурување во 
вкупните бруто останати технички резерви. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на контата 
6071. 

На позицијата бр. 049 ознака В (7) - Дел за сооси-
гурување и реосигурување во бруто техничките ре-
зерви за осигурување на живот каде ризикот од вло-
жување е на товар на осигуреникот се искажува де-
лот за реосигурување во вкупните бруто технички ре-
зерви кои се издвојуваат по однос на договори за оси-
гурување на живот каде инвестицискиот ризик е на то-
вар на осигуреникот. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 6021. 

Позицијата бр. 050 со назив Г - ФИНАНСИСКИ 
ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО 
ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГО-
ВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) ги опфаќа финансиските 
вложувања кои се искажуваат, признаваат и вреднуваат 
во согласност со МСС 39 -Финансиски инструменти: 
признавање и мерење, донесената сметководствена по-
литика како и во согласност со одредбите од договорот 
за осигурување. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на групата конта 09. 

Позицијата 051 со назив Д - ОДЛОЖЕНИ И ТЕ-
КОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА претставува збир на 
износот искажан на позициите 052 и 053. 

Позицијата 052 со назив Д (1) - Одложени даночни 
средства се однесува на износот на данок на добивка 
кој може да се надомести во наредните периоди како 
привремени разлики кои можат да се одбијат, како и 
пренесени неискористени даночни ослободувања или 
загуби кои сметководствено се вреднуваат во соглас-
ност со МСС 12 - Данок на добивка. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 198. 

Позицијата 053 со назив Д (2) - Тековни даночни 
средства се однесува на износот на данок на добивка 
кој треба да се плати на добивката која е предмет на 
оданочување за тековниот пресметковен период која 
сметководствено се вреднува во согласност со МСС 12 
- Данок на добивка. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 170. 

Позицијата бр. 054 со назив Д - ПОБАРУВАЊА 
претставува збир на вредноста искажана на позиција 
бр. 055, 059, 063 и 067. 

Позицијата бр. 055 со назив Д I - ПОБАРУВАЊА 
ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
претставува збир на вредноста искажана на позиција 
бр. 056, 057 и 058. Истата ги опфаќа побарувањата од 
осигурениците и побарувањата од застапниците, од-
носно посредниците во осигурувањето. 

Позицијата бр. 056 со назив Д I (1) - Побарувања 
од осигуреници ги опфаќа побарувањата на друштвото 
за осигурување по основ на премија за осигурување од 

осигуреници по основ на сите склучени договори за 
осигурување. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на контата 120, 121 и дел од вредноста ис-
кажана на конто 129. 

Позицијата бр. 057 со назив Д I (2) - Побарувања 
од посредници ги опфаќа побарувањата на друштвото 
за осигурување по основ на премија за осигурување од 
застапници, односно посредници по основ на склуче-
ните договори за осигурување и поврат на провизија по 
основ на склучени договори за осигурување. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на конто 
122 и дел од вредноста искажана на конто 129. 

Позицијата бр. 058 со назив Д I (3) - Останати по-
барувања од непосредни работи на осигурување ги оп-
фаќа останатите побарувања од непосредни работи на 
осигурување на друштвото за осигурување. На оваа по-
зиција се искажува износ евидентиран на конто 128 и 
дел од вредноста искажана на конто 129. 

Позицијата бр. 059 со назив Д II - ПОБАРУВАЊА 
ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИ-
ГУРУВАЊЕ - претставува збир на вредноста искажа-
на на позиција бр. 060, 061 и 062 и ги опфаќа побарува-
њата на друштвото за осигурување, односно реосигу-
рување по основ на премија за соосигурување и реоси-
гурување, по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување и реосигурување и останати побарува-
ња од работи на соосигурување и реосигурување. 

Позицијата бр. 060 со назив Д II (1) - Побарувања 
по основ на премија за соосигурување и реосигуру-
вање ги опфаќа побарувањата по основ премија за соо-
сигурување и активно реосигурување. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контата 130, 131, 
132 и дел од вредноста искажана на конто 139. 

Позицијата бр. 061 со назив Д II (2) - Побарувања 
по основ на учество во надомест на штети од сооси-
гурување и реосигурување ги опфаќа побарувањата 
по учество во надомест на штети од работи на соосигу-
рување и активно реосигурување. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контата 140, 141, 142 
и дел од вредноста искажана на конто 149. 

Позицијата бр. 062 со назив Д II (3) - Останати по-
барувања од работи на соосигурување и реосигуру-
вање ги опфаќа останатите побарувања по основ на ра-
боти на соосигурување и реосигурување. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на конто 138 и 
дел од вредноста искажана на контата 139, 148 и 149. 

Позицијата бр. 063 со назив Д III - ОСТАНАТИ 
ПОБАРУВАЊА претставува збир на вредноста иска-
жана на позиција бр. 064, 065 и 066 и ги опфаќа поба-
рувањата од други работи на осигурување, побарува-
њата по основ на приноси од вложувања и останатите 
побарувања. 

Позицијата бр. 064 со назив Д III (1) - Останати 
побарувања од непосредни работи на осигурување 
ги опфаќа побарувањата на друштвото за осигурување 
по основ на право на регрес, побарувања од други 
друштва за осигурување по основ на услужно исплате-
ни штети, побарувањата по основ на надомест за ус-
лужно исплатени штети, побарувања од Гарантен фонд 
по основа на штети предизвикани од непознати и нео-
сигурени моторни возила, побарувањата по основ на 
провизија од реосигурување, побарувања по основ на 
дадени аванси и останати побарувања. На оваа позици-
ја се искажува износот евидентиран на групата конта 
15. 

Позицијата бр. 065 со назив Д III (2) - Побарувања 
по основ на финансиски вложувања ги опфаќа поба-
рувањата на друштвото за осигурување по основ на ка-
мати, дивиденди, учество во добивка, приходи од на-
емнини и слично. На оваа позиција се искажува изно-
сот евидентиран на групата конта 16. 
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Позицијата бр. 066 со назив Д III (3) - Останати 
побарувања ги опфаќа останатите побарувања од ра-
ботењето, како што се побарувања по основ на даноци, 
побарувања од вработени, побарувања од купувачи, 
побарувања по основ на дадени депозити, аванси и кау-
ции и останататите побарувања од работењето. На оваа 
позиција се искажува износ евидентиран на контата 
171, 172, 173, 174, 175, 179, како и дел од вредноста 
евидентирана на конто 178. 

Позицијата бр. 067 со назив Д IV - ПОБАРУВА-
ЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН 
КАПИТАЛ се однесува на побарувања за капитал кој 
уште не е уплатен (во целост или делумно) од страна 
на акционерите при емисија на акции на друштвото за 
осигурување. На оваа позиција се искажува дел од из-
носот евидентиран на контото 178. 

Позицијата бр. 068 со назив Е - ОСТАНАТИ 
СРЕДСТВА претставува збир на вредноста искажана 
на позиција бр. 069, 072 и 077. 

Позицијата бр. 069 со назив Е I - МАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗА ДЕЈ-
НОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ) претставува збир на вредноста искажана на 
позиција бр. 070 и 071. 

Позицијата бр. 070 со назив Е I (1) - Опрема се од-
несува на опремата која друштвото за осигурување ја 
користи за вршење на дејноста. На оваа позиција се ис-
кажува износот евидентиран на контото 012, како и дел 
од вредноста искажана на контата 013, 014, 015 и 016. 

Позицијата бр. 071 со назив Е I (2) - Останати ма-
теријални средства. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 019 како и дел од вред-
носта искажана на контата 013, 014, 015 и 016. 

Позицијата бр. 072 со назив Е II - ПАРИЧНИ 
СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВА-
ЛЕНТИ претставува збир на вредноста искажана на 
позиција бр.073, 074, 075 и 076. 

Позицијата бр. 073 со назив Е II (1) - Парични 
средства во банка се однесува на парични средства на 
друштвото за осигурување на деловни сметки во банки 
овластени за вршење платен промет. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контата 100, 102 и 
104. 

На позицијата бр. 074 со назив Е II (2) - Парични 
средства во благајна се искажува износ евидентиран 
на контата 103 и 105. 

Позицијата бр. 075 со назив Е II (3) - Издвоени па-
рични средства за покривање на математичка ре-
зерва се однесува на парични средства на друштвото 
за осигурување на посебни сметки отворени кај банки 
овластени за вршење на платен промет, преку кои 
друштвото за осигурување прима уплати и врши ис-
плати во врска со работи поврзани со средствата кои ја 
покриваат математичката резерва. На оваа позиција се 
искажува износ евидентиран на контото 101. 

Позицијата бр. 076 со назив Е II (4) - Останати па-
рични средства и парични еквиваленти ги опфаќа 
останати парични средства, чекови, меници и останати 
парични еквиваленти. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 106,109,110,111,112 и 
119. 

На позицијата бр. 077 со назив Е III - ЗАЛИХИ И 
СИТЕН ИНВЕНТАР се искажува износот евиденти-
ран на класата конта 3. 

Позицијата бр. 078 со назив Ж - АКТИВНИ ВРЕ-
МЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА се однесува на ак-
тивни временски разграничувања на друштвата за оси-
гурување на идни пресметковни периоди. Оваа позици-
ја претставува збир на вредноста искажана на позиција 
бр. 079, 080 и 081. На истата се искажуваат однапред 
пресметаните приходи, одложените трошоци и остана-
ти активни временски разграничувања. 

Позицијата бр. 079 со назив Ж (1) - Претходно 
пресметани приходи по основ на камати и наемни-
ни претставува активно временско разграничување на 
однапред пресметаните приходи по основ на камати и 
наемнини. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на збирно конто 190. 

Позицијата бр. 080 со назив Ж (2) - Одложени тро-
шоци за стекнување претставува активно временско 
разграничување на однапред платени трошоци за стек-
нување на осигурување. На оваа позиција се искажува 
износ евидентиран на збирно конто 192. 

Трошоците за стекнување се капитализираат и се 
одбиваат од трошоците во однос на признаениот при-
ход од премијата. За да се поврзат трошоците за стек-
нување со поврзаниот приход од премија, трошоците 
за стекнување се распределуваат по договори за осигу-
рување, односно по класи на осигурување, кои се кон-
зистентни со начинот на кој друштвото за осигурување 
ги признава приходите од полисираната премија, од-
носно се конзистентни со начинот на мерење на профи-
табилноста по класи на осигурување. Трошоците за 
стекнување кои не се амортизирани се класифицираат 
како средства. 

Друштвото за осигурување треба да утврди и ре-
довно да ажурира документирани процедури за начи-
нот на пресметка на одложените трошоци за стекну-
вање. Сметководственото признавање и промената на 
вредноста на одложените трошоци за стекнување мора 
да биде соодветно документирано. 

Позицијата бр. 081 со назив Ж (3) - Останати 
пресметани приходи и одложени трошоци се однесу-
ва на сите останати активни временски разграничувања 
на друштвото за осигурување. На оваа позиција се ис-
кажува износот евидентиран на збирните конта 191, 
193 и 199. 

Позицијата бр. 082 со назив З - НЕТЕКОВНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И 
ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ ги опфаќа вложувањата 
во материјални и нематеријални средства кои ги испол-
нуваат критериумите за класификација да се чуваат за 
продажба (или се вклучени во групата за отуѓување 
класифицирани како да се чуваат за продажба), во сог-
ласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чува-
ат за продажба и прекинати работења. На оваа позици-
ја се искажува износот евидентиран на контото 082. 

Позицијата бр. 083 со назив Ѕ - ВКУПНА АКТИ-
ВА претставува збир на сите позиции искажани во ак-
тивата, односно збир на вредноста искажана на позици-
те бр. 001, 004, 042, 050,051,054, 068, 078 и 082 
(А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З). 

Позицијата бр. 084 со назив И - ВОНБИЛАНСНА 
ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА се однесува на нереализи-
рани регресни побарувања, дадени емства и гаранции, 
хартии од вредност и потенцијални хартии од вред-
ност, вложувања и потенцијална добивка и останати 
активни вонбилансни ставки. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на збирните конта 990, 991, 
992, 993 и 994. 

 
ПАСИВА 
Позицијата бр. 085 со назив А - КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВИ претставува збир на вредноста искажана на од 
позиција бр. 086, 090, 091, 095, 101 и 103 а намалена за 
вредноста искажана на позициите 102 и 104. Истата се 
однесува на висината и износот на сопственичкиот ка-
питал на друштвото која е составена од износот на за-
пишан (акционерски) капитал, премија на емитирани 
акции (резерви на капитал), ревалоризациони резерви, 
нераспределена нето добивка или пренесена загуба и 
добивка или загуба за тековниот пресметковен период. 
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Позицијата бр. 086 со назив А I - ЗАПИШАН КА-
ПИТАЛ се однесува на запишаниот акционерски капи-
тал на друштвото за осигурување кој е потребно да се 
уплати во целост во пари и истиот не смее да биде по-
низок од износот утврден со закон. Оваа позиција прет-
ставува збир од вредноста искажана на позиција бр. 
087, 088 и 089. На оваа позиција се искажува износ 
евидентиран на контата 900, 901 и 902. 

На позицијата бр. 087 со назив А I (1) - Запишан 
капитал од обични акции се искажува износот еви-
дентиран на контото 900. 

На позицијата бр. 088 со назив А I (2) - Запишан 
капитал од приоритетни акции се искажува износот 
евидентиран на контото 901. 

На позицијата бр. 089 со назив А I (3) - Запишан а 
неуплатен капитал се однесува на капиталот кој се 
уште не е платен од страна на акционерите на друш-
твото за осигурување. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 902. 

Позицијата бр. 090 со назив А II - ПРЕМИИ НА 
ЕМИТИРАНИ АКЦИИ се однесува на делот од запи-
шаниот капитал на друштвото кој претставува износ 
кој се јавува како резултат на продажба на акции по по-
висока цена од нивната номинална вредност (капитал-
на резерва). Се однесува на разликата помеѓу номинал-
ната и продажната вредност на акциите. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на контата 910 и 
911. 

Позицијата бр. 091 со назив А III - РЕВАЛОРИЗА-
ЦИОНА РЕЗЕРВА претставува корекција на акцио-
нерскиот капитал, односно усогласување на акционер-
скиот капитал кое се врши во услови на инфлација со 
цел заштита на средствата на сопствениците. Ревалори-
зација претставува усогласување на номиналната вред-
ност на монетарните и немонетарните позиции на акти-
вата и акционерскиот капитал поради промена на цена-
та на производите. Ревалоризацијата произлегува од 
вредносното усогласување на поединечни ставки на 
средствата на друштвото за осигурување (недвиж-
ности, финансиски средства) во согласност со нивниот 
сметководствен третман, во согласност со МСС 39 - 
Финансиски инструменти: признавање и мерење и 
МСС 16: Недвижности, постројки и опрема. Оваа пози-
ција претставува збир од вредноста искажана на пози-
ција бр. 092, 093 и 094. 

Позицијата бр. 092 со назив А III (1) – Материјал-
ни средства претставува нереализирана добивка, од-
носно загуба која произлегува од вредносно усогласу-
вање на материјалните средства. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контото 931. 

Позицијата бр. 093 со назив А III (2) - Финансиски 
вложувања претставува нереализирана добивка/загуба 
која произлегува од вредносно усогласување на финан-
сиските вложувања класифицирани во портфолиото 
расположливи за продажба кои сметководствено се 
третирани во согласност со МСС 39 - Финансиски 
инструменти: признавање и мерење. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 932. 

Позицијата бр. 094 со назив А III (3) - Останати 
ревалоразициони резерви претставува нереализирана 
добивка/загуба која произлегува од вредносно усогла-
сување на останати средства (на пр. нематеријални 
средства). На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на контата 939 и 930. 

Позицијата бр. 095 со назив А IV - РЕЗЕРВИ се од-
несува на резерви на друштвата за осигурување) кои се 
издвојуваат од добивката на друштвото за осигурување 
по оданочување. Истите можат да бидат законски (об-
врски кои произлегуваат од закон), статутарни (во сог-
ласност со статутот на друштвото) и останати резерви 
во зависност од потребите на друштвото (освен ревало-
ризационите резерви). Оваа позиција претставува збир 

од вредноста искажана на позиција бр. 096, 097, 098 и 
100 а намалена за вредноста искажана на позицијата 
099. 

Позицијата бр. 096 со назив А IV (1) - Законски ре-
зерви се однесува на резервите на друштвото кои е 
должно да ги издвојува во согласност со член 70 од За-
конот за супервизија на осигурување. На оваа позиција 
се искажува износ евидентиран на контото 9210. 

Позицијата бр. 097 со назив А IV (2) - Статутарни 
резерви се однесува на резерви кои друштвото може 
да ги издвојува и користи само за намена одредена со 
Статутот на друштвото. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 9212. 

На позицијата бр. 098 со назив А IV (3) - Резерви 
за сопствени акции се искажува износот евидентиран 
на збирното конто 9211. 

На позицијата бр. 099 со назив А IV (4) - Откупени 
сопствени акции се искажува износот евидентиран на 
збирното конто 922. Оваа позиција претставува одбит-
на ставка на капиталот. 

Позицијата бр. 100 со назив А IV (5) - Останати 
резерви се однесува на останати резерви кои друштво-
то ги формира од нето добивката, во зависност од сво-
ите потреби. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на збирно конто 9213. 

Позицијата бр. 101 со назив А V - НЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕНА НЕТО ДОБИВКА се однесува на остварената 
добивка од претходни периоди пренесена во тековниот 
период. На оваа позиција се искажува износот евиден-
тиран на контото 940. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 940. 

Позицијата бр. 102 со назив А VI - ПРЕНЕСЕНА 
ЗАГУБА се однесува на остварената загуба од прет-
ходни периоди пренесена во тековниот период. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на контото 
941. 

Позицијата бр. 103 ознака А VII - ДОБИВКА ЗА 
ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД се одне-
сува на финансискиот резултат на друштвото остварен 
во последниот пресметковен период. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 950. 

Позицијата бр. 104 со назив А VIII (1) - ЗАГУБА 
ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД се 
однесува на остварената добивка во последниот 
пресметковен период. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 951. 

Позицијата бр. 105 со назив Б - СУБОРДИНИРА-
НИ ОБВРСКИ претставува обврска по субординирани 
(подредени) финансиски инструменти (на пр. суборди-
ниран заем). На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на контото 247. 

Позицијата бр. 106 со назив В - ТЕХНИЧКИ РЕ-
ЗЕРВИ - претставува збир од позиција бр. 107, 108, 
109, 110, 111 и 112 и се однесува на техничките резер-
ви на друштвото наменети за покривање на идните об-
врски по склучените договори за осигурување. На овие 
позиции се искажуваат бруто износи. 

Позицијата бр. 107 со назив В I - Бруто резерви за 
преносни премии се искажува бруто износот на резер-
ви за преносни премии. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 6000. 

Позицијата бр. 108 со назив В II - Бруто матема-
тичка резерва се искажува бруто износот на матема-
тичка резерва која друштвото е должно да ја издвојува 
по однос на договорите за осигурување на живот. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 6010. 
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Позицијата бр. 109 со назив В III - Бруто резерви 
за штети се искажува бруто износот на резерви за 
штети, односно резерви за пријавени а нерешени штети 
и резерви за настанати а непријавени штети. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на контата 
6030 и 6040. 

