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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1607. 

Врз основа на член 469, став 6 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на 
РМ“ бр. 28/04), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО 

 
Член 1 

Во Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 94/04 и 11/05) во членот 2, став 1 и 2, по број “1“ се додаваат зборовите: “и Ме-
ѓународните стандарди за финансиско известување 2, 3, 4, 5, 6 и 7“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
    Бр. 11-38038/1                                  Министер за финансии, 

28 декември 2005 година                 м-р Никола Поповски, с.р.                
         Скопје                            

С О Д Р Ж И Н А
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Меѓународен стандард за финансиско известување 2 
 
Плаќање врз основа на акции 
                        

Меѓународниот стандард за финансиско известување 2 Плаќање врз 
основа на акции (МСФИ 2) е даден во точките 1 – 60. Сите точки имаат 
еднаква важност. Точките со зацрнети букви ги наведуваат главните 
принципи. МСФИ 2 треба да се чита во контекст на неговите цели и 
Основите за заклучоци, Предговорот на меѓународните стандарди за 
финансиско известување и Рамката за подготвување и презентирање 
на финансиски извештаи. МСС 8, Сметководствени политики, промени 
на сметководствени проценки и грешки ги обезбедува основите за 
одбирање и примена на сметководствените политики во отсуство на 
експлицитно упатство.  

ВОВЕД 

Причини за издавање на овој МСФИ 
ВО1 Ентитетите често им доделуваат акции или опции на акции на 

вработените или други странки. Плановите за акции и плановите за 
опции на акции се вообичаена карактеристика на надоместокот на 
вработените, директорите, главните извршители и многу други 
вработени. Некои ентитети издаваат акции или опции на акции за да 
им платат на добавувачите, како што се обезбедувачите на 
професионални услуги.  

ВО2 До издавањето на овој МСФИ, немаше МСФИ кој го покриваше 
признавањето и мерењето на тие трансакции. Оваа празнина во МСФИ 
предизвика загриженост, заради растечката и широката 
распространетост на трансакциите за плаќање врз основа на акции во 
многу земји. 

Главни карактеристики на овој МСФИ 

ВО3 Овој МСФИ бара ентитетот да ги признае трансакциите за плаќање врз 
основа на акции во своите финансиски извештаи, вклучувајќи 
трансакции со вработените или други странки кои треба да се 
подмират во пари, други средства или сопственички инструменти на 
ентитетот. Нема исклучоци во овој МСФИ, освен за трансакции за кои 
се применуваат други стандарди.   

ВО4 Овој МСФИ ги поставува принципите за мерење и специфичните 
барања за трите вида на трансакции за плаќање врз основа на акции: 
(a) трансакции за плаќање врз основа на акции подмирени со 

сопственички инструменти, кај кои ентитетот прима производи или 
услуги како надоместок за сопственички инструменти на ентитетот 
(вклучувајќи акции или опции на акции); 
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(б) трансакции за плаќање врз основа на акции подмирени со пари, кај 
кои ентитетот стекнува производи или услуги по пат на настанување 
на обврски кај добавувачот на тие производи или услуги во износи 
кои се засновани на цената (или вредноста) на акциите или други 
сопственички инструменти на ентитетот; и 

(в) трансакции кај кои ентитетот прима или стекнува производи или 
услуги и роковите на аранжманот му обезбедуваат на ентитетот или 
на добавувачот на тие производи или услуги избор за тоа дали 
ентитетот ќе ја подмири трансакција со пари или преку издавање на 
сопственички инструменти.  

ВО5 За трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со 
сопственички инструменти, овој МСФИ бара ентитетот директно да ги 
мери примените производи или услуги, и соодветното зголемување во 
главнината, според објективната вредност на примените производи 
или услуги, освен доколку таа објективна вредност не може 
веродостојно да се измери.  Доколку ентитетот не може веродостојно 
да ја процени објективната вредност на примените производи или 
услуги, од ентитетот се бара индиректно да ја измери нивната 
вредност, и соодветното зголемување на главнината, повикувајќи се на 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти. 
Понатаму: 
(a) за трансакции со вработените и други кои обезбедуваат слични 

услуги, од ентитетот се бара да ја измери објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти, бидејќи вообичаено не е 
можно веродостојно да се процени објективната вредност на 
примените услуги од вработените. Објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти се мери на датумот на 
доделувањето.  

(б) за трансакции со странки кои не се вработените (и оние кои 
обезбедуваат слични услуги), постои претпоставка која може да се 
побие, дека објективната вредност на примените производи и 
услуги може веродостојно да се измери. Таа објективна вредност се 
мери на датумот на кој ентитетот ги добива производите или 
договорната странка ги дава услугите. Во ретки случаи, доколку 
претпоставката е побиена, трансакцијата се мери повикувајќи се на 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти, 
мерени на датумот на кој ентитетот ги добива производите или на 
кој договорната странка ги дава услугите.  

(в) за производи или услуги кои се мерени повикувајќи се на 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти, 
овој МСФИ специфицира дека условите за стекнување на право, 
кои не се пазарните услови, не се земени предвид кога се 
проценува објективната вредност на акциите или опциите на 
релевантниот датум на мерење (како што е специфицирано 
погоре). Наместо тоа, условите за стекнување на право се земаат 
предвид по пат на корегирање на бројот на сопственички 
инструменти кои се вклучени во мерењето на износот на 
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трансакцијата така што, конечно, признаениот износ за примените 
производи или услуги кои се примени како надоместок за 
доделените сопственички инструменти се заснова на бројот на 
сопственички инструменти кои евентуално стекнале право. Оттука, 
на кумулативна основа, не се признава износ за примените 
производи или услуги доколку доделените сопственички 
инструменти немаат стекнато право бидејќи не успеле да ги 
задоволат условите за стекнување на право (кои не се пазарните 
услови).  

(г) овој МСФИ бара објективната вредност на доделените 
сопственички инстументи да се заснова на пазарни цени, доколку 
се расположиви, и да ги земе предвид роковите и условите според 
кои биле доделени тие сопственички инструменти. Во отсуство на 
пазарни цени, објективната вредност се проценува, користејќи 
техника на вреднување за да се процени која би била цената на тие 
сопственички инструменти на датумот на мерење при трансакција 
на неповрзани странки помеѓу запознаени, заинтересирани странки.  

(д) овој МСФИ, исто така, ги поставува барањата доколку роковите и 
условите за доделување на опции или акции се модифицирани (на 
пр., на опцијата и е повторно утврдена цената) или доколку 
доделувањето е откажано, повторно купено или заменето со друго 
доделување на сопственички инструменти. На пример, без оглед на 
било која модификација, откажување или подмирување на 
доделувањето на сопственички инструменти на вработените, овој 
МСФИ обично бара од ентитетот да ги признае, како минимум, 
примените услуги кои се мерени според објективната вредност на 
датумот на доделување на доделените сопственички инструменти.  

ВО6 За трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со пари, 
овој МСФИ бара од ентитетот да ги мери стекнатите производи или 
услуги или настанатите обврски според објективната вредност на 
обврската. Се додека не се подмири обврската, од ентитетот се бара 
повторно да ја мери објективната вредност на обврската на секој 
известувачки датум и на датумот на подмирувањето, со сите промени 
на вредноста која е признаена во добивката или загубата за периодот.  

ВО7 За трансакциите за плаќање врз основа на акции кај кои роковите на 
аранжманот му обезбедуваат избор на ентитетот или на 
обезбедувачот на производи или услуги, за тоа дали ентитетот ја 
подмирува трансакцијата со пари или преку издавање на сопственички 
инструменти, од ентитетот се бара таа трансакција, или компоненти на 
таа трансакција, да ја евидентира како трансакција за плаќање врз 
основа на акции подмирена со пари доколку, и до степенот до кој, 
ентитетот направил обврска да плати со пари (или други средства), 
или како трансакција за плаќање врз основа на акции подмирена со 
сопственички инструменти доколку, и до степенот до кој, не настанала 
таква обврска. 
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ВО8 Овој МСФИ пропишува разни барања за обелоденување за да им 
овозможи на корисниците на финансиските извештаи да ги разберат: 
(a) природата и обемот на аранжманите за плаќање врз основа на 

акции кои постоеле во тек на периодот; 
(б) како била утврдена објективната вредност на примените производи 

или услуги, или објективната вредност на доделените сопственички 
инструменти, во тек на периодот; и 

(в) ефектот на трансакциите за плаќање врз основа на акции врз 
добивката или загубата на ентитетот за периодот и врз неговата 
финансиска состојба.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 2 

Плаќање врз основа на акции 

ЦЕЛ 

1 Целта на овој МСФИ е да го специфицира финансиското известување 
од страна на ентитетот кога тоа извршува трансакции за плаќање врз 
основа на акции. Особено, тој бара ентитетот во својата добивка или 
загуба и финансиска состојба да ги одрази ефектите од трансакциите за 
плаќање врз основа на акции, вклучувајќи расходи поврзани со 
трансакции во кои на вработените им се доделени опции на акции.  

ДЕЛОКРУГ 

2 Ентитетот треба да го примени овој МСФИ во сметководството за сите 
трансакциите за плаќање врз основа на акции вклучувајќи: 
(a) трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со 

сопственички инструменти, во кои ентитетот прима производи или 
услуги како надоместок за сопственички инструменти на 
ентитетот (вклучувајќи акции или опции на акции),  

(б) трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со пари, 
во кои ентитетот стекнува производи или услуги по пат на 
настанување на обврска кај добавувачот на тие производи или 
услуги за износи кои се засноваат на цената (или вредноста) на 
акциите на ентитетот или други сопственички инструменти на 
ентитетот, и 

(в) трансакции во кои ентитетот прима или стекнува производи или 
услуги и роковите на аранжманот му обезбедуваат на ентитетот или 
на добавувачот на тие производи или услуги избор за тоа дали 
ентитетот ја подмирува трансакцијата со пари (или други средства) 
или по пат на издавање на сопственички инструменти,  

освен како што е забележано во точки 5 и 6.  

3 За целите на овој МСФИ, трансферите на сопственички инструменти на 
ентитетот од страна на неговите акционери до странките кои му 
добавиле производи или услуги на ентитетот (вклучувајќи ги 
вработените) се трансакции за плаќање врз основа на акции, освен 
доколку трансферот не е јасно за цели кои не се плаќање за производи 
или услуги добавени до ентитетот. Ова, исто така, се применува кај 
трансфери на сопственички инструменти на матичното претпријатие на 
ентитетот, или сопственички инструменти на друг ентитет во истата 
група како и ентитетот,  до странки кои му ги добавиле производите или 
услугите на ентитетот.  

4 За целите на овој МСФИ, трансакција со вработен (или друга странка) 
во неговото/нејзиното својство на имател на сопственички инструменти 
на ентитетот не е трансакција за плаќање врз основа на акции. На 
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пример, доколку ентитетот на сите иматели на одредена класа на 
негови сопственички инструменти им доделува право да стекнат 
дополнителни сопственички инструменти на ентитетот по цена која е 
помала од објективната вредност на тие сопственички инструменти, и 
вработениот го прима тоа право бидејќи тој/таа е имател на 
сопственички инструменти на таа одредена класа, тогаш доделувањето 
или извршувањето на тоа право не е предмет на барањата на овој 
МСФИ.    

5 Како што е забележано во точка 2, овој МСФИ се применува кај 
трансакциите за плаќање врз основа на акции кај кои ентитетот 
стекнува или прима производи или услуги. Производите вклучуваат 
залихи, потрошни материјали, недвижности, постројки и опрема, 
нематеријални средства и други нефинансиски средства. Меѓутоа, 
ентитетот нема да го применува овој МСФИ за трансакции кај кои 
ентитетот стекнува производи како дел од нето средствата стекнати во 
деловна комбинација за која се применува МСФИ 3, Деловни 
комбинации. Оттука, сопственичките инструменти издадени во деловна 
комбинација во размена за контрола на стекнатото претпријатие не се 
во рамките на делокругот на овој МСФИ. Меѓутоа, сопственичките 
инструменти доделени на вработените на стекнатото претпријатие во 
својство на вработени (на пр., возврат за континуирана услуга) се во 
рамките на делокругот на овој МСФИ. Слично, откажување, замена или 
друга модификација на аранжманите за плаќање врз основа на акции 
заради деловна комбинација или друго сопственичко преструктирање 
треба да се евидентира во согласност со овој МСФИ.  

6 Овој МСФИ не се применува на трансакциите за плаќање врз основа на 
акции кај кои ентитетот прима или стекнува производи или услуги 
според договор кој е во рамките на точките 8 – 10 на МСС 31, 
Финансиски инструменти: обелоденување и презентирање, (како што 
е ревидиран во 2003 година).   

ПРИЗНАВАЊЕ 

7 Ентитетот треба да ги признае производите или услугите кои биле 
примени или стекнати во трансакција за плаќање врз основа на 
акции кога тој ги добива производите или како што се примаат 
услугите. Ентитетот треба да признае соодветно зголемување во 
главнината доколку производите или услугите биле примени во 
трансакција за плаќање врз основа на акции подмирена со 
сопственички инструменти, или обврска доколку производите или 
услугите биле стекнати во трансакција за плаќање врз основа на 
акции подмирена со пари.  

8 Кога производите или услугите кои биле примени или стекнати во 
трансакција за плаќање врз основа на акции не се квалификуваат 
за признавање како средства, тие треба да се признаат како 
расходи.  
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9 Вообичаено, расходот произлегува од потрошувачката на производи 

или услуги. На пример, услугите вообичаено се трошат веднаш, во кој 
случај расходот е признаен како што договорната странка ги дава 
услугите. Производите можат да бидат потрошени во текот на 
временски период или, во случај на залихи, да бидат  продадени на 
подоцнежен датум, во кој случај расходот е признаен кога производите 
се потрошени или продадени. Меѓутоа, понекогаш потребно е да се 
признае расход пред производите или услугите да бидат потрошени или 
продадени, бидејќи тие не се квалификуваат за признавање како 
средства. На пример, ентитетот може да стекне производи како дел од 
фазата на истражување на проект за развивање на нов производ. Иако 
тие производи не биле потрошени, тие може да не се квалификуваат за 
признавање како средства според применливиот МСФИ. 

ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ ПОДМИРЕНИ СО 
СОПСТВЕНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Преглед 

10 За трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со 
сопственички инструменти, ентитетот треба директно да ги мери 
примените производи или услуги, и соодветното зголемување во 
главнината, според објективната вредност на примените 
производи или услуги, освен доколку таа објективна вредност не 
може веродостојно да се измери. Доколку ентитетот не може 
веродостојно да ја измери објективната вредност на примените 
производи или услуги, ентитетот треба индиректно да ја измери 
нивната вредност, и соодветното зголемување во главнината, 
повикувајќи се1 на објективната вредност на доделените 
сопственички инструменти.   

11 За да се применат барањата од точка 10 на трансакции со 
вработените и други кои обезбедуваат слични услуги2, ентитетот 
треба да ја мери објективната вредност на примените услуги 
повикувајќи се на објективната вредност на доделените сопственички 
инструменти, бидејќи вообичаено не е можно веродостојно да се 
процени објективната вредност на примените услуги, како што е 
објаснето во точка 12. Објективната вредност на тие сопственички 
инструменти треба да се мери на датумот на доделување.  

12 Вообичаено, акции, опции на акции или други сопственички 
инструменти на вработените им се доделуваат како дел од нивниот 
пакет за надоместување, покрај платата во пари и другите користи од 
вработувањето. Обично, не е можно директно да се измерат услугите 

                                                 
1 Овој МСФИ ја користи фразата ‘‘повикувајќи се на‘‘ наместо ‘‘според‘‘, бидејќи 
трансакцијата конечно се мери со множење на објективната вредност на доделените 
сопственички инструменти, мерени на датумот кој е специфициран во точка 11 до 13 (тоа 
што е применливо), со бројот на сопственички инструменти кои стекнале право, како што е 
објаснето во точка 19.  
2 Во преостантиот дел на овој МСФИ, сите посочувања на вработените исто така 
вклучуваат и други кои обезбедуваат слични услуги.   
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кои се примени за одредени компоненти од пакетот за надоместување 
на вработениот. Исто така, може да не биде можно независно да се 
измери објективната вредност на пакетот за надоместување, без 
директно да се измери објективната вредност на доделените 
сопственички инструменти. Понатаму, акциите или опциите на акции се 
доделени како дел од аранжман за бонус, наместо како дел од 
основниот надоместок, на пр., како поттик за вработените да останат 
вработени во ентитетот или да се наградат за нивните напори да се 
подобри успешноста на ентитетот. Доделувајќи акции или опции на 
акции, покрај другите надоместоци, ентитетот плаќа дополнителен 
надоместок за да добие дополнителни користи. Проценувањето на 
објективната вредност на тие дополнителни користи веројатно ќе биде 
тешко. Заради потешкотиите при директно мерење на објективната 
вредност на примените услуги, ентитетот треба да ја мери објективната 
вредност на примените услуги од вработените повикувајќи се на 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти.  

13 За да ги примени барањата од точка 10 на трансакции со странки кои не 
се вработените, треба да постои претпоставка, која може да се побие, 
дека објективната вредност на примените производи или услуги може 
веродостојно да се измери. Таа објективна вредност треба да се измери 
на датумот на којшто ентитетот ги добива производите или договорната 
странка ја дава услугата. Во ретки случаи, доколку ентитетот ја побива 
оваа претпоставка бидејќи тој не може веродостојно да ја процени 
објективната вредност на примените производи или услуги, ентитетот 
треба индиректно да ги мери примените производи или услуги, и 
соодветното зголемување во главнината, повикувајќи се на 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти, 
мерени на датумот на којшто ентитетот ги добива производите или 
договорната странка ја дава услугата.   

Трансакции во кои се примени услуги 

14 Доколку доделените сопственички инструменти веднаш стекнат право, 
од договорната странка не се бара да го заврши специфицираниот 
период на услуга пред безусловно да стекне право на тие сопственички 
инструменти. Во отсуство на докази за спротивното, ентитетот треба да 
претпостави дека биле примени услугите кои биле дадени од страна на 
договорната странка како надоместок за сопственичките инструменти. 
Во овој случај, на датумот на доделување, ентитетот треба целосно да 
ги признае примените услуги, заедно со соодветното зголемување во 
главнината.  

15 Доколку доделените сопственички инструменти не стекнат право се 
додека договорната странка не го заврши специфицираниот период на 
услуга, ентитетот треба да претпостави дека услугите кои договорната 
странка треба да ги пружи како надоместок за тие сопственички 
инструменти ќе бидат примени во иднина, за време на периодот за 
стекнување на право. Ентитетот треба да ги евидентира тие услуги 
како што ќе се даваат од страна на договорната странка за време на 
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периодот за стекнување на правото, со соодветно зголемување во 
главнината. На пример: 
(a) доколку на вработениот му се доделени опции на акции кои се 

условени со завршување на тригодишна услуга, тогаш ентитетот 
треба да претпостави дека услугите кои вработениот треба да ги 
пружи како надоместок за опциите на акции ќе бидат примени во 
иднина, за време на тригодишниот период за стекнување на право.  

(б) доколку на вработениот му се доделени опции на акции кои се 
условени со исполнување на условот за успешност и со останување 
во работен однос со ентитетот се додека тој услов за успешност не 
е задоволен, и должината на периодот за стекнување на право се 
менува во зависност од тоа кога е задоволен условот за успешност, 
ентитетот треба да претпостави дека услугите кои треба да ги пружи 
вработениот како надоместок за опциите на акции ќе бидат примени 
во иднина, за време на очекуваниот период за стекнување на 
правото. На датумот на доделување, ентитетот треба да ја процени 
должината на очекуваниот период за стекнување на правото, врз 
основа на најверојатниот исход од условот за успешност. Доколку 
условот за успешност е пазарен услов, проценката на должината на 
очекуваниот период за стекнување на правото треба да биде 
конзистентна со претпоставката која била користена при 
проценувањето на објективната вредност на доделените опции, и не 
треба последователно да се ревидира. Доколку условот за 
успешност не е пазарен услов, ентитетот треба да ја ревидира 
својата проценка за должината на периодот за стекнување на 
правото, доколку е потребно, доколку последователните 
информации укажуваат на тоа дека должината на периодот за 
стекнување на право се разликува од претходните проценки.   

Трансакции мерени со повикување на објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти 

Утврдување на објективната вредност на доделените сопственички 
инструменти 

16 За транакции кои се мерени со повикување на објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти, ентитетот треба да ја мери 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти на 
датумот на мерење, врз основа на пазарните цени, доколку се 
расположиви, земајќи ги предвид роковите и условите според кои биле 
доделени тие сопственички инструменти (предмет на барањата во точки 
19–22).   