Позицијата бр. 110 со назив В IV - Бруто резерви 
за бонуси и попусти се искажува бруто износот на ре-
зерви за бонуси и попусти. На оваа позиција се искажу-
ва износ евидентиран на контото 6050. 

Позицијата бр. 111 со назив В V - Бруто еквилиза-
циона резерва се искажува бруто износот на еквилиза-
ционата резерва. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на контото 6060. 

Позицијата бр. 112 со назив В VI- Бруто останати 
технички резерви се искажува бруто износот на оста-
нати технички резерви. На оваа позиција се искажува 
износ евидентиран на контото 6070. 

На позицијата бр. 113 со назив Г - БРУТО ТЕХ-
НИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ 
КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИН-
ВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК се искажува бруто износ 
на техничките резерви во однос на договори кај кои 
осигуреникот го презема инвестицискиот ризик. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
то 6020. 

Позицијата бр. 114 со назив Д - ОСТАНАТИ РЕ-
ЗЕРВИ претставува збир од вредноста искажана на по-
зиција бр. 115 и 116. 

Позицијата бр. 115 со назив Д (1) - Резерви за вра-
ботени претставува издвојување на друштвото од до-
бивката после оданочување за пензии и слични об-
врски кон вработените. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контата 250, 251, 252 и дел од 
конто 259. 

Позицијата бр. 116 со назив Д (2) - Останати ре-
зерви претставува издвојување од добивката после 
оданочување според потребите на друштвото за осигу-
рување. На оваа позиција се искажува износ евиденти-
ран на контата 253, 254, 255 и дел од конто 259. 

Позицијата 117 со назив Ѓ - ОДЛОЖЕНИ И ТЕ-
КОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ претставува збир на 
износот искажан на позициите 118 и 119. 

Позицијата 118 со назив Ѓ (1) - Одложени даночни 
обврски се однесува на износот на данок на добивка 
кој треба да се плати во идниот период а кој се однесу-
ва на оданочиви привремени разлики. Сметководстве-
но се вреднуваат во согласност со МСС 12 - Данок на 
добивка. На оваа позиција се искажува износот евиден-
тиран на контото 295. 

Позицијата 119 со назив Ѓ (2) - Тековни даночни 
обврски се однесува на износот на данок на добивка 
кој треба да се плати на добивката која е предмет на 
одданочување за тековниот пресметковен период кои 
сметководствено се вреднуваат во согласност со МСС 
12 - Данок на добивка. Тековниот данок за тековниот и 
претходниот период треба да се признае како обврска 
во висина во која истиот не е платен. На оваа позиција 
искажува износот евидентиран на контото 280. 

На позицијата бр. 120 со назив Е - ОБВРСКИ КОИ 
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОС-
НОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ се ис-
кажува износот евидентиран на контото 212. 

Позицијата бр. 121 со назив Ж - ОБВРСКИ - прет-
ставува збир од позиција бр. 122, 126 и 130. 

Позицијата бр. 122 со назив Ж I - Обврски од 
непосредни работи на осигурување претставува збир 
од вредноста искажана на позиција бр. 123, 124 и 125 и 
се однесува на обврските кои произлегуваат од вршење 
работи на осигурување на друштвото за осигурување, 
односно обврски по основ на исплата на штети. 

На позицијата 123 со назив Ж I (1) - Обврски спре-
ма осигуреници се искажува износот евидентиран на 
контата 200 и 201. 

На позицијата 124 со назив Ж I (2) - Обврски спре-
ма застапници и посредници се искажува износот 
евидентиран на контото 202. 

На позицијата 125 со назив Ж I (3) - Останати об-
врски од непосредни работи на осигурување се иска-
жува износот евидентиран на контото 209. 

Позицијата бр. 126 со назив Ж II - Обврски од ра-
боти на соосигурување и реосигурување претставува 
збир од вредноста искажана на позицијата бр. 127,128 
и 129 и се однесува на обврските по основ на премија 
за соосигурување и реосигурување, обврските по основ 
на учество во надомест на штети и останати обврски 
кои произлегуваат од работи на соосигурување и рео-
сигурување. 

На позицијата 127 со назив Ж II (1) - Обврски по 
основ на премија за соосигурување и реосигурување 
се искажува износот евидентиран на контата 210 и 211. 

На позицијата 128 со назив Ж II (2) - Обврски по 
основ на учество во надомест на штети се искажува 
износот евидентиран на контото 220, 221 и 222. 

На позицијата 129 со назив Ж II (3) - Останати об-
врски од работи на соосигурување и реосигурување 
се искажува износот евидентиран на контото 219 и 229. 

Позицијата бр. 130 со назив Ж III - Останати об-
врски претставува збир од вредноста искажана на по-
зицијата бр. 131, 132 и 133 и се однесува на обврските 
кои произлегуваат од непосредни работи на осигуру-
вање, обврски по основ на финансирање и останати об-
врски на друштвото за осигурување. 

На позицијата 131 назив Ж III (1) - Останати об-
врски од непосредни работи на осигурување се иска-
жува износот евидентиран на групата конта 23. 

На позицијата 132 назив Ж III (2) - Обврски по ос-
нов на финансиски вложувања се искажува износот 
евидентиран на групата конта 24. 

На позицијата 133 назив Ж III (3) - Останати об-
врски се искажува износот евидентиран на групата 
конта 27, како и на контата 281, 282, 283, 284, 285, 286 
и дел од вредноста искажана на контото 289. 

Позицијата бр. 134 со назив З - ПАСИВНИ ВРЕ-
МЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА се однесува на па-
сивни временски разграничувања на пресметани а од-
ложени трошоци, пресметани приходи за идни пери-
оди, одложено признавање на приходи за кои постои 
неизвесност за наплата, пресметани директни прови-
зии, одложена провизија за реосигурување, останати 
пресметани трошоци и одложени приходи. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на контата 
290, 291, 292, 293, 294 и 296. 

На позицијата бр. 135 ознака Ѕ - НЕТЕКОВНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И 
ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ се искажува дел од изно-
сот евидентиран на контото 289. 

Позицијата бр. 136 ознака И - ВКУПНА ПАСИВА 
претставува збир на сите позиции искажани во паси-
вата, односно збир на вредноста искажана на позиците 
бр. 085, 105, 106, 113, 114, 117, 120, 121, 134 и 135 
(А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+Ѕ). 

Позицијата бр. 137 ознака Ј - ВОНБИЛАНСНА 
ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА се однесува на нереализи-
рани регресни побарувања, дадени емства и гаранции, 
хартии од вредност и потенцијални хартии од вред-
ност, вложувања и потенцијална добивка и останати 
пасивни вонбилансни ставки. На оваа позиција се иска-
жува износ евидентиран на контата 995, 996, 997, 998 и 
999. 
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 
(БИЛАНС НА УСПЕХ) 

 
2.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на 

успех) се искажуваат приходите, трошоците, расхо-
дите, промени во техничките резерви и сеопфатниот 
финансиски резултат на друштвата за осигурување за 
тековниот и претходниот период за кој се подготвува 
биласот на успех. 

При составување на Извештајот за сеопфатна до-
бивка (Билансот на успех) во колоната 4 се внесуваат 
податоци за тековната деловна година а во колоната 5 
се внесуваат податоци за претходната деловна година. 

 
2.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ на поеди-

нечните позиции во Извештај за сеопфатна добивка 
(Билансот на успех) 

На позицијата бр. 200 со назив А - ПРИХОДИ ОД 
РАБОТЕЊЕТО се искажуваат вкупните приходи од 
работење на друштвото за осигурување. Оваа позиција 
претставува збир на позициите бр. 201, 210, 223а, 224 и 
225. 

На позицијата бр. 201 со назив I - ЗАРАБОТЕНА 
ПРЕМИЈА (НЕТО-ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) се 
искажува износот евидентиран на групата конта 70. 

Позицијата бр. 202 со назив I (1) - Бруто полиси-
рана премија за осигурување се однесува на бруто 
полисираната премија за осигурување. Бруто полисира-
ната премија за неживотно осигурување ги вклучува 
сите износи на премија кои се договорени (полиси-
рани) во тековниот пресметковен период, без разлика 
дали истите во целост или делумно се однесуваат на 
наредниот пресметковен период. Финансиските попус-
ти кои ги дава друштвото не се одбитни ставки од бру-
то полисираната премија. Бруто полисирана премија за 
осигурување на живот, односно бруто полисираната 
премија за дополнителните осигурувања кон осигуру-
вањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за 
осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите 
од договорот за осигурување) во тековниот пресметко-
вен период во однос на сите активни договори за оси-
гурување. Бруто полисираната премија за осигурување 
на живот, односно бруто полисираната премија за до-
полнителните осигурувања кон осигурувањето на жи-
вот, вклучува: еднократно платена премија по догово-
ри за осигурување кои влегле во сила во текот на 
пресметковниот период или рата на премија која дос-
пеала за наплата во текот на пресметковниот период во 
случај кога согласно договорот за осигурување е дого-
ворено повеќекратно плаќање на премијата. Финансис-
ките попусти кои ги дава друштвото не се одбитни 
ставки од бруто полисираната премија. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на контото 700. 

Позицијата бр. 203 со назив I (2) - Бруто полиси-
рана премија за соосигурување се однесува на бруто 
полисираната премија примена во соосигурување. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 701. 

Позицијата бр. 204 со назив I (3) - Бруто полиси-
рана премија за реосигурување и ретроцесија се од-
несува на бруто полисираната премија примена во рео-
сигурување, односно ретроцесија. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контото 702. 

Позицијата бр. 205 со назив I (4) - Бруто полиси-
рана премија предадена во соосигурување се однесу-
ва на делот од бруто полисираната премија по однос на 
работи на осигурување предадени во соосигурување. 
На оваа позиција се искажува износот евидентиран на 
контото 703. 

Позицијата бр. 206 со назив I (5) - Бруто полиси-
рана премија предадена во реосигурување се одне-
сува на делот од бруто полисираната премија по однос 
на работи на осигурување предадени во реосигуру-
вање. На оваа позиција се искажува износот евиденти-
ран на контото 704. 

Позицијата бр. 207 со назив I (6) - Промена во 
бруто-резервата за преносна премија претставува 
разлика помеѓу бруто-резервата за преносна премија на 
крајот и бруто-резервата за преносна премија на поче-
токот на пресметковниот период. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контото 705. 

Позицијата бр. 208 со назив I (7) - Промена во 
бруто-резервата за преносна премија - дел за сооси-
гурување претставува разлика помеѓу бруто-резервата 
за преносна премија - дел за соосигурување на крајот и 
бруто-резервата за преносна премија - дел за соосигу-
рување на почетокот на пресметковниот период. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 706. 

Позицијата бр. 209 со назив I (8) - Промена во 
бруто-резервата за преносна премија - дел за реоси-
гурување претставува разлика помеѓу бруто-резервата 
за преносна премија - дел за реосигурување на крајот и 
бруто-резервата за преносна премија - дел за реосигу-
рување на почетокот на пресметковниот период. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 707. 

Позицијата 210 со назив II - ПРИХОДИ ОД ВЛО-
ЖУВАЊА ги опфаќа приходите кои се остваруваат по 
основ на вложувања (дивиденда, учество во добивка, 
зголемување на вредноста и др.). Оваа позиција прет-
ставува збир од вредноста искажана на позицијата 
бр.211, 212, 216, 217, 218, 219 и 223. 

Позицијата бр. 211 со назив II (1) - Приходи од 
подружници, придружни друштва и заеднички кон-
тролирани ентитети ги опфаќа приходите остварени 
од подружници, придружени друштва и заеднички кон-
тролирани ентитети. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на збирните конта 7200, 7210, 7220, 
7230, 7240, 7250, 7260, 7270 и дел од износот евиденти-
ран на контото 729. 

Позицијата бр. 212 со назив II (2) - Приходи од 
вложувања во земјиште и градежни објекти се одне-
сува на остварените приходи на друштвата за осигуру-
вање, по основ на вложувања во земјиште и градежни 
објекти. Вклучува приходи од наемнини, приходи од 
зголемување на вредноста на земјиштето и градежните 
објекти и приходи од продажба на земјиште и градеж-
ни објекти, односно збир на вредноста искажана на по-
зициите бр. 213, 214 и 215. 

Позицијата бр. 213 со назив II (2.1) - Приходи од 
наемнини се однесува на приходите на друштвата за 
осигурување остварени по основ на земјиште и градеж-
ни објекти дадени под наем. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на контото 7279. 

Позицијата бр. 214 со назив II (2.2) - Приходи од 
зголемување на вредноста на земјиштето и градеж-
ните објекти се однесува на приходите на друштвата 
за осигурување кои произлегуваат од ревалоризација 
на земјиштето и градежните објекти. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 7245. 

Позицијата бр. 215 со назив II (2.3) - Приходи од 
продажба на земјиште и градежни објекти се одне-
сува на приходите на друштвата за осигурување оства-
рени по основ на продажба на земјиште и градежни об-
јекти. На оваа позиција се искажува износот евиденти-
ран на контото 7263. 

Позицијата бр. 216 со назив II (3) - Приходи од ка-
мати се однесува на приходите на друштвата за осигу-
рување остварени по основ на камати на финансиски 
вложувања (на пр., каматен приход од обврзници, даде-
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ни заеми, депозити и сл.). Сметководствено се третира-
ат во согласност со МСС18: Приходи. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контата 7201, 
7202, 7203, 7204, 7205, 7206 и 7209. 

Позицијата бр. 217 со назив II (4) - Позитивни 
курсни разлики се однесува на позитивните курсни 
разлики кои произлегуваат од промени на средниот 
курс на странските валути при пресметување на вред-
носта на вложувањата на друштвата за осигурување. 
Истите сметководствено се третираат во согласност со 
МСС 21: Ефекти од промена на девизниот курс. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тата 7221, 7222, 7223, 7224,7225, 7226 и 7229. 

Позицијата бр. 218 со назив II (5) - Вредносно 
усогласување (нереализирани добивки, сведување 
на објективна вредност) се однесува на приходите на 
друштвата за осигурување кои произлегуваат од вред-
носното усогласување на вложувањата класифицирани 
во портфолиото за тргување (по објективна вредност). 
На оваа позиција се искажува износот евидентиран на 
контата 7251, 7252, 7253 и 7259. 

Позицијата бр. 219 со назив II (6) - Реализирани 
добивки од продажба на финансиски имот - капи-
тална добивка се однесува на приходите на друштвата 
за осигурување, односно реосигурување остварени од 
продажба на финансиски вложувања. Вклучува финан-
сиски вложувања расположливи за продажба, финан-
сиски вложувања за тргување (по објективна вредност) 
и останати финансиски вложувања. Оваа позиција 
претставува збир на вредноста искажана на позициите 
бр. 220, 221 и 222. 

Позицијата бр. 220 со назив II (6.1) - Финансиски 
вложувања расположливи за продажба се однесува 
на приходи на друштвата за осигурување, односно рео-
сигурување остварени со продажба на финансиски вло-
жувања класифицирани во портфолиото за продажба. 
На оваа позиција се искажува износот евидентиран на 
контото 7261. 

Позицијата бр. 221 со назив II (6.2) - Финансиски 
вложувања за тргување (по објективна вредност) се 
однесува на приходи на друштвата за осигурување, од-
носно реосигурување остварени со продажба на финан-
сиски вложувања класифицирани во портфолиот по об-
јективна вредност. На оваа позиција се искажува изно-
сот евидентиран на контото 7262. 

Позицијата бр. 222 со назив II (6.3) - Останати фи-
нансиски вложувања се однесува на сите останати 
приходи од продажба на финансиски вложувања на 
друштвата за осигурување, односно реосигурување. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на 
збирното конто 7269. 

Позицијата бр. 223 со назив II (7) Останати прихо-
ди од вложувања се однесува на сите останати приходи 
од вложувања на друштвата за осигурување. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на збирните 
конта 7211, 7231, 7232, 7239, 7241, 7242, 7243, 7244, 
7249 и дел од износот евидентиран на конто 729. 

Позицијата бр. 223а со назив III - ПРИХОДИ ПО 
ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ се 
однесува на приходите остварени по основ на провизи-
ја за реосигурување и останати учества во добивка. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 710. 

Позицијата бр. 224 со назив IV - ОСТАНАТИ 
ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НА-
МАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ се однесува на 
приходите остварени од процена на штети, приходи по 
основ на исплатени штети по основ на неосигурени и 
непознати моторни возила и слични осигурително-тех-
нички приходи на друштвата за осигурување. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на групата 
конта 71, освен контото 710. 

Позицијата бр. 225 со назив V - ОСТАНАТИ ПРИ-
ХОДИ се однесува на останатите приходи на друштво-
то неискажани на други позиции. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на групата конта 73. 

На позицијата бр. 226 со назив Б - РАСХОДИ ОД 
РАБОТЕЊЕТО се искажуваат вкупните расходи од 
работење на друштвото за осигурување. Оваа позиција 
претставува збир на позициите бр. 228, 236, 246, 249, 
252, 271, 281, 284 и 285. 

На позицијата бр. 227 со назив I - НАСТАНАТИ 
ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) се искажу-
ва износот евидентиран на групата конта 40. 

Позицијата бр. 228 со назив I (1) - Бруто исплате-
ни штети се однесува на бруто исплатените штети, од-
носно надоместоците за штети, суми на осигурување и 
други договорени износи кои се исплаќаат на осигуре-
ниците, односно корисниците на осигурувањето по ос-
нов на сите склучени договори за осигурување, сооси-
гурување и реосигурување. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на контото 400. 

Позицијата бр. 229 со назив I (2) - Намалување за 
приходот од бруто реализирани регресни побарува-
ња се однесува на приходите остварени по основ на ре-
ализирани регресни побарувања и спасени остатоци од 
осигурениот имот. На оваа позиција се искажува изно-
сот евидентиран на контото 401. 

Позицијата бр. 230 со назив I (3) - Бруто исплатени 
штети - дел за соосигурување се однесува на делот на 
соосигурување во бруто исплатените штети. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на контото 402. 

Позицијата бр. 231 со назив I (4) - Бруто исплате-
ни штети - дел за реосигурување/ ретроцесија се од-
несува на делот на реосигурување во бруто исплатени-
те штети. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на контото 403. 

Позицијата бр. 232 со назив I (5) - Промени во бру-
то резервите за штети ја претставува разликата поме-
ѓу бруто-резервите за штети на крајот и бруто-резерви-
те за штети на почетокот на пресметковниот период. 
На оваа позиција се искажува износот евидентиран на 
контото 404. 

Позицијата бр. 233 со назив I (6) - Промени во 
бруто-резервите за штети - дел за соосигурување ја 
претставува разликата помеѓу бруто-резервите за ште-
ти - дел за соосигурување на крајот и бруто-резервите 
за штети - дел за соосигурување на почетокот од 
пресметковниот период. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 405. 

Позицијата бр. 234 со назив I (7) - Промени во бруто-
резервите за штети - дел за реосигурување ја претставу-
ва разликата помеѓу резервата за штети - дел за реосигу-
рување на крајот и резервата за штети - дел за реосигуру-
вање на почетокот од пресметковниот период. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на контото 406. 

Позицијата бр. 235 со назив II - ПРОМЕНИ ВО 
ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ ги опфаќа нето промените во ма-
тематичката резерва и нето промените во останатите 
технички резерви. Претставува збир од вредноста иска-
жана на позициите бр. 236 и 239. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на групата конта 41. 

Позицијата бр. 236 со назив II (1) - Промени во ма-
тематичката резерва, нето од реосигурување прет-
ставува разлика од вредноста искажана на позициите 
бр. 238 и 239. 

Позицијата бр. 237 со назив II (1.1.) - Промени во 
бруто математичката резерва ги опфаќа промените 
во бруто математичката резерва, односно разликата по-
меѓу бруто математичката резерва на крајот и бруто 
математичката резерва на почетокот на пресметковни-
от период. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на контата 4100, 4102 и 4103. 
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Позицијата бр. 238 со назив II (1.2.) - Промени во 
бруто математичката резерва - дел за соосигуру-
вање/реосигурување претставува разлика помеѓу бру-
то математичката резерва -дел за соосигурување/реоси-
гурување на крајот и бруто математичката резерва - 
дел за соосигурување/реосигурување на почетокот на 
пресметковниот период. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контата 4110, 4112 и 4113. 

Позицијата бр. 239 со назив II (2) - Промени во ек-
вилизационата резерва, нето од реосигурување вклучу-
ва промени во еквилизационата резерва а претставува 
разлика од вредноста искажана на позициите бр. 241 и 
242. 

Позицијата бр. 240 со назив II (2.1.) - Промени во 
бруто еквилизационата резерва се однесува на про-
мени во бруто еквилизационата резерва и претставува 
разлика помеѓу бруто еквилизационата резерва на кра-
јот и бруто еквилизационата резерва на почетокот на 
пресметковниот период. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 414. 

Позицијата бр. 241 со назив II (2.2.) - Промени во 
бруто еквилизационата резерва - дел за соосигуру-
вање и реосигурување претставува разлика помеѓу 
бруто еквилизационата резерва, дел за соосигурување 
и реосигурување на крајот на периодот и бруто еквили-
зационата резерва, дел за соосигурување и реосигуру-
вање на почетокот на периодот. На оваа позиција се ис-
кажува износот евидентиран на контото 415. 

Позицијата бр. 242 со назив II (3) - Промени во ос-
танатите технички резерви, нето од реосигурување 
вклучува промени во останатите технички резерви (кои 
вклучуваат други технички резерви), а претставува раз-
лика од вредноста искажана на позициите бр. 244 и 
245. 

Позицијата бр. 243 со назив II (3.1.) - Промени во 
останатите бруто технички резерви се однесува на 
промени во останатите бруто технички резерви и прет-
ставува разлика помеѓу останатите бруто технички ре-
зерви на крајот и останатите бруто технички резерви на 
почетотокот на пресметковниот период. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на контата 412 и 
416. 

Позицијата бр. 244 со назив II (3.2.) - Промени во 
останатите бруто технички резерви - дел за соосигу-
рување и реосигурување претставува разлика помеѓу 
останати бруто технички резерви, дел за соосигурува-
ње и реосигурување на крајот на периодот и останати 
бруто технички резерви, дел за соосигурување и реоси-
гурување на почетокот на периодот. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контата 413 и 417. 

Позицијата бр. 245 со назив III - ПРОМЕНИ ВО 
МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИ-
ЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО 
ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ вклучува промени во мате-
матичката резерва за осигурување на живот каде ин-
вестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето 
од реосигурување а претставува разлика од вредноста 
искажана на позициите бр. 247 и 248. 

Позицијата бр. 246 со назив III (1) - Промени во 
бруто математичката резерва за осигурување на жи-
вот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуре-
никот се однесува на промени во бруто математичката 
резерва за осигурување на живот каде инвестициониот 
ризик е на товар на осигуреникот на крајот и бруто ма-
тематичката резерва за осигурување на живот каде ин-
вестициониот ризик е на товар на осигуреникот на по-
четокот на пресметковниот период. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 4101. 

Позицијата бр. 247 со назив III (2) - Промени во 
бруто математичката резерва за осигурување на 
живот каде инвестициониот ризик е на товар на 
осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурува-
ње претставува разлика помеѓу бруто математичката 
резерва за осигурување на живот каде инвестициониот 
ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурува-
ње и реосигурување на крајот на периодот и бруто ма-
тематичката резерва за осигурување на живот каде ин-
вестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за 
соосигурување и реосигурување на почетокот на пери-
одот. На оваа позиција се искажува износот евиденти-
ран на контото 4111. 

Позицијата бр. 248 со назив IV – ТРОШОЦИ ЗА 
БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУ-
ВАЊЕ претставува збир од вредноста искажана на по-
зициите бр. 250 и 251. 

Позицијата бр. 249 со назив IV (1) - Трошоци за 
бонуси (кои зависат од резултатот) - претставуваат 
дел од позицијата бр. 249 кој се однесува на трошоци 
за поврат на премија кои зависат од резултатот. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 4200. 

Позицијата бр. 250 со назив IV (2) - Трошоци за 
попусти (кои не зависат од резултатот) - претставу-
ваат дел од позицијата бр. 249 која се однесува на тро-
шоци за поврат на премија кои не зависат од резулта-
тот. На оваа позиција се искажува износот евидентиран 
на контото 4201. 

Позицијата бр. 251 со назив V - НЕТО ТРОШОЦИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО - 
претставува збир од позициите 252 и 256, односно збир 
од трошоците за стекнување на осигурување и адми-
нистративните трошоци на друштвата за осигурување. 

Позицијата бр. 252 со назив V (1) - Трошоци за 
стекнување претставува збир од позициите бр. 253, 
253а, 254 и 255. На оваа позиција се прикажуваат тро-
шоците кои се однесуваат непосредно на склучувањето 
на нови договори за осигурување или обнова на по-
стоечки договори за осигурување. 

Трошоци за стекнување се следниве варијабилни 
(маргинални) трошоци: 

а) Провизија на застапници во осигурување и оси-
гурителни брокери и трошоци за одобрени бонуси за 
склучени договори за осигурување.  

б) Еден дел од вкупните надоместоци исплатени 
кон вработените во продажната мрежа, кој дел е во 
непосредна врска со потрошеното време на вработени-
те за извршување на следниве активности кои довеле 
до склучување на договори за осигурување: 

1. Снимање и преземање на ризик во осигурување; 
2. Подготовка и печатење на полисата; 
3. Надоместоци за извршени здравствени прегледи, 

со цел утврдување и контрола на ризикот кој се презе-
ма во осигурување. 

в) Останати трошоци кои се непосредно поврзани 
со вршењето на работи на осигурување, наведени во 
параграфот б), а кои друштвото за осигурување не би 
ги признало во случај да не би биле склучени догово-
рите за осигурување.  

Следниве трошоци не се трошоци за стекнување и 
не се капитализираат, односно истите се признаваат во 
моментот на нивно настанување: 

- надомест за спроведување на супервизија на оси-
гурување, надомест за финансирање на противпожар-
ните единици, надомест за финансирање на услуги од 
задолжителното здравствено осигурување и други јав-
ни давачки кои се утврдуваат на премијата; 

- трошоците за реклама и маркетинг; 
- промотивни активности кои не резултираат со 

склучување на договори за осигурување; 
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- трошоци за истражување и развој на нови произ-
води; 

- обуки; 
- режиски трошоци; 
- ренти и кирии; 
- амортизација; 
- трошоци за одржување на опремата и софтверот; 
- останати режиски трошоци. 
Позицијата бр. 253 со назив V (1.1.) - Провизија се 

однесува на трошоци кои друштвата за осигурување 
како резултат на пресметани провизии врз основа на 
склучени договори за осигурување. Провизијата нај-
често се искажува како процент од вредноста на тран-
сакцијата, а ретко како фиксен износ. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 430. 

Позиција бр. 253а со назив V (1.2.) - Бруто-плати за 
вработените во внатрешната продажна мрежа се однесува 
на трошоците за плати и придонеси за плати на вработе-
ните во внатрешната продажна мрежа. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 4700. 

Позицијата бр. 254 со назив V (1.3.) - Останати 
трошоци за стекнување се однесува на сите останати 
трошоци за стекнување на осигурување на друштвата 
за осигурување, освен оние искажани во позицијата бр. 
253 и на 253а. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на контото 4370, како и дел од трошоците 
искажани на контата 4371 и 453. 

Позиција бр. 255 со назив V (1.4.) - Промена во од-
ложените трошоци за стекнување се однесува на вре-
менското одложување на трошоците за стекнување кои 
можат да се одложат за време на траење на договорот 
за осигурување. На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на контото 438. 

Позицијата бр. 256 со назив V (2.) - Администра-
тивни трошоци претставува збир од позициите бр. 
257, 258, 259 и 260 а се однесува на трошоците поврза-
ни со наплата на премија, управување со портфолио, 
обработка на бонуси и попусти, активно и пасивно рео-
сигурување итн. Посебно содржи трошоци за врабо-
тени, трошоци за амортизација, трошоци за услуги на 
физички лица кои не вршат дејност и останати адми-
нистративни трошоци. Административните трошоци 
не можат да се разграничуваат. 

Позицијата бр. 257 со назив V (2.1.) - Амортизаци-
ја на материјални средства кои служат за вршење 
на дејноста се однесува на амортизирањето на постој-
ните материјални средства во текот на нивниот век на 
употреба. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на групата конта 44. 

Позицијата бр. 258 со назив V (2.2.) - Трошоци за 
вработените претставува збир од позициите бр. 258а, 
258б, 258в, 258г и 258д и истата се однесува на трошо-
ците за плати на вработените, трошоци за даноци и 
придонеси за плата, придонеси од задолжително соци-
јално осигурување, трошоци за дополнително пензиско 
осигурување на вработените и останати трошоци за 
вработените. 

Позицијата бр. 258а со назив V (2.2.1) - Плати и 
надоместоци се однесува на плати и надоместоци на 
вработените. На оваа позиција се искажува делот од из-
носот евидентиран на контата 4701 и 4702 кој се одне-
сува на плати и надоместоци на вработените. 

Позицијата бр. 258б со назив V (2.2.2) - Трошоци 
за даноци за плати и надоместоци на плата се одне-
сува на трошоци за даноци за плати и надоместоци на 
плата на вработените. На оваа позиција се искажува де-
лот од износот евидентиран на контата 4701 и 4702 кој 
се однесува на трошоци за даноци за плати и надомес-
тоци на плата на вработените. 

Позицијата бр. 258в со назив V (2.2.3) - Придонеси 
од задолжително социјално осигурување се однесува 
на трошоци за придонеси од задолжително социјално 

осигурување на вработените. На оваа позиција се иска-
жува делот од износот евидентиран на контата 4701 и 
4702 кој се однесува на трошоци за придонеси од за-
должително социјално осигурување на вработените. 

Позицијата бр. 258г со назив V (2.2.4) - Трошоци 
за дополнително пензиско осигурување за вработе-
ни се однесува на трошоци за дополнително пензиско 
осигурување за вработените. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на контото 471. 

Позицијата бр. 258д со назив V (2.2.5) - Останати 
трошоци за вработени се однесува на сите останати 
трошоци за вработените. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 479. 

Позицијата бр. 259 со назив V (2.3.) - Трошоци за 
услуги на физички лица кои не вршат дејност (дого-
вори за работа, авторски договори и други правни 
односи) заедно со сите давачки. На оваа позиција се 
искажува износот евидентиран на контото 431. 

Позицијата бр. 260 со назив V (2.4.) - Останати ад-
министративни трошоци се однесува на останати ад-
министративни трошоци на друштвата за осигурување, 
вклучувајќи трошоци за услуги, материјални трошоци 
и трошоци за резервирања. Оваа позиција претставува 
збир од позициите 260а, 260б и 260в. 

Позицијата бр. 260а со назив V (2.4.1) - Трошоци 
за услуги се однесува на трошоците за услуги на 
друштвата за осигурување. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на контата 432, 433, 434, 
435, 436, 4371д, 4372 и 439. 

Позицијата бр. 260б со назив V (2.4.2) - Матери-
јални трошоци се однесува на материјалните трошоци 
на друштвата за осигурување. На оваа позиција се ис-
кажува износот евидентиран на контата 450, 451, 452, 
453д, 454, 455, 456 и 459. 

Позицијата бр. 260в со назив V (2.4.3) -Трошоци за 
резервирање и останати трошоци од работењето се 
однесува на трошоци за резервирање и останати тро-
шоци од работењето на друштвата за осигурување. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на гру-
пата конта 46. 

Позицијата бр. 261 со назив VI - ТРОШОЦИ ОД 
ВЛОЖУВАЊА претставува збир од позициите бр. 
262, 263, 264, 265, 266 и 270. 

Позицијата бр. 262 со назив VI (1) - Амортизација 
и вредносно усогласување на материјални средства 
кои не служат за вршење на дејноста се однесува на 
амортизација на недвижности кои сметководствено се 
третираат според МСС 40 и кои се вреднуваат според 
моделот на трошоци. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 490. 

Позицијата бр. 263 со назив VI (2) - Трошоци за 
камати претставува трошок на друштвата за осигуру-
вање, односно реосигурување по основ на камата од 
вложувања, односно трошок на цената на употреба на 
паричните средства. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 480. 

Позицијата бр. 264 со назив VI (3) - Негативни кур-
сни разлики се однесува на негативни курсни разлики 
кои произлегуваат од промените на средниот курс на 
странските валути при пресметување на вредноста на вло-
жувањата на друштвата за осигурување, односно реосигу-
рување. Сметководствено се третираат согласно МСС 21: 
Ефекти од промени во девизните курсеви. На оваа пози-
ција се искажува износот евидентиран на контото 481. 

Позицијата бр. 265 со назив VI (4) - Вредносно 
усогласување (нереализирани загуби, сведување на 
објективна вредност) се однесува на загубата која 
друштвото за осигурување ја остварило како резултат 
на вредносно усогласување на финансискиот имот кла-
сифициран во портфолиото на вложувања за тргување 
(по објективна вредност). На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контото 483. 
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Позицијата бр. 266 со назив VI (5) - Реализирани 
загуби од продажба на финансиски имот -капитална 
загуба се однесува на загубите кои друштвото за оси-
гурување ги остварува при продажба на финансиски 
имот. Оваа позиција претставува збир на вредноста ис-
кажана на позициите 267, 268 и 269. 

На позиција бр. 267 со назив VI (5.1) - Финансиски 
вложувања расположливи за продажба се искажува 
износот евидентиран на контото 4841. 

На позиција бр. 268 со назив VI (5.1) - Финансиски 
вложувања за тргување се искажува износот евиден-
тиран на контото 4842. 

На позицијата бр. 269 со назив VI (5.3) - Останати 
финансиски вложувања се искажува износот евиден-
тиран на контата 4840, 4843 и 4849. 

Позицијата бр. 270 со назив VI (6) - Останати тро-
шоци од вложувања ги опфаќа сите останати трошоци 
кои друштвото за осигурување ги класифицирало како 
трошок од вложување. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на контата 482, 485 и 489. 

Позиција 271 со назив VII - ОСТАНАТИ ОСИГУ-
РИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ претставуваат збир од вред-
носта искажана на позициите бр. 282 и 283. 

Позицијата бр. 272 со назив VII (1) - Трошоци за 
превентива - На оваа позиција се искажува износот 
евидентиран на контото 424. 

На позицијата бр. 273 со назив VII (2) - Останати 
осигурително технички трошоци, намалени за рео-
сигурување се искажува износот евидентиран на кон-
тата 421, 422, 423, 425 и 429. 

Позицијата бр. 274 со назив VIII - ВРЕДНОСНО 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОС-
НОВ НА ПРЕМИЈА се однесува на исправката на 
вредноста на побарувањата по основ на премија за оси-
гурување по однос на извршена резервација, ослободу-
вање на резервацијата и наплатени претходно отпиша-
ни побарувања по основ на премија за осигурување. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
тото 494. 

Позицијата бр. 275 со назив IX - ОСТАНАТИ 
РАСХОДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ВРЕДНОСНИ УСОГ-
ЛАСУВАЊА се однесува на останатите расходи на 
друштвото неискажани на други позиции. На оваа по-
зиција се искажува износот евидентиран на збирните 
конта 491, 492, 493, 495, 496, 497 и 498. 

Позицијата бр. 276 со назив X - ДОБИВКА ЗА ДЕ-
ЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ прет-
ставува разлика меѓу вредноста искажана на позиција-
та 200 и вредноста искажана на позицијата 226. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на контото 
801. 

Позицијата бр. 277 со назив XI - ЗАГУБА ЗА ДЕ-
ЛОВНАТА ГОДИНА претставува разлика меѓу вред-
носта искажана на позицијата 226 и вредноста искажа-
на на позицијата 200. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контото 802. 

На позицијата бр. 278 со назив XII - ДАНОК НА 
ДОБИВКА, ОДНОСНО ЗАГУБА се искажува изно-
сот евидентиран на контото 810 и 811. 

Позицијата бр. 279 со назив XIII - ОДЛОЖЕН ДА-
НОК претставува одложениот данок кој е вклучен во 
одредување на нето добивката или загубата за перио-
дот. 

Позицијата бр. 280 со назив XIV - ДОБИВКА ЗА 
ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ се 
однесува на дел од капиталот како резултат на вишок 
приход над расходи остварени во тековниот пресмет-
ковен период после пресметката на данокот на до-
бивка. На оваа позиција се искажува износот евиденти-
ран на контото 820. 

Позицијата бр. 281 со назив XV - ЗАГУБА ЗА ДЕ-
ЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ се одне-
сува на дел од капиталот како резултат на вишок рас-
ходи над приходите остварени во тековниот пресмет-
ковен период после пресметката на данокот на до-
бивка. На оваа позиција се искажува износот евиденти-
ран на контото 821. 

 
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 
 
3.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
При составување на Извештајот за парични текови 

во колоната 3 се внесуваат податоци за тековната де-
ловна година а во колоната 4 се внесуваат податоци за 
претходната деловна година. За парични текови во 
смисла на овој правилник се смета наплатата и испла-
тата во пари и парични еквиваленти преку жиро-смет-
ки и девизни сметки, вклучувајќи компензации, асигна-
ции и цесии извршени преку тие сметки во согласност 
со МСС и други релевантни стандарди. 

За парични текови не се сметаат преносите од една 
на друга сметка во рамки на друштвото за осигуру-
вање. 

Износот на парични приливи и одливи се утврдува 
врз основа на евиденција за приливите и одливите во 
благајна, на жиро-сметки и девизни сметки на друш-
твото или врз основа на состојбата на прометот на пое-
динечни сметки на средства и обврски, односно прихо-
ди и расходи, односно групи на конта и конта во делов-
ните книги на друштвото. 

 
3.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ на поеди-

нечните позиции во Извештајот за парични текови 
 
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВ-

НОСТИ 
На позицијата бр. 300 со назив А I - ПАРИЧНИ 

ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  се иска-
жуваат вкупните приливи на пари од вршење работи на 
осигурување. Оваа позиција претставува збир на вред-
носта искажана на позициите бр. 301, 302, 303, 304 и 
305. 

На позицијата бр. 301 со назив А I (1) - Премија за 
осигурување и соосигурување и примени аванси се 
искажуваат вкупните приливи на пари од наплатени 
побарувања по основ на премија за осигурување и пре-
мија за соосигурување од осигуреници односно дого-
ворувачи на осигурување во текот на пресметковниот 
период и вкупните приливи по основ на примени 
аванси. 