17 Доколку пазарните цени не се расположиви, ентитетот треба да ја 
процени објективната вредност на доделените сопственички 
инструменти користејќи техника на вреднување за да процени која би 
била цената на тие сопственички инструменти на датумот на мерењето 
во трансакција помеѓу неповрзани странки помеѓу запознаени, 
заинтересирани странки. Техниката за вреднување би била 
конзистентна со општоприфатените методологии за вреднување при 
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одредување на цената на финансиските инструменти, и треба да ги 
инкорпорира сите фактори и претпоставки кои би ги земале предвид 
запознаените, заинтересираните странки при одредување на цената 
(предмет на барањата во точки 19–22).   

18 Додатокот Б содржи понатамошно упатство за мерењето на 
објективната вредност на акции и опции на акции, фокусирајќи се на 
специфични рокови и услови кои се вообичаени карактеристики на 
доделувањето на акции или опции на акции на вработените.  

Третман на условите за стекнување на право 

19 Доделување на сопственички инструменти може да биде условено со 
задоволување на специфицирани услови за стекнување на право. На 
пример, доделување на акции или опции на акции на некој вработен 
вообичаено е условено со тоа да вработениот остане во работен однос 
со ентитетот за специфициран временски период. Може да постојат 
услови за успешност кои мора да бидат задоволени, како што се 
ентитетот да постигне специфициран пораст во добивката или 
специфицирано зголемување на цената на акциите на ентитетот. 
Условите за стекнување на право, кои не се пазарни услови, не треба 
да се земат предвид кога се проценува објективната вредност на 
акциите или опциите на акции на датумот на мерење. Наместо тоа, 
условите за стекнување на право треба да се земат предвид преку 
корегирање на бројот на сопственички инструменти кои се вклучени во 
мерењето на износот на трансакцијата така што, конечно, износот кој е 
признаен за производите или услугите кои се примени како надоместок 
за доделените сопственички инструменти треба да се заснова на бројот 
на сопственички инструменти кои евентуално стекнале право. Оттука, 
на кумулативна основа, не се признава износ за примените производи 
или услуги доколку доделените сопственички инструменти не стекнале 
право заради неисполнување на условите за стекнување на право, на 
пр., договорната странка не успева да го заврши специфицираниот 
период на услуга, или не е задоволен условот за извршување, предмет 
на барањата во точка 21.  

20 За да се применат барањата од точка 19, ентитетот треба да признае 
износ за производите или услугите кои биле примени за време на 
периодот за стекнување на правото врз основа на најдобрата 
расположива проценка за бројот на сопственички инструменти кои се 
очекува да стекнат право и треба да ја ревидира таа проценка, доколку 
е потребно, доколку последователните информации укажуваат на тоа 
дека бројот на сопственички инструменти кои се очекува да стекнат 
право се разликува од претходните проценки. На датумот на 
стекнување на право, ентитетот треба да ја ревидира проценката за да 
биде еднаква на бројот на сопственички инструменти кои конечно 
стекнале право, предмет на барањата во точка 21.  

21 Пазарни условите, како што се целна цена на акции со кои е условено 
стекувањето на право (или извршувањето), треба да се земат предвид 
кога се проценува објективната вредност на доделените сопственички 
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инструменти. Според тоа, за доделувања на сопственички инструменти 
со пазарни услови, ентитетот треба да ги признае производите или 
услугите кои биле добиени од договорната странка која ги задоволува 
сите други услови за стекнување на право (на пр., услуги примени од 
вработен кој останува во работен однос за специфицираниот период на 
услуга), без оглед на тоа дали тој пазарен услов е задоволен.   

Третман на карактеристиката за обнова на опцијата 

22 За опции кои имаат карактеристика на обнова, карактеристиката на 
обнова не треба да се земе предвид кога се проценува објективната 
вредност на доделените опции на датумот на мерење. Наместо тоа,  
обновената опција треба да се евидентира како ново доделување на 
опции, доколку и кога опцијата е последователно доделена. 

По датумот на стекнување на правото 

23 Откако се признаени примените производи или услуги во согласност со 
точките 10-22, и соодветното зголемување во главнината, ентитетот не 
треба да направи последователна корекција на вкупната главнина по 
датумот на стекнување на правото. На пример, доколку сопственичките 
инструменти кои стекнале право подоцна се изгубени или, во случај на 
опции на акции, опциите не се извршени, ентитетот не треба 
последователно да го анулира признаениот износ за услугите примени 
од вработениот. Меѓутоа, ова барање не го спречува ентитетот да 
признае трансфер во рамките на главнината, т.е. трансфер од една на 
друга компонента на главнината.  

Доколку објективната вредност на сопственичките инструменти не 
може веродостојно да се процени 

24 Барањата во точките 16–23 се применуваат кога од ентитетот се бара 
да измери трансакција за плаќање врз основа на акции повикувајќи се 
на објективната вредност на доделените сопственички инструменти. Во 
ретки случаи, ентитетот може да не е во состојба веродостојно да ја 
процени објективната вредност на доделените сопственички 
инструменти на датумот на датумот на мерењето, во согласност со 
барањата во точките 16–22. Во овие ретки случаи, ентитетот треба да: 
(a) ги мери сопственичките инструменти според нивната вградена 

вредност, почетно на датумот на кој ентитетот ги добива 
производите или договорната странка ги пружа услугите и 
последователно на секој известувачки датум и на датумот на 
конечното подмирување, со секоја промена на вградената вредност 
која е признаена во добивката или загубата. За доделување на 
опции на акции, аранжманот за плаќање врз основа на акции 
конечно е подмирен кога опциите се извршени, изгубени (на пр., по 
престанок на работниот однос) или истечени (на пр., на крајот на 
векот на опцијата).   

(б) ги признае производите или услугите примени врз основа на бројот 
на сопственички инструменти кои конечно стекнале право или (каде 
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што е применливо) кои се конечно извршени. За да се примени ова 
барање кај опциите на акции, на пример, ентитетот треба да ги 
признае примените производи или услуги за време на периодот за 
стекнување на право, доколку има такви, во согласност со точките 
14 и 15, освен што не се применуваат барањата во точка 15(б) во 
врска со пазарниот услов. Износот кој бил признаен за примените 
производи или услуги за време на периодот за стекнување на 
правото треба да се заснова на бројот на опции на акции кои се 
очекува да стекнат право. Ентитетот треба да ја ревидира таа 
проценка, доколку е неопходно, доколку последователните 
информации укажуваат на тоа дека бројот на опции на акции кои се 
очекува да стекнат право се разликува од претходните проценки. На 
датумот на стекнување на правото, ентитетот треба да ја ревидира 
проценката за да биде еднаква на бројот на сопственички 
инструменти кои конечно стекнале право. По датумот на стекнување 
на право, ентитетот треба да го анулира признаениот износ за 
примените производи или услуги доколку подоцна опциите на акции 
се изгубени или истекуваат на крајот на векот на опциите на акции.  

25 Доколку ентитетот ја применува точка 24, не е потребно да ги 
применува точките 26-29, бидејќи било која модификација на роковите и 
условите според кои биле доделени сопственичките инструменти ќе 
биде земена предвид кога ќе се применува методата на вградена 
вредност која е дадена во точката 24. Меѓутоа, доколку ентитетот плаќа 
за доделување на сопственички инструменти на кои била применета 
точка 24: 
(a) доколку подмирувањето се случува за време на периодот за 

стекнување на правото, ентитетот треба да го евидентира 
подмирувањето како забрзување на стекнувањето на право, и 
според тоа, треба веднаш да го признае износот кои поинаку би бил 
признаен за примените услуги за време на преостанатиот дел од 
периодот за стекнување на правото.  

(б) било кое плаќање извршено за подмирувањето треба да се 
евидентира како повторно купување на сопственички инструменти, 
т.е. како намалување од главнината, освен до степенот до кој тоа 
плаќање ја надминува вградената вредност на сопственичките 
инструменти, мерена на датумот на повторно купување. Било кој 
таков вишок треба да се признае како расход.  

Модификации на роковите и условите според кои биле доделени 
сопственичките инструменти, вклучувајќи откажувања и подмирувања  

26 Ентитетот може да ги модифицира роковите и условите според кои 
биле доделени сопственичките инструменти. На пример, тој може да ја 
намали цената на извршување на опциите кои им биле доделени на 
вработените (т.е. повторно да ја одреди цената на опциите), што ја 
зголемува објективната вредност на тие опции. Барањата во точките 
27–29 да се евидентираат ефектите од модификациите се изразени во 
контекст на трансакциите за плаќање врз основа на акции со 
вработените. Меѓутоа, барањата исто така треба да се применуваат кај 
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трансакциите за плаќање врз основа на акции со странки кои не се 
вработените, кои се мерат повикувајќи се на објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти. Во вториот случај, било кои 
посочувања на датумот на доделување во точките 27–29 ќе се 
однесуваат на датумот на кој ентитетот ги добива производите или 
договорната странка ги дава услугите.   

27 Ентитетот треба да ги признае, како минимум, примените услуги кои 
биле мерени според објективната вредност на датумот на доделување 
на доделените сопственички инструменти, освен додколку тие 
сопственички инструменти не стекнале право заради неисполнување на 
условот за стекнување на правото (кој не е пазарен услов) кој бил 
специфициран на датумот на доделување. Ова се применува без оглед 
било кои модификации на роковите и условите според кои се доделени 
сопственичките инструменти, или откажување или подмирување на тоа 
доделување на сопственички инструменти. Покрај тоа, ентитетот треба 
да ги признае ефектите од модификациите кои ја зголемуваат вкупната 
објективна вредност на аранжманот за плаќање врз основа на акции 
или кои поинаку му носат корист на вработениот. Упатство за примена 
на ова барање е дадено во Додаток Б.  

28 Доколку ентитетот го откаже или подмири доделувањето на 
сопственички инструменти за време на периодот за стекнување на 
правото (освен за откажано доделување преку губење на правото кога 
не се задоволени условите за стекнување на право): 
(a) ентитетот треба да го евидентира откажувањето или 

подмирувањето како забрзување на стекнување на правото, и 
според тоа, веднаш да го признае износот кој поинаку би бил 
признаен за услугите примени во преостанатиот дел на периодот за 
стекнување на правото.  

(б) било кое плаќање извршено кон вработениот за откажување или 
подмирување на доделувањето треба да се евидентира како 
повторно купување на сопственичко учество, т.е. како намалување 
од главнината, освен до степенот до кој плаќањето ја надминува 
објективната вредност на доделените сопственички инструменти, 
мерена на датумот на повторнoто купување. Било кој таков вишок 
треба да биде признаен како расход.  

(в) доколку на вработениот му се доделени нови сопственички 
инструменти и, на датумот на кој се доделени тие сопственички 
инструменти, ентитетот ги идентификува доделените нови 
сопственички инструменти како сопственички инструменти за 
замена на откажаните сопственички инструменти, ентитетот треба 
да го евидентира доделувањето на сопственичките инструменти за 
замена на ист начин како и модификација на првобитното 
доделување на сопственички инструменти, во согласност со точка 
27 и упатството во Додаток Б. Доделената инкрементална 
објективна вредност е разликата помеѓу објективната вредност на 
на сопственичките инструменти за замена и нето објективната 
вредност на откажаните сопственички инструменти, на датумот кога 
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се доделени сопственичките инструменти за замена. Нето 
објективната вредност на откажаните сопственички инструменти е 
нивната објективна вредност, непосредно пред откажувањето, 
намалена за износот на било кое извршено плаќање на вработениот 
заради откажување на сопственичките инструменти кое е 
евидентирано како намалување од главнината во согласност со (б) 
погоре. Доколку ентитетот не идентификува нови сопственички 
инструменти доделени како сопственички инструменти за замена на 
откажаните сопственички инструменти, ентитетот треба да ги 
евидентира тие нови сопственички инструменти како ново 
доделување на сопственички инструменти.  

29 Доколку ентитетот повторно купува сопственички инструменти кои 
стекнале право, плаќањето извршено кон вработените треба да се 
евидентира како намалување од главнината, освен до степенот до кој 
плаќањето ја надминува објективната вредност на повторно купените 
сопственички инструменти, мерена на датумот на повторното купување. 
Било кој таков вишок треба да се признае како расход.  

ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ ПОДМИРЕНИ СО 
ПАРИ 

30 За трансакција за плаќање врз основа на акции подмирена со пари, 
ентитетот треба да ги мери стекнатите производи или услуги и 
настанатите обврски според објективната вредност на обврската. 
Се додека не се подмири обврската, ентитетот треба повторно да ја 
измери објективната вредност на обврската на секој известувачки 
датум и на датумот на подмирување, со било кои промени на 
објективната вредност признаена во добивката или загубата за 
периодот.  

31 На пример, ентитетот може да им додели на вработените права кои 
произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите како дел од 
нивниот пакет за надоместување, при што вработените ќе добијат право 
на идни плаќања во пари (наместо сопственички инструмент), врз 
основа на зголемувањето на цената на акциите на ентитетот од 
специфицираното ниво за време на специфициран временски период. 
Или ентитетот може на своите вработени да им додели право да 
примаат идно плаќање во пари доделувајќи им право на акции 
(вклучувајќи акции кои ќе се издадат заради извршување на опции на 
акции) кои можат да се откупат, задолжително (на пр., заради престанок 
на работен однос) или по избор на вработениот. 

32 Ентитетот треба да ги признае примените услуги, и обврска да плати за 
тие услуги, како што вработениот ја дава услугата. На пример, некои 
права кои произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите 
веднаш се стекнуваат со право, и според тоа, од вработените не се 
бара да завршат специфициран период на услуга за да стекнат право 
на плаќањето во пари.  Во отсуство на докази за спротивното, ентитетот 
треба да претпостави дека биле примени услугите кои ги пружиле 
вработените во размена за права кои произлегуваат од зголемување на 
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вредноста на акциите. Оттука, ентитетот треба веднаш да ги признае 
примените услугите и обврска да плати за нив. Доколку права кои 
произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите не стекнат 
право се додека вработените не го завршиле специфицираниот период 
на услуга, ентитетот треба да ги признае примените услуги, и обврска 
да плати за нив, како што вработениот ја дава услугата во тек на тој 
период.  

33 Обврската треба да се мери, почетно и на секој известувачки датум се 
додека не се помири, според објективната вредност на правата кои 
произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите, применувајќи 
модел за одредување на цени на опциите, земајќи ги предвид роковите 
и условите според кои биле доделени правата кои произлегуваат од 
зголемување на вредноста на акциите, и степенот до кој вработените 
давале услуги до тој датум.  

ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ СО 
АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ СО ПАРИ 

34 За трансакциите за плаќање врз основа на акции кај кои роковите 
на аранжманот му обезбедуваат избор на ентитетот или на 
договорната странка за тоа дали ентитетот ја подмирува 
трансакцијата со пари (или други средства) или преку издавање на 
сопственички инструменти, ентитетот треба да ја евидентира таа 
трансакција, или компонентите на таа трансакција, како трансакција 
за плаќање врз основа на акции подмирена со пари доколку, и до 
степенот до кој, кај ентитетот настанала обврска која треба да ја 
подмири со пари или други средства, или како трансакција за 
плаќање врз основа на акции подмирена со сопственички 
инструменти доколку, и до степенот до кој, не настанала таква 
обврска.   

Трансакции за плаќање врз основа на акции кај кои роковите на 
аранжманот и обезбедуваат избор на договорната странка за начинот 
на подмирување 

35 Доколку ентитетот и доделил на договорната странка право да избере 
дали трансакцијата за плаќање врз основа на акции3 ќе се подмири со 
пари или преку издавање на сопственички инструменти, ентитетот 
доделил сложен финансиски инструмент, кој вклучува должничка 
компонента (т.е. право на договорната странка да бара плаќање со 
пари) и сопственичка компонента (т.е. право на договорната странка да 
бара подмирување со сопственички инструменти наместо со пари). За 
трансакции со странки кои не се вработените, кај кои објективната 
вредност на примените производи или услуги се мери директно, 
ентитетот треба да ја мери сопственичката компонента на сложениот 
финансиски инструмент како разлика помеѓу објективната вредност на 
примените производи или услуги и објективната вредност на 

                                                 
3 Во точките 35–43, сите посочувања на пари исто така вклучуваат и други средства на 
ентитетот. 
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должничката компонента, на датумот кога се примени производите или 
услугите.  

36 За други трансакции, вклучувајќи трансакции со вработените, ентитетот 
треба да ја мери објективната вредност на сложените финансиски 
инструменти на датумот на мерењето, земајќи ги предвид роковите и 
условите според кои биле доделени правата на пари или сопственички 
инструменти.   

37 За да се примени точка 36, ентитетот треба прво да ја измери 
објективната вредност на должничката компонента, а потоа да ја 
измери објективната вредност на сопственичката компонента – земајќи 
предвид дека договорната странка мора да го изгуби правото да прима 
пари со цел да прими сопственички инструмент. Објективната вредност 
на сложениот финансиски инструмент е збир од објективните вредности 
на двете компоненти. Меѓутоа, трансакциите за плаќање врз основа на 
акции кај кои договорната странка има избор за подмирување често се 
структуирани така што објективната вредност на една алтернатива за 
подмирување е иста како другата. На пример, договорната странка 
може да има избор да прими опции на акции или права кои 
произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите подмирени со 
пари. Во такви случаи, објективната вредност на сопственичката 
компонента е нула, и оттука, објективната вредност на сложениот 
финансиски инструмент е иста како објективната вредност на 
должничката компонента. Спротивно на тоа, доколку објективните 
вредности на алтернативите за подмирување се разликуваат, 
објективната вредност на сопственичката компонента вообичаено ќе 
биде поголема од нула, во кој случај објективната вредност на 
сложениот финансиски инструмент ќе биде поголема од објективната 
вредност на должничката компонента.  

38 Ентитетот треба одвоено да ги евидентира примените и стекнатите 
производи или услуги од аспект на секоја компонента на сложениот 
финансиски инструмент. За должничката компонента, ентитетот треба 
да ги признае стекантите производи или услуги, како што договорната 
странка ги добавува производите или ги дава услугите, во согласност со 
барањата кои се однесуваат на трансакциите за плаќање врз основа на 
акции подмирени со пари (точки 30 - 33). За сопственичката компонента 
(доколку има), ентитетот треба да ги признае примените производи или 
услуги, и зголемувањето во главнина, како што договорната странка ги 
добавува производите или ги дава услугите, во согласност со барањата 
кои се однесуваат на трансакциите за плаќање врз основа на акции 
подмирени со сопственички инструменти (точки 10 - 29).   

39 На датумот на подмирување, ентитетот треба повторно да ја измери 
објективната вредност на обврската. Доколку ентитетот за 
подмирувањето издава сопственички инструменти наместо да плати со 
пари, обврската треба да биде пренесена директно на главнината, како 
надоместок за издадените сопственички инструменти.  

40 Доколку ентитетот за подмирувањето плаќа со пари наместо да издава 
сопственички инструменти, тоа плаќање треба да се употреби за 
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потполно да се подмири обврската. Било која претходно признаена 
сопственичка компонента треба да остане во рамките на главнината.  
Преку одбирање да се примат пари за подмирувањето, договорната 
странка го губи правото да прима сопственички инструменти. Меѓутоа, 
ова барање не го спречува ентитетот да признае трансфер во рамките 
на главнината, т.е. трансфер од една на друга компонента на 
главнината.  

Трансакции за плаќање врз основа на акции кај кои роковите на 
аранжманот му обезбедуваат избор на ентитетот за начинот на 
подмирување 

41 За трансакција за плаќање врз основа на акции кај која роковите на 
аранжманот му обезбедуваат избор на ентитетот за тоа дали ќе 
подмири со пари или преку издавање на сопственички нструменти, 
ентитетот треба да утврди дали тој има сегашна обврска да подмири во 
пари и соодветно да ја евидентира трансакцијата за плаќање врз 
основа на акции. Ентитетот има сегашна обврска да подмири во пари 
доколку изборот за подмирување со сопственички инструменти нема 
комерцијална суштина (на пр., бидејќи на ентитетот му е законски 
забрането да издава акции), или ентитетот има мината практика или 
искажана политика за подмирување со пари, или вообичаено подмирува 
со пари секогаш кога договорната странка бара подмирување со пари.    

42 Доколку ентитетот има сегашна обврска да подмири со пари, тој треба 
да ја евидентира трансакцијата во согласност со барањата кои се 
однесуваат на трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени 
со пари, во точките 30 - 33.  