На позицијата бр. 302 со назив А I (2) - Премија за 
реосигурување и ретроцесија се искажуваат вкупните 
приливи на пари од наплатени побарувања по основ на 
премија за реосигурување и ретроцесија од друштва за 
осигурување - цеденти во текот на пресметковниот пе-
риод. 

На позицијата бр. 303 со назив А I (3) - Приливи 
од учество во надомест на штети се искажуваат вкуп-
ните приливи на пари од наплатени побарувања по ос-
нов на учество во надомест на штети и надоместоци за 
штети по основ на соосигурување и реосигурување од-
носно ретроцесија во текот на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 304 со назив А I (4) - Примени 
камати од работи на осигурување се искажуваат 
вкупните приливи на пари од наплатени побарувања по 
основ на договорени и затезни камати од осигуреници, 
соосигурувачи, реосигурувачи, ретроцесионери и рег-
ресни должници, како и други наплатени камати кои 
произлегуваат од деловните активности на друштвото. 

На позицијата бр. 305 со назив А I (5) - Останати 
приливи од деловни активности се искажуваат оста-
натите приливи на пари од наплата на регресни поба-
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рувања, од работи на посредување и застапување, од 
услужни активности по основ на извид, проценка и 
ликвидација на штети, од наплата на приходи по основ 
на кирии и наемнини, членарини и останати деловни 
приходи на друштвото, како и наплата на побарувања 
од вработените и останати побарувања. 

На позицијата бр. 306 со назив А II - ПАРИЧНИ 
ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  се иска-
жуваат вкупните одливи на пари од работи на осигуру-
вање. Оваа позиција претставува збир на позициите бр. 
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 314. 

На позицијата бр. 307 со назив А II (1) - Исплатени 
штети, договорени суми на осигурување, учество во 
надомест на штети од соосигурување и дадени аван-
си се искажуваат вкупните извршени исплати на осигу-
реници, корисници на осигурување и трети оштетени 
лица на име надомест на штети и договорени суми на 
осигурување по основ на осигурување и учество во на-
домест на штети по основ на соосигурување во текот 
на пресметковниопт период и извршени исплати по ос-
нов на дадени аванси. 

На позицијата бр. 308 со назив А II (2) - Исплатени 
штети и учество во надомест на штети од реосигурува-
ње и ретроцесија се искажуваат вкупните извршени ис-
плати по основ на учество во надомест на штети и надо-
местоци за штети по основ на реосигурување односно 
ретроцесија во текот на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 309 со назив А II (3) - Премија 
за соосигурување, реосигурување и ретроцесија се 
искажуваат вкупните извршени исплати по основ на 
премија за соосигурување и реосигурување, односно 
ретроцесија во текот на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 310 со назив А II (4) - Надомес-
тоци и други лични расходи се искажуваат вкупните 
извршени исплати по основ на исплатени бруто плати 
и останати лични заработки. 

На позицијата бр. 311 со назив А II (5) - Останати 
трошоци за спроведување на осигурување се искажу-
ваат вкупните извршени исплати по основ на трошоци 
за материјали, потрошено гориво и енергија, наемнини, 
реклама и останати трошоци за спроведување на осигу-
рувањето извршени во текот на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 312 со назив А II (6) - Платени 
камати се искажуваат вкупните извршени исплати по 
основ на камати исплатени во текот на пресметковниот 
период. 

На позицијата бр. 313 со назив А II (7) - Данок на 
добивка и останати јавни давачки се искажуваат 
вкупните извршени исплати по основ на платени акон-
тации за данок и други јавни давачки по конечна 
пресметка за претходната година намалени за изврше-
ниот поврат на средства во текот на пресметковниот 
период . 

На позицијата бр. 314 со назив А II (8) - Останати 
парични одливи од деловни активности се искажу-
ваат одливите на пари кои настануваат исклучително, 
односно кои немаат карактер на редовни парични при-
ливи од деловни активности, како и одливите на пари 
за кои не се книжени обврски. 

На позицијата бр. 315 со назив А III - НЕТО ПА-
РИЧНИ ПРИЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 300 и 306. 

На позицијата бр. 316 со назив А IV - НЕТО ПА-
РИЧНИ ОДЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 306 и 300. 

 
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА 
На позицијата бр. 317 со назив Б I - ПАРИЧНИ 

ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА се искажуваат вкуп-
ните приливи на пари од активности на инвестирање 
(вложување). Оваа позиција претставува збир на пози-
циите бр. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 и 325. 

На позицијата бр. 318 со назив Б I (1) - Приливи од 
продажба на нематеријални средства се искажуваат 
вкупните приливи на пари од продажба на нематери-
јални средства во текот на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 319 со назив Б I (2) - Приливи од 
продажба на материјални средства се искажуваат 
вкупните приливи на пари од продажба на материјални 
средства кои служат за вршење на дејноста на друш-
твото за осигурување во текот на пресметковниот пе-
риод. 

На позицијата бр. 320 со назив Б I (3) - Приливи од 
продажба на материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото се искажуваат 
вкупните приливи на пари од продажба на материјални 
средства кои не служат за вршење на дејноста на друш-
твото за осигурување во текот на пресметковниот пе-
риод. 

На позицијата бр. 321 со назив Б I (4) - Приливи од 
вложувања во друштва во група -подружници, 
придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети се искажуваат вкупните приливи на пари во 
текот на пресметковниот период по основ на продажба 
на краткорочни и долгорочни финансиски пласмани во 
друштва во група - подружници, придружени друштва 
и заеднички контролирани ентитети намалени за из-
вршените исплати направени се цел стекнување на тие 
пласмани. 

На позицијата бр. 322 со назив Б I (5) - Приливи од 
вложувања кои се чуваат до достасување се искажу-
ваат вкупните приливи на пари во текот на пресметков-
ниот период по основ на продажба на краткорочни и 
долгорочни финансиски вложувања кои се чуваат до 
достасување намалени за извршените исплати направе-
ни се цел стекнување на тие пласмани. 

На позицијата бр. 323 со назив Б I (6) - Приливи од 
останати финансиски пласмани се искажуваат вкуп-
ните приливи на пари во текот на пресметковниот пе-
риод од продажба на хартии од вредност и удели нама-
лени за извршените исплати направени се цел стекну-
вање на тие пласмани. 

На позицијата бр. 324 со назив Б I (7) - Приливи од 
дивиденди и останати учества во добивка се искажу-
ваат вкупните приливи на пари во текот на пресметков-
ниот период по основ на дивиденда и останати учества 
во добивка. 

На позицијата бр. 325 со назив Б I (8) - Приливи од 
камати се искажуваат вкупните приливи на пари во те-
кот на пресметковниот период по основ на наплатени 
камати кои произлегуваат од вложувања. 

На позицијата бр. 326 со назив Б II - ПАРИЧНИ 
ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА се искажуваат вкупни-
те одливи на пари од активности на инвестирање (вло-
жување). Оваа позиција претставува збир на позициите 
бр. 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 и 334. 

На позицијата бр. 327 со назив Б II (1) - Одливи од 
купување на нематеријални средства се искажуваат 
вкупните одливи на пари по основ на стекнување (ку-
пување) на нематеријални средства во текот на 
пресметковниот период. 

На позицијата бр. 328 со назив Б II (2) - Одливи од 
купување на материјални средства се искажуваат 
вкупните одливи на пари по основ на стекнување (ку-
пување) на материјални средства кои служат за врше-
ње на дејноста на друштвото за осигурување во текот 
на пресметковниот период. 

На позицијата бр. 329 со назив Б II (3) - Одливи од 
купување на материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста се искажуваат вкупните одливи 
на пари по основ на стекнување (купување) на матери-
јални средства кои не служат за вршење на дејноста на 
друштвото за осигурување во текот на пресметковниот 
период. 
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На позицијата бр. 330 со назив Б I (4) - Одливи од 
вложувања во друштва во група -подружници, 
придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети се искажуваат вкупните одливи на пари во 
текот на пресметковниот период по основ на стекнува-
ње (купување) на краткорочни и долгорочни финансис-
ки пласмани во друштва во група -подружници, прид-
ружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
намалени за паричните приливи по основ на продажба 
на тие пласмани. 

На позицијата бр. 331 со назив Б II (5) - Одливи од 
вложувања кои се чуваат до достасување се искажу-
ваат вкупните одливи на пари во текот на пресметков-
ниот период по основ на стекнување (купување) на 
краткорочни и долгорочни финансиски инструменти 
(хартии од вредност) кои се чуваат до достасување на-
малени за паричните приливи по основ на продажба на 
тие хартии од вредност. 

На позицијата бр. 332 со назив Б II (6) - Одливи од 
останати финансиски пласмани се искажуваат вкуп-
ните одливи на пари во текот на пресметковниот пери-
од по основ на купување на долгорочни и краткорочни 
финансиски пласмани намалени за вкупните приливи 
на пари од продажба или реализација на тие пласмани 
(депонирање и вложување). 

На позицијата бр. 333 со назив Б II (7) - Одливи од 
дивиденди и останати учества во добивка се искажу-
ваат вкупните одливи на пари во текот на пресметков-
ниот период по основ на исплата на дивиденда и оста-
нати учества во добивка. 

На позицијата бр. 334 со назив Б II (8) - Одливи од 
камати се искажуваат вкупните одливи на пари во те-
кот на пресметковниот период по основ на платени ка-
мати. 

На позицијата бр. 335 со назив Б III - НЕТО ПА-
РИЧНИ ПРИЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 317 и 326. 

На позицијата бр. 336 со назив Б IV - НЕТО ПА-
РИЧНИ ОДЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 326 и 317. 

 
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ 

АКТИВНОСТИ 
На позицијата бр. 337 со назив В I - ПАРИЧНИ 

ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ се 
искажуваат вкупните приливи на пари од финансиски 
активности. Оваа позиција претставува збир на позици-
ите бр. 338, 339 и 340. 

На позицијата бр. 338 со назив В I (1) - Приливи 
по основ на зголемување на акционерскиот капитал 
се искажуваат приливите на пари по основ на уплата на 
акции во акционерскиот капитал на друштвото. 

На позицијата бр. 339 со назив В I (2) - Приливи 
по основ на примени краткорочни и долгорочни 
кредити и заеми се искажуваат приливите на пари по 
основ на краткорочни и долгорочни кредити и заеми, 
намалени за сите отплати на тие кредити во тековниот 
пресметковен период. 

На позицијата бр. 340 со назив В I (3) - Приливи 
по основ на останати краткорочни и долгорочни об-
врски се искажуваат приливите на пари по основ на 
останати краткорочни и долгорочни обврски, намалени 
за сите отплати на тие обврски во тековниот пресмет-
ковен период. 

На позицијата бр. 341 со назив В II - ПАРИЧНИ 
ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ се 
искажуваат вкупните одливи на пари од финансиски 
активности. Оваа позиција претставува збир на позици-
ите бр. 342, 343 и 344. 

На позицијата бр. 342 со назив В II (1) - Одливи по 
основ на отплата на краткорочни и долгорочни кре-
дити и заеми и останати обврски се искажуваат одли-

вите на пари по основ на отплата на краткорочни и 
долгорочни кредити и заеми и останати обврски, нама-
лени за износот на новите заеми, кредити и обврски во 
тековниот пресметковен период. 

На позицијата бр. 343 со назив В II (2) - Одливи по 
основ на откуп на сопствени акции се искажуваат 
одливите на пари по основ на откуп на сопствени ак-
ции во тековниот пресметковен период. 

На позицијата бр. 344 со назив В II (3) - Одливи по 
основ на исплата на дивиденда се искажуваат одли-
вите на пари по основ на исплата на дивиденда во те-
ковниот пресметковен период. 

На позицијата бр. 345 со назив В III - НЕТО ПА-
РИЧНИ ПРИЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 337 и 341. 

На позицијата бр. 346 со назив В IV - НЕТО ПА-
РИЧНИ ОДЛИВИ се искажува разликата помеѓу 
вредноста искажана на позициите под бр. 341 и 337. 

 
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ 
 
4.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Извештајот за промени во капиталот го прикажува 

зголемувањето односно намалувањето на нето сред-
ствата на друштвото во периодот меѓу два периода на 
известување. Извештајот за промени во капиталот сод-
ржи промени кои произлегуваат од трансакции со ак-
ционери односно сопственички промени (емисија на 
акции, откуп на акции, исплата на дивиденда) и проме-
ни кои произлегуваат од активностите на друштвото 
(добивка, загуба). 

 
4.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ на поеди-

нечните позиции во Извештајот за промени во капита-
лот 

4.2.1. Опис на позициите дадени во колоните 
Колоната со реден бр. 1 - Акционерски капитал се 

однесува на акционерскиот капитал на друштвото кој е 
потребно да се уплати во целост и во паричен облик а 
кој не може да биде помал од износот утврден со за-
кон. На оваа позиција се искажува износ евидентиран 
на групата конта 90. 

Колоната со реден бр. 2 - Премии на емитирани 
акции се однесува на делот од запишаниот капитал на 
друштвото кој претставува износ кој се јавува како ре-
зултат на продажба на акции по повисока цена од нив-
ната номинална вредност (капитална резерва). Се одне-
сува на разликата помеѓу номиналната и продажната 
вредност на акциите. На оваа позиција се искажува из-
носот евидентиран на контата 910 и 911. 

Колоната со реден бр. 3 - Законски резерви се од-
несува на резервите на друштвото кои е должно да ги 
издвојува од остварената добивка во согласност со од-
редбите од Законот за супервизија на осигурување. На 
оваа позиција се искажува износ евидентиран на конто-
то 9210. 

Колоната со реден бр. 4 - Статутарни резерви се 
однесува на резерви кои друштвото може да ги издво-
јува и користи само за намена одредена со Статутот на 
друштвото. На оваа позиција се искажува износот еви-
дентиран на конто 9212. 

Во колоната со реден бр. 5 - Резерви за сопствени 
акции се искажува износот евидентиран на конто 
9211. 

Во колоната со реден бр. 6 - Откупени сопствени 
акции се искажува износот евидентиран на конто 922. 

Колоната со реден бр. 7 - Останати резерви се од-
несува на останати резерви кои друштвото ги формира 
од нето добивката, во зависност од своите потреби. На 
оваа позиција се искажува износот евидентиран на кон-
то 9213. 
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Колоната со реден бр. 8 - Резерви претставуваа 
збир од вредноста искажана во колоните 3, 4, 5 и 7 на-
малена за вредноста искажана во колоната 6. 

Колоната со реден бр. 9 - Ревалоризациони резер-
ви претставува корекција на акционерскиот капитал, 
односно усогласување на акционерскиот капитал кое 
се врши во услови на инфлација со цел заштита на 
средствата на сопствениците. Ревалоризација претста-
вува усогласување на номиналната вредност на моне-
тарните и немонетарните позиции на активата и акцио-
нерскиот капитал поради промена на цената на произ-
водите. Ревалоризацијата произлегува од вредносното 
усогласување на поединечни ставки на средствата на 
друштвото за осигурување (недвижности, финансиски 
средстава) во согласност со нивниот сметководствен 
третман, во согласност со МСС 39 - Финансиски 
инструменти: признавање и мерење и МСС 16: Нед-
вижности, постројки и опрема. На оваа позиција се ис-
кажува износот евидентиран на групата конта 93. 

Колоната со реден бр. 10 - Нераспределена добив-
ка или пренесена загуба претставува збир од вреднос-
та искажана на позицијата нераспределена нето до-
бивка, односно позицијата пренесена загуба која се 
формира со одлука на Сообранието на акционери на 
друштвото за распределување на добивката како нерас-
пределена добивка или пренесена загуба. Задржаната 
добивка може понатаму да се распредели, а пренесена-
та загуба да се покрие. На оваа позиција се искажува 
износот евидентиран на групата конта 94. 

Колоната со реден бр. 11  - Добивка или загуба за 
тековниот пресметковен период се однесува на фи-
нансискиот резултат на друштвото остварен во послед-
ниот пресметковен период. На оваа позиција се иска-
жува износот евидентиран на групата конта 95. 

Колоната со реден бр. 12 - Вкупно капитал и ре-
зерви се однесува на вкупниот износ на акционерски 
капитал, премии на емитирани акции, законски и ста-
тутарни резерви на друштвото, ревалоризациона ре-
зерва, нераспределена добивка или пренесена загуба и 
добивка или загуба за тековниот пресметковен период. 

4.2.2. Опис на позициите дадени во редовите 
Редот со реден бр. I - Состојба на 1 јануари прет-

ходната деловна година се однесува на состојбата на 
капиталот и резервите на 1 јануари претходната делов-
на година. 

Редот со реден бр. I.1 - Промена во сметковод-
ствени политики се однесува на промени на состојба-
та на капиталот и резервите како резултат на примена 
на МСС-а 8 Сметководствени политики, промена во 
сметководствени проценки и грешки, а кој бара ретро-
активно усогласување за ефектите од промена на смет-
ководствените политики. 

Редот со реден бр. I.2 - Исправка на грешки во 
претходниот период се однесува на промени на сос-
тојбата на капиталот и резервите како резултат на при-
мена на МСС-а 8 Сметководствени политики, промена 
во сметководствени проценки и грешки, а кој бара рет-
роактивна исправка на грешки. 

Редот со реден бр. II - Состојба на 1 јануари прет-
ходната деловна година - преправено се однесува на 
состојбата на капиталот и резервите на 1 јануари прет-
ходната деловна година преправено како резултат на 
промена во сметководствени проценки и грешки, а кој 
бара ретроактивно усогласување за ефектите од проме-
на на сметководствените политики. 

Редот со реден бр. III - Добивка или загуба за 
претходната деловна година се однесува на ставките 
приходи и расходи, вклучувајќи усогласувања заради 
рекласификација, кои не се признаваат како добивка 
или загуба како што наложуваат и дозволуваат други 
МСФИ и кои влијаат на промени во капиталот во текот 

на периодот кои произлегле од трансакции и други 
настани, освен промени кои произлегле од транскации 
со акционерите. Ги вклучува следните позиции: 

Редот со реден бр. IV - Сопственички промени во 

капиталот се однесува на капитални трансакции со ак-
ционерите - сопственици, како што се уплати на капи-
тал, откуп на сопствени акции, дивиденда и трансак-
циски трошоци кои се однесуваат на тие транскации. 
Се однесува на зголемување, односно намалување на 

запишаниот капитал, останати уплати на акционерите, 
исплата на дивиденда и останата распределба на соп-
ствениците. 

Редот со реден бр. V - Состојба на 31.12 претход-

ната деловна година се однесува на состојбата на ка-
питалот и резервите на 31.12 претходната деловна го-
дина. 

Податоците под реден број VI-X друштвата за оси-
гурување ги пополнуваат на истиот начин како прет-
ходно опишаните позиции само со вредности кои се 
однесуваат на тековната деловна година. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 2 
(1) Овој правилник влегува во сила и е во примена 

со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“.  

(2) По исклучок на став (1) од овој член, друштвата 
за осигурување кои применуваат сметководствени по-
литики на признавање, последователно мерење и обе-
лоденување за трошоците за стекнување кои се разли-

куваат од барањата содржани во Прилог 3 Упатство за 
пополнување на финансиските извештаи од овој пра-
вилник се должни да обезбедат идна примена на про-
менети сметководствени политики најдоцна со состој-
бата на одложените трошоци за стекнување на 1.1.2021 
година. 

 

Бр. 02-583/9 Совет на експерти на Агенцијата 
7 август 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
__________ 

2640. 
Врз основа на членот 158-s точка 1) а во врска со 

членот 74 точка 5) од Законот за супервизија на осигу-

рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 
83/2018, 198/2018) и („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експер-
ти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на 
седница одржана на 7.8.2019 година, донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА НА ПОТВРДАТА  

НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за деталната содржина на потврда-

та на овластениот актуар („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 36/2014), во член 6, по ставот (1) 
се додава нов став (2) кој гласи: 
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„(2) Актуарот е должен да даде детален опис на 

применетата методологија за процена на одложените 

трошоци за стекнување. Тој исто така треба да даде 

мислење за адекватноста, и тоа дали методите за про-

цена на одложените трошоци за стекнување соодвет-

ствуваат со методите за проценка на бруто резервите за 

преносни премии.“ 

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови 

(3), (4), (5), (6) и (7) соодветно. 

 

Член 2 

Во Прилогот кон Правилникот за деталната сод-

ржина на потврдата на овластениот актуар, по точка 

6.1.1. Дополнителна резерва за неистечени ризици, се 

додава нова точка 6.1.2. Одложени трошоци за стекну-

вање која гласи: 

„(да се даде образложение за сметководствените 

политики на друштвото во однос на издвојувањето на 

одложените трошоци за стекнување) 

(да се даде образложение за применетите методи, 

релевантни претпоставки и нивото на сегментација на 

портфолиото при проценка на одложените трошоци за 

стекнување) 

(да се опишат разликите меѓу методите и прет-

поставките кои се користат за процена на резервата за 

преносни премии и методите и претпоставките кои се 

користат за процена на одложените трошоци за стекну-

вање, доколку такви разлики постојат)“ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-583/10 Совет на експерти на  

7 август 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

2641. 

Врз основа на членовите 158-ѕ точка 1, 74 точки 1, 

2, 3 и 9 и 104 став (1) точка 1), а во врска со членовите 

68, 69 и 71, од Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 

198/2018) и („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница 

одржана на 7.8.2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ И ОПИСОТ НА 

СТАВКИ ШТО ЌЕ СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ 

ПРЕСМЕТКА НА КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВО ЗА  

ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за видовите и описот на ставки 

што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот 

на друштво за осигурување и/или реосигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

5/11, 64/11 и 61/16), во член 3, ставот (2) се менува и 

гласи: 

„(2) При пресметка на основниот капитал на друш-

твото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за 

одбивни: 

1. Сопствени акции кои ги поседува друштвото за 

осигурување; 

2. Долгорочни нематеријални средства;  

3. Пренесена непокриена загуба и загуба од теков-

ната година;  

4. Износот на нереализирана загуба од сопственич-

ки инструменти расположливи за продажба мерени по 

објективна вредност;  

5. Нереализираната загуба од вреднување на финан-

сиските средства расположливи за продажба;  

6. Нето негативните ревалоризациски резерви и ос-

танатите разлики од вреднување коишто произлегуваат 

од вложувања во придружени друштва или заеднички 

вложувања коишто се вреднуваат со користење на ме-

тодот на главнина;  

7. Во случај на непочитување на ограничувањата 

при вложување на средствата од капиталот, предвиде-

ни во членот 73-а од Законот за супервизија на осигу-

рување, во пресметката на основниот капитал на друш-

твото за осигурување ќе бидат земени предвид само из-

носите кои се во рамки на ограничувањата предвидени 

во членот 73-а од Законот за супервизија на осигуру-

вање, а основниот капитал ќе се намали за разликата 

над законските ограничувања.“ 

 

Член 2 

Во член 4 во став (1) во точката 3) сврзникот „и“ се 

заменува со точка и запирка. 

Во точката 4) точката се заменува со точка и запир-

ка и се додава сврзникот „и“. 

По  точката 4) се додава нова точка 5) која гласи: 

„5. Ревалоризациски резерви, и тоа: 

- 80% од нереализираната добивка од ревалориза-

цијата на сопственичките инструменти коишто се рас-

положливи за продажба и мерени по објективна вред-

ност, и 

- 80% од нереализираната добивка од ревалориза-

цијата на должничките инструменти расположливи за 

продажба, мерени по објективна вредност.“ 

 

Член 3 

Се менува Прилогот кон Правилникот за видовите 

и описот на ставки што ќе се земат предвид при 

пресметка на капиталот на друштво за осигурување 

и/или реосигурување, со нов Прилог и Упатство за по-

полнување на Образецот КС Пресметка на капиталот: 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ  

КС ПРЕСМЕТКА НА КАПИТАЛОТ 
 
I. Основен капитал 
Основниот капитал на друштвото за осигурување се 

пресметува како збир од износите искажани на позици-
ите I.2, I.3, I.4 и I.5 намалени за износите од позициите 
I.6, I.7 и I.8. 

 
1.1. Уплатен акционерски капитал со исклучок 

на уплатениот акционерски капитал од кумулатив-
ни приоритетни акции 

Се внесува износ на уплатениот капитал од обични 
акции кои одговораат на состојбата на уплатениот ак-
ционерски капитал на последниот ден од кварталот 
што е впишан во Централниот депозитар за хартии од 
вредност, без да го вклучи запишаниот капитал од при-
оритетни акции. 

 
1.2. Премии за емитирани обични акции 
Се внесува износ кој се јавува како резултат на про-

дажба на акции по повисока цена од нивната номинал-
на вредност (капитална резерва). Се однесува на разли-
ката помеѓу номиналната и продажната вредност на ак-
циите. 

 
1.3. Резерви на друштвото (законски и стату-

тарни) кои не произлегуваат од договорите за осигу-
рување 

Се внесува износ на резервите кои не произлегуваат 
од обврските од договорите за осигурување и тоа за-
конски резерви, статутарни резерви и останати ре-
зерви.  

1.4. Пренесена нераспределена добивка 
Се внесува износ на пренесената добивка од прет-

ходни пресметковни периоди. 
1.5. Нераспределена добивка од тековната година 
Се внесува износ на нераспределена добивка од те-

ковната година, по одбивање на даноците и останати 
придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата, 
доколку износот на добивка е потврден од овластен ре-
визор, односно доколку постои мислење без резерва на 
независен овластен ревизор дека финансиските извеш-
таи на друштвото за осигурување се изготвени во сог-
ласност со објавените меѓународни сметководствени 
стандарди, меѓународните стандарди за финансиско из-
вестување, и останатите прописи за водење на сметко-
водство на друштвата за осигурување. 

 
1.6. Откупени сопствени акции 
Се внесува износот на сопствени акции кои ги посе-

дува друштво за осигурување, и се однесува на стекна-
ти сопствени акции согласно Законот за трговски 
друштва. 

Откупените сопствени акции претставуваат одбит-
на ставка при пресметката на основниот капитал. 

 
1.7. Нематеријални средства 
Се внесува износ на средствата во нематеријален 

облик кои се користат во работењето, за кои е отежна-
то предвидувањето на нивниот век на употреба, нивна-
та преносливост, како и мерењето на идната економска 
корист. 

Нематеријални облици на средства се: трошоци за 
развој, патенти, лиценци, софтвер, концесии, заштитни 
знаци, останати права и goodwill. 

Нематеријалните средства претставуваат одбитна 
ставка при пресметката на основниот капитал. 

1.8. Пренесена непокриена загуба и загуба од те-
ковниот период 

Се внесува износ на пренесена непокриена загуба и 
загуба од тековниот пресметковен период. Истата 
претставува одбитна ставка при пресметката на основ-
ниот капитал. 

 
I.9. Нереализирана загуба од сопственички 

инструменти расположливи за продажба мерени по 
објективна вредност 

Се внесува износот на нереализирана загуба од соп-
ственички инструменти расположливи за продажба ме-
рени по објективна вредност. 

 
I.10. Нереализирана загуба од вреднување на фи-

нансиските средства расположливи за продажба 
Се внесува износот на нереализирана загуба од 

вреднување на финансиските средства расположливи 
за продажба. 

 
I.11. Нето негативни ревалоризациски резерви и 

останатите разлики од вреднување коишто произле-
гуваат од вложувања во придружени друштва или 
заеднички вложувања коишто се вреднуваат со ко-
ристење на методот на главнина 

Се внесува износот на нето негативните ревалори-
зациски резерви и останатите разлики од вреднување 
коишто произлегуваат од вложувања во придружени 
друштва или заеднички вложувања коишто се вредну-
ваат со користење на методот на главнина. 

 
I.12. Останати одбивни ставки поради непочитува-

ње на ограничувањата при вложување на средствата 
од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО 

Во случај на непочитување на ограничувањата при 
вложување на средствата од капиталот предвидени во 
членот 73-а од Законот за супервизија на осигурување, 
се внесува збирот од следниве износи: 

- сметководствената вредност на средствата од ка-
питалот на сметки и во пласмани надвор од Република 
Македонија; 

- разликата помеѓу сметководствената вредност на 
недвижностите и 60% од капиталот на датумот на 
пресметка на капиталот, доколку разликата е позитив-
на вредност; 

- разликата помеѓу сметководствената вредност на 
вкупните вложувања во аконтации и заеми што друш-
твото според Општите услови на осигурувањето ги 
одобрува со презентација на сопствените полиси за кои 
премијата е навремено уплатена и 15% од капиталот на 
датумот на пресметка на капиталот, доколку разликата 
е позитивна вредност; 

- разликата помеѓу сметководствената вредност на 
одделно вложување во аконтации и заеми што друш-
твото според Општите услови на осигурувањето ги 
одобрува со презентација на сопствените полиси за кои 
премијата е навремено уплатена и 1% од капиталот на 
датумот на пресметка на капиталот, доколку разликата 
е позитивна вредност; 

- сметководствената вредност на дадените заеми на 
правни лица, доколку истите не се обезбедени со бан-
карска гаранција, и/или се со рок на враќање подолг од 
една година; 

- разликата помеѓу вкупните финансиски вложува-
ња на друштвото за осигурување кај поединечен суб-
јект кој не е банка и 10% од капиталот на датумот на 
пресметка на капиталот, доколку разликата е позитив-
на вредност; 

- разликата помеѓу вкупните финансиски вложува-
ње на друштвото за осигурување во една банка и 25% 
од капиталот на датумот на пресметка на капиталот, 
доколку разликата е позитивна вредност. 
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II. Дополнителен капитал 
Дополнителниот капитал на друштвото за осигуру-

вање се пресметува како збир од износите искажани на 
позициите II.2, II.3 и II.4. Дополнителниот капитал не 
може да биде повисок од 50% од основниот капитал на 
друштвото за осигурување. 

 
II.1. Акционерски капитал уплатен врз основа 

на издадени кумулативни приоритетни акции 
Се внесува акционерскиот капитал кој е уплатен по 

основ на издадени кумулативни приоритетни акции по 
номинална вредност. Доколку продажната цена на еми-
тираните акции е повисока од нивната номинална вред-
ност при емисијата износот се зголемува за разликата 
помеѓу номиналната и продажната вредност на акци-
ите. 

 
II.2. Премии за емитирани кумулативни прио-

ритетни акции 
Се внесува износ кој се јавува како резултат на про-

дажба на кумулативни приоритетни акции по повисока 
цена од нивната номинална вредност (капитална ре-
зерва). Се однесува на разликата помеѓу номиналната и 
продажната вредност на акциите. 

 
II.3. Субординирани должнички инструменти 
Се внесува износот на уплатениот капитал од изда-

дени субординирани должнички инструменти. 
 
II.4. Хартии од вредност со неопределен рок на 

доспевање 
Се внесува износот на уплатен капитал по основ на 

издадени хартии од вредност со неопределен рок на 
доспевање. 

 
II.5. Нереализирана добивка од ревалоризација-

та на сопственичките инструменти коишто се рас-
положливи за продажба и мерени по објективна 
вредност 

Се внесува износот на нереализираната добивка од 
ревалоризацијата на сопственичките инструменти ко-
ишто се расположливи за продажба и мерени по објек-
тивна вредност. 

 
II.6. Нереализирана добивка од ревалоризација-

та на должничките инструменти расположливи за 
продажба, мерени по објективна вредност 

Се внесува износот на нереализираната добивка од 
ревалоризацијата на должничките инструменти распо-
ложливи за продажба, мерени по објективна вредност. 

 
 
III. Збир од основен и дополнителен капитал 
Се внесува збирот од I. Основниот и II. Дополни-

телниот капитал. 
 
IV. Одбитни ставки 
На оваа позиција се внесува збирот од износите ис-

кажани на позициите IV.1 и IV.2.  
 
IV.1. Вложувања во акции во правни лица од 

членот 72 од Законот 
Се внесува износ на вложувањата во акции во прав-

ни лица од членот 72 од Законот. 
 
IV.2. Вложувања во субординирани должнички 

инструменти и други вложувања во правни лица од 
членот 72 од Законот 

Се внесува износ на вложувањата во субординира-
ни должнички инструменти и други вложувања во 
правни лица од членот 72 од Законот. 

V. Капитал 
Се внесува износ на пресметаниот капитал кој прет-

ставува разлика од износот искажан на позицијата III. 
Вкупно основен и дополнителен капитал и износот ис-
кажан на позицијата IV. Одбитни ставки. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 02-583/11 Совет на експерти на Агенцијата 

7 август 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
2642. 

Врз основа на членовите 158-s точка 1) и 122 став 
(1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 
198/2018) и („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница 
одржана на 7.8.2019 година, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КОНТЕН ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА  

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за контен план за друштвата за 

осигурување и реосигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 148/10 и 41/11), се менува 
Прилогот 2 - Упатство за примена на контниот план за 
друштвата за осигурување и реосигурување, со нов 
Прилог 2 Упатство за примена на контниот план за 
друштвата за осигурување и реосигурување:  

 
ПРИЛОГ 2  

 
УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИОТ  

ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Друштвата за осигурување се должни да ги водат 

своите деловни книги со користење на контниот план 
за друштвата за осигурување пропишан од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување. Заради 
единствена примена на контниот план се дава ова упат-
ство со кое се појаснува класификацијата на поединеч-
ните сметководствени ставки која произлегува од сод-
ржината и функцијата на контата пропишани со кон-
тниот план. Барањата за признавање и мерење се регу-
лирани со соодветните МСФИ.  

2. Во случаите кога во контниот план е предвидено 
одредени конта понатаму да се развиваат по класи на 
осигурување, последните цифри на аналитичкото кон-
то треба да се совпаѓаат со бројот на класата на осигу-
рување, како што е предвидено во Законот за суперви-
зија на осигурување или во други подзаконски акти до-
несени врз основа на тој закон. 

3. Во случаите кога во контниот план е предвидено 
одредени вложувања да се класифицираат по сектори, 
во зависност од типот на издавачот на финансискиот 
инструмент, термините употребени во контниот план 
го имаат следното значење: 

1. Секторот Нефинансиски друштва опфаќа инсти-
туционални единици – правни лица чија примарна деј-
ност е производство на стоки или давање нефинансис-
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ки услуги наменети за пазар. Определувањето на пот-
сектори во рамки на овој сектор се врши во зависност 
од тоа дали се контролирани од државата или не. Сог-
ласно ова, ги разликуваме следните потсектори: 

- приватни нефинансиски друштва кои не ги кон-
тролира државата и 

- јавни нефинансиски друштва кои ги контролира 
државата (сите нефинансиски друштва кои се под кон-
трола на државни единици). Контролата се дефинира 
како можност на државата за определување на генерал-
ната политика на друштвата преку поседување на пове-
ќе од 50% од акциите со право на глас, преку пропис 
кој и дава право на државата да ја определува полити-
ката на друштвото и да назначува директори. 

2. Секторот Држава ги вклучува сите институцио-
нални единици формирани да ја спроведуваат полити-
ката на државата преку инструменти на економска ре-
гулација, трансфер на приходите од задолжителни да-
вачки и кои претставуваат непазарни производители 
чиешто производство е наменето за индивидуална и за-
едничка потрошувачка а кои главно се финансираат 
преку задолжителни плаќања. Секторот држава ги оп-
фаќа следните потсектори: 

- потсекторот Централна влада  ги опфаќа сите ад-
министративни оддели на државата, како и други цен-
трални органи чиишто компетенции вообичаено се 
протегаат на целата економска територија, како и неп-
рофитни институции кои се контролирани и главно фи-
нансирани од страна на централната влада и чиишто 
компетенции вообичаено се протегаат на целата еко-
номска територија (институционални единици кои се 
финансираат од буџетот на РМ, претседател и Влада на 
РМ, министерства, Уставен суд, агенции на владата 
кои се финансирани од буџетот на РМ и др). 

- Потсекторот Локална самоуправа ги опфаќа оние 
видови јавни служби чиишто компетенции се протега-
ат само на локални делови од економската територија, 
како и непрофитни институции кои се контролирани и 
во најголем дел финансирани од страна на локалните 
управи и чиишто надлежности се ограничени на еко-
номската територија на локалните единици на самоуп-
рава. 

3. Секторот Финансиски друштва ги опфаќа сите 
институционални единици кои главно вршат финан-
сиско посредување (дејност во која една институцио-
нална единици се стекнува со финансиски средства и 
во исто време презема обврски за своја сметка преку 
вклучување во финансиски трансакции на пазарот) 
и/или помошни финансиски дејности (дејности сродни 
на финансиското посредување, кои сами по себе не 
претставуваат финансиско посредување). Овој сектор 
ги опфаќа следните потсектори: 

- Централна банка 
- Банки 
- Инвестициски фондови 
- Останати финансиски друштва. 
 
КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, 

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА 
На поединечните групи конта од оваа класа се иска-

жуваат нематеријалните средства,  материјалните сред-
ства кои служат за вршење на дејноста на друштвото за 
осигурување, вложувањата во друштва во група - под-
ружници, придружени друштва и заедничкки контро-
лирани ентитети, вложувањата во финансиски сред-
ства, како и останатите финансиски вложувања (депо-
зити, заеми и останати пласмани). Покрај тоа, во рамки 
на оваа класа се искажуваат и материјалните средства 
преземени во замена на ненаплатени побарувања, како 
и вложувањата во материјални средства во согласност 
со МСС 40. 

 
ГРУПА 00 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
На контата од оваа група се искажуваат нематери-

јалните средства кои ги исполнуваат условите за приз-
навање во согласност со МСС 38 Нематеријални сред-
ства. На контата од оваа група се искажуваат и остана-
тите нематеријални средства кои ги исполнуваат усло-
вите за признавање во согласност со други МСФИ, на 
пример: гудвил стекнат преку деловно спојување - МС-
ФИ 3 Деловни комбинации, финансискиот наем на не-
материјални средства - МСС 17 Наеми, како и сегашна-
та вредност на стекнато осигурително портфолио - 
МСФИ 4 Договори за осигурување. На контата од оваа 
група се искажува и акумулираната амортизација и 
вредносното усогласување на нематеријалните сред-
ства. 

Во рамки на контото 000 се искажува вредноста на 
гудвил-от стекнат преку деловно спојување во соглас-
ност со МСФИ 3 Деловни комбинации.  

Во рамки на контото 001 се искажуваат трошоците 
за развој доколку истите ги исполнуваат критериумите 
за признавање согласно МСС 38 Нематеријални сред-
ства. 