43 Доколку не постои таква обврска, ентитетот треба да ја евидентира 
трансакцијата во согласност со барањата кои се однесуваат на 
трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со 
сопственички инструменти, во точките 10 - 29. При подмирувањето: 
(a) доколку ентитетот одбере да подмири со пари, плаќањето во пари 

треба да се евидентира како повторно купување на сопственичко 
учество, т.е. како намалување од главнината, освен како што е 
забележано во (в) подолу.    

(б) доколку ентитетот одбере да подмири преку издавање на 
сопственички инструменти, не се бара понатамошно евидентирање 
(освен трансфер од една компонента на главнината на друга, 
доколку е неопходно), освен како што е забележано во (в) подолу.  

(в) доколку ентитетот одбере алтернатива за подмирување со 
поголема објективна вредност, како на датумот на подмирување, 
ентитетот треба да признае дополнителен расход за дадениот 
вишокот на вредност, т.е. разликата помеѓу платените пари и 
објективната вредност на сопственичките инструменти кои поинаку 
би биле издадени, или разликата помеѓу објективната вредност на 
издадените сопственички инструменти и износот на пари кој поинаку 
би бил платен, тоа што е применливо.  
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ОБЕЛОДЕНУВАЊА 

44 Ентитетот треба да ги обелодени информациите кои им 
овозможуваат на корисниците на финансиските извештаи да ја 
разберат природата и обемот на аранжманите за плаќање врз 
основа на акции кои постоеле за време на периодот.  

45 За да се спроведе принципот од точка 44, ентитетот треба да го 
обелодени најмалку следното: 
(a) опис на секој вид на аранжман за плаќање врз основа на акции кој 

постоел во било кој момент за време на периодот, вклучувајќи ги 
општите рокови и услови на секој аранжман, како што се барањата 
за стекнување на право, максималниот рок за доделените опции и 
методата на подмирување (на пр., дали со пари или главнина). 
Ентитет со суштински слични видови на аранжмани за плаќање врз 
основа на акции можат збирно да ги прикажат овие информации, 
освен доколку не е потребно оделно обелоденување на секој 
аранжман за да се задоволи принципот во точка 44.  

(б) бројот и пондерираната просечна цена на извршување на опциите 
на акции за секоја од следните групи на опции: 
(i) во оптек на почетокот на периодот; 
(ii) доделени за време на периодот; 
(iii) изгубени за време на периодот; 
(iv) извршени за време на периодот; 
(v) истечени за време на периодот; 
(vi) во оптек на крајот на периодот; и 
(vii) можат да се извршат на крајот на периодот. 

(в) за опции на акции кои биле извршени за време на периодот, 
пондерираната просечна цена на акциите на датумот на 
извршувањето. Доколку опциите биле извршени на редовна основа 
во текот на период, ентитетот може, наместо тоа, да ја обелодени 
пондерираната просечна цена на акциите за време на периодот.  

(г) за опции на акции кои се во оптек на крајот на периодот, опсегот на 
цени на извршување и пондерираниот просечен преостанат век на 
договорот. Доколку опфатот на цени на извршување е широк, 
опциите во оптек треба да се поделат на опфати кои се значајни за 
проценка на бројот и временскиот распоред на дополнителните 
акции кои може да бидат издадени и парите кои може да бидат 
примени од извршување на тие опции.  

46 Ентитетот треба да ги обелодени информациите кои им 
овозможуват на корисниците на финансиските извештаи да 
разберат како била утврдена објективната вредност на примените 
производи или услуги, или објективната вредност на доделените 
сопственички инструменти.  
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47 Доколку ентитетот индиректно ја мерел објективната вредност на 

производите или услугите примени како надоместок за сопственички 
инструменти на ентитетот, повикувајќи се на објективната вредност на 
доделените сопственички инструменти, за да се спроведе принципот од 
точка 46, ентитетот треба да го обелодени најмалку следното: 
(a) за опциите на акции кои биле доделени за време на периодот, 

пондерираната просечна објективна вредност на тие опции на 
датумот на мерење и информации за тоа како таа објективна 
вредност била измерена, вклучувајќи: 
(i) користениот модел за определување на цени на опциите и 

влезните податоци за тој модел, вклучувајќи ја пондерираната 
просечна цена на акциите, цената на извршување, очекуваната 
нестабилност, векот на опцијата, очекуваните дивиденди, 
безризичната каматна стапка и било кои други влезни податоци 
за моделот, вклучувајќи ја користената метода и направените 
претпоставки за инкорпорирање на ефектите од очекувано рано 
извршување; 

(ii) како била утврдена очекуваната нестабилност, вклучувајќи 
објаснување за степенот до кој очекуваната нестабилност била 
заснована на минатата нестабилност; и 

(iii) дали и како биле инкорпорирани во мерењето на објективната 
вредност било кои други карактеристики на доделената опција, 
како што е пазарниот услов.   

(б) за други доделени сопственички инструменти за време на периодот 
(т.е. кои не се опции на акции), бројот и пондерираната просечна 
објективна вредност на тие сопственички инструменти на датумот 
на мерењето, и информации за тоа како била мерена таа објективна 
вредност, вклучувајќи: 
(i) доколку објективната вредност не била мерена врз основа на 

забележлива пазарна цена, како таа била утврдена; 
(ii) дали и како биле инкорпорирани очекуваните дивиденди во 

мерењето на објективната вредност; и  
(iii) дали и како биле инкорпорирани во мерењето на објективната 

вредност било кои други доделени сопственички инструменти.  
(в) за аранжмани за плаќање врз основа на акции кои биле 

модифицирани во текот на периодот: 
(i) објаснување на тие модификации; 
(ii) доделената инкрементална објективна вредност (како резултат 

на тие модификации); и  
(iii) информации за тоа како била мерена доделената 

инкрементална објективна вредност, конзистентно со барањата 
дадени во (а) и (б) погоре, каде што е применливо. 

48 Доколку ентитетот директно ја мерел објективната вредност на 
производите и услугите кои биле примени за време на периодот, 
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ентитетот треба да обелодени како била утврдена таа објективна 
вредност, на пр., дали објективната вредност била мерена според 
пазарна цена за тие производи или услуги.  

49 Доколку ентитетот ја побил претпоставката од точка 13, тој треба да го 
обелодени тој факт, и да даде објаснување зошто била побиена 
претпоставката.  

50 Ентитетот треба да ги обелодени информациите кои им 
обезбедуваат на корисниците на финансиските извештаи да го 
разберат ефектот од трансакциите за плаќање врз основа на акции 
врз добивката или загубата на ентитетот за периодот и врз 
неговата финансиска состојба.  

51 За да се спроведе принципот од точка 50, ентитетот треба да го 
обелодени најмалку следното: 
(a) вкупниот расход признаен за периодот кој произлегува од 

трансакциите за плаќање врз основа на акции кај кои примените 
производи или услуги не се квалификувале за признавање како 
средства и оттука биле веднаш признаени како расход, вклучувајќи 
одделно обелоденување на тој дел од вкупните расходи кој 
произлегува од трансакции евидентирани како трансакции за 
плаќање врз основа на акции подмирени со сопственички 
инструменти;  

(б) за обврски кои произлегуваат од трансакции за плаќање врз основа 
на акции: 
(i) вкупната сметководствена вредност на крајот на периодот; и  
(ii) вкупната вградена вредност на крајот на периодот на обврските 

за кои правото на договорната странка на пари или други 
средства стекнало право до крајот на периодот (на пр., права 
кои произлегуваат од зголемување на вредноста на акциите кои 
стекнале право).  

52 Доколку информациите кои се бара да бидат обелоденети според овој 
МСФИ не ги задоволуваат принципите во точките 44, 46 и 50, ентитетот 
треба да ги обелодени таквите дополнителни информации како што е 
потребно за тие да бидат задоволени.  

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

53 За трансакциите за плаќање врз основа на акции подмирени со 
сопственички инструменти, ентитетот треба да го примени овој МСФИ 
за доделувања на акции, опции на акции или други сопственички 
инструменти кои биле доделени по 7 ноември 2002 година и сеуште не 
стекнале право на датумот на стапување во сила на овој МСФИ.   

54 Ентитетот се охрабрува, но од него не се бара, да го применува овој 
МСФИ на други доделувања на сопственички инструменти доколку 
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ентитетот јавно ја обелоденил објективната вредност на тие 
сопственички инструменти, утврдена на датумот на мерење.  

55 За сите доделувања на сопственички инструменти на кои се применува 
овој МСФИ, ентитетот треба повторно да ги прикаже споредбените 
информации и, каде што е применливо, да го корегира почетното салдо 
на задржаната добивка за најпрвиот презентиран период.  

56 За сите доделувања на сопственички инструменти на кои не се 
применувал овој МСФИ (на пр., сопственички инструменти доделени на 
или пред 7 ноември 2002 година), ентитетот треба и покрај тоа да ги 
обелодени информациите кои се бараат според точките 44 и 45.  

57 Доколку, откако овој МСФИ ќе стапи во сила, ентитетот ги модифицира 
роковите или условите на доделувањето на сопственички инструменти 
на кои не бил применет овој МСФИ, ентитетот треба, и покрај тоа, да ги 
примени точките 26–29 за да ги евидентира било кои такви 
модификации.  

58 За обврски кои произлегуваат од трансакции за плаќање врз основа на 
акции кои постојат на датумот на стапување во сила на овој МСФИ, 
ентитетот треба ретроспективно да го применува овој МСФИ. За овие 
обврски, ентитетот треба повторно да ги прикаже споредбените 
информации, вклучувајќи корекции на почетното салдо на задржаната 
добивка во најпрвиот презентиран период за кој било повторно 
прикажани споредбени информации, освен што од ентитетот не се бара 
повторно да ги прикаже споредбените информации до степенот до кој 
информациите се однесуваат на период или датум кој е пред 7 ноември 
2002 година.  

59 Ентитетот се охрабрува, но од него не се бара, да го применува 
ретроспективно овој МСФИ на други обврски кои произлегуваат од 
трансакции за плаќање врз основа на акции, на пример, на обврски кои 
биле подмирени во тек на периодот за кој се презентирани споредбени 
информации.  

ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА 

60 Ентитетот треба да го применува овој МСФИ за годишните периоди кои 
почнуваат на или по 1 јануари 2005 година. Се препорачува и 
предвремена примена. Доколку ентитетот го применува овој МСФИ за 
период кој почнува пред 1 јануари 2005 година, ентитетот треба да го 
обелодени тој факт.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 3 
Деловни комбинации  

 

Оваа верзија ги вклучува измените и дополнувањата кои резултираат 
од новите, и изменетите и дополнети МСФИ издадени до 31 март 2004 
година.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 3 
Деловни комбинации  
                                  
 

Меѓународниот стандард за финансиско известување 3 Деловни 
комбинации (МСФИ 3) е даден во точките 1 - 87. Сите точки имаат еднаква 
важност. Точките во зацрнети букви ги наведуваат главните принципи. 
МСФИ 3 треба да се чита во контекст на неговата цел и Основите за 
заклучоци, Предговорот на меѓународните стандарди за финансиско 
известување и Рамката за подготвување и презентирање на 
финансиски извештаи. МСС 8, Сметководствени политики, промени на 
сметководствени проценки и грешки ја обезбедува основата за 
одбирање и примена на сметководствени политики во отсуство на 
експлицитно упатство.  

ВОВЕД 

ВО1 Меѓународниот стандард за финансиско известување 3, Деловни 
комбинации (МСФИ 3) го заменува МСС 22, Деловни комбинации. Овој 
МСФИ, исто така, ги заменува и следните толкувања: 

• ПКТ-9, Деловни комбинации – класифицикација или како 
стекнување или како соединување на учества 

• ПКТ-22, Деловни комбинации – последователнo корегирање на 
почетно известените објективни вредности и гудвилот  

• ПКТ-28, Деловни комбинации – ‘‘датум на размена‘‘ и објективна 
вредност на сопственички инструменти. 

Причини за издавање на овој МСФИ 

ВО2 МСС 22 дозволуваше деловните комбинации да се евидентираат со 
користење на една од двете методи: метода на соединување на 
учетсва или метода на купување. Иако МСС 22 ја ограничи употребата 
на методата на соединување на учества на деловни комбинации кои се 
класифицирани како соединувања на учества, аналитичарите и други 
корисници на финансиските извештаи укажаа на тоа дека дозволувајќи 
две методи за евидентирање на суштински слични трансакции ја 
намалило споредливоста на финансиските извештаи. Други расправаа 
дека барајќи повеќе од една сметководствена метода за такви 
трансакции креирало мотиви за структуирање на таквите трансакции 
за да се постигне посакуван сметководствен резултат, особено заради 
тоа што двете методи произведуваат сосема различен резултат.  

ВО3 Овие фактори, комбинирани со забраната на методата на 
соединување на учества во Австралија, Канада и САД, го поттикнаа 
Одборот за меѓународни сметководствени стандарди да испита дали, 
знаејќи дека неколку комбинации беа евидентирани во согласност со 
МСС 22, користејќи ја методата на соединување на учества, би било 
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поволно меѓународните стандарди да конвергираат кон оние во 
Австралија и Северна Америка така што и тие ќе ја забранат методата.   

ВО4 Сметководството за деловни комбинации се разликува помеѓу 
законодавствата и од други аспекти. Тие го вклучуваат 
сметководството за гудвил и нематеријални средства стекнати во 
деловна комбинација, третманот на секој вишок на учество на 
стекнувачот во објективните вредности на стекнатите нето средства 
кои можат да се идентификуваат над набавната вредност на 
деловната комбинација, и признавањето на обврските за престанок 
или намалување на активностите на стекнатото претпријатие.  

ВО5 Понатаму, МСС 22 содржеше опција во поглед на тоа како може да се 
применува методата на купување: стекнатите средства и преземените 
обврски кои можат да се идентификуваат можат почетно да се мерат 
според основниот третман или дозволениот алтернативен третман. 
Основниот третман резултираше во тоа да стекнатите средства и 
преземените обврски кои можат да се идентификуваат почетно се 
мерат според комбинација на објективни вредности (до степенот на 
учеството на стекнувачот во сопственоста) и сметководствените 
вредности пред стекнувањето (до степенот на сите малцински 
учества). Дозволениот алтернативен третман резултираше во тоа да 
стекнатите средства и преземените обврски кои можат да се 
идентификуваат почетно се мерат според нивните објективни 
вредности на датумот на стекнувањето. Одборот верува дека 
дозволувајќи слични трансакции да се евидентираат на различни 
начини ја оштетува корисноста на информациите кои им се 
обезбедуваат на корисниците на финансиските извештаи, бидејќи се 
намалени и споредливоста и веродостојноста.  

ВО6 Поради тоа, овој МСФИ беше издаден за да се подобри квалитетот на, 
и да се побара меѓународно приближување за, сметководството за 
деловни комбинации, вклучувајќи ги:  
(a) сметководствената метода за деловните спојувања; 
(б) почетното мерење на стекнатите средства и преземените обврски 

кои можат да се идентификуваат на деловната комбинација; 
(в) признавањето на обврските за престанок или намалување на 

активностите на стекнатото претпријатие;  
(г) третманот на секој вишок на учество на стекнувачот во 

објективните вредности на нето средства кои можат да се 
идентификуваат стекнати во деловна комбинација над набавната 
вредност на комбинацијата; и  

(д) сметководството за гудвил и нематеријални средства стекнати во 
деловна комбинација.  
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Главни карактеристики на овој МСФИ 

ВО7 Овој МСФИ: 
(a) бара сите деловни комбинации во рамките на својот делокруг да 

бидат евидентирани применувајќи ја методата на купување. 
(б) бара да биде идентификуван стекнувачот за секоја деловна 

комбинација во рамките на својот делокруг. Стекнувачот е 
комбинирачкиот ентитет кој добива контрола над другите 
комбинирачки ентитети или деловни работења.  

(в) бара стекнувачот да ја мери набавната вредност на деловната 
комбинација како збир на објективните вредности, на датумот на 
размената, на дадените средства, настанатите или преземените 
обврски и сопственичките инструменти издадени од страна на 
стекнувачот, во размена за контрола над стекнатото претпријатие; 
плус сите трошоци кои директно можат да се припишат на 
комбинацијата.  

(г) бара стекнувачот одделно да ги признае, на датумот на 
стекнувањето, средствата, обврските и неизвесните обврски на 
стекнатото претпријатие кои можат да се идентификуваат, кои на 
тој датум ги задоволуваат следните критериуми, без оглед на тоа 
дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на 
стекнатото претпријатие: 
(i) во случај на средство кое не е нематеријално средство, 

веројатно е дека сите поврзани идни економски користи ќе 
претставуваат прилив за стекнувачот, и неговата објективна 
вредност може веродостојно да се измери;  

(ii) во случај на обврска која не е неизвесна обврска, веројатно е 
дека ќе биде потребен одлив на ресурси кои се вградени во 
економските користи за да се подмири обврската, и нејзината 
објективна вредност може веродостојно да се измери; и  

(iii) во случај на нематеријално средство или неизвесна обврска, 
нивната објективната вредност може веродостојно да се измери. 

(ѓ) бара средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат и кои ги задоволуваат горенаведените критериуми 
за признавање, стекнувачот почетно да ги мери според нивните 
објективни вредности на датумот на стекнувањето, без оглед на 
степенот на секое малцинско учество.  

(е) бара гудвилот којшто е стекнат во деловна комбинација 
стекнувачот да го признае како средство од датумот на 
стекнувањето, коешто е почетно мерено како вишок на набавната 
вредност на деловната комбинација над учеството на стекнувачот 
во нето објективната вредност на средствата, обврските и 
неизвесните обврски на стекнатото претпријатие кои можат да се 
идентификуваат и кои се признаени во согласност (г) погоре.  

(ж) ја забранува амортизацијата на гудвилот којшто е стекнат во 
деловна комбинација и наместо тоа бара гудвилот да биде 
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тестиран за оштетување на годишна основа, или почесто доколку 
настаните или промените во околностите укажуваат на тоа дека 
средството може да биде оштетено, во согласност со МСС 36, 
Оштетување на средствата. 

(з) бара стекнувачот повторно да ја процени идентификацијата и 
мерењето на средствата, обврските и неизвесните обврски на 
стекнатото претпријатие кои можат да се идентификуваат и 
мерењето на набавната вредност на деловната комбинација 
доколку учеството на стекнувачот во нето објективната вредност на 
ставките признаени во согласност со (г) погоре ја надминува 
набавната вредност на комбинацијата. Секој вишок кој преостанува 
по повторното проценување, стекнувачот мора веднаш да го 
признае во добивката или загубата.  

(ѕ) бара обелоденување на информации кои на корисниците на 
финансиските извештаи на ентитетот им овозможуваат да ја оценат 
природата и финансискиот ефект на: 
(i) деловните комбинации кои се случиле за време на периодот; 
(ii) деловните комбинации кои се случиле по датумот на билансот 

на состојба, но пред финансиските извештаи да бидат 
овластени за издавање; и 

(iii) некои деловни комбинации кои се случиле во претходните 
периоди.  

(и) бара обелоденување на информации кои на корисниците на 
финансиските извештаи на ентитетот им овозможуваат да ги 
оценат промените во сметководствената вредност на гудвилот за 
време на периодот.  

Промени од претходните барања 

ВО8 Главните промени од МСС 22 се опишани подолу.  

Сметководствена метода 

ВО9 Овој МСФИ бара сите деловни комбинации во рамките на својот 
делокруг да бидат евидентирани користејќи ја методата на купување. 
МСС 22 дозволуваше деловните комбинации да бидат евидентирани 
користејќи ја едната од двете методи: метода на соединување на 
учества за комбинации кои се класифицирани како соединување на 
учества и метода на купување за комбинации кои се класифицирани 
како стекнувања.  

Признавање на стекнати средства и преземени обврски и неизвесни 
обврски кои можат да се идентификуваат 

ВО10 Овој МСФИ ги промени барањата на МСС 22 за одделно признавање 
како дел од распределувањето на набавната вредност на деловната 
комбинација на: 
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(a) обврските за престанок или намалување на активностите на 
стекнатото претпријатие; и  

(б) неизвесните обврски на стекнатото претпријатие. 
Овој МСФИ, исто така, ги разјаснува критериумите за одделно 
признавање на нематеријалните средства на стекнатото 
претпријатие како дел од распределувањето на набавната вредност 
на комбинацијата.  

ВО11 Овој МСФИ бара стекнувачот да признае обврски за престанок или 
намалување на активностите на стекнатото претпријатие како дел од 
распределувањето на набавната вредност на комбинацијата  само 
кога стекнатото претпријатие, на датумот на стекнувањето, има 
постојна обврска за преструктуирање којашто е признаена во 
согласност со МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни 
средства. МСС 22 бараше стекнувачот да признае резервирање за 
престанок или намалување на активностите на стекнатото 
претпријатие како дел од распределувањето на набавната вредност 
на деловната комбинација кое не било обврска на стекнатото 
претпријатие на датумот на стекнувањето, доколку стекнувачот ги 
задоволил специфицираните критериуми.  