Во рамки на контото 002 се искажуваат трошоците 
за патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и слич-
ни права кои се признаваат во согласност со МСС 38 
Нематеријални средства. На овие конта се искажува и 
компјутерскиот софтвер кој не е интегриран дел на 
хардверот во согласност со МСС 38. Компјутерскиот 
софтвер за компјутерски контролирана алатка која не 
може да работи без овој софтвер, претставува интегри-
ран дел на хардверот и се искажува како материјално 
средство во согласност со МСС 16 Недвижности, 
постројки и опрема. Интерно развиениот софтвер се 
искажува во рамки на контото 002 во согласност со ба-
рањата од МСС 38 Нематеријални средства. 

Во рамки на контото 003 се искажуваат побарува-
њата по основ на дадени аванси за средства кои по на-
бавката ќе ги исполнуваат условите за признавање во 
рамки на некоe од останатите конта во рамки на група-
та 00.  

На контото 004 се искажува вредноста на нематери-
јалните средства кои сеуште не се ставени во употреба. 

Во рамки на контото 009 се искажуваат останатите 
нематеријални средства кои не се искажани на остана-
тите конта од оваа група а кои ги исполнуваат критери-
умите за признавање во согласност со МСС 38 Немате-
ријални средства. Во рамки на ова конто, на посебни 
аналитички конта се искажува и вредноста на финан-
сискиот наем на нематеријални средства во согласност 
со МСС 17, како и сегашната вредност на стекнатото 
осигурително портфолио во согласност со МСФИ 4.  

Во рамки на секое од горенаведените конта, на по-
себни аналитички конта се искажува вредносното усог-
ласување заради евентуално обезвреднување на немате-
ријалните средства, како и акумулираната амортизација.  

Обезвреднувањето се евидентира во согласност со 
МСС 36. Друштвото за осигурување може да ги рева-
лоризира нематеријалните средства во согласност со 
МСС 38 само доколку објективната вредност на нема-
теријалните средства може да се утврди на активен па-
зар.  

Загубата по основ на обезвреднување на нематери-
јалните средства во согласност со МСС 36 (односно 
МСФИ 3 за гудвил), друштвото за осигурување ја кни-
жи на товар на контото 442 – Обезвреднување на нема-
теријални средства, односно на товар на расположли-
вата ревалоризациона резерва на конто 930, доколку 
оваа резерва претходно била формирана.  

Зголемувањето на вредноста по основ на ревалори-
зација се прикажува на контото 930 - Ревалоризациона 
резерва на нематеријални средства или во корист на 
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контото 730 - Приходи по основ на вредносно усоглау-
вање на нематеријални средства и материјални сред-
ства кои служат за вршење на дејноста, но само до ви-
сина на расходите кои во претходниот период биле 
книжени на товар на контото 442 - Обезвреднување на 
нематеријални средства.  

Корисниот век на траење на средството и методите 
на амортизација ги утврдува друштвото за осигурува-
ње во своите сметководствени политики во согласност 
со МСС 38. Трошокот за амортизација се прикажува на 
контото 440. 

 
Група 01 – Материјални средства кои служат за 

вршење на дејноста на друштвото за осигурување и 
Група 02 - Вложувања во материјални средства 
(кои не служат за вршење на дејноста на друштвото 
за осигурување) 

Земјиште, градежни објекти и останати материјал-
ни средства се материјални вложувања кои служат за 
вршење на дејноста, но и такви кои не служат за врше-
ње на дејноста, од кои се очекува да имаат корисен век 
подолг од една година. 

Земјиштето, градежните објекти и останатите мате-
ријални средства, без разлика дали се за вршење на деј-
ност или не, се мерат според нивната набавна вредност, 
намалена за акумулираната амортизација и за акумули-
раните загуби поради обезвреднување. 

Друштвото за осигурување кое се стекнало со зем-
јиште, градежни објекти и останати средства има об-
врска веднаш по стекнувањето, да ангажира незави-
сен/ни проценител/и кој/кои ќе изврши/ат проценка на 
земјиштето, градежните објекти и останатите средства. 
При проценката може да се применат повеќе од една 
методологија кои може да резултираат со различни 
проценети вредности. 

Агенцијата за супервизија на осигурување може да ан-
гажира независен/ни проценител/и кој/кои ќе изврши/ат 
проценка на земјиштето, градежните објекти и останатите 
средства на друштвото за осигурување. Трошоците за 
проценката се на товар на друштвото за осигурување. 

Друштвото за осигурување е должно да ја признае 
и евидентира во сметководството најниската вредност 
помеѓу добиените проценети вредности и сметковод-
ствената вредност на датумот на проценка.  

Разликата помеѓу пониската проценета вредност и 
сметководствената вредност на датумот на проценка на 
земјиштето, градежните објекти и останатите матери-
јални средства друштвото за осигурување ја признава 
во согласност со сметководствените правила за призна-
вање на загуби поради обезвреднување во пресметков-
ниот период кога го добило извештајот за извршена 
проценка. 

Доколку најниската проценета вредност е повисока 
од сметководствената вредност, друштвото за осигуру-
вање ја признава сметководствената вредност, а инфор-
мацијата за извршена проценка ја објавува во белешки-
те од финансиските извештаи на крајот на годината.  

Во однос на поимите кои се користат во овој пра-
вилник, како и за останатите барања кои не се предмет 
на регулирање во овој правилник, а се однесуваат на 
признавањето, последователното мерење и обелодену-
вањето за земјиште, градежни објекти и останати мате-
ријални средства се применуваат соодветните меѓуна-
родни сметководствени стандарди и меѓународните 
стандарди за финансиско известување кои се однесува-
ат на Недвижности, постројки и опрема и Вложувања 
во недвижности. 

Во рамки на контата 010, 011, 012 и 019 се искажу-
ваат трошоците од вложувањето во материјални сред-
ства. Под трошоци од вложувањето се подразбираат 
трошоците за набавка на долгорочните материјални 
средства во согласност со МСС 16 – Недвижности, 
постројки и опрема. 

Во рамки на конто 012, покрај останатото, се иска-
жува и вредноста на компјутерската и останатата опре-
ма за обработка на податоци, вклучувајќи го и компју-
терскиот софтвер кој се смета за составен дел на хард-
верот (МСС 38 - Нематеријални средства). 

Во рамки на конто 013 се искажува вредноста на 
исплатените аванси за долгорочни материјални сред-
ства, додека, пак, вложувањата во текот на подготовка 
на тие средства се евидентираат во рамки на конто 014. 
По завршување на подготовката, вредноста на вложу-
вањето искажана на овие конта се пренесува на соод-
ветни конта од група 01. 

На контото 015 се искажува вредноста на опремата 
и градежните објекти набавени по пат на финансиски 
лизинг во согласност со МСС 17 – Наеми со истовре-
мено искажување на долгорочни обврски во рамки на 
контото 246. 

На контото 016 се искажува вредноста на вложува-
њата на туѓ имот во употреба.  

Во рамки на контото 019 се искажуваат останатите 
материјални средства кои не се искажани на останатите 
конта од оваа група. 

Во рамки на секое од горенаведените конта, на по-
себни аналитички конта се искажува вредносното усог-
ласување заради евентуално обезвреднување на мате-
ријалните средства, како и акумулираната амортиза-
ција.  

Износот на акумулираната амортизација и вреднос-
ното усогласување (обезвреднување) го утврдува 
друштвото за осигурување во своите сметководствени 
политики во согласност со МСС 16 - Недвижности, 
постројки и опрема и МСС 36 - Намалување на вред-
носта на средствата.  

Загубата по основ на вредносно усогласување на 
материјалните средства кои служат завршење на деј-
носта се книжи на товар на конто 443 – Обезвреднува-
ње на материјални средства кои служат за вршење деј-
ност, односно на товар на расположливата ревалориза-
циона резерва на конто 931, доколку оваа резерва прет-
ходно била формирана.  

Зголемувањето на вредноста по основ на ревалори-
зација на материјалните средства кои служат за врше-
ње на дејност се книжи во корист на контото 931 - Ре-
валоризациона резерва на материјални средства или во 
корист на контото 730 - Приходи од вредносно усогла-
сување на нематеријални средства и материјални сред-
ства кои служат за вршење на дејноста, но само до ви-
сина на расходите кои во претходниот период биле 
книжени на товар на контото  443 - Обезвреднување на 
материјални средства кои служат за вршење дејност. 

На конта од групата 02 се искажува вредноста на 
долгорочните материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото за осигурување. Вло-
жувањата во недвижности друштвото за осигурување 
ги искажува само ако истите ги исполнуваат условите 
дека е веројатно друштвото за осигурување да оствару-
ва идни економски користи од вложувањето во нед-
вижноста, како и дека трошокот на вложување може со 
сигурност да се измери. Вложувањето во недвижност 
почетно се мери според трошокот за набавка. Во почет-
ното мерење се вклучуваат сите трансакциски тро-
шоци. 

Почетниот трошок за учество во недвижност која се 
држи под наем и се класифицира како вложување во 
недвижност е пропишан како финансиски наем соглас-
но МСС 17. Во овој случај средствата се признаваат по 
објективна вредност на недвижноста или сегашна вред-
ност на минималните плаќања на наемот во зависност 
од тоа што е пониско. Истиот износ се признава и како 
обврска во согласност со МСС 17.  
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Во рамки на конто 029, покрај другото, се искажува 
и вредноста на преземените материјални средства во 
замена за ненаплатени побарувања, расчленети по ви-
дови материјални средства. Вредноста на преземените 
материјални средства во замена за ненаплатени поба-
рувања, се искажува по објективна вредност. 

Во рамки на секое од горенаведените конта, на по-
себни аналитички конта се искажува вредносното усог-
ласување заради евентуално обезвреднување на мате-
ријалните средства средства, како и акумулираната 
амортизација. 

 
Група 03 - Финансиски вложувања во друштва 

во група – подружници, придружени друштва и 
учества во вложувања 

Во оваа група конта поединечно се искажува вред-
носта на вложувањата на друштвото за осигурување во 
други друштва во кои друштвото за осигурување посе-
дува акции со право на глас и удели во износ поголем 
од 50% сопственост, односно права на управување во 
друштвото со што се остварува мнозинско учество во 
друштвото.  Овие вложувања друштвото за осигурува-
ње ги вреднува и прикажува во согласност со МСС 27 
– Консолидирани и посебни финансиски извештаи. Во 
вложувања на друштвото за осигурување во придруже-
ни друштва се прикажуваат вложувањата на друштвото 
за осигурување во други друштва во кои друштвото по-
седува акции со право на глас и удели од 20% до 50% 
сопственост, односно право на управување во друш-
твото, со што се остварува значајно учество во работе-
њето и деловната политика на друштвото чии акции и 
удели се стекнати. Овие вложувања друштвото ги иска-
жува и вреднува во своите финансиски извештаи во 
согласност со МСС 28 – Вложувања во придружени ен-
титети. На истата група конта се прикажуваат и вложу-
вањата во друштва во кои друштвото за осигурување 
има учество. Овие вложувања друштвото за осигурува-
ње ги искажува и вреднува во согласност со МСС 31 – 
Учества во заеднички вложувања.  

Контата за искажување на финансиските вложува-
ња на друштвото за осигурување во друштва во група – 
подружници, придружени друштва и учества во вложу-
вања се класифицираат вид на финансиски инструмент, 
а во рамките на тој критериум според рокот на достаса-
ност на финансиските инструменти, со тоа што поната-
му се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажу-
ва номиналната вредност, премијата, дисконтот, доста-
саноста, обезвреднувањето и акумулираната амортиза-
ција. 

 
Група 04 – Финансиски вложувања кои се чува-

ат до достасување 
Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на 

друштвото за осигурување во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти кои друштвото за оси-
гурување во согласност со МСС 39 – Финансиски 
инструменти, признавање и мерење и со својата делов-
на политика, ги класифицирало во финансиски имот 
кој се чува до достасување. Во оваа категорија друш-
твото за осигурување може да ги класифицира инстру-
ментите кои имаат фиксни или определени плаќања и 
фиксно достасување и кои друштвото има намера и 
можност да ги чува до достасување, освен оние кои 
друштвото за осигурување при почетното признавање 
ги определило по објективна вредност преку билансот 
на успех, оние кои друштвото за осигурување ги класи-
фицирало како расположливи за продажба и оние кои 
ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања во 
согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, 
признавање и мерење. 

Контата за искажување на финансиските вложува-
ња на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти кои се чуваат до достасување, се класи-
фицираат по сектори во зависност од типот на издава-
чот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој 
критериум според вид на финансискиот инструмент и 
рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој 
се чува до достасување, со тоа што понатаму се расчле-
нуваат на конта на кои одвоено се искажува номинал-
ната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, 
обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 

Хартиите од вредност и останатите финансиски 
инструменти кои се чуваат до достасување, се вредну-
ваат по амортизиран трошок во согласност со МСС 39 - 
Финансиски инструменти, признавање и мерење.  

 
Група 05 – Финансиски вложувања расположли-

ви за продажба 
Во оваа група конта поединечно се искажува вред-

носта на финансиски вложувања на друштвото за оси-
гурување во хартии од вредност и други финансиски 
инструменти кои во согласност со МСС 39 – Финан-
сиски инструменти – признавање и мерење и со својата 
деловната политкика, друштвото за осигурување ги 
класифицира во финансиски средства расположливи за 
продажба. Во оваа група се класифицираат инструмен-
тите кои не се чуваат до доспевање и кои не се чуваат 
за тргување, односно оние за кои не е позната намерата 
при купувањето (може да се предмет на продажба или 
може да се чуваат до доспевање).  

Контата за искажување на финансиските вложува-
ња на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти расположливи за продажба, се класифи-
цираат по сектори во зависност од типот на издавачот 
на финансискиот инструмент, а во рамките на тој кри-
териум според видот на финансискиот инструмент и 
рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој 
се чува до достасување, со тоа што понатаму се расчле-
нуваат на конта на кои одвоено се искажува номинал-
ната вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, 
обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 

Хартиите од вредност и останатите финансиски 
инструменти кои се класифицираат во портфолиото 
расположливо за продажба, почетно се признаваат во 
деловните книги по објективна вредност (трошоци за 
набавка, вклучувајќи ги и транскациските трошоци). 
Резултатот од дополнително вредносно усогласување 
со објективната вредност (нереализирана добивка/за-
губа) се книжи како зголемување или намалување на 
објективната вредност на вложувањето на конта на кои 
е искажано вредносното усогласување со признавање 
на ефектот од вредносното усогласување во капиталот 
(одобрување или задолжување на конто 932). Реализи-
раната добивка/загуба од продажба се пренесува од ка-
питалот во билансот на успех (со одобрување на соод-
ветно приходно конто од групата 72, односно задолжу-
вање на соодветно расходно конто од групата 48). 
Амортизација на почетно признаената премија или 
дисконт при купување на должнички хартии од вред-
ност кои се класифицирани како финансиски вложува-
ња расположливи за продажба, се признава во билан-
сот на успех како зголемување или намалување на при-
ходот од камати (со одобрување или задолжување на 
соодветно конто). 

 
Група 06 - Финансиски вложувања кои се чуваат 

за тргување (по објективна вредност преку билан-
сот на успех)  

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на 
друштвото за осигурување во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти кои друштвото за оси-
гурување во согласност со МСС 39 и со својата делов-
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на политика, ги класифицирало во финансиски сред-
ства кои се чуваат за тргување (по објективна вредност 
преку билансот на успех).  

Контата за искажување на финансиските вложува-
ња на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти кои се чуваат за тргување, се класифици-
раат по сектори во зависност од типот на издавачот на 
финансискиот инструмент, а во рамките на тој крите-
риум според вид на финансискиот инструмент и рокот 
на достасаност на финансискиот инструмент кој се чу-
ва до достасување, со тоа што понатаму се расчленува-
ат на конта на кои одвоено се искажува номиналната 
вредност, премијата, дисконтот, достасаноста, обез-
вреднувањето и акумулираната амортизација. 

Хартиите од вредност и останатите финансиски 
инструменти класифицирани во финансиски средства 
чувани за тргување (според објективна вредност преку 
билансот на успех), почетно се признаваат на соодвет-
ните конта во рамки на група 06 по објективна вред-
ност (трошоци за набавка). Трансаксциските трошоци 
на овие средства не се вклучуваат во износот по кој 
првично се мери инструментот.  

Резултатот од дополнително вредносно усогласува-
ње со објективната вредност (нереализирана до-
бивка/загуба) се книжи како зголемување или намалу-
вање на објективната вредност на вложувањето на кон-
та на кои е искажано вредносното усогласување со 
признавање на ефектот од вредносното усогласување 
во билансот на успех (со одобрување на соодветно кон-
то од групата 72 односно задолжување на соодвтено 
расходно конто од групата 48).   

 
Група 07 – Деривативни финансиски инструмен-

ти (објективна вредност) 
На оваа група конта поединечно се искажуваат де-

ривативните финансиски инструменти чувани за тргу-
вање, вградените деривативи и деривативните финан-
сиски инструменти чувани за управување со ризик. 

 
Група 08 – Депозити, заеми и побарувања 
На оваа група конта поединечно се искажува вред-

носта на дадените депозити и заеми (вклучувајќи ги 
депозитите и заемите со девизна клаузула) побарувања 
по основ на дадени гаранции, некраткорочните сред-
ства наменети за продажба и прекинати работења и ос-
танати пласмани.  

Во рамки на конто 080 се искажува вредноста на 
дадените депозити, депозити со валутна клаузула кај 
банки и останати финансиски институции. Признава-
њето и мерењето на овие депозити се врши во соглас-
ност со МСС-39 и донесената сметководствена полити-
ка на друштвото за осигурување. 

Во рамки на конто 081 се искажува вредноста на 
дадените заеми расчленети на краткорочни и долгороч-
ни заеми, а понатаму по критериум на вложување од 
средства кои ја покриваат: математичката резерва, ма-
тематичката резерва за здравствено осигурување, тех-
ничките резерви, како и вложувања од средства кои не 
ги покриваат техничките и/ или математичката резерва.  

На конта од оваа група се искажува и исправката на 
вредност од вредносното усогласување на заемите кое 
друштвото за осигурување го утврдува во согласност 
со донесената сметководствена политика за вреднува-
ње на побарувањата по основ на дадени заеми. За изно-
сот на извршената исправка на вредност на пласманот 
се зголемуваат трошоците со задолжување на соодвет-
но конто од групата 48 и одобрување на соодветно кон-
то во рамки на конто 081. За износот на вредносното 
усогласување (намалување на исправката на вредност), 
кое може да настане како резултат на наплата на поба-
рувањето за кое претходно е извршена исправка на 
вредност, се задолжува соодветното конто за вреднос-

но усогласување на конто 081, со одобрување на соод-
ветно конто од класата 7 – приходи врз основа на нап-
лата на претходно извршена исправка на вредност на 
товар на трошоците. Во случај на дефинитивен отпис 
на побарувањето за кое претходно е извршена исправка 
на вредност, се задолжува соодветното конто во рамки 
на конто 081 а се одобрува контото на кое е книжено 
побарувањето кое дефинитвино се отпишува како би-
лансна позиција, па истото, евентуално, се пренесува 
во вонбилансната евиденција на друштвото за осигуру-
вање. 

Во рамки на конто 082 се искажуваат вложувањата 
во материјални и нематеријални средства кои ги испол-
нуваат критериумите за класификација да се чуваат за 
продажба (или се вклучени во групата за отуѓување 
класифицирани како да се чуваат за продажба), во сог-
ласност со МСФИ 5 – Нетековни средства кои се чува-
ат за продажба и прекинати работења.  

Во рамки на конто 083 се искажуваат хартиите од 
вредност и останатите инструменти со кои активно не 
се тргува (за разлика од хартиите од вредност и остана-
тите инструменти со кои активно се тргува а кои се ис-
кажуваат во рамки на конта од групата 06). 

Во рамки на конто 089 се искажува вредноста на 
останатаите финансиски вложувања кои не се претход-
но наведени. 

 
Група 09 – Финансиски вложувања кај кои оси-

гуреникот го презема инвестицискиот ризик 
Во оваа група конта поединечно се искажува вред-

носта на финансиските вложувања кои се искажуваат, 
признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 39 и со 
донесената сметководствена политика, како и со одред-
бите од договорот за осигурување.   

 
КЛАСА 1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИ-
ЧУВАЊА 

На поединечните групи конта од оваа класа се иска-
жуваат паричните средства на сметки во банка и во 
благајна, побарувањата од непосредни работи на оси-
гурување, побарувањата по основ на премија за сооси-
гурување и реосигурување, побарувањата по основ на 
учество во надомест на штети и останати побарувања 
по основ на соосигурување и реосигурување, останати-
те побарувања од непосредни работи на осигурување, 
побарувањата по основ на вложувања, останатите по-
барувања од работењето, како и платените трошоци 
кои се однесуваат на идни периоди и недоспеаната 
наплата на приходи. 

На конта од групите 10 се искажуваат паричните 
средства во банка и во благајна, како и останатите па-
рични средства. 

На конта од групата 11 се искажуваат чековите, ме-
ниците и останатите парични еквиваленти. 

На конта од групата 12 се искажуваат побарувања 
од осигуреници по основ на премија за осигурување, 
побарувањата од посредници во осигурувањето по ос-
нов на премија за осигурување и останати побарувања 
од непосредни работи на осигурување и исправката на 
вредност на побарувањата по основ на премија која се 
врши во согласност со сметководствената политика на 
друштвото за осигурување и со донесените суперви-
зорски нормативи за вреднување на побарувањата по 
основ на премија. 

На конта од групата 13 се искажуваат побарувањата 
од друштва за осигурување и реосигурување по основ 
на премија за соосигурување и реосигурување, побару-
вањата од краткорочни депозити по основ на договори 
за реосигурување, останатите побарувања од работи на 
соосигурување и реосигурување, како и исправката на 
вредност на побарувањата по основ на премија за соо-
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сигурување и реосигурување која се врши во соглас-
ност со сметководствената политика на друштвото за 
осигурување.  

На конта од групата 14 се искажуваат побарувања 
од друштва за осигурување, друштва за реосигурување 
и ретроцесија по основ на учество во надомест на 
штети, како и исправката на вредност на побарувањата 
по основ на учество во надомест на штети која се врши 
во согласност со сметководствената политика на друш-
твото за осигурување. 

 
На конта од групата 15 се искажуваат останатите 

побарувања од непосредни работи на осигурување, ка-
ко што се побарувањата по основ на регрес, побарува-
њата од друштва за осигурување по основ на исплате-
ни штети - услужни штети, побарувањата од друштва 
за осигурување по основ на надомест за исплатени 
штети – пристојба, побарувања од друштва за реосигу-
рување по основ на провизија од реосигурување, поба-
рувањата по основ на дадени аванси за штети, побару-
вањата од гарантен фонд по основ на неосигурани и 
непознати моторни возила, побарувањата од друштва 
за осигурување по основ на штети од гарантен фонд, 
останатите краткорочни побарувања од непосредни ра-
боти на осигурување, како и исправката на вредност на 
останатите краткорочни побарувања од непосредни ра-
боти на осигурување. Вреднувањето на овие побарува-
ња се врши во согласност со сметководствената поли-
тика на друштвото за осигурување.  

На конта од групата 16 се искажуваат краткорочни-
те побарувања по основ на финансиски вложувања, и 
тоа побарувањата по основ на камати, дивиденди, по-
барувањата по основ на останати учества во добивката, 
побарувањата по основ на наемнини, како и останатите 
побарувања по основ на вложувања.  

На конта од групата 17 се искажуваат останатите 
краткорочни побарувања од работењето, како што се 
побарувања по основ на даноци, побарувањата од вра-
ботени, побарувањата од купувачи, побарувањата по 
основ на дадени депозити, аванси и кауции и останата-
тите побарувања од работењето. Вреднувањето на овие 
побарувања се врши во согласност со сметководствена-
та политика на друштвото за осигурување.  

На конта од групата 19 се искажуваат однапред 
пресметаните приходи, одложените трошоци, одложе-
ните даночни средства и останати активни временски 
разграничувања.  

Во рамки на конто 190 и 191 се прикажува недоспе-
аната наплата на приходи.  

Во рамки на конто 192 се прикажуваат одложените 
трошоци за стекнување.  

Трошоците за стекнување се капитализираат и се 
одбиваат од трошоците во однос на признаениот при-
ход од премијата. За да се поврзат трошоците за стек-
нување со поврзаниот приход од премија, трошоците 
за стекнување се распределуваат по договори за осигу-
рување, односно по класи на осигурување, кои се кон-
зистентни со начинот на кој друштвото за осигурување 
ги признава приходите од полисираната премија, од-
носно се конзистентни со начинот на мерење на профи-
табилноста по класи на осигурување. Трошоците за 
стекнување кои не се амортизирани се класифицираат 
како средства. 

Друштвото за осигурување треба да утврди и ре-
довно да ажурира документирани процедури за начи-
нот на пресметка на одложените трошоци за стекну-
вање. Сметководственото признавање и промената на 
вредноста на одложените трошоци за стекнување мора 
да биде соодветно документирано. 

Во рамки на конто 193 се прикажуваат одложените 
даночни средства кои се признаваат во согласност со 
МСС 12 - Данок на добивка. При признавање на одло-

жените даночни средства се врши книжење на товар на 
конто 193 со одобрување на конта од групата 81, освен  
даночниот имот кој произлегува од трансакција или де-
ловен настан кој се признава во главнината, како и де-
ловното спојување кое претставува стекнување (МСС 
12). 

 
КЛАСА 2 - КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ 

ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИ-
ЗИЦИ И ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ 
ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД  

На поединечните групи конта од оваа класа се иска-
жуваат обврските од непосредни работи на осигуру-
вање,  обврските по основ на премија за соосигурување 
и реосигурување, обврските по основ на учество во на-
домест на штети од работи на соосигурување и реоси-
гурување, останатите обврски од непосредни работи на 
осигурување,  обврски по основ на финансиски вложу-
вања, обврските спрема вработените, останатите  об-
врски од работењето, како и одложеното плаќање на 
трошоци и приходи кои се однесуваат на идните пери-
оди. 

На конта од групата 20 се искажуваат обврските по 
основ на штети, суми на осигурување и други догово-
рени износи по основ на сите склучени договори за 
осигурување, соосигурување и реосигурување; што 
треба да бидат исплатени на осигурениците, корисни-
ците на осигурувањето, или трети лица, кои во вид на 
услуга, во име и за сметка на друштвото за осигурување 
ја надоместуваат штетата (автосервиси, здравствени ус-
танови и сл.). На оваа група на конта се искажуваат и ос-
танатите обврски од непосредни работи на осигурување. 

На конта од групата 21 се искажуваат обврските 
спрема друштва за осигурување и друштва за реосигу-
рување по основ на премија за соосигурување и реоси-
гурување која треба да се плати, како и останатите об-
врски по основ на работи на соосигурување и реосигу-
рување. 

На конта од групата 22 се искажуваат обврските 
спрема друштва за осигурување по основ на учество во 
надомест на штети од соосигурување, реосигурување и 
ретроцесија, како и останатите обврски по основ на 
учество во надомест на штети.  

На конта од групата 23 се искажуваат останатите 
обврски од непосредни работи на осигурување, како 
што се обврските по основ на регрес, обврските спрема 
друштва за осигурување по основ на исплатени штети 
и надомест за исплатени штети, обврските спрема га-
рантниот фонд по основ на неосигурани и непознати 
моторни возила, обврските по основ на провизија од 
работи на застапување и посредување во осигурување, 
како и обврските по основ на провизија за реосигуру-
вање, обврските по основ на депозити задржани од ра-
боти на реосигурување, обврските по основ на придо-
неси и членарини, обврските по основ на примени 
аванси, како и останатите краткорочни обврски од 
непосредни работи на осигурување.  

На конта од групата 24 се искажуваат обврските по 
основ на финансиски вложувања, како што се об-
врските по основ на камати, дивиденди, останати об-
врски по основ на земени заеми и кредити, обврските 
по основ на издадени хартии од вредност, обврските по 
основ на финансиски лизинг, обврските по основ на га-
рантирани депозити, како останатите обврски по основ 
на вложувања. 

На конта од групата 25 се прикажуваат обврските 
за резервирања, како што се резервирања за пензиски 
планови, отпремнини, јубилејни награди (во соглас-
ност со МСС 19 – Користи за вработените), резервира-
ња за судски спорови, неповолни договори (МСС 37 – 
Резервирања, неизвесни средства и неизвесни об-
врски).  
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На конта од групата 27 се искажуваат обврските 
спрема вработените по основ на плати, придонеси и да-
ноци од плати, како и останатите краткорочни обврски 
спрема вработените. 

На конта од групата 28 се искажуваат останатите 
обврски кои произлегуваат од работењето на друштво-
то за осигурување, како што се обврските по основ на 
даноци, обврските спрема добавувачи, обврските по 
основ на депозити и кауции,  обврските по договори на 
дело, обврските спрема ревизорски друштва, обврските 
спрема органи на управување, како и останатите об-
врски кои произлегуваат од работењето на друштвото 
за осигурување.  

Во рамки на конто 290 се искажуваат обврските по 
основ на настанати трошоци за идниот период. Во рам-
ки на конто 291 се прикажуваат пресметаните приходи 
за идните периоди. Во рамки на конто 292 се прикажу-
ваат одложените приходи за кои постои неизвесност во 
наплатата. Во рамки на конто 293 се прикажуваат 
пресметаните директни провизии, а во рамки на конто 
294 се прикажуваат разграничените провизии за реоси-
гурување. Во рамки на конто 295 се искажуваат одло-
жените даночни обврски во согласност со МСС 12 – 
Данок на добивка. При признавање на одложените да-
ночни обврски се врши книжење на товар на конта од 
групата 81 со одобрување на конто 295, освен  даноч-
ните обврски кои произлегуваат од трансакција или де-
ловен настан кој се признава директно во главнината.  

 
КЛАСА 3 – ЗАЛИХИ 
На конта од класата 3 се искажуваат залихите на 

материјали, залихите на ситен инвентар, ситниот ин-
вентар во употреба, залихите на спасени остатоци, ис-
правката на вредност на ситниот инвентар, како и от-
стапувањето од цените на ситниот инвентар во соглас-
ност со МСС 2. 

 
КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ 
На контото 4000 се прикажуваат надоместоците за 

штети, суми на осигурување и други договорени изно-
си по основ на сите склучени договори за осигурување, 
соосигурување и реосигурување; што се исплаќаат на 
осигурениците, корисниците на осигурувањето, или 
трети лица, кои во вид на услуга, во име и за сметка на 
друштвото за осигурување ја надоместуваат штетата 
(автосервиси, здравствени установи и сл.). Книжења на 
товар на ова конто се вршат веднаш по извршената 
ликвидација на оштетното побарување, без оглед кога 
оштетното побарување ќе биде фактички реализирано, 
односно без оглед на тоа кога ќе биде исплатена ште-
тата, сумата на осигурување, односно договорениот из-
нос. На ова конто не се прикажуваат надоместоците за 
штети и други договорени износи кои се исплаќаат по 
основ на непознати и неосигурени моторни возила. 

На контото 4001 се искажуваат трошоците поврза-
ни со обработка и исплата на штетата, како што се тро-
шоците за адвокатски услуги поврзани со обработка и 
исплата на штети, трошоци за проценка на штета и ос-
танати трошоци поврзани со обработка и исплата на 
штетите. 

На контото 401 (на страната побарува) се искажува-
ат приходите по основ на реализирани регресни поба-
рувања и спасени остатоци. Приходот по основ на реа-
лизирани регресни побарувања се признава само во ви-
сина на наплатениот износ од регресното побарување. 

На контата 402 и 403 (на страната побарува) се ис-
кажува делот за соосигурување и реосигурување во 
бруто исплатените штети како ставки кои ги намалува-
ат трошоците за штети. 

На контото 404 се искажува промената (зголемува-
ње или намалување) во бруто резервите за штети. Со 
задолжување на ова конто (секоја промена на страната 

должи) се врши одобрување на конто 6030, односно 
6040 кога се врши зголемување на бруто резервите за 
штети. Со одобрување на ова конто (секоја промена на 
страната побарува) се врши задолжување на конто 
6030, односно 6040 кога се врши намалување (ослобо-
дување) на бруто резервите за штети.  

На контото 405 и 406 се искажува промената (зго-
лемување или намалување) на делот за соосигурување 
и реосигурување во бруто резервите за штети. Со одоб-
рување на ова конто (секоја промена на страната поба-
рува на контото 405, односно 406) се врши задолжува-
ње на контото 6031, односно контото 6041 кога се кни-
жи делот за реосигурување во бруто резервите за ште-
ти и негово зголемување. Со задолжување на ова конто 
(секоја промена на страната должи на конто 405, од-
носно 406) се врши одобрување на конто 6031, односно 
контото 6041 кога се намалува делот за сооигурување 
односно реосигурување во бруто резервите за штети.  

На контата 4100, 4102 и 4103 се искажуваат проме-
ните (зголемување или намалување) во бруто матема-
тичката резерва.  Со задолжување на овие конта (секоја 
промена на страната должи) се врши одобрување на 
контото 6010 кога се врши зголемување на бруто мате-
матичката резерва. Со одобрување на овие конта (секо-
ја промена на страната побарува на контата 4100, 4102 
и 4103) се врши задолжување на конто 6010 кога се 
врши намалување (ослободување) на бруто математич-
ката резерва. Промените (зголемување или намалу-
вање) во бруто математичката резерва за осигурување 
на живот каде инвестициониот ризик е на товар на оси-
гуреникот, се искажуваат преку соодветни книжења на 
контата 4101 и 6020. 

На контото 4110, 4112 и 4113 се искажуваат проме-
ните (зголемување или намалување) во делот за сооси-
гурување и реосигурување во бруто математичката ре-
зерва. Со одобрување на овие конта (секоја промена на 
страната побарува на контата 4110, 4112 и 4113) се 
врши задолжување на конто 6011. Со задолжување на 
овие конта (секоја промена на страната должи на кон-
тата 4110, 4112 и 4113) се врши одобрување на конто 
6011.  Промените (зголемување или намалување) во де-
лот за соосигурување и реосигурување бруто матема-
тичката резерва за осигурување на живот каде инвести-
циониот ризик е на товар на осигуреникот, се искажу-
ваат преку соодветни книжења на  4111 и 6021. 

На контата 412, 414 и 416 соодветно, се искажуваат 
промените (зголемување или намалување) во бруто ос-
танатите осигурително технички резерви.  Со задолжу-
вање на овие конта (секоја промена на страната должи 
на контата 412, 414 и 416) се врши одобрување на кон-
тата 6050, 6060, односно 6070 кога се врши зголемува-
ње на бруто останатите осигурително технички ре-
зерви. Со одобрување на овие конта (секоја промена на 
страната побарува на контата 412, 414 и 416) се врши 
задолжување на контата 6050, 6060 и 6070 соодветно 
кога се врши намалување (ослободување) на бруто ос-
танатите осигурително технички резерви.  

На контото 413, 415 и 417 се искажуваат промените 
(зголемување или намалување) во делот за соосигуру-
вање и/или реосигурување во бруто останатите осигу-
рително технички резерви. Со одобрување на овие кон-
та (секоја промена на страната побарува на контата 
413, 415 и 417) се врши задолжување на контата 6051, 
6061 и 6071. Со задолжување на овие конта (секоја 
промена на страната должи на контата 413, 415 и 417) 
се врши одобрување на контата 6051, 6061 и 6071.   

На конта од групата 42 се искажуваат останатите 
осигурително технички трошоци, како што се трошо-
ците за одобрени бонуси и попусти, трошоците за пре-
вентива, трошоците за исплата на штети по основ на 
непознати и неосигурени моторни возила, трошоците 
по основ на противпожарен придонес, придонес за без-
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бедност и останати законски давачки, трошоците по 
основ на финансирање на супервизоркиот орган и На-
ционалното биро за осигурување, како и останатите 
осигурително технички трошоци, односно трошоци ди-
ректно поврзани со договорите за осигурување. 

На конта од групата 43 се прикажуваат трошоците 
за услуги.  

Притоа во рамки на контото 430 се прикажуваат 
трошоците за провизија на застапници, друштва за зас-
тапување и осигурително брокерски друштва како и 
останати трошоци за стекнување на полиси за осигуру-
вање.  

Трошоци за провизија и останати трошоци за стек-
нување на полиси за осигурување се трошоците кои се 
однесуваат непосредно на склучувањето на нови дого-
вори за осигурување или обнова на постоечки догово-
ри за осигурување. 

Трошоци за стекнување се следниве варијабилни 
(маргинални) трошоци: 

а) Провизија на застапници во осигурување и оси-
гурителни брокери и трошоци за одобрени бонуси за 
склучени договори за осигурување.  

б) Еден дел од вкупните надоместоци исплатени 
кон вработените во продажната мрежа, кој дел е во 
непосредна врска со потрошеното време на вработени-
те за извршување на следниве активности кои довеле 
до склучување на договори за осигурување: 

1. Снимање и преземање на ризик во осигурување; 
2. Подготовка и печатење на полисата; 
3. Надоместоци за извршени здравствени прегледи, 

со цел утврдување и контрола на ризикот кој се презе-
ма во осигурување. 

в) Останати трошоци кои се непосредно поврзани 
со вршењето на работи на осигурување, наведени во 
параграфот б), а кои друштвото за осигурување не би 
ги признало во случај да не би биле склучени догово-
рите за осигурување.  

Следниве трошоци не се трошоци за стекнување и 
не се капитализираат, односно истите се признаваат во 
моментот на нивно настанување: 

- надомест за спроведување на супервизија на оси-
гурување, надомест за финансирање на противпожар-
ните единици, надомест за финансирање на услуги од 
задолжителното здравствено осигурување и други јав-
ни давачки кои се утврдуваат на премијата; 

- трошоците за реклама и маркетинг; 
- промотивни активности кои не резултираат со 

склучување на договори за осигурување; 
- трошоци за истражување и развој на нови произ-

води; 
- обуки; 
- режиски трошоци; 
- ренти и кирии; 
- амортизација; 
- трошоци за одржување на опремата и софтверот; 
- останати режиски трошоци. 
На контото 438 се прикажува промената во одложе-

ните трошоци за стекнување. 
Останатите конта од оваа група ги опфаќаат трошо-

ците за услуги на физички лица, трошоците за наем-
нини, банкарски услуги, телекомуникациски и тран-
спортни услуги, услуги за одржување, премија за оси-
гурување, маркетинг, репрезентација, спонзорства и 
донации, како и трошоците за останати услуги.  