ВО12 Овој МСФИ бара стекнувачот одделно да ги признае неизвесните 
обврски на стекнатото претпријатие (како што е дефинирано во МСС 
37) на датумот на стекнувањето, како дел од распределувањето на 
набавната вредност на деловната комбинација, доколку нивните 
објективни вредности можат веродостојно да се измерат. Таквите 
неизвесни обврски беа, во согласност со МСС 22, вклучени во 
рамките на износот признаен како гудвил или негативен гудвил.  

ВО13 МСС 22 бараше нематеријалното средство да се признае доколку, и 
само доколку, беше веројатно дека идните економски користи кои 
можат да се припишат на средството ќе претставуваат прилив за 
ентитетот, и неговата набавна вредност може веродостојно да се 
измери. Критериумот за признавање во врска со веројатноста не е 
вклучен во овој МСФИ бидејќи се смета дека е секогаш исполнет за 
нематеријалните средства кои се стекнати во деловна комбинација. 
Покрај тоа, овој МСФИ вклучува упатство кое разјаснува дека 
објективната вредност на нематеријалното средство стекнато во 
деловна комбинација вообичаено може да се измери со доволна 
веродостојност за да се квалификува за признавање одделно од 
гудвилот. Доколку нематеријално средство стекнато во деловна 
комбинација има ограничен корисен век на употреба, постои 
претпоставка која може да се побие, дека неговата објективна 
вредност е веродостојно мерлива.  

Мерење на стекнатите средства и преземените обврски и 
неизвесни обврски кои можат да се идентификуваат  

ВО14 МСС 22 вклучуваше основен третман и дозволен алтернативен 
третман за почетното мерење на нето средствата стекнати во 
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деловната комбинација кои можат да се идентификуваат, и, според 
тоа, за почетното мерење на секое малцинско учество. Овој МСФИ 
бара средствата, обврските и неизвесните обврски на стекнатото 
претпријатие кои можат да се идентификуваат, а кои се признаени 
како дел од распределувањето на набавната вредност на 
комбинацијата, да се мерат почетно од страна на стекнувачот според 
нивните објективни вредности на датумот на стекнувањето. Според 
тоа, секое малцинско учество во стекнатото претпријатие е наведено 
според малцинскиот дел од нето објективните вредности на тие 
ставки. Ова е конзистентно со дозволениот алтернативен третман на 
МСС 22.  

Последователно сметководство за гудвил 

ВО15 Овој МСФИ бара гудвилот којшто е стекнат во деловна комбинација, 
да се мери, по почетното признавање, според набавната вредност 
намалена за сите акумулирани загуби поради оштетување. Според 
тоа, гудвилот не се амортизира и наместо тоа мора да се тестира за 
оштетеност на годишна основа, или почесто доколку настаните или 
промените во околностите укажуваат дека тој може да биде оштетен. 
МСС 22 бараше стекнатиот гудвил да биде систематски амортизиран 
во текот на неговиот корисен век на употреба, и вклучуваше 
претпоставка која може да се побие, дека неговиот корисен век на 
употреба не може да надминува дваесет години од почетното 
признавање.  

Вишок на учество на стекнувачот во нето објективната вредност 
на средствата, обврските и неизвесните обврски на стекнатото 
претпријатие кои можат да се идентификуваат над набавната 
вредност 

ВО16 Овој МСФИ бара стекнувачот повторно да ја процени 
идентификацијата и мерењето на средствата, обврските и 
неизвесните обврски на стекнатото претпријатие кои можат да се 
идентификуваат и мерењето на набавната вредност на 
комбинацијата доколку, на датумот на стекнување, учеството на 
стекнувачот во нето објективната вредност на тие ставки ја 
надминува набавната вредност на комбинацијата. Секој вишок кој 
преостанува по повторната проценка мора да биде веднаш признаен 
од страна на стекнувачот во добивката или загубата.  Во согласност 
со МСС 22, секој вишок на учеството на стекнувачот во нето 
објективната вредност на стекнатите средства и обврски кои можат 
да се идентификуваат над набавната вредност на стекнувањето се 
евидентираше како негативен гудвил на следниот начин: 
(a) до степенот до кој тој бил поврзан со очекувањата за идни загуби 

и расходи кои биле идентификувани во планот за стекнување на 
стекнувачот, се бараше да биде пренесен и признаен како 
добивка во истиот период во којшто беа признаени идните загуби 
и расходи.  
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(б) до степенот до кој тој не бил поврзан со очекувањата за идни 
загуби и расходи кои биле идентификувани во планот за 
стекнување на стекнувачот, се бараше да биде признаен како 
приход на следниот начин: 
(i) за износот на негативниот гудвил кој не ја надминува збирната 

објективна вредност на стекнатите немонетарни средства кои 
можат да се идентификуваат, на систематска основа за 
времетраењето на преостанатиот пондериран просечен 
корисен век на употреба на амортизирачките средства кои 
можат да се идентификуваат.  

(ii) за секој преостанат вишок, веднаш.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 3 
Деловни комбинации 

ЦЕЛ 

1 Целта на овој МСФИ е да го специфицира финансиското известување 
од страна на ентитетот во случај на деловна комбинација. Особено, тој 
специфицира дека сите деловни комбинации треба да бидат 
евидентирани применувајќи ја методата на купување. Според тоа, 
стекнувачот ги признава средствата, обврските и неизвесните обврски 
на стекнатото претпријатие кои можат да се идентификуваат според 
нивните објективни вредности на датумот на стекнувањето, и исто 
така признава гудвил, којшто последователно се тестира за 
оштетување наместо да се амортизира.  

ДЕЛОКРУГ 

2 Освен како што е опишано во точка 3, ентитетите треба да го 
применуваат овој МСФИ кога евидентираат деловни комбинации.  

3 Овој МСФИ не се применува кај: 
(a) деловни комбинации кај кои одделни ентитети или деловни 

работења се спојуваат за да формираат заедничко вложување.  
(б) деловни комбинации кои вклучуваат ентитети или деловни 

работења под заедничка контрола. 
(в) деловни комбинации кои вклучуваат два или повеќе заеднички 

ентитети. 
(г) деловни комбинации во кои одделни ентитети и деловни работења 

се споени за да формираат известувачки ентитет според самиот 
договор без да се добие сопственичко учество (на пример, 
комбинации кај кои одделни ентитети се споени со самиот договор 
за да формираат корпорација која котира на две берзи). 

Идентификување на деловна комбинација 

4 Деловна комбинација е спојување на одделни ентитети или деловни 
работења во еден известувачки ентитет. Резултатот од скоро сите 
деловни комбинации е дека еден ентитет, стекнувачот, стекнува 
контрола врз едно или повеќе деловни работења, стекнати 
претпријатија. Доколку ентитетот стекне контрола врз едно или повеќе 
ентитети кои не се деловни работења, тогаш спојувањето на тие 
ентитети не е деловна комбинација. Кога ентитетот стекнува група на 
средства или нето средства кои не сочинуваат деловно работење, 
тогаш ентитетот треба да ја распредели набавната вредност на групата 
помеѓу поединечните средства и обврски кои можат да се 
идентификуваа во групата врз основа на нивните поврзани објективни 
вредности на датумот на стекнувањето.    
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5 Деловната комбинација може да биде структуирана на разни начини од 
правни, даночни и други причини. Таа може да вклучи купување од 
страна на еден ентитет на главнината на друг ентитет, купување на 
сите нето средства на друг ентитет, преземање на обврските на друг 
ентитет или купување на некои од нето средствата на друг ентитет кои 
заедно формираат едно или повеќе деловни работења. Може да биде 
засегната од издавањето на сопственички инструменти, пренос на пари, 
парични еквиваленти или други средства, или од комбинација на истите. 
Трансакцијата може да биде помеѓу акционерите на комбинирачките 
ентитети или помеѓу еден ентитет и акционерите на друг ентитет. Може 
да вклучува основање на нов ентитет кој ќе ги контролира 
комбинирачките ентитети или пренесените нето средства или 
преструктуирањето на еден или повеќе комбинирачки ентитети.  

6 Деловна комбинација може да резултира во однос матично 
претпријатие – подружница каде што стекнувачот е матичното 
претпријатие, а стекнатото претпријатие е подружница на стекнувачот. 
Во такви околности, стекнувачот го применува овој МСФИ во своите 
консолидирани финансиски извештаи. Тој во сите одделни финансиски 
извештаи којшто ги издава го вклучува своето учество во стекнатото 
претпријатие како вложување во подружница (види МСС 27, 
Консолидирани и одделни финансиски извештаи).  

7 Деловна комбинација може да вклучи купување на нето средствата, 
вклучувајќи било каков гудвил, на друг ентитет наместо купување на 
главнината на другиот ентитет. Таква комбинација не резултира во 
однос матично претпријатие – подружница.  

8 Во рамките на дефиницијата за деловна комбинација, а оттука и во 
делокругот на овој МСФИ, вклучени се деловни комбинации кај кои еден 
ентитет стекнува контрола врз друг ентитет но кај кои датумот на 
стекнување на контрола (т.е. датумот на стекнување) не се совпаѓа со 
датумот или датумите на стекнување на сопственичко учество (т.е. 
датумот или датумите на размена). Оваа ситуација може да 
произлезе, на пример, кога претпријатието во кое се вложува склучува 
аранжмани за повторно купување на претходно продадени акции со 
некои од неговите вложувачи и, како резултат, контрола на промените 
кај претпријатието во кое се вложува.  

9 Овој МСФИ не го специфицира сметководството од страна на 
учесниците во заедничко вложување за учествата во задничкото 
вложување (види МСС 31, Учества во заеднички вложувања).  

Деловни комбинации кои вклучуваат ентитети под заедничка контрола 

10 Деловна комбинација која вклучува ентитети или деловни работења под 
задничка контрола е деловна комбинација кај која сите комбинирачки 
ентитети или деловни работења се конечно контролирани од истата 
странка или странки пред и по деловната комбинација, и таа контрола 
не е преодна.  
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11 Група на поединци ќе се смета дека контролира ентитет кога, како 
резултат на договорни аранжмани, тие заедно имаат моќ да управуваат 
со неговите финансиски и оперативни политики за да добијат користи 
од неговите активности. Според тоа, деловната комбинација е надвор 
од делокругот на овој МСФИ кога истата група поединци има, како 
резултат на договорни аранжмани, конечна заедничка моќ да управува 
со финансиските и оперативните политики на секое од комбинирачките 
ентитети за да добие користи од нивните активности, и таа конечна 
заедничка моќ не е преодна.  

12 Ентитетот може да биде контролиран од поединец, или група на 
поединци кои дејствуваат заедно според договорен аранжман, и тој 
поединец или група на поединци не може да биде предмет на барањата 
за финансиско известување од овој МСФИ. Според тоа, не е потребно 
комбинирачките ентитети да бидат вклучени како дел од истите  
консолидирани финансиски извештаи за деловната комбинација за да 
се смета како таква што вклучува ентитети под заедничка контрола.  

13 Степенот на малцински учества во секој од комбинирачките ентитети 
пред и по деловната комбинација не е релевантен за утврдување на тоа 
дали комбинацијата вклучува ентитети под заедничка контрола. Слично, 
фактот дека еден од комбинирачките ентитети е подружница која била 
исклучена од консолидираните финансиски извештаи на групата во 
согласност со МСС 27 не е релевантен за утврдувањето на тоа дали 
комбинацијата вклучува ентитети под заедничка контрола.  

СМЕТКОВОДСТВЕНА МЕТОДА 

14 Сите деловни комбинации треба да се евидентираат применувајќи 
ја методата на купување.   

15 Методата на купување ја гледа деловната комбинација од перспектива 
на комбинирачкиот ентитет кој е идентификуван како стекнувач. 
Стекнувачот купува нето средства и ги признава стекнатите средства и 
преземените обврски и неизвесни обврски, вклучувајќи ги и оние кои не 
се претходно признаени од страна на стекнатото претпријатие. 
Мерењето на средствата и обврските на стекнувачот не е засегнато од 
трансакцијата, ниту пак се засегнати било кои дополнителни средства 
или обврски на стекнувачот кој се признаени како резултат на 
трансакцијата, бидејќи тие не се предмет на трансакцијата.  

ПРИМЕНА НА МЕТОДАТА НА КУПУВАЊЕ 

16 Примената на методата на купување ги вклучува следните чекори:   
(a) идентификување на стекнувачот; 
(б) мерење на набавната вредност на деловната комбинација; и  
(в) распределба, на датумот на стекнување, на набавната вредност на 

деловната комбинација на стекнатите средства и преземените 
обврски и неизвесни обврски.  
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Идентификување на стекнувачот 

17 Стекнувачот треба да се идентификува за сите деловни 
комбинации. Стекнувачот е комбинирачкиот ентитет кој стекнува 
контрола врз другите комбинирачки ентитети или деловни 
работења.  

18 Бидејќи методата на купување деловната комбинација ја гледа од 
перспектива на стекнувачот, таа претпоставува дека една од странките 
на трансакцијата може да се идентификува како стекнувач.  

19 Контрола е моќта да се управува со финансиските и оперативните 
политики на ентитетот или деловното работење за да се добијат 
користи од неговите активности. Комбинирачки ентитет ќе се смета дека 
стекнал контрола врз друг комбинирачки ентитет кога тој стекнува 
повеќе од една половина од гласачките права на тој друг ентитет, освен 
доколку не може да се покаже дека таквата сопственост не сочинува 
контрола. Дури и доколку еден од комбинирачките ентитети не стекне 
повеќе од една половина од гласачките права на друг комбинирачки 
ентитет, може да стекнал контрола врз тој друг ентитет доколку, како 
резултат на комбинацијата, тој стекнува: 
(a) моќ врз повеќе од една половина од гласачките права на другиот 

ентитет врз основа на договор со други вложувачи; или 
(б) моќ да управува со финансиските и оперативните политики на 

другиот ентитет според статут или договор; или 
(в) моќ да ги назначи или отстрани мнозинството на членовите на 

одборот на директори или еквивалентно управувачко тело на 
другиот ентитет; или  

(г) моќ да ги распореди мнозинството на гласови на состаноците на 
одборот на директори или еквивалентно управувачко тело на 
другиот ентитет.  

20 Иако понекогаш може да биде тешко да се идентификува стекнувач, 
обично постојат индикации дека постои таков. На пример: 
(a) доколку објективната вредност на еден од комбинирачките ентитети 

е значително поголема од онаа на другиот комбинирачки ентитет, 
ентитетот со поголема објективна вредност е веројатно дека е 
стекнувачот; 

(б) доколку деловната комбинација е реализирана преку размена на 
обични сопственички инструменти со право на глас за пари или 
други средства, ентитетот кој ги дава парите или другите средства е 
веројатно дека е стекнувачот; и 

(в) доколку деловната комбинација резултира во управување со еден 
од комбинирачките ентитети при што е овозможено доминирање 
при одбирање на менаџерскиот тим на резултирачкиот комбиниран 
ентитет, ентитетот чие управување може да доминира на тој начин е 
веројатно дека е стекнувачот.  
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21 Кај деловна комбинација реализирана преку размена на сопственички 
учества, ентитетот којшто ги издава сопственичките учества вообичаено 
е стекнувач. Меѓутоа, ќе се земат предвид сите релевантни факти и 
околности за да се утврди кој од комбинирачките ентитети има моќ да 
управува со финансиските и оперативните политики на другиот ентитет 
(или ентитети) за да добие користи од неговите (или нивните) 
активности. Кај некои деловни комбинации, обично наречени обратни 
стекнувања, стекнувач е ентитетот чии сопственички учества биле 
стекнати, а ентитетот којшто ги издава е стекнато претпријатие. Ова 
може да биде случај кога, на пример, приватен ентитет уредува да биде 
‘‘стекнат‘‘ од страна на помал котиран ентитет како начин за котирање 
на берза. Иако од правен аспект котираниот ентитет кој издава се смета 
за матично претпријатие, а приватниот ентитет се смета за подружница, 
законската подружница е стекнувачот доколку таа има моќ да управува 
со финансиските и оперативните политики на законското матично 
претпријатие за да добие користи од неговите активности. Обично 
стекнувачот е поголемиот ентитет; меѓутоа, фактите и околностите кои 
ја опкружуваат комбинацијата понекогаш укажуваат на тоа дека помал 
ентитет стекнува поголем ентитет. Во точките Б1-Б15 на Додатокот Б 
дадено е упатство за сметководство за обратно стекнување.   

22 Кога се формира нов ентитет кој издава сопственички инструменти за 
да се реализира деловната комбинација, еден од комбинирачките 
ентитети којшто постоел пред комбинацијата ќе биде идентификуван 
како стекнувач врз основа на расположивите докази.   

23 Слично, кога деловната комбинација вклучува повеќе од два 
комбинирачки ентитети, еден од комбинирачките ентитети којшто 
постоел пред комбинацијата ќе биде идентификуван како стекнувач врз 
основа на расположивите докази. Во такви случаи, утврдувањето на 
стекнувачот ќе вклучи разгледување на тоа, помеѓу другото, кој од 
комбинирачките ентитети ја иницирал комбинацијата и дали средствата 
и приходите на еден од комбинирачките ентитети значително ги 
надминува оние на другите.   

Набавна вредност на деловна комбинација 

24 Стекнувачот треба да ја мери набавната вредност на деловната 
комбинација како збир од: 
(a) објективните вредности, на датумот на размена, на дадените 

средства, настанатите или преземени обврски, и 
сопственичките инструменти издадени од страна на 
стекнувачот, во размена за контрола врз стекнатото 
претпријатие; плус  

(б) сите трошоци кои директно можат да се припишат на деловната 
комбинација.  

25 Датумот на стекнување е датумот на кој стекнувачот ефективно ја 
стекнува контролата врз стекнатото претпријатие. Кога ова е постигнато 
преку единствена трансакција за размена, датумот на размена се 
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совпаѓа со датумот на стекнување. Меѓутоа, деловната комбинација 
може да вклучува повеќе од една трансакција за размена, на пример 
кога таа е постигната во фази по пат на сукцесисвни купувања на акции. 
Кога ова се случува:  
(a) набавната вредност на комбинацијата е збирната набавна вредност 

на поединечните трансакции; и  
(б) датумот на размена е датумот на секоја трансакција за размена (т.е. 

датумот на кој секое поединечно вложување е признаено во 
финансиските извештаи на стекнувачот), каде што датумот на 
стекнување е датумот на кој стекнувачот стекнува контрола врз 
стекнатото претпријатие. 

26 Дадените средства и настанатите и преземените обврски од страна на 
стекнувачот во размена за контрола врз стекнатото претпријатие 
според точка 24 се бара да се мерат според нивните објективни 
вредности на датумот на размената. Според тоа, кога е одложено  
подмирувањето на целата или било кој дел на набавната вредност на 
деловната комбинација, објективната вредност на таа одложена 
компонента ќе се утврди по пат на дисконтирање на износите на 
обврските до нивната сегашна вредност на датумот на размената, 
земајќи ги предвид сите премии или дисконти кои е веројатно дека 
настанале при подмирувањето.  

27 Објавената цена на котираниот сопственички инструмент на датумот на 
размена обезбедува најдобар доказ за објективната вредност на 
инструментот и ќе се искористи, освен во ретки околности. Други докази 
и методи за вреднување ќе бидат земени предвид само во ретки 
околности кога стекнувачот може да покаже дека објавената цена на 
датумот на размена е неверодостоен показател за објективната 
вредност, и дека другите докази и методи за вреднување обезбедуваат 
поверодостојно мерење на објективната вредност на сопственичкиот 
инструмент. Објавената цена на датумот на размена е неверодостоен 
показател само кога таа била под влијание на ограниченоста на 
пазарот. Доколку објавената цена на датумот на размена е 
неверодостоен показател или доколку не постои објавена цена за 
сопственичките инструменти издадени од страна на стекнувачот, 
објективната вредност на тие инструменти би можела, на пример, да 
биде проценета повикувајќи се на нивното пропорционално учество во 
објективната вредност на стекнувачот или повикувајќи се на 
пропорционалното учество во објективната вредност на стекнатото 
претпријатие, било кое што е поочигледно. Објективната вредност на 
датумот на размена на монетарни средства кои им се дадени на 
сопствениците на главнината на стекнатото претпријатие како 
алтернатива за сопственички инструменти може исто така да обезбеди 
докази за вкупната објективна вредност дадена од страна на 
стекнувачот во размена за контрола врз стекнатото претпријатие. Во 
секој случај, ќе бидат разгледани сите аспекти на комбинацијата, 
вклучувајќи ги значајните фактори кои влијаат на договарањето. 
Понатамошно упатство за утврдување на објективната вредност на 



Стр. 40 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2005 

 
 

 

сопственички инструменти е дадено во МСС 39, Финансиски 
инструменти: признавање и мерење.  

28 Набавната вредност на деловната комбинација вклучува обврски кои се 
настанати или преземени од страна на стекнувачот во размена за 
контрола врз стекнатото претпријатие. Идните загуби или други 
трошоци кои се очекува да настанат како резултат на комбинацијата не 
се обврски кои се настанати или преземени од страна на стекнувачот во 
размена за контрола врз стекнатото претпријатие, и, според тоа, не се 
вклучени како дел од набавната вредност на комбинацијата.  

29 Набавната вредност на деловната комбинација ги вклучува сите 
трошоци кои можат директно да се припишат на комбинацијата, како 
што се професионални надоместоци кои им се платени на 
сметководители,  правни советници, проценители и други консултанти 
за реализирање на комбинацијата. Општи административни трошоци, 
вклучувајќи ги трошоците за одржување на одделот за стекнувања, и 
други трошоци кои не можат директно да се припишат на одредената 
комбинација која се евидентира не се вклучени во набавната вредност 
на комбинацијата: тие се признаваат како расход кога ќе настанат.  

30 Трошоците за уредување и издавање на финансиски обврски се 
интегрален дел од трансакцијата за издавање на обврски, дури и кога 
обврските се издадени за реализирање на деловна комбинација, 
наместо трошоци кои можат директно да се припишат на 
комбинацијата. Според тоа, ентитетите не треба да ги вклучат таквите 
трошоци во набавната вредност на деловната комбинација. Во 
согласност со МСС 39, таквите трошоци треба да бидат вклучени во 
почетното мерење на обврската.   

31 Слично, трошоците за издавање на сопственички инструменти се 
интегрален дел на трансакцијата за издавање на сопственички 
инструменти, дури и кога сопственичките инструменти се издадени за 
реализирање на деловна комбинација, наместо трошоците кои можат 
директно да се припишат на комбинацијата. Според тоа, ентитетите не 
треба да ги вклучат таквите трошоци во набавната вредност на 
деловната комбинација. Во согласност со МСС 32, Финансиски 
инструменти: обелоденување и презентирање, таквите трошоци ги 
намалуваат приливите од издавање на сопственички инструменти.   

Корекции на набавната вредност на деловната комбинација во 
зависност од идни настани  

32 Кога договорт за деловната комбинација вклучува корекција на 
набавната вредност на комбинацијата во зависност од идни 
настани, стекнувачот треба да го вклучи износот на таа корекција 
во набавната вредност на комбинацијата на датумот на стекнување 
доколку корекцијата е веројатна и може веродостојно да се 
измери.    
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33 Договорот за деловната комбинација може да дозволува корекции на 
набавната вредност на комбинацијата кои зависат од еден или повеќе 
идни настани. Корекцијата може да зависи, на пример, од 
специфицирано ниво на добивка кое ќе се одржува или постигне во 
идните периоди, или од пазарната цена на издадените инструменти кои 
се водат. Обично е возможно да се процени износот на било која таква 
корекција во време на почетното евидентирање на комбинацијата без 
да се намали веродостојноста на информациите, дури и ако постојат 
некои неизвесности. Доколку идните настани не се случат или 
проценката треба да биде ревидирана, набавната вредност на 
деловната комбинација треба соодветно да се корегира.  

34 Меѓутоа, кога договорот за деловната комбинација вклучува таква 
корекција, таа корекција не е вклучена во набавната вредност на 
комбинацијата во време на почетното евидентирање на комбинацијата, 
доколку таа не е веројатна или не може веродостојно да се измери. 
Доколку корекцијата последователно стане веројатна и може 
веродостојно да се измери, дополнителното разгледување ќе се 
третира како корекција на набавната вредност на комбинацијата.  

35 Во некои околности, од стекнувачот може да се бара да изврши 
последователно плаќање кон продавачот како надоместок за 
намалување на вредноста на дадените средства, издадените 
сопственички инструменти или настанатите или преземени обврски од 
страна на стекнувачот во размена за контрола врз стекнатото 
претпријатие. Ова е случај, на пример, кога стекнувачот ја гарантира 
пазарната цена на сопственичките или должничките инструменти 
издадени како дел набавната вредност на деловната комбинација и од 
него се бара да издаде дополнителни сопственички или должнички 
инструменти за да ја врати првобитно утврдената набавна вредност. Во 
такви случаи, не се признава зголемување на набавната вредност на 
деловната комбинација. Во случај на сопственички инструменти, 
објективната вредност на дополнителното плаќање се пребива преку 
еднакво намалување на вредноста која е припишана на инструментите 
кои биле почетно издадени. Во случај на должнички инструменти, 
дополнителното плаќање се смета како намалување на премијата или 
зголемување на дисконтот на почетната емисија.  

Распределување на набавната вредност на деловната комбинација на 
стекнатите  средства и преземените обврски и неизвесни обврски 

36 Стекнувачот треба, на датумот на стекнување, да ја распредели 
набавната вредност на деловната комбинација по пат на 
признавање на средствата, обврските и неизвесните обврски кои 
можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие кои ги 
задоволуваат критериумите за признавање во точка 37 според 
нивната објективна вредност на тој датум, освен нетековните 
средства (или групи за отуѓување) кои се класифицирани дека се 
чуваат за продажба во согласност со МСФИ 5, Нетековни 
средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, кои 
ќе бидат признаени според објективната вредност намалена за 
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трошоците за продажба. Секоја разлика помеѓу набавната вредност 
на деловната комбинација и учеството на стекнувачот во нето 
објективната вредност на средствата, обврските и неизвесните 
обврски кои можат да се идентификуваат која е признаена како 
таква треба да се евидентира во согласност со точките 51-57. 

37 Стекнувачот треба одделно да ги признае средствата, обврските и 
неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на 
стекнатото претпријатие на датумот на стекнување само доколку 
тие ги задоволуваат следните критериуми на тој датум: 
(a) во случај на средство кое не е нематеријално средство, 

веројатно е дека сите поврзани идни економски користи ќе 
претставуваат прилив за стекнувачот и доколку неговата 
објективна вредност може веродостојно да се измери; 

(б) во случај на обврска која не е неизвесна обврска, веројатно е 
дека ќе биде потребен одлив на ресурси кои се вградени во 
економските користи за да се подмири обврската и доколку 
нејзината објективна вредност може веродостојно да се 
измери;  

(в) во случај на нематеријално средство или неизвесна обврска, 
доколку нивната објективна вредност може веродостојно да се 
измери. 

38 Билансот на успех на стекнувачот треба да ги инкорпорира добивките и 
загубите на стекнатото претпријатие по датумот на стекнување по пат 
на вклучување на приходите и расходите на стекнатото претпријатие 
врз основа на набавната вредност на деловната комбинација за 
стекнувачот. На пример, расходот за амортизација кој е вклучен во 
билансот на успех на стекнатото претпријатие по датумот на 
стекнување, и кој се однесува на амортизирачките средства на 
стекнатото претпријатие треба да се заснова на објективните вредности 
на тие амортизирачки средства на датумот на стекнување, т.е. нивната 
набавна вредност за стекнувачот.  

39 Примената на методата на купување стартува од датумот на 
стекнување, кој е датумот на кој стекнувачот ефективно стекнува 
контрола врз стекнатото претпријатие. Бидејќи контролата е моќ да се 
управува со финансиските и оперативните политики на ентитетот или 
деловното работење за да се добијат користи од неговите активности, 
не е потребно трансакцијата да биде затворена или завршена според 
закон пред стекнувачот да стекне контрола. При вршењето на проценка 
кога стекнувачот ја стекнал контролата треба да се разгледаат сите 
релевантни факти и околности.  

40 Бидејќи стекнувачот ги признава средствата, обврските и неизвесните 
обврски кои можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие 
кои ги задоволуваат критериумите за признавање во точка 37 според 
нивните објективни вредности на датумот на стекнување, секое 
малцинско учество во стекнатото претпријатие е наведено според 
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малцинскиот дел од нето објективната вредност на тие ставки.  Точките 
Б16 и Б17 на Додатокот Б обезбедуваат упатство за утврдување на 
објективните вредности на средствата, обврските и неизвесните 
обврски кои можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие со 
цел да се распредели набавната вредност на деловната комбинација.  

Средства и обврски кои можат да се идентификуват на 
стекнатото претпријатие 

41 Во согласност со точка 36, стекнувачот ги признава одделно, како дел 
од распределбата на набавната вредност на комбинацијата, само 
средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат на стекнатото претпријатие кои постоеле на датумот на 
стекнување и ги задоволуваат критериумите за признавање во точка 37. 
Според тоа:  
(a) стекнувачот треба да ги признае обврските за престанок или 

намалување на активностите на стекнатото претпријатие како дел 
од распределувањето на набавната вредност на комбинацијата 
само кога стекнатото претпријатие има, на датумот на стекнување, 
постојна обврска за преструктуирање која е признаена во 
согласност со МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства; и 

(б) стекнувачот, кога ја распределува набавната вредност на 
комбинацијата, не треба да признае обврски за идни загуби или 
други трошоци кои се очекува да настанат како резултат на 
деловната комбинација.  

42 Плаќање кое ентитетот е договорно обврзан да го изврши, на пример, 
кон своите вработени или добавувачи во случај да тоа е стекнато во 
деловна комбинација претставува сегашна обврска на ентитетот која се 
смета за неизвесна обврска се додека не стане веројатно дека 
деловната комбинација ќе се случи. Договорната обврска е признаена 
како обврска од страна на тој ентитет во согласност со МСС 37 кога 
деловната комбинација ќе стане веројатна и обврската може 
веродостојно да се измери. Според тоа, кога ќе се реализира деловната 
комбинација, таа обврска на стекнатото претпријатие ја признава 
стекнувачот како дел од распределувањето на набавната вредност на 
комбинацијата.  

43 Меѓутоа, планот за преструктуирање на стекнатото претпријатие чие 
извршување е условено со негово стекнување во деловна комбинација 
не претставува, непосредно пред деловната комбинација, сегашна 
обврска на стекнатото претпријатие. Ниту пак претставува неизвесна 
обврска на стекнатото претпријатие непосредно пред комбинацијата, 
бидејќи таа не е можна обврска која произлегува од минат настан чие 
постоење ќе биде потврдено само преку случување или неслучување на 
еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се целосно во рамки на 
контролата на стекнувачот. Според тоа, стекнувачот не треба да 
признае обврска за такви планови за преструктуирање како дел од 
распределувањето на набавната вредност на комбинацијата.  
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44 Средствата и обврските кои можат да се идентификуваат, кои се 
признаени во согласност со точка 36 ги вклучуваат сите средства и 
обврски на стекнатото претпријатие коишто стекнувачот ги купува или 
презема, вклучувајќи ги сите негови финансиски средства и финансиски 
обврски. Тие, исто така, можат да ги вклучат и средствата и обврските 
кои не биле претходно признаени во финансиските извештаи на 
стекнатото претпријатие на пр., бидејќи тие не се квалификувале за 
признавање пред стекнувањето. На пример, даночна корист која 
произлегува од даночните загуби на стекнатото претпријатие, која не 
била признаена од страна на стекнатото претпријатие пред деловната 
комбинација, се квалификува за признавање како средство кое може да 
се идентификува во согласност со точка 36, доколку е веројатно дека 
стекнувачот ќе има идни оданочиви добивки на кои ќе се однесува 
непризнаената даночна корист.  

Нематеријални средства на стекнатото претпријатие 

45 Во согласност со точка 37, стекнувачот одделно го признава 
нематеријалното средство на стекнатото претпријатие на датумот на 
стекнување само доколку тоа ја задоволува дефиницијата за 
нематеријално средство во МСС 38, Нематеријални средства, и 
неговата објективна вредност може веродостојно да се измери. Ова 
значи дека стекнувачот го признава проектот за истражување и развој 
во тек на стекнатото претрпијатие како одделно средство од гудвилот 
доколку проектот ја задоволува дефиницијата за нематеријално 
средство и неговата објективна вредност може веродостојно да се 
измери. МСС 38 обезбедува упатство за утврдување на тоа дали 
објективната вредност на нематеријално средство кое е стекнато во 
деловна комбинација може веродостојно да се измери.  

46 Немонетарно средство без физичка супстанца мора да може да се 
идентификува за да ја задоволува дефиницијата за нематеријално 
средство. Во согласност со МСС 38, средството го задоволува 
критериумот за идентификување во дефиницијата за нематеријално 
средство, само доколку тоа: 
(a) е одвоиво, т.е. може да се одвои или раздели од ентитетот и да се 

продаде, пренесе, лиценцира, изнајми или размени, поединечно или 
заедно со поврзан договор, средство или обврска; или 

(б) произлегува од договорни или други законски права, без оглед на 
тоа дали тие права можат да се пренесат или одделат од ентитетот 
или од други права и обврски.  

Неизвесни обврски на стекнатото претпријатие 

47 Точката 37 специфицира дека стекнувачот ја признава одделно 
неизвесната обврска на стекнатото претпријатие како дел од 
распределувањето на набавната вредност на деловната комбинација 
само доколку нејзината објективна вредност може веродостојно да се 
измери. Доколку нејзината објективна вредност може веродостојно да 
се измери:  
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(a) постои резултирачки ефект на износот признаен како гудвил или 
евидентиран во согласност со точка 56; и  

(б) стекнувачот треба ги обелодени информациите во врска со 
неизвесната обврска кои се бара да бидат обелоденети според 
МСС 37.   

Точка Б16(ј) на Додаток Б обезбедува упатство за утврдување на 
објективната вредност на неизвесна обврска.  

48 По нивното почетно признавање, стекнувачот треба да ги мери 
неизвесните обврски кои се признаени одделно во согласност со 
точка 36 според поголемото од: 
(a) износот кој би бил признаен во согласност со МСС 37, и  
(б) износот кој бил почетно признаен намален за, кога е соодветно, 

кумулативната амортизација која е признаена во согласност со 
МСС 18, Приходи.  

49 Барањето во точка 48 не се применува кај договори кој се евидентирани 
во согласност со МСС 39, Финансиски инструменти: признавање и 
мерење. Меѓутоа, преземените обврски по основ на заеми коишто се 
исклучени од делокругот на МСС 39, кои не се преземени обврски да 
обезбедат заеми по каматни стапки под пазарните, се евидентирани 
како неизвесни обврски на стекнатото претпријатие доколку, на датумот 
на стекнување, не е веројатно дека ќе биде потребен одлив на ресурси 
кои се вклучени во економските користи за да се подмири обврската или 
доколку износот на обврската не може да се измери со доволна 
веродостојност. Таквата преземена обврска по основ на заем е, во 
согласност со точка 37, признаена одделно како дел од 
распределувањето на набавната вредност на комбинацијата само 
доколку нејзината објективна вредност може да се измери веродостојно.  

50 Неизвесните обврски кои се признаени одделно како дел од 
распределувањето на набавната вредност на деловната комбинација се 
исклучени од делокругот на МСС 37. Меѓутоа, стекнувачот треба, за 
секоја класа на резервирање, да ги обелодени информациите за тие 
неизвесни обврски кои се бара да бидат обелоденети според МСС 37.  

Гудвил 

51 На датумот на стекнување, стекнувачот треба:  
(a) да го признае како средство гудвилот стекнат во деловна 

комбинација; и  
(б) почетно да го мери тој гудвил според набавната вредност, како 

вишок на набавната вредност на деловната комбинација над 
учеството на стекнувачот во нето објективната вредност на 
средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат, кои се признаени во согласност со точка 36.  
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52 Гудвилот стекнат во деловна комбинација претставува плаќање 
извршено од страна на стекнувачот со очекување на идни економски 
користи од средствата кои не можат поединечно да се идентификуваат 
и одделно да се признаат.   

53 До степенот до кој средствата, обврските и неизвесните обврски кои 
можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие не ги 
задоволуваат критериумите во точка 37 за одделно признавање на 
датумот на стекнување, постои резултирачки ефект врз износот кој е 
признаен како гудвил (или е евидентиран во согласност со точка 56). 
Ова е заради тоа што гудвилот се мери како преостанатата набавна 
вредност на деловната комбинација по признавање на средствата, 
обврските и неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на 
стекнатото претпријатие.   

54 По почетно признавање, стекнувачот треба да го мери гудвилот кој 
е стекнат во деловна комбинација според набавната вредност 
намалена за сите акумулирани загуби поради оштетување. 

55 Гудвилот стекнат во деловна комбинација не треба да се амортизира. 
Наместо тоа, стекнувачот треба да го тестира за оштетеност на 
годишна основа, или почесто доколку настаните или промените во 
околностите укажуваат дека тој би можел да биде оштетен, во 
согласност со МСС 36, Оштетување на средства.  

Вишок на учество на стекнувачот во нето објективната вредност 
на средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат на стекнатото претпријатие над набавната 
вредност  

56 Доколку учество на стекнувачот во нето објективната вредност  на 
средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат признаени во согласност со точка 36 ја надминува 
набавната вредност на деловната комбинација, стекнувачот треба: 
(a) повторно да ја процени идентификацијата и мерењето на 

средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат на стекнатото претпријатие и мерењето на 
набавната вредност на комбинацијата; и 

(б) било кој вишок кој ќе преостане по повторната проценката 
веднаш да го признае во добивката или загубата. 

57 Добивката признаена во согласност со точка 56 може да содржи една 
или повеќе од следните компоненти: 
(a) грешки при мерење на објективната вредност на набавната 

вредност на комбинацијата или на средствата, обврските и 
неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на стекнатото 
претпријатие. Можни идни трошоци кои произлегуваат од аспект на 
стекнатото претпријатие кои не биле точно одразени во 
објективната вредност на средствата, обврските и неизвесните 



29 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 47 

 

 

обврски кои можат да се идентификуваат на стекнатото 
претпријатие се потенцијална причина за такви грешки.  

(б) барање во сметководствен стандард да се измерат нето средствата 
кои можат да се идентификуваат кои се стекнати по износ кој не е 
објективната вредност, но е третиран како да е објективна вредност 
за целите на распределување на набавната вредност на 
комбинацијата.  На пример, упатството во Додаток Б за утврдување 
на објективните вредности на средствата и обврските кои можат да 
се идентификуваат на стекнатото претпријатие бара износот кој е 
доделен на даночните средства и обврски да не биде дисконтиран.  

(в) поволно купување. 

Деловна комбинација постигната во фази 

58 Деловната комбинација може да вклучува повеќе од една трансакција 
за размена, на пример кога таа се случува во фази по пат на сукцесивно 
купување на акции. Доколку е така, секоја трансакција за размена треба 
да се третира одделно од страна на стекнувачот, користејќи ја 
набавната вредност на трансакцијата и информациите за објективната 
вредност на датумот на секоја трансакција за размена, за да се утврди 
износот на секој гудвил којшто е поврзан со таа трансакција. Ова 
резултира во споредба ‘‘чекор-по-чекор‘‘ на набавната вредност на 
поединечните вложувања со учеството на стекнувачот во објективните 
вредности на средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат 
да се идентификуваат на стекнатото претпријатие во секој чекор.  

59 Кога деловната комбинација вклучува повеќе од една трансакција за 
размена, објективните вредности на средствата, обврските и 
неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на стекнатото 
претпријатие може да бидат различни на датумот на секоја трансакција 
за размена. Бидејќи: 
(a) средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 

идентификуваат на стекнатото претпријатие се теоретски повторно 
прикажани до нивните објективни вредности на датумот на секоја 
трансакција за размена за да се утврди износот на било кој гудвил 
којшто е поврзан со секоја трансакција; и  

(б) средствата, обврските и неизвесните обврски кои можат да се 
идентификуваат на стекнатото претпријатие потоа мора да бидат 
признаени од страна на стекнувачот според нивните објективни 
вредности на датумот на стекнување,  

било која корекција на тие објективни вредности која се однесува на 
претходно чувани учества на стекнувачот претставува ревалоризација и 
треба да се евидентира како таква. Меѓутоа, бидејќи оваа 
ревалоризација произлегува од почетното признавање на средствата 
од страна на стекнувачот, обврските и неизвесните обврски на 
стекнатото претпријатие, тоа не значи дека стекнувачот одбрал да 
применува сметководствена политика за ревалоризација на тие ставки 
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по почетното признавање во согласност со, на пример, МСС 16, 
Недвижности, постројки и опрема. 

60 Пред да се квалификува како деловна комбинација, трансакцијата може 
да се квалификува како вложување во придружено претпријатие и да 
биде евидентирана во согласност со МСС 28, Вложувања во 
придружени претпријатија, користејќи ја методата на главнина. 
Доколку е така, објективните вредности на нето средствата кои можат 
да се идентификуваат на претпријатието во кое се вложува на датумот 
на секоја поранешна трансакција за размена би биле утврдени 
претходно при примената на методата на главнина за вложувањето.  

Почетно евидентирање утврдено на времена основа 

61 Почетното евидентирање на деловната комбинација вклучува 
идентификување и утврдување на објективните вредности кои треба да 
се доделат на средствата, обврските или неизвесните обврски кои 
можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие и набавната 
вредност на комбинацијата.   

62 Доколку почетното евидентирање на деловната комбинација може да се 
утврди времено до крајот на периодот во кој се реализирала деловната 
комбинација бидејќи или објективните вредности кои треба да се 
доделат на средствата, обврските или неизвесните обврски кои можат 
да се идентификуваат на стекнатото претпријатие или набавната 
вредност на комбинацијата можат да се утврдат само времено, 
стекнувачот треба да ја евидентира комбинацијата користејќи ги тие 
времени вредности. Стекнувачот треба да ги признае сите корекции на 
тие времени вредности како резултат на комплетирање на почетното 
евидентирање: 
(a) во рамките на дванаесет месеци од датумот на стекнување; и  
(б) од датумот на стекнување. Според тоа:  

(i) сметководствената вредност на средство, обврска или 
неизвесна обврска кои можат да се идентификуваат, и која е 
признаена или корегирана како резултат на комплетирање на 
почетното евидентирање треба да се пресмета како да нивната 
објективна вредност на датумот на стекнување била признаена 
од тој датум.   

(ii) гудвил или било која добивка која е признаена во согласност со 
точка 56 треба да се корегира од датумот на стекнување за 
износ кој е еднаков на корекцијата на објективната вредност на 
средството, обврската или неизвесната обврска кои можат да се 
идентификуваат и кои се признаваат или корегираат.   

(iii) споредбени информации кои се презентирани за периодите 
пред почетното евидентирање на комбинацијата да биде 
комплетирано треба да се презентираат како да почетното 
евидентирање било комплетирано пред датумот на стекнување. 
Ова ја вклучува секоја дополнителна амортизација или друг 
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ефект на добивката или загубата кои се признаени како резултат 
на комплетирањето на почетното евидентирање.  

Корекции по комплетирање на почетното евидентирање 

63 Освен како што е наведено во точките 33, 34 и 65, корекциите за 
деловна комбинација по комплетирање на почетното евидентирање 
треба да се признаат само за да се исправи грешка во согласност со 
МСС 8, Сметководствени политики, промени на сметководствени 
проценки и грешки. Корекциите на почетното евидентирање на деловна 
комбинација по комплетирање на тоа евидентирање не треба да се 
признаат за случувањето на промени во проценките. Во согласност со 
МСС 8, случувањето на промена во проценките треба да се признае во 
тековниот и идните периоди.   

64 МСС 8 бара ентитетот ретроспективно да ја евидентира исправката на 
грешка, и да ги презентира финансиските извештаи како грешката 
никогаш да не се случила, по пат на повторно прикажување на 
споредбените информации за претходниот период(и) во кој се случила 
грешката. Според тоа, сметководствената вредност на средствата, 
обврските или неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на 
стекнатото претпријатие коишто се признаени или корегирани како 
резултат на исправка на грешка треба да се пресмета како да нивната 
објективна вредност или корегирана објективна вредност на датумот на 
стекнување била признаена од тој датум. Гудвилот или било која 
добивка признаена во претходен период во согласност со точка 56 
треба ретроспективно да се корегира за износот кој е еднаков на 
објективната вредност на датумот на стекнување (или корекцијата на 
објективната вредност на датумот на стекнување) на средствата, 
обврските и неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат кои 
се признаваат (или корегираат).    

Признавање на одложени даночни средства по комплетирање на 
почетното евидентирање 

65 Доколку потенцијалната корист од пренесените загуби од даноци на 
добивка на стекнатото претпријатие или други одложени даночни 
средства не ги задоволуваат критеримуите за одделно признавање во 
точка 37 кога деловната комбинација е почетно евидентирана но е 
последователно реализирана, стекнувачот треба да ја признае таа 
корист како добивка во согласност со МСС 12, Даноци на добивка. 
Покрај тоа, стекнувачот треба: 
(a) да ја намали сметководствената вредност на гудвилот до износот 

кој би бил признаен доколку одложеното даночно средство било 
признаено како средство кое може да се идентификува од датумот 
на стекнување; и  

(б) да го признае намалувањето на сметководствената вредност на 
гудвилот како расход. 
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Меѓутоа, оваа постапка нема да резултира во креирање на вишок како 
што е опишано во точка 56, ниту пак ќе го зголеми износот на било која 
добивка која била претходно признаена во согласност со точка 56.  

ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ 

66 Стекнувачот треба да обелодени информации кои им 
овозможуваат на корисниците на неговите финансиски извештаи  
да ги оценат природата и финансискиот ефект на деловните 
комбинации кои се случиле: 
(a) во тек на периодот. 
(б) по датумот на билансот на состојба, но пред финансиските 

извештаи да бидат овластени за издавање.  

67 За да го спроведе принципот во точка 66(а), стекнувачот треба да ги 
обелодени следните информации за секоја деловна комбинација која се 
случила во тек на периодот: 
(a) називите и описите на комбинирачките ентитети или деловни 

работења.  
(б) датумот на стекнување. 
(в) процентот на стекнати гласачки сопственички инструменти.  
(г) набавната вредност на комбинацијата и опис на компонентите на 

таа набавна вредност, вклучувајќи ги сите трошоци кои можат 
директно да се припишат на комбинацијата. Кога сопственичките 
инструменти се издадени или можат да се издадат како дел од 
набавната вредност, тогаш треба да се обелодени и следното: 
(i) бројот на сопственички инструменти кои се издадени или можат 

да се издадат; и  
(ii) објективните вредности на тие инструменти и основата за 

утврдување на таа објективна вредност. Доколку на датумот на 
размена не постои објавена цена за тие инструменти, треба да 
се обелоденат значајните претпоставки кои биле користени за 
утврдување на објективната вредност. Доколку на датумот на 
размена постои објавена цена, но не била користена како 
основа за утврдување на набавната вредност на комбинацијата, 
тој факт треба да биде обелоденет заедно со: причините зошто 
не била користена објавената цена; методата и значајните 
претпоставки кои биле користени за припишување на вредност 
на сопственичките инструменти; и збирниот износ на разликата 
помеѓу припишаната вредност и објавената цена на 
сопственичките инструменти. 

(д) детали за сите работења кои ентитетот одлучил да ги отуѓи како 
резултат на комбинацијата. 

(ѓ) износите кои биле признаени на датумот на стекнување за секоја 
класа на средства, обврски и неизвесни обврски кои можат да се 
идентификуваат на стекнатото претпријатие, и, освен доколку 
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обелоденувањето е неизводливо, сметководствените вредности на 
секоја од тие класи, утврдени во согласност со МСФИ, непосредно 
пред комбинацијата. Доколку таквото обелоденување би било 
неизводливо, тој факт треба да биде обелоденет, заедно со 
објаснување зошто е таков случајот.  

(е) износот на секој вишок признаен во добивката или загубата во 
согласност со точка 56, и линиската ставка во билансот на успех во 
која е признаен вишокот.  

(ж) опис на факторите кои придонеле за набавната вредност која 
резултира во признавање на гудвил – опис на секое нематеријално 
средство кое не било одделно признаено од гудвилот и објаснување 
зошто објективната вредност на нематеријалното средство не 
можела веродостојно да се измери – или опис на природата на секој 
вишок признаен во добивката или загубата во согласност со точка 
56.   

(з) износот на добивката или загубата на стекнатото претпријатие која 
од датумот на стекнување била вклучена во добивката или загубата 
на стекнувачот за периодот, освен доколку обелоденувањето би 
било неизводливо. Доколку таквото обелоденување би било 
неизводливо, заедно со објаснување зошто е таков случајот.  

68 Информациите кои се бара да се обелоденат според точка 67 треба да 
се обелоденат збирно за деловните комбинации кои се случиле во тек 
на известувачкиот период кои поединечно се незначајни.  

69 Доколку поединечното евидентирање на деловната комбинација која се 
случила во тек на периодот била утврдена само на времена основа како 
што е опишано во точка 62, тој факт треба исто така да се обелодени 
заедно со објаснување зошто е таков случајот.  

70 За да се спроведе принципот во точка 66(а), стекнувачот треба да ги 
обелодени следните информации, освен доколку таквото 
обелоденување е неизводливо: 
(a) приходите на комбинираниот ентитет за периодот како да датумот 

на стекнување за сите деловни комбинации кои се случиле во тек на 
периодот бил почетокот на тој период.  

(б) добивката или загубата на комбинираниот ентитет за периодот како 
да датумот на стекнување за сите деловни комбинации кои се 
случиле во тек на периодот бил почетокот на тој период.  

Доколку обелоденувањето на оваа информација би било неизводливо, 
тој факт треба исто така да се обелодени, заедно со објаснување зошто 
е таков случајот.  

71 За да се спроведе принципот во точка 66(б), стекнувачот треба да ги 
обелодени информациите кои се бараат според точка 67 за секоја 
деловна комбинација која се случила по датумот на билансот на 
состојба, но пред финансиските извештаи да бидат овластени за 
издавање, освен доколку таквото обелоденување би било неизводливо. 
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Доколку обелоденувањето на било кои такви информации би било 
неизводливо, тој факт треба да се обелодени, заедно со објаснување 
зошто е таков случајот.  

72 Стекнувачот треба да обелодени информации кои им 
овозможуваат на корисниците на неговите финансиски извештаи 
да ги оценат финансиските ефекти на добивките, загубите, 
исправките на грешки и други корекции признаени во тековниот 
период, и кои се однесуваат на деловни комбинации кои се 
случиле во тековниот или во претходни периоди.  

73 За да се спроведе принципот од точка 72, стекнувачот треба да ги 
обелодени следните информации: 
(a) износот и објаснувањето за сите добивки или загуби признаени во 

тековниот период коишто: 
(i) се однесуваат на стекнатите средства и преземените обврски и 

неизвесни обврски кои можат да се идентификуваат при 
деловна комбинација која се случила во тековниот или 
претходен период; и  

(ii) се со таква големина, природа или појава што обелоденувањето 
е релевантно за разбирање на финансиската успешност на 
комбинираниот ентитет.  

(б) доколку почетното евидентирање на деловна комбинација која се 
случила во непосредно претходен период било утврдено само на 
времена основа на крајот на тој период, износите и објаснувањата 
за корекциите на времените вредности кои биле признаени во тек на 
тековниот период. 

(в) информациите во врска со исправки на грешки кои се бара да бидат 
обелоденети според МСС 8 за било кои од средствата, обврските 
или неизвесните обврски кои можат да се идентификуваат на 
стекнатото претпријатие, или промени во вредностите кои им биле 
доделени на тие ставки, кои стекнувачот ги признава во тек на 
тековниот период во согласност со точките 63 и 64.  

74 Ентитетот треба да обелодени информации кои им овозможуват на 
корисниците на неговите финансиски извештаи да ги оценат 
промените во сметководствената вредност на гудвилот во тек на 
периодот.  

75 За да се спроведе принципот од точка 74, ентитетот треба да го 
обелодени усогласувањето на сметководствената вредност на гудвилот 
на почетокот и на крајот на периодот, покажувајќи ги одделно: 
(a) бруто износот и акумулираните загуби поради оштетување на 

почетокот на периодот; 
(б) дополнителниот гудвил признаен во тек на периодот освен гудвилот 

кој е вклучен во група за отуѓување кој, при стекнување, ги 
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задоволува критериумите да биде класифициран дека се чува за 
продажба во согласност со МСФИ 5; 

(в) корекциите кои резултираат од последователно признавање на 
одложени даночни средства во тек на периодот во согласност со 
точка 65; 

(г) гудвилот кој е вклучен во група за отуѓување класифициран дека се 
чува за продажба во согласност со МСФИ 5 и гудвилот кој е 
депризнаен во тек на периодот без претходно да биде вклучен во 
група за отуѓување класифициран дека се чува за продажба; 

(д) загуби поради оштетување признаени во тек на периодот во 
согласност со МСС 36; 

(ѓ) нето разликите од размена кои произлегуваат во тек на периодот во 
согласност со МСС 21, Ефекти од промени во девизните курсеви;  

(е) било кои други промени во сметководствената вредност во тек на 
периодот; и  

(ж) бруто износот и акумулираните загуби поради оштетување на крајот 
на периодот. 

76 Ентитетот обелоденува информации за надоместливиот износ и 
оштетувањето на гудвилот во согласност со МСС 36 покрај 
информациите кои се бара да бидат обелденети според точка 75(д).  

77 Доколку во било која ситуација информациите кои се бара да бидат 
обелоденети според овој МСФИ не ги задоволуваат целите дадени во 
точките 66, 72 и 74, ентитетот треба да ги обелодени таквите 
дополнителни информации како што е потребно за да се задоволат тие 
цели.  

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ И ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА 

78 Освен како што е дадено во точка 85, овој МСФИ треба да се применува 
во сметководството за деловни комбинации за коишто датумот на 
договорот е на или по 31 март 2004 година. Овој МСФИ треба, исто 
така, да се применува во сметководството за: 
(a) гудвил кој произлегува од деловна комбинација за којашто датумот 

на договорот е на или по 31 март 2004 година; или 
(б) било кој вишок на учество на стекнувачот во нето објективната 

вредност на средствата, обврските и неизвесните обврски кои 
можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие над 
набавната вредност на деловната комбинација за којашто датумот 
на договорот е на или по 31 март 2004 година.  

Претходно признаен гудвил  

79 Ентитетот треба да го применува овој МСФИ проспективно, од 
почетокот на првиот годишен период кој почнува на или по 31 март 2004 
година, за гудвилот кој е стекнат во деловна комбинација за која 
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датумот на договорот бил пред 31 март 2004 година, и за гудвилот кој 
произлегува од учество во заеднички контролиран ентитет стекнато 
пред 31 март 2004 година и е сметководствено евидентирано 
применувајќи пропорционална консолидација. Според тоа, ентитетот 
треба: 
(a) од почетокот на првиот годишен период кој почнува на или по 31 

март 2004 година, да прекине да го амортизира таквиот гудвил;  
(б) на почетокот на првиот годишен период кој почнува на или по 31 

март 2004 година, да ја елиминира сметководствената вредност на 
поврзаната акумулирана амортизација со соодветно намалување на 
гудвилот; и  

(в) од почетокот на првиот годишен период кој почнува на или по 31 
март 2004 година, да го тестира гудвилот за оштетување во 
согласност со МСС 36 (ревидиран во 2004 година).  

80 Доколку ентитетот претходно признал гудвил кој резултирал во 
намалување од главнината, тој не треба да го признае тој гудвил во 
добивката или загубата кога ќе го отуѓи цело или дел од деловното 
работење на кое се однесува тој гудвил или кога единицата која 
генерира пари на која се однесува гудвилот ќе стане оштетена.  

Претходно признаен негативен гудвил 

81 Сметководствената вредност на негативен гудвил, на почетокот на 
првиот годишен период кој почнува на или по 31 март 2004 година, кој 
произлегол од 
(a) деловна комбинација за која датумот на договорот бил пред 31 март 

2004 година или 
(б) учество во заеднички контролиран ентитет стекнато пред 31 март 

2004 година и евидентирано применувајќи пропорционална 
консолидација 

треба да биде депризнаен на почетокот на тој период, со соодветна 
корекција на почетното салдо на задржаната добивка.  

Претходно признаени нематеријални средства 

82 Сметководствената вредност на ставка класифицирана како 
нематеријално средство кое 
(a) било стекнато во деловна комбинација за која датумот на договорот 

бил пред 31 март 2004 година или 
(б) произлегува од учество во заеднички контролиран ентитет стекнато 

пред 31 март 2004 година и евидентирано применувајќи 
пропорционална консолидација  

треба да се класифицира како гудвил на почетокот на првиот годишен 
период кој почнува на или по 31 март 2004 година, доколку тоа 
нематеријално средство на тој датум не ги задоволува критериумите за 
идентификација во МСС 38 (како што беше ревидиран во 2004 година).  
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Вложувања евидентирани според метода на главнина 

83 За вложувања кои се евидентирани применувајќи ја методата на 
главнина и се стекнати на или по 31 март 2004 година, ентитетот треба 
да го применува овој стандард за евидентирање на: 
(a) секој стекнат гудвил кој е вклучен во сметководствената вредност на 

тоа вложување. Според тоа, амортизацијата на тој теоретски гудвил 
не треба да биде вклучена во утврдувањето на учеството на 
ентитетот во добивките или загубите на претпријатието во кое се 
вложува.  

(б) секој вишок вклучен во сметководствената вредност на 
вложувањето на учеството на ентитетот во нето објективната 
вредност на средствата, обврските и неизвесните обврски кои 
можат да се идентификуваат на стекнатото претпријатие над 
набавната вредност на вложувањето. Според тоа, ентитетот треба 
да го вклучи тој вишок како приход при утврдување на учеството на 
ентитетот во добивките или загубите на претпријатието во кое се 
вложува во периодот во кој вложувањето е стекнато. 

84 За вложувања кои се евидентирани применувајќи ја методата на 
главнина и се стекнати пред 31 март 2004 година: 
(a) ентитетот треба да го применува овој стандард на проспективна 

основа, од почетокот на првиот годишен период кој почнува на или 
по 31 март 2004 година, за било кој стекнат гудвил кој е вклучен во 
сметководствената вредност на тоа вложување. Според тоа, 
ентитетот треба, од тој датум, да престане да ја вклучува 
амортизацијата на тој гудвил при утврдување на учеството на 
ентитетот во добивките или загубите на претпријатието во кое се 
вложува.  

(б) ентитетот треба да го депризнае секој негативен гудвил кој е 
вклучен во сметководствената вредност на тоа вложување на 
почетокот на првиот годишен период кој почнува на или по 31 март 
2004 година, со соодветна корекција на почетното салдо на 
задржаната добивка.  

Ограничена ретроспективна примена 

85 На ентитетот му е дозволено да ги применува барањата на овој МСФИ 
за гудвилот кој постои на или е стекнат по, и на деловни комбинации кои 
се случуваат од, било кој датум пред датумите на стапување во сила 
кои се наведени во точките 78 – 84, доколку: 
(a) вреднувањата и другите информации потребни за да се примени 

овој МСФИ на минати деловни комбинации биле добиени во 
времето кога тие комбинацииthe биле почетно евидентирани; и 

(б) ентитетот, исто така, проспективно го применува МСС 36 (како што 
е ревидиран во 2004 година) од тој ист датум, и вреднувањата и 
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другите информации потребни за да се применат тие стандарди од 
тој датум биле претходно прибавени од страна на ентитетот така 
што нема потреба да се утврдат проценките кои би требало да 
бидат направени на претходен датум. 

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ СООПШТЕНИЈА 

86 Овој МСФИ го заменува МСС 22, Деловни комбинации (како што е 
издаден во 1998 година).   

87 Овој МСФИ ги заменува следните толувања: 
(a) ПКТ-9, Деловни комбинации – класифицикација или како 

стекнување или како соединување на учества; 
(б) ПКТ-22, Деловни комбинации – последователно корегирање на 

почетно известените објективни вредности и гудвилот; и 
(в) ПКТ-28, Деловни комбинации – ‘‘датум на размена‘‘ и објективна 

вредност на сопственички инструменти. 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 4 
Договори за осигурување 
 

Меѓународниот стандард за финансиско известување 4 Договори за 
осигурување (МСФИ 4) е даден во точките 1-45. Сите точки имаат еднаква 
важност. Точките со зацрнети букви ги наведуваат главните принципи. 
МСФИ 4 треба да се чита во контекст на неговите цели и Основите за 
заклучоци, Предговорот на меѓународните стандарди за финансиско 
известување и Рамката за подготвување и презентирање на 
финансиски извештаи. МСС 8, Сметководствени политики, промени во 
сметководствени проценки и грешки ги обезбедува основите за одбирање 
и примена на сметководствените политики во отсуство на експлицитно 
упатство.  

 
ВОВЕД 

Причини за издавање на овој МСФИ 

ВО1 Ова е првиот МСФИ кој третира договори за осигурување. 
Сметководствените практики кај договорите за осигурување се 
разновидни и често пати се разликуваат од практиките во други 
сектори. Бидејќи многу ентитети ќе ги усвојат МСФИ во 2005 година, 
Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди го издаде овој 
МСФИ за да: 

 (а) направи ограничени подобрувања во сметководството за 
договори за осигурување додека Одборот не ја доврши 
втората фаза на својот проект за договори за осигурување. 

 (б) бара од секој ентитет кој издава договори за осигурување 
(осигурител) да обелоденува информации во врска со тие 
договори. 

ВО2 Овој МСФИ претставува чекор напред кон фаза II од овој проект. 
Одборот е посветен на довршувањето на фаза II без одложувања, 
штом истиот ќе ги испита сите релевантни концептуални и практични 
прашања и ќе го доврши својот целосен дефиниран процес. 

Главни карактеристики на овој МСФИ 

ВО3 Овој МСФИ е применлив за сите договори за осигурување 
(вклучувајќи ги и договорите за реосигурување) кои ги издал 
ентитетот и за договорите за реосигурување кои истиот ги има 
склучено, освен одредени договори кои се покриени со други МСФИ. 
Тој не е применлив за други средства и обврски на осигурителот, како 
што се финансиските средства и финансиските обврски во рамките 
на делокругот на МСС 39, Финансиски инструменти: Признавање и 
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Мерење. Исто така, тој не го третира сметководството од страна на 
осигурениците.  

ВО4 Овој МСФИ времено го ослободува осигурителот (т.е., во текот на 
фаза I од овој проект) од некои од барањата на другите МСФИ, 
вклучувајќи го и барањето за земање предвид на Рамката при 
изборот на сметководствените политики кај договорите за 
осигурување. Сепак, овој МСФИ: 

 (а) забранува резервирања за можни побарувања според 
договори кои не постојат на датумот на известувањето (како 
што се резервирањата за катастрофи и за изедначување). 

 (б) бара тест за соодветноста на признаените обврски по 
осигурување и тест за оштетување кај средствата за 
реосигурување. 

 (в) бара осигурителот да ги чува обврските по осигурување во 
својот биланс на состојба се додека истите не се подмират или 
поништат, или додека не им истече рокот, и да ги прикажуваат 
обврските по осигурување без да ги пребијат со поврзаните 
средства за реосигурување. 

ВО5 Овој МСФИ дозволува осигурителот да ги смени своите      
сметководствени политики за договорите за осигурувње само 
доколку, како резултат на тоа, неговите финансиски извештаи 
презентираат информации кои се порелевантни а не помалку 
веродостојни, или се поверодостојни а не помалку релевантни. 
Осигурителот особено не смее да ги воведе следните практики, иако 
може да продолжи да применува сметководствени политики кои ги 
вклучуваат истите: 
(а) мерење на обврските по осигурување на недисконтирана 

основа. 
 (б) мерење на договорните права на надоместоци за управување 

со идни вложувања по износ кој ја надминува нивната 
објективна вредност, како што укажува споредбата со 
тековните хонорари наплатени од страна на други учесници на 
пазарот за слични услуги. 

(в) користење на нееднообразни сметководствени политики за 
обврските по осигурување на подружниците.  

ВО6 Овој МСФИ дозволува воведување на сметководствена политика која 
вклучува повторно мерење на одредени обврски по осигурување, 
конзистентно во секој период, заради одразување на тековните 
каматни стапки на пазарот (и, доколку осигурителот одбрал така, 
други тековни проценки и претпоставки). Без ваква дозвола, 
осигурителот ќе морал да ја применува промената во 
сметководствените политики конзистентно кај сите слични обврски. 

ВО7 Осигурителот не мора да ги смени своите сметководствени политики 
за договорите за осигурување за да елиминира прекумерна 
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претпазливост. Меѓутоа, доколку осигурителот веќе ги мери своите 
договори за осигурување со доволна претпазливост, не треба да 
воведува дополнителна претпазливост. 

ВО8 Постои претпоставка којашто може да се побие, дека финансиските 
извештаи на осигурителот ќе станат помалку релевантни и 
веродостојни доколку истиот воведе сметководствена политика која 
ги одразува маржите на идни вложувања при мерењето на 
договорите за осигурување. 

ВО9 Кога осигурителот ќе ги смени своите сметководствени политики за 
обврските по осигурување, тој може да направи рекласификација на 
некои или на сите финансиски средства ‘според објективна вредност 
преку добивка или загуба‘. 

ВО10 Овој МСФИ: 
 (а)  разјаснува дека осигурителот не мора да го евидентира 

вградениот дериват посебно според објективната вредност, 
доколку вградениот дериват ја задоволува дефиницијата за 
договор за осигурување. 

(б) бара осигурителот одделно да ги евидентира (т.е. да води 
посебно сметководство за) компонентите на депозитот кај 
некои договори за осигурување, за да се избегне изоставување 
на средства и обврски во билансот на состојба.  

(в) ја разјаснува применливоста на практиката која понекогаш се 
нарекува ‘сметководство во сенка‘. 

(г) дозволува проширено презентирање кај договорите за 
осигурување стекнати во деловна комбинација или во 
трансфер на портфолио. 

(д) ги третира ограничените аспекти на својствата на дискреционо 
учество содржани во договорите за осигурување или во 
финансиските инструменти. 

ВО11 Овој МСФИ бара обелоденување за да им помогне на корисниците 
да: 
(а) ги разберат износите во финансиските извештаи на 

осигурителот кои произлегуваат од договорите за осигурување. 

(б) го разберат износот, временскиот распоред и неизвесноста на 
идните парични текови од договорите за осигурување.  

ВО12 Ентитетите треба да го применуваат овој МСФИ за годишните 
периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2005 година, но се 
препорачува и негова предвремена примена. Осигурителот не мора 
да применува некои аспекти на овој МСФИ за компаративни 
информации кои се однесуваат на годишни периоди кои почнуваат 
пред 1 јануари 2005 година. 
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Потенцијално влијание на идни предлози 

ВО13 Одборот очекува одобрување на Нацрт стандардите во второто 
тромесечие на 2004 година, кои ќе предложат измени и дополнувања 
на: 
(а) третманот на финансиските гаранции и договорите за кредитно 

осигурување; и 
(б) опцијата во МСС 39 која дозволува ентитетот да ги назначи 

финансиските средства и финансиските обврски како ‘по 
објективна вредност преку добивка или загуба‘.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 4 

Договори за осигурување 

ЦЕЛ 

1 Целта на овој МСФИ е да го специфицира финансиското 
известување за договорите за осигурување од страна на кој било 
ентитет кој издава такви договори (во овој МСФИ опишан како 
осигурител) се додека Одборот не ја доврши втората фаза на својот 
проект за договори за осигурување. Овој МСФИ посебно бара:  
(а) ограничени подобрувања на сметководството кое го водат 

осигурителите за договорите за осигурување. 
(б) обелоденување кое ги идентификува и објаснува износите во 

финансиските извештаи на осигурителот а кои произлегуваат 
од договорите за осигурување, и им помага на корисниците на 
тие финансиски извештаи да го разберат износот, временскиот 
распоред и неизвесноста на идните парични текови од 
договорите за осигурување. 

ДЕЛОКРУГ 

2 Ентитетот ќе го применува овој МСФИ кај: 
(а) договори за осигурување (вклучувајќи и договори за 

реосигурување) кои ги издава и договори за реосигурување 
кои ги има склучено.  

(б) финансиски инструменти кои ги издава со својство на 
дискреционо учество (види точка 35). МСС 32, Финансиски 
инструменти: обелоденување и презентирање бара 
обелоденување во врска со финансиски инструменти, 
вклучувајќи и финансиски инструменти кои содржат такви 
својства. 

3 Овој МСФИ не третира други аспекти на сметководството од страна 
на осигурителите, како што е сметководството за финансиски 
средства кои ги чуваат осигурителите и финансиски обврски 
издадени од страна на осигурителите (Види МСС 32 и МСС 39, 
Финансиски инструменти: признавање и мерење), освен во 
преодните одредби во точка 45. 

4 Ентитетот нема да го применува овој МСФИ кај: 
 (а) гаранциите за производи издадени директно од страна на 

производителот, дилерот или продавачот (види МСС 18, 
Приходи и МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства). 

 (б) средства и обврски на работодавците според плановите за 
користи за вработените (види МСС 19, Користи за 
вработените и МСФИ 2 Плаќање врз основа на акции) и 
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обврски по основ на користи при пензионирање известени од 
страна на дефинирани планови за користи при пензионирање 
(види МСС 26, Сметководство и известување од страна на 
плановите за користи при пензионирање).  

 (в) договорни права или договорни обврски кои зависат од идното 
користење, или право на користење, на нефинансиска ставка 
(на пример, некои надоместоци за дозвола, тантиеми, плаќања 
на неизвесни наеми и слични ставки), како и кај гаранцијата за 
остатокот на вредноста на наемателот вградена во 
финансискиот наем (види МСС 17, Наеми, МСС 18, Приходи и 
МСС 38, Нематеријални средства). 

(г) финансиски гаранции кои ентитетот ги склучува или ги 
задржува при пренесување на финансиски средства или 
финансиски обврски на трета странка во рамките на 
делокругот на МСС 39, независно од тоа дали финансиските 
гаранции се опишани како финансиски гаранции, акредитиви 
или договори за осигурување (види МСС 39). 

(д) обврска или побарување за неизвесен надоместок во деловна 
комбинација (види МСФИ 3, Деловни комбинации). 

(ѓ) договори за директно осигурување кои ги склучил ентитетот 
(т.е. договори за директно осигурување во кои ентитетот е 
осигуреник). Меѓутоа, цедентот ќе го примени овој МСФИ кај 
договорите за реосигурување кои ги склучил.  

5 За полесно повикување, овој МСФИ го опишува секој ентитет кој 
издава договор за осигурување во својство на осигурител, независно 
дали издавачот се смета за осигурител за правни или за 
супервизорки цели. 

6 Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување. 
Според тоа, сите повикувања на договори за осигурување во овој 
МСФИ исто така се однесуваат и на договори за реосигурување. 

Вградени деривативи 

7      МСС 39 бара ентитетот да оддели некои вградени деривативи од 
нивниот основен договор, да ги мери истите по објективна вредност 
и да ги вклучи промените на нивната објективна вредност во 
добивката или загубата. МСС 39 е применлив за деривативи кои се 
вградени во договор за осигурување, освен доколку вградениот 
дериват сам по себе не претставува договор за осигурување. 

8 Како исклучок од барањето во МСС 39, осигурителот не мора да ја 
оддели и мери по објективна вредност опцијата на осигуреникот за 
предавање на договор за осигурување за некој фиксен износ (или за 
износ заснован на фиксен износ и каматна стапка), дури и доколку 
цената на извршувањето се разликува од сметководствената 
вредност на основната обврска за осигурување. Меѓутоа, барањето 
во МСС 39 се однесува на опција за продавање или опција за 



Стр. 64 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2005 

 
 

 

предавање на пари вградени во договорот за осигурување, доколку 
вредноста која се предава варира во зависност од промената во 
финансиската променлива (како што е цената или индексот на 
сопственичкиот инструмент или артиклот), или во нефинансиска 
променлива која не е специфична за дадена договорна страна. Исто 
така, тоа барање е применливо и доколку способноста на имателот  
да изврши опција за продавање или опција за предавање на пари е 
поттикната од промена во таквата променлива (на пример, опција за 
продавање која може да се изврши доколку пазарниот индекс на 
акции достигне специфицирано ниво). 

9 Точка 8 е подеднакво применлива за опции за предавање на 
финансиски инструмент кој има својство на дискреционо учество. 

Одделно евидентирање на компонентите на депозитот 

10 Некои договори за осигурување содржат и компонента на 
осигурување и компонента на депозитот. Во некои случаи од 
осигурителот се бара или му се дозволува одделно да ги евидентира 
тие компоненти: 
(а) одделно евидентирање се бара доколку се задоволени двата 

следни услови: 
(i) осигурителот може да ја измери компонентата на          

депозитот (вклучувајќи и какви било вградени опции за 
предавање) одделно (т.е. без да се земе предвид 
компонентата на осигурувањето). 

(ii) сметководствените политики на осигурителот инаку не 
бараат од истиот да ги признава сите обврски и права 
кои произлегуваат од компонентата на депозитот. 

(б) одделното евидентирање е дозволено, но не се бара, доколку 
осигурителот може да ја измери компонентата на депозитот 
одделно, како во точка (а)(i), но неговите сметководствени 
политики бараат да ги признае сите обврски и права кои 
произлегуваат од компонентата на депозитот, независно од 
основата која била користена за мерење на тие права и 
обврски. 

(в) одделното евидентирање се забранува доколку осигурителот 
не може да ја измери компонентата на депозитот одделно како 
во точка (а)(i). 

11 Следното е пример на случај кога сметководствените политики на 
осигурителот не бараат од истиот да ги признава сите обврски кои 
произлегуваат од компонентата на депозитот. Цедентот добива 
надоместок за загуби од реосигурителот, но договорот го обврзува 
цедентот да го врати надоместокот во идни години. Таквата обврска 
произлегува од компонентата на депозитот. Доколку 
сметководствените политики на цедентот инаку би му дозволиле да 
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го признае надоместокот како добивка, без да ја признае 
резултирачката обврска, се бара одделно евидентирање. 

12 За одделно евидентирање на договор, осигурителот треба: 
 (а) да го примени овој МСФИ на компонентата на осигурување. 
 (б) да го примени МСС 39 на компонентата на депозитот. 
 

ПРИЗНАВАЊЕ И МЕРЕЊЕ 

Времено ослободување од некои други МСФИ 

13 Точките 10-12 од МСС 8, Сметководствени политики, промени во 
сметководствени проценки и грешки специфицираат критериуми за 
ентитетот да ги користи при развивање на сметководствена политика 
доколку ниту еден МСФИ не е применлив за конкретна ставка. Сепак, 
овој МСФИ го ослободува осигурителот од применување на тие 
критериуми кај неговите сметководствени политики за: 
(а) договори за осигурување кои ги издава (вклучувајќи и поврзани 

трошоци за стекнување и поврзани нематеријални средства, 
како што се оние опишани во точките 31 и 32); и 

(б) договори за реосигурување кои ги има склучено. 
14 И покрај тоа, овој МСФИ не го ослободува осигурителот од некои 

импликации на критериумите од точки 10-12 на МСС 8. Поконкретно, 
осигурителот: 
(а) не смее да признае како обврска какви било резервирања за 

можни идни побарувања, доколку тие побарувања произлегле 
од договори за осигурување кои не постоеле на датумот на 
известувањето (како што се резервирањата за катастрофи и 
резервирањата за изедначување). 

(б) ќе го спроведе тестот за содветност на обврската опишан 
во точките 15-19. 

(в) ќе отстрани од својот биланс на состојба обврска по 
осигурување (или дел од обврска по осигурување) кога, и само 
кога, обврската ќе згасне - т.е. кога обврската специфицирана 
во договорот е подмирена или поништена, или и истекол рокот. 

(г) нема да пребие: 
 (i) средства за реосигурување со поврзани обврски по 

осигурување; или  
 (ii) приход или расход од договори за реосигурување со 

расходот или приходот од поврзани договори за 
осигурување. 

(д) ќе разгледа дали неговите средства за реосигурување се 
оштетени (види точка 20). 
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Тест за соодветност на обврски 
15 Oсигурителот ќе процени на секој датум на известување дали 

неговите признаени обврски по осигурување се соодветни, 
користејќи тековни проценки на идни парични текови според 
неговите договори за осигурување. Доколку таквата проценка 
покаже дека сметководствената вредност на неговите обврски 
по осигурување (минус поврзаните одложени трошоци за 
стекнување и поврзаните нематеријални средства, како што се 
оние дискутирани во точките 31 и 32) не е соодветна од аспект 
на проценетите идни парични текови, целата разлика ќе биде 
признаена во добивка или загуба. 

16 Доколку осигурителот го примени тестот за соодветност на обврски 
кој ги задоволува специфираните минимални барања, овој МСФИ не 
наметнува никакви понатамошни барања. Минималните барања се 
следните: 
(а) тестот ги разгледува тековните проценки на сите договорни 

парични текови, како и оние на поврзаните парични текови како 
што се трошоците за ракување со побарувања, како и парични 
текови кои резултираат од вградени опции и гаранции. 

(б) доколку тестот покаже дека обврската е несоодветна, 
целокупната разлика се признава во добивка или загуба. 

17 Доколку сметководствените политики на осигурителот не бараат тест 
за соодветност на обврските кој ги задоволува минималните барања 
од точка 16, осигурителот ќе: 
(а) ја утврди сметководствената вредност на поврзаните обврски 

по осигурување1, минус сметководствената вредност на: 
 (i) кои било поврзани одложени трошоци за стекнување; и 
 (ii) кои било поврзани нематеријални средства, како оние 

стекнати во деловна комбинација или трансфер на 
портфолио (види точки 31 и 32). Меѓутоа, поврзаните 
средства за реосигурување не се земаат предвид 
бидејќи осигурителот нив ги евидентира посебно (види 
точка 20). 

(б) утврди дали вредноста опишан во точка (а) е помала од 
сметководствената вредност која би била барана доколку 
релевантните обврски по осигурување се во рамките на 
делокругот на МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства. Доколку е помала, осигурителот ќе ја 
признае целокупната разлика во добивка или загуба и ќе ја 
намали сметководствената вредност на поврзаните одложени 
трошоци за стекнување или поврзаните нематеријални 

                                                 
1 Поврзани обврски по осигурување се оние обврски по осигурување (и поврзани одложени 
трошоци за стекнување и поврзани нематеријални средства) за кои сметководствените 
политики на осигурителот  не бараат тест за соодветност на обврските кој ги задоволува 
минималните барања од точка 16. 
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средства, или ќе ја зголеми сметководствената вредност на 
релевантните обврски по осигурување. 

 18 Доколку тестот за соодветност на обврските на осигурителот ги 
задоволува минималните барања од точка 16, тестот се применува 
на нивото на собирање, специфицирано во тој тест. Доколку пак, 
неговиот тест за соодветност на обврските не ги задоволува тие 
минимални барања, споредбата опишана во точка 17 ќе се направи 
на нивото на портфолио на договори кои се предмет на, во многу 
аспекти, слични ризици и кои се третираат заедно како едно 
портфолио. 

19 Вредноста опишана во точка 17(б) (т.е. резултатот од примена на 
МСС 37) ќе одразува маржи на идни вложувања (види точки 27-29) 
доколку, и само доколку, вредноста опишана во точка 17(а) исто така 
ги одразува тие маржи. 

Оштетување на средства за реосигурување 

20 Доколку средството за реосигурување на цедентот  е оштетено, 
цедентот соодветно ќе ја намали неговата сметководствена вредност 
и ќе ја признае таа загуба поради оштетување во добивка или загуба. 
Средството за реосигурување е оштетено доколку и само доколку: 
(а) има објективни докази, како резултат на настан кој се случил 

после почетното признавање на средството за реосигурување, 
дека цедентот може да не ги добие сите износи кои му се 
должат според условите на договорот. 

(б) тој настан има веродостојно мерливо влијание врз износите 
кои цедентот ќе ги добие од реосигурителот.  

Промени во сметководствените политики 

21 Точките 22-30 се примелниви како за промените направени од страна 
на осигурителот кој веќе ги применува МСФИ, така и за промените 
кои се направени од страна на осигурител кој ги усвојува МСФИ за 
прв пат. 

22 Осигурителот може да ги смени своите сметководствени 
политики кај договорите за осигурување доколку, и само 
доколку, промените го прават финансискиот извештај 
порелевантен за потребите на корисниците во донесувањето 
економски одлуки, а не помалку веродостоен, или 
поверодостоен а не помалку релевантен за тие потреби. 
Осигурителот ќе ја утврди релевантноста и веродостојноста врз 
основа на критериумите наведени во МСС 8. 

23 За да го оправда менувањето на своите сметководствени политики 
кај договорите за осигурување, осигурителот ќе покаже дека таквата 
промена ги доведува неговите финансиски извештаи поблиску до 
задоволувањето на критериумите од МСС 8, но таквата промена не 
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мора да постигне целосно придржување кон тие критериуми. Подолу 
се дискутирани следните специфични прашања: 

(а) тековни каматни стапки (точка 24); 
(б) продолжување на постоечки практики (точка 25); 
(в) претпазливост (точка 26); 
(г) маржи на идни вложувања (точки 27-29); и 
(д) сметководство во сенка (точка 30). 

Тековни пазарни каматни стапки 

24 На осигурителот му е дозволено, но не мора, да ги смени своите 
сметководствени политики за повторно да ги измери назначените 
обврски по осигурување2 така што ќе ги одразуваат тековните 
пазарни каматни стапки и да ги признае промените кај тие обврски во 
добивка или загуба. Во тој момент, тој може исто така да воведе и 
сметководствени политики кои бараат други тековни проценки и 
претпоставки за назначените обврски. Изборот во оваа точка му 
дозволува на осигурителот да ги смени своите сметководствени 
политики за назначени обврски, без да ги применува истите политики 
конзистентно на сите слични обврски како што вообичаено би барал 
МСС 8. Доколку осигурителот назначи обврски за овој избор, ќе 
продолжи да ги применува тековните пазарни каматни стапки (и, 
доколку е применливо) другите тековни проценки и претпоставки) 
конзистентно во сите периоди на сите овие обврски се додека истите 
не згаснат. 

Продолжување на постоечки практики 

25 Осигурителот може да продолжи со постоечките практики, но 
воведувањето на која било од нив не ја задоволува точка 22: 
(а) мерење на обврските по осигурувње врз недисконтирана 

основа. 
(б) мерење на договорните права на надоместоци за управување 

со идни вложувања по износ кој ја надминува нивната 
објективна вредност, како што е имплицирано со споредбата 
со тековните хонорари кои ги наплаќаат други учесници на 
пазарот за слични услуги. Веројатно е дека објективната 
вредност на почетокот на тие договорни права е еднаква на 
трошоците за отпочнување кои биле платени, освен ако 
надоместоците за управување со идни вложувања и 
поврзаните трошоци не можат да се споредат со оние на 
пазарот. 

                                                 
2 Во оваа точка, обврските по осигурување вклучуваат поврзани одложени трошоци за 
стекнување и поврзани нематеријални средства, како што се оние дискутирани во точките 
31 и 32. 
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(в) користење на нееднообразни сметководствени политики кај 
договорите за осигурување (и поврзаните одложени трошоци 
за стекнување и поврзаните нематеријални средства, доколку 
има) на подружниците, освен како што е дозволено со точка 
24. Доколку тие сметководствени политики не се еднообразни, 
осигурителот може истите да ги смени доколку промената не ги 
направи сметководствените политики уште поразнообразни, и 
доколку ги задоволува другите барања на овој МСФИ. 

Претпазливост 

26 Осигурителот не мора да ги смени своите сметководствени политики 
кај договорите за осигурување за да елиминира прекумерна 
претпазливост. Сепак, доколку осигурителот веќе ги мери своите 
договори за осигурување со доволна претпазливост, тој нема да 
воведе дополнителна претпазливост. 

Маржи на идни вложувања 

27 Осигурителот не мора да ги смени своите сметководствени политики 
кај договорите за осигурување заради елиминирање на маржи на 
идни вложувања. Сепак, постои претпоставка која може да се побие, 
дека финансиските извештаи ќе станат помалку релевантни и 
веродостојни, доколку осигурителот воведе сметководствена 
политика која ги одразува маржите на идни осигурувања при 
мерењето на договорите за осигурување, освен доколку тие маржи 
влијаат врз договорните плаќања. Два примери на сметководствени 
политики кои ги одразуваат тие маржи се: 
(а) користење на дисконтна стапка која го одразува проценетиот 

поврат на средствата на осигурителот; или 
(б) проектирање на повратите на тие средства по проценета 

стапка на поврат, дисконтирајќи ги тие проектирани поврати по 
поинаква стапка и вклучувајќи го резултатот во мерењето на 
обврската. 

28 Осигурителот може да ја надмине претпоставката опишана во точка 
27 доколку, и само доколку, другите компоненти на промената во 
сметководствените политики ја зголемат релевантноста и 
веродостојноста на неговите финансиски извештаи повеќе од  
намалувањето на релевантоста и веродостојноста предизвикано од 
вклучувањето на маржите на идните вложувања. На пример, да 
претпоставиме дека постоечките сметководствени политики на 
осигурителот за договорите за осигурување вклучуваат прекумерно 
претпазливи претпоставки поставени на почетокот и дисконтна 
стапка пропишана од страна на регулатор без директно повикување 
на условите на пазарот, и игнорираат некои вградени опции и 
гаранции. Осигурителот може да ги направи своите финансиски 
извештаи порелевантни и не помалку веродостојни преку 
преминување кон сеопфатно сметководство на основа ориентирана 
кон вложувачите,  која е нашироко употребувана и вклучува: 
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(а) тековни проценки и претпоставки; 
(б) разумно (но не прекумерно претпазливо) корегирање заради 

одразување на ризици и неизвесности; 
(в) мерења кои ја одразуваат како вградената вредност така и 

временската вредност на вградените опции и гаранции; и 
(г) тековна пазарна дисконтна стапка, дури и доколку таа 

дисконтна стапка го одразува проценетиот поврат на 
средствата на осигурителот. 

29. Кај некои пристапи на мерење, дисконтната стапка се користи за 
утврдување на сегашната вредност на маржата на идна добивка. Таа 
маржа на добивката потоа се припишува на различни периоди со 
примена на формула. Кај таквите пристапи, дисконтната стапка има 
само индиректно влијае врз мерењето на обврската. Поточно, 
користењето на помалку соодветна дискотна стапка има ограничено 
или никакво влијание врз мерењето на обврската на почетокот. 
Меѓутоа, кај други пристапи, дискотната стапка директно го утврдува 
мерењето на обврската. Во овој случај, бидејќи воведувањето на 
дискотна стапка заснована на средства има позначајно влијание, 
многу е неверојатно дека осигурителот ќе може да ја надмине 
претпоставката која може да се побие опишана во точка 27. 

Сметководство во сенка 

30. Кај некои сметководствени модели, реализираните добивки или 
загуби на средствата на осигурителот имаат директно влијание врз 
мерењето на некои или сите негови (а) обврски по осигурување, (б) 
поврзани одложени трошоци за стекнување, и (в) поврзани 
нематеријални средства, како што се оние опишани во точките 31 и 
32. На осигурителот му е дозволено, но не мора, да ги промени 
своите сметководствени политики за да признаена а нереализирана 
добивка или загуба на дадено средство влијае врз тие мерења на ист 
начин на којшто би влијаела реализирана добивка или загуба. 
Поврзаната корекција на обврската по осигурување (или одложени 
трошоци за стекнување или нематеријални средства) ќе бидат 
признаени во главнината доколку, и само доколку, нереализираните 
добивки или загуби се признаени директно во главнината. Ваквата 
практика понекогаш се нарекува ‘сметководство во сенка‘.  

Договори за осигурување стекнати во деловна комбинација или 
трансфер на портфолио 

31 За да се придржува кон МСФИ 3 Деловни комбинации, осигурителот, 
на датумот на стекнувањето, ќе ги мери преземените обврски по 
осигурување и стекнатите средства на осигурување при деловна 
комбинација, според објективна вредност. Сепак, на осигурителот му 
е дозволено, но не мора, да користи проширено презентирање кое ја 
поделува објективната вредност на стекнатите договори за 
осигурување на две компоненти: 
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(а) обврска мерена во согласност со сметководствените политики 
на осигурителот за договорите за осигурување кои тој ги 
издава; и 

(б) нематеријално средство, кое ја претставува разликата помеѓу 
(i) објективната вредност на стекнатите правата со договорот 
за осигурување и претпоставените обврски по осигурување и 
(ii) износот опишан во точка (а). Последователното мерење на 
ова средство ќе биде конзистентно со мерењето на поврзаната 
обврска по осигурување.  

32 Осигурителот кој стекнува портфолио на договори за осигурување 
може да го применува проширеното презентирање опишано во точка 
31.  

33 Нематеријалните средства опишани во точките 31 и 32 се исклучени 
од делокругот на МСС 36, Оштетување на средства и МСС 38 
Нематеријални средства. Сепак, МСС 36 и МСС 38 се применливи 
за листи на корисници и односи со корисници кои го одразуваат 
очекувањето на идни договори кои не се дел од правата според 
договорот за осигурување и обврските по договори за осигурување 
кои постоеле на датумот на деловната комбинација или трансферот 
на портфолио.  

Својства на дискреционо учество 

Својства на дискреционо учество кај договори за осигурување 

34 Некои договори за осигурување имаат својство на дискреционо 
учество, како и гарантиран елемент.  Издавачот на ваков договор: 
(а) може, но не мора, да го признае гарантираниот елемент 

одделно од својството за дискреционо учество. Доколку 
издавачот не ги признае одделно, ќе го класифицира целиот 
договор како обврска. Доколку издавачот ги класифицира 
одделно, ќе го класифицира гарантираниот елемент како 
обврка. 

(б) доколку го признае својството за дискреционо учество одделно 
од гарантираниот елемент, ќе го класифицира тоа својство или 
како обврска или како одделна компонента на главнината. Овој 
МСФИ не специфицира како издавачот ќе утврди дали тоа 
својство е обврска или главнина. Издавачот може да го подели 
тоа својство на компоненти на обврска и главнина и ќе 
применува конзистентна сметководствена политика за таа 
поделба.  Издавачот нема да го класифицира тоа својство како 
меѓу-категорија која не е ниту обрска ниту главнина.  

(в) може да ги признае сите премии добиени како приход без да 
оддели никаков дел кој е поврзан со компонентата на 
главнината. Резултирачките промени во гарантираниот 
елемент и во делот на својството на дискреционото учество 
класифициран како обрска, ќе бидат признаени во добивка или 
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загуба. Доколку дел од, или целото свосјство на дискреционо 
учество е класифицирана како главнина, дел од добивката или 
загубата може да се припише на тоа својство (на ист начин на 
кој еден дел може да се припише на малцински учества). 
Издавачот ќе го признае делот на добивката или загубата кој 
може да се припише на која било компонента на главнината на 
својството на дискреционо учество, како распределба на 
добивка или загуба, а не како расход или приход (види МСС 1, 
Презентирање на финансиски извештаи).     

(г) доколку договорот содржи вграден дериватив во рамките на 
делокругот на МСС 39, ќе го примени МСС 39 за тој вграден 
дериватив.  

(д) во сите аспекти кои не се опишани во точките 14-20 и 34 (а) (д), 
ќе продолжи со своите постоечки сметководствени политики за 
таквите договори, освен доколку не ги промени 
сметководствените политики така што ќе се придржуваат кон 
точките 21-30.  

Својства на дискреционо учество кај финансиски инструменти 

35 Барањата од точка 34 се применливи и кај финансиски инструмент 
кој има својство на дискреционо учество. Исто така: 
(а) доколку издавачот го класифицира целото својство на 

дискреционо учество како обврска, ќе го примени тестот за 
соодветност на обврските од точките 15-19 на целиот договор 
(т.е. и гарантираниот елемент и својството на дискреционо 
учество). Издавачот не мора да го утврди износот кој би 
резултирал од примената на МСС 39 на гарантираниот 
елемент. 

(б) доколку издавачот класифицира дел од или целото тоа 
својство како одделна компонента во главнината, признаената 
обврска за целиот договор нема да биде помала од износот кој 
би резултирал од примената на МСС 39 на гарантираниот 
елемент. Тој износ ќе ја вклучи вградената вредност на опција 
за предавање на договорот, но не мора да ја вклучи неговата 
временска вредност, доколку точка 9 ја ослободува таа опција 
од мерењето според објективна вредност. Издавачот не мора 
да го обелодени износот кој би резултирал од примената на 
МСС 39 на гарантираниот елемент, ниту пак мора да го 
презентира тој износ одделно. Исто така, издавачот не мора да 
го утврди тој износ доколку вкупната признаена обврска е 
очигледно поголема.  

(в) иако овие договори претставуваат финансиски инструменти, 
издавачот може да продолжи да ги признава премиите за тие 
договори како приходи, а резултирачкото зголемување на 
сметководствената вредност на обврската да го признава како 
расход. 
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ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ 

Објаснување на признаени износи 

36 Осигурителот ќе обелодени информации кои ги идентификуваат 
и објаснуваат износите во неговите финансиски извештаи кои 
произлегуваат од договорите за осигурување. 

37 За да се придржува кон точка 36, осигурителот ќе го обелодени 
следното: 
(а) неговите сметководствени политики за договорите за 

осигурување и поврзани средства, обврски, приходи и расходи. 
(б) признаените средства, обврски, приходи и расходи (и, доколку 

го презентира својот извештај за парични текови користејќи ја 
директната метода, парични текови) кои произлегуваат од 
договорите за осигурување. Исто така, доколку осигурителот е 
цедент, тој ќе го обелодени следното: 
(i) добивки и загуби признаени во добивка или загуба при 

купување на реосигурување; и 
(ii) доколку цедентот ги одложува и амортизира добивките и 

загубите кои произлегуваат од купувањето на 
реосигурување, амортизацијата за периодот и износите 
кои останале неамортизирани на почетокот и крајот на 
периодот. 

(в) процесот користен за утврдување на претпоставките кои го 
имаат најголемото влијание врз мерењето на признаените 
износи опишани во точка (б). Кога е тоа изводливо, 
осигурителот исто така ќе прави квантификувано 
обелоденување на тие претпоставки.  

(г) влијанието на промените во претпоставките користени во 
мерењето на средствата на осигурување и обврските по 
осигурување, прикажувајќи ги одделно влијанијата на секоја 
промена која има материјално влијание врз финансиските 
извештаи. 

(д) усогласувањата на промените во обврските по осигурување, 
средствата за реосигурување и, доколку има, поврзаните 
одложени трошоци за стекнување. 

Износ, временски распоред и неизвесност на паричните текови 

38 Осигурителот ќе ги обелодени сите информации кои им 
помагаат на корисниците да го разберат износот, временскиот 
распоред и неизвесноста на идните парични текови од 
договорите за осигурување. 

39 За да се придржува кон точка 38, осигурителот ќе го обелодени 
следното: 
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(а) неговите цели при управувањето со ризици кои произлегуваат 
од договорите за осигурување и неговите политики за 
ублажување на тие ризици. 

(б) оние одредби и услови на договорите за осигурување кои 
имаат материјално влијание врз износот, временскиот 
распоред и неизвесноста на идните парични текови на 
осигурителот. 

(в) информации во врска со ризикот на осигурување (како пред 
така и после ублажувањето на ризикот преку реосигурување), 
вклучувајќи и информации во врска со: 
(i) чувствителноста на добивката или загубата и 

главнината, на промени во променливите кои имаат 
материјално влијание врз нив. 

 (ii) концентрации на ризик на осигурување. 
(iii) фактички побарувања споредени со претходни проценки 

(т.е. промената на побарувањата). Обелоденувањето во 
врска со промената на побарувањата ќе оди назад до 
периодот кога се појавило најпрвото материјално 
побарување за кое сеуште постои неизвеснот во врска 
со износот и временскиот распоред на исплатите на 
побарувањата, но не мора да се враќа повеќе од десет 
години. Осигурителот не мора да ги обелодени овие 
информации за побарувања за кои неизвесноста во 
врска со износот и временскиот распоред на плаќањата 
на побарувањата вообичаено се разрешува во рок од 
една година.  

(г) информации во врска со ризикот на каматната стапка и 
кредитниот ризик кои МСС 32 би ги барал доколку договорите 
за осигурување се во рамките на делокругот на МСС 32.  

(д) информации во врска со изложувањата на ризикот на каматна 
стапка или на пазарниот ризик според вградените деривативи 
содржани во основниот договор за осигурување, доколку од 
осигурителот не се бара да, и не ги, мери вградените 
деривативи според објективна вредност.  

ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА И ТРАНЗИЦИЈА 

40 Преодните одредби во точките 41-45 се применливи како за енитет 
кој веќе ги применува МСФИ во моментот кога за прв пат го 
применува овој МСФИ, така и за ентитет кој ги применува МСФИ за 
прв пат (за прв пат ги усвојува).  

41 Ентитетот ќе го применува овој МСФИ за годишните периоди кои 
почнуваат на или по 1 јануари 2005 година. Се препорачува и негова 
предвремена примена. Доколку ентитетот го применува овој МСФИ 
предвреме, тој треба да го обелодени тој факт.  
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Обелоденување 

42 Ентитетот не мора да ги применува барањата за обелоденување 
наведени во овој МСФИ кај споредбени информации кои се 
однесуваат на годишните периоди кои почнуваат пред 1 јануари 2005 
година, освен за обелоденувањата кои се бараат со точка 37 (а) и (б) 
во врска со сметководствените политики и признаените средства, 
обврски, приходи и расходи (и парични текови, доколку се применува 
директната метода). 

43 Доколку е неизводливо да се примени конкретно барање од точките 
10-35 за споредбени информации кои се однесуваат на годишни 
периоди кои почнуваат пред 1 јануари 2005 година, ентитетот треба 
да го обелодени тој факт. Примената на тестот за соодветност на 
обврските (точки 15-19) кај вакви споредбени информации може 
некогаш да биде неизводлива, но многу е неверојатно да биде 
неизводлива примената на други барања од точките 10-35 кај такви 
споредбени информации. МСС 8 го објаснува терминот 
‘‘неизводливо‘‘.   

44 При примената на точка 39 (в) (iii), ентитетот не мора да обелодени 
информации во врска со промената на побарувањата кои настанале 
порано од пет години пред крајот на првата финансиска година во 
којашто го применил овој МСФИ. Исто така, доколку е неизводливо, 
кога ентитетот за прв пат го применува овој МСФИ, да подготви 
информации во врска со промената на побарувања кои настанале 
пред почетокот на најраниот период за кој ентитетот презентира 
целосни споредедбени информации кои се придржуваат кон овој 
МСФИ, енитетот треба да го обелодени тој факт.  

Повторно назначување на финансиски средства 

45 Кога осигурителот ќе ги промени своите сметководствени политики за 
обврските по осигурување, дозволено му е, но не мора да ги 
рекласифицира некои или сите свои финансиски средства ‘‘според 
објективна вредност преку добивка или загуба‘‘. Ваквата 
рекласификација е дозволена доколку осигурителот ги промени 
сметководствените политики кога за прв пат го применува овој МСФИ 
и доколку воведе последователна промена во политика која е 
дозволена со точка 22. Рекласификацијата претставува промена во 
сметководствена политика и тука е применлив МСС 8. 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 5 
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и  
прекинато работење 
 

Меѓународниот стандард за финансиско известување 5 Нетековни 
средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење (МСФИ 5) е 
даден во точките 1-45. Сите точки имаат еднаква важност. Точките со 
зацрнети букви ги наведуваат главните принципи. МСФИ 5 треба да се чита 
во контекст на неговите цели и Основите за заклучоци, Предговорот на 
меѓународните стандарди за финансиско известување и Рамката за 
подготвување и презентирање на финансиски извештаи. МСС 8, 
Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и 
грешки ги обезбедува основите за одбирање и примена на 
сметководствените политики во отсуство на експлицитно упатство.  

ВОВЕД 

Причини за издавање на овој МСФИ 

ВО1 Меѓународниот стандард за финансиско известување 5, Нетековни 
средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење 
(МСФИ 5) ги дава барањата за класификацијата, мерењето и 
презентирањето на нетековните средства кои се чуваат за продажба 
и го заменува МСС 35 Работење кое се прекинува. 

ВО2 Постигнувањето на усогласување на сметководствените стандарди 
ширум светот е една од главните цели на Одборот за меѓународни 
сметководствени стандарди. Тежнеејќи кон оваа цел, една од 
стратегиите усвоени од страна на Одборот е да се потпише 
меморандум на разбирање со Одборот за финансиски 
сметководствени стандарди (ОФСС) во Соединетите Држави кој ја 
наведува посветеноста на двата одбора на усогласувањето. Како 
резултат на таквото разбирање, двата одбора започнаа заеднички 
краткорочен проект со цел намалување на разликите помеѓу МСФИ и 
САД ОПСП кои може да се разрешат во релативно краток временски 
период и можат да се разгледаат надвор од поголемите проекти. 

ВО3 Еден аспект на тој проект вклучува одборите меѓусебно да ги 
разгледаат своите најнови стандарди со цел усвојување на 
сметководствени решенија од висок квалитет. Овој МСФИ 
произлегува од разгледувањето на Соопштението бр. 144 
Сметководство за oштетување или отуѓување на долгорочни 
средства (ССФС 1441) издаден во 2001 година, од страна на ОМСС. 

                                                 
1 SFAS – Statements of Financial Accounting Standards (ССФС – Соопштенија за стандардите 
за финансиско сметководство)(забелешка на преведувачот). 
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ВО4 ССФС 144 третира три области: (i) оштетување на долгорочни  

средства кои треба да се чуваат и користат, (ii) класификацијата, 
мерењето и презентирањето на средства кои се чуваат за продажба, 
и (iii) класификацијата