На конта од групата 44 се прикажуваат трошоците 
за амортизација и обезвреднување на долгорочните ма-
теријални средства согласно МСС 16 Недвижности, 
постројки и опрема, како и трошоците за нематеријал-
ни средства во согласност со МСС 38 Нематеријални 
средства и МСС 36 Обезвреднување на средства.  

На конта од групата 45 се прикажуваат материјал-
ните трошоци од работењето, како што се трошоци за 

резервни делови и материјали, трошоците за канцела-
риски материјали, трошоците за комунални услиги, пе-
чатење обрасци, весници и списанија и останати мате-
ријални трошоци. 

На конта од групата 46 се прикажуваат трошоците 
за резервирања, како што се резервирања за пензиски 
планови, отпремнини, јубилејни награди (во соглас-
ност со МСС 19), резервирања за судски спорови, 
неповолни договори (МСС 37 – Резервирања, непред-
видени обврски и непредвидени средства) и останатите 
трошоци  од работењето, како што се трошоците за 
придонеси и членарини, трошоците по основ на надо-
местоци за службени патувања, трошоците за управу-
вање со заеднички пензиски фонд, трошоците  за дано-
ци и други трошоци.  

На конта од групата 47 се искажуваат трошоците за 
вработени, и тоа бруто плати за вработените (посебно 
се искажуваат бруто-платите за вработените во внат-
решната продажна мрежа на друштвото за осигуру-
вање, бруто-платите за вработените во проценка и лик-
видација на штети и останатите вработени), трошоците 
за дополнително пензиско осигурување и останати тро-
шоци за вработени утврдени во согласност со закон и 
колективен договор. 

На конта од групата 48 се искажуваат расходите по 
основ на финансиските вложувања, како што се расхо-
дите по основ на камати, курсни разлики, расходите по 
основ на намалување на вредноста на финансиските 
вложувања, нереализираните загуби од сведување по 
објективна вредност на финансиските вложувања, реа-
лизираните загуби од продажба на финансиски имот, 
како и останатите расходи по основ на финансиски 
вложувања. 

На конта од групата 49 се искажуваат останатите 
расходи од работењето. Во рамки на оваа група се ис-
кажуваат загубите поради обезвреднување на побару-
вањата по основ на премија за осигурување. Притоа на 
контото 4950 и 4952 на страната должи се книжи изно-
сот на извршената резервација, односно отпис на поба-
рувањата по основ на премија за осигурување во сог-
ласност со сметководствената политика на друштвото 
за осигурување и со донесените супервизорски норма-
тиви за вреднување на побарувањата по основ на пре-
мија. На контото 4951 и 4953 на страната побарува се 
книжи износот на ослободување на резервацијата, како 
и наплатата на побарувањето за кое претходно е из-
вршен отпис.   

 
КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
Во рамки на класата 6 се прикажуваат техничките 

резерви за осигурување кои друштвото за осигурување 
мора да ги издвои во врска со работите на осигурување 
кои ги врши а кои се наменети за покривање на идните 
обврски што произлегуваат од договорите за осигуру-
вање и евнетуални загуби поради ризици кои произле-
гуваат од работи на осигурување. Промената на тех-
ничките резерви во однос на претходниот пресметко-
вен период се искажува во рамки на контата 403, 410, 
412, 414 и 416 – промени во бруто техничките резерви, 
освен промената во бруто преносната премија која се 
прикажува во рамки на конто 705.  

Во рамки на конто 6000 се искажува бруто резерва-
та за преносна премија како дел од премијата која се 
однесува на наредната деловна година а која по прави-
ло се пресметува за секој вид на осигурување поеди-
нечно во согласност со правилата за издвојување на 
преносна премија пропишани од страна на Агенцијата 
за супервизија на осигурување. Основа за пресметка на 
бруто резервата за преносна премија претставува бруто 
полисираната премија. Бруто полисираната премија за 
неживотно осигурување ги вклучува сите износи на 
премија кои се договорени (полисирани) во тековниот 
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пресметковен период, без разлика дали истите во це-
лост или делумно се однесуваат на наредниот пресмет-
ковен период.  Финансиските попусти кои ги дава 
друштвото не се одбитни ставки од бруто полисирана-
та премија. Бруто полисираната премија за осигурува-
ње на живот, односно бруто полисираната премија за 
дополнителните осигурувања кон осигурувањето на 
живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурува-
ње кои се доспеани (врз основа на одредбите од дого-
ворот за осигурување) во тековниот пресметковен пе-
риод во однос на сите активни договори за осигуру-
вање. Бруто полисираната премија за осигурување на 
живот, односно бруто полисираната премија за допол-
нителните осигурувања кон осигурувањето на живот, 
вклучува: еднократно платенa премија по договори за 
осигурување кои влегле во сила во текот на пресмет-
ковниот период или рата на премија која доспеала за 
наплата во текот на пресметковниот период во случај 
кога согласно договорот за осигурување е договорено 
повеќекратно плаќање на премијата. Финансиските по-
пусти кои ги дава друштвото не се одбитна ставки од 
бруто полисираната премија. Кај осигурувањето на жи-
вот, како и кај другите осигурувања за кои се издвојува 
математичка резерва, преносната премија се искажува 
заедно со математичката резерва, односно истата е неј-
зин составен дел. Во рамки на конто 6001 (на страната 
должи) се искажува делот за соосигурување и реосигу-
рување во бруто резервата за преносна премија. Бруто 
резервата за преносна премија се искажува на соодвет-
на позиција во пасивата на Билансот на состојба, а де-
лот за реосигурување во бруто преносната премија се 
прикажува на соодветна позиција во активата во Би-
лансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува 
промената во бруто резервата за преносна премија и 
промената во делот за соосигурување и реосигурување 
во однос на претходната деловна година. 

Во рамки на контата 6010 и 6020 се прикажува из-
носот на издвоената математитичка резерва која друш-
твото за осигурување ја издвојува во однос на догово-
рите за осигурување на живот. Математитичката резер-
ва се состои од актуарски пресметаната вредност на 
идните обврските на друштвото за осигурување, нама-
лени за актуарски пресметаната вредност на идните 
премии. Делот за реосигурување се прикажува на кон-
тата 6011 односно 6012 (на страната должи).  

Во рамки на конто 6030 и 6040 се прикажуваат ре-
зервите за штети како вкупно проценети трошоци кои 
настанале или ќе настанат за решавање на сите осигу-
рани случаи кои се случиле (без разлика дали се прија-
вени или не) во пресметковниот период а истите не се 
ликвидирани и исплатени. Начинот и методологијата 
за издвојување на резерви за штети е утврден во прави-
лата за издвојување на резерви за штети пропишани од 
страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. 
Во рамки на конта 6031 и 6041 (на страната должи) се 
прикажува делот за соосигурување и реосигурување во 
бруто резервите за штети. Бруто резервите за штети се 
искажуваат на соодветна позиција во Пасивата на Би-
лансот на состојба а делот за реосигурување во бруто 
резервите за штети се прикажува на соодветна позици-
ја во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на 
успех се прикажува промената во бруто резервата за 
резервите за штети и промената во делот за соосигуру-
вање и реосигурување во резервите за штети во однос 
на претходната деловна година. 

Во рамки на конто 6050 се прикажуваат резервите 
за бонуси и попусти. Резерви за бонуси и попусти се 
издвојуваат во висина на износот на чија исплата имаат 
право осигурениците врз основа на право на: (1) учес-
тво во добивката како и други права кои произлегуваат 
од договорите за осигурување (бонуси), освен ако за 

тие осигурувања не се обликува математичка резерва; 
(2) идни делумни намалувања на премијата (попусти) и 
враќање на дел од премијата за неискористеното време 
на осигурување поради прерано прекинување на осигу-
рувањето (откажување). Во рамки на конто 6051 (на 
страната должи) се прикажува делот за соосигурување 
и реосигурување во бруто резервите за бонуси и по-
пусти. Бруто резервата за бонуси и попусти се искажу-
ва на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на 
состојба а делот за реосигурување во бруто резервата 
за бонуси и попусти се прикажува на соодветна пози-
ција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот 
на успех се прикажува промената во бруто резервата за 
бонуси и попусти и промената во делот за соосигурува-
ње и реосигурување во однос на претходната деловна 
година. 

Во рамки на 6060 се прикажува еквилизационата 
резерва која се издвојува во однос на класата на осигу-
рување на кредити, како и во однос на други класи на 
осигурување во согласност со закон. Оваа резерва е на-
менета за израмнување на нерамномерното настанува-
ње на штетни настани. Во рамки на конто 6061 (на 
страната должи) се прикажува делот за соосигурување 
и реосигурување во бруто еквилизационата резерва. 
Бруто еквилизационата резерва се искажува на соод-
ветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба, а 
делот за реосигурување во бруто еквилизационата ре-
зерва се прикажува на соодветна позиција во Активата 
во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се при-
кажува промената во бруто еквилизационата резерва и 
промената во делот за соосигурување и реосигурување 
во однос на претходната деловна година. 

Во рамки на 6070 се прикажуваат останатите осигу-
рително технички резерви. Во рамки на конто 6071 (на 
страната должи) се прикажува делот за соосигурување 
и реосигурување во бруто останатите технички ре-
зерви. Бруто останатите технички резерви се искажува-
ат на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на 
состојба, а делот за реосигурување во бруто останатите 
технички резерви се прикажува на соодветна позиција 
во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на 
успех се прикажува промената во бруто останатите 
технички резерви и промената во делот за соосигурува-
ње и реосигурување во однос на претходната деловна 
година. 

 
КЛАСА 7 - ПРИХОДИ 
Во рамки на конто 700 се прикажуваат остварените 

приходи по основ на бруто полисирана премија од сите 
договори за осигурување склучени во тековната делов-

на година. Бруто полисираната премија за неживотно 
осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се 
договорени (полисирани) во тековниот пресметковен 
период, без разлика дали истите во целост или делумно 
се однесуваат на наредниот пресметковен период. Фи-
нансиските попусти кои ги дава друштвото не се од-
битни ставки од бруто полисираната премија.  Бруто 
полисирана премија за осигурување на живот, односно 

бруто полисираната премија за дополнителните осигу-
рувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите из-
носи на премија за осигурување кои се доспеани (врз 
основа на одредбите од договорот за осигурување) во 
тековниот пресметковен период во однос на сите ак-
тивни договори за осигурување. Бруто полисираната 
премија за осигурување на живот, односно бруто поли-

сираната премија за дополнителните осигурувања кон 
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осигурувањето на живот, вклучува: еднократно пла-
тенa премија по договори за осигурување кои влегле во 
сила во текот на пресметковниот период или рата на 
премија која доспеала за наплата во текот на пресмет-
ковниот период во случај кога согласно договорот за 
осигурување е договорено повеќекратно плаќање на 
премијата. Финансиските попусти кои ги дава друш-

твото не се одбитни ставки од бруто полисираната пре-
мија. 

Во рамки на конто 701 се прикажуваат остварените 

приходи по основ на бруто полисирана премија по сите 

договори за сооосигурување, а на контото 702 се при-

кажуваат остварените приходи по основ на бруто поли-

сирана премија по сите договори за реосигурување 

склучени во тековната деловна година (активно сооси-

гурување и реосигурување).  

Во рамки на конто 703 (на страната должи) се при-

кажува износот на премија предадена во соосигурувањ 

во согласност со склучените договори за соосигуру-

вање, а во рамки на конто 704 (на страната должи) се 

прикажува износот на премија предадена во реосигуру-

вање во согласност со склучените договори за реосигу-

рување (пасивно реосигурување).  

На контото 705 се прикажува промената (зголему-

вање или намалување) во бруто резервата за преносна 

премија. Со задолжување на ова конто (секоја промена 

на страната должи на контото 705) се врши одобрува-

ње на конто 6000 кога се врши зголемување на бруто 

резервата за преносна премија. Со одобрување на ова 

конто (секоја промена на страната побарува) се врши 

задолжување на конто 6000 кога се врши намалување 

(ослободување) на бруто резервата за преносна пре-

мија. 

На контото 706, односно 707 се искажува промена-

та (зголемување или намалување) на делот за соосигу-

рување односно реосигурување во бруто резервата за 

преносна премија. Со одобрување на овие  конта (секо-

ја промена на страната побарува на контото 706, однос-

но 707) се врши задолжување на конто 6001 кога се 

книжи делот за соосигурување, односно реосигурување 

во бруто резервата за преносна премија, односно него-

во зголемување. Со задолжување на овие конта (секоја 

промена на страната должи на конта 706 и 707) се 

врши одобрување на конто 6001 кога се намалува де-

лот за сооигурување односно реосигурување во бруто 

резервата за преносна премија.  

Во рамки на конта од групата 71 се прикажуваат ос-

танатите осигурително технички приходи, како што се 

приходите по основ на провизија од реосигурување и 

учество во добивка, приходите по основ на наплатени 

побарувања по основ на останати работи на осигурува-

ње и ре осигурување (освен по основ на премија за оси-

гурување), приходите од претходни години, како и ос-

танати осигурително технички приходи. 

На конта од групата 72 се прикажуваат приходите 

од финансиски вложувања, како што се приходите по 

основ на камати, курсни разлики, зголемување на  

вредноста на финансиските вложувања и вложувањата 

во материјални средства кои не служат за вршење на 

дејноста, нереализираните добивки од сведување на 

објективна вредност на финансиските и останатите 

вложувања, реализираните добивки од продажба на 

финансиски имот и материјални средства кои не слу-

жат за вршење на дејноста, приходите од амортизација 

на дисконтот на обврзниците, приходите по основ на 

дивиденди,  приходите по основ на наемнини, како и 

останатите приходи од вложувања во финансиски и ма-

теријален имот.  

На конта од групата 73 се прикажуваат останатите 

финансиски и други приходи од работењето, како што 

се  приходите по основ на вредносно усогласување на 

нематеријални и материјални средства  кои служат за 

вршење на дејноста, приходите по основ на некратко-

рочни средства наменети за продажба и прекинати ра-

ботења, приходите по основ на наплатени казни, при-

ходите по основ на дотации, грантови и субвенции,  ка-

ко и останатите финансиски приходи и други приходи 

од работењето на друштвото за осигурување. 

 

КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РА-

БОТЕЊЕТО 

На поединечните конта од оваа класа се искажува 

добивката или загубата пред оданочување, данокот на 

добивка или загуба, добивката или загубата по одано-

чување, како и распоредот на добивката за финансис-

ката година. 

 

КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

Група 90 – Запишан капитал 

На поединечните конта од оваа група се искажува 

акционерскиот капитал (основната главнина), односно 

вкупната вредност на издадените акции на друштвото 

за осигурување. Книжење во главната книга на конта 

од групата 90 се врши само во случај на зголемување 

или намалување на акционерскиот капитал. Промените 

на сопствениците на акции немаат влијание врз книже-

њата на овие конта. Податоците за сопственичката 

структура на акционерскиот капитал и другите подато-

ци за сопствениците, друштвото за осигурување ги 

евидентира во книгата на акции и другите аналитички 

евиденции.  

Доколку акциите во текот на емисијата или продаж-

бата се продадат по повисока цена од номиналната, таа 

разлика претставува дополнително уплатени средства 

над номиналната вредност и истата се книжи во корист 

на конта од групата  91 – Премии на емитирани акции. 
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Група 92 – Резерви 

На поединечните конта од оваа група се искажуваат 

законските, статутарните и останатите резерви (освен 

ревалоризационите) кои се формираат од остварената 

добивка по оданочување во согласност со законот и 

статутот на друштвото за осигурување. 

 

Група 93 – Ревалоризациона резерва 

Во рамки на контата 930 и 931 се прикажуваат ре-

зервите кои се резултат на ревалоризација на долгороч-

ните материјални и нематеријални средства. 

Во рамки на контата 932 се прикажува нереализи-

раната добивка/загуба врз основа на промена на објек-

тивната вредност на финансиските вложувања распо-

ложливи за продажба. Кога финансиските средства (за 

кои нереализираната добивка/загуба е призната во ка-

питалот) се продадат или доколку дојде до обезвредну-

вање  на истите, кумулативната добивка/загуба која 

претходно била призната во капиталот, треба да се пре-

несе од конто 932 на соодветно конта во рамки на гру-

пата 72. 

Во рамки на конто 939 се искажуваат останатите 

ревалоризациони резерви кои не се опфатени на оста-

натите конта од оваа група, како и ревалоризационите 

резерви настанати во вонредни околности. 

 

Група 94 – Нераспределена нето-добивка или 

пренесена загуба 

Во рамки на конта 940, односно 941 се прикажува 

нераспределената добивка или пренесената загуба од 

претходната година. Книжење на овие конта се врши 

по донесување одлука врз основа на законот или стату-

тот на друштвото за осигурување, остварената добивка 

или загуба од претходната година да се рапореди во ка-

тегоријата нераспределена добивка, односно загубата 

од претходната година да се прикаже во деловните 

книги како пренесена загуба. 

 

Група 95 – Нето-добивка или загуба за тековната 

година 

Во рамки на конта 950 односно 951 се прикажува 

добивката или загубата за тековната деловна година, 

односно годината за која се составува финансискиот 

извештај. Овие конта по правило се користат за книже-

ње на нето-добивката/загубата по оданочување која е 

остварена во тековната деловна година за која се соста-

вува финансискиот извештај, а се спроведува под да-

тум 31.12. за состојбата на ова конто да се прикаже во 

билансот на позицијата добивка или загуба за тековна-

та година. Книжење на овие конта се врши по донесу-

вање одлука врз основа на законот или статутот на 

друштвото за осигурување, остварената добивка или 

загуба од претходната година да се рапореди во катего-

ријата нераспределена добивка, односно загуба од 

претходната година и истата да се прикаже во деловни-

те книги како нераспределена добивка или пренесена 

загуба. 

 

Група 99 – Вонбилансна евиденција 

Вонбилансната евиденција претставува автономен 

дел на главната книга каде состојбата на активните и 

на пасивните вонбилансни записи мора да биде урам-

нотежена според начелото на двојно книговодство. 

Во рамки на конта 990-994 се книжат активните 

вонбилансни записи (потенцијални средства/имот), ка-

ко што се разни материјални облици на средства, хар-

тии од вредност и останати активни вонбилансни за-

писи. За секој од наведените записи се води аналитичка 

евиденција во која се обезбедуваат сите податоци за 

инструментите кои се предмет на вонбилансната еви-

денција. 

Во рамки на конта 995-999 се книжат пасивните 

вонбилансни записи (потенцијални обврски и извори 

на средства).  За секој од наведените записи се води 

аналитичка евиденција во која се обезбедуваат сите по-

датоци за инструментите кои се предмет на вонбилан-

сната евиденција.  

 

Член 2 

(1) Овој правилник влегува во сила и е во примена 

со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, друштвата 

за осигурување кои применуваат сметководствени по-

литики на признавање, последователно мерење и обе-

лоденување за трошоците за стекнување кои се разли-

куваат од барањата содржани во Прилог 2 Упатство за 

примена на контниот план за друштвата за осигурува-

ње и реосигурување од овој правилник се должни да 

обезбедат идна примена на променети сметководстве-

ни политики најдоцна со состојбата на одложените 

трошоци за стекнување на 1.1.2021 година. 

 

Бр. 02-583/12 Совет на експерти на Агенцијата 

7 август 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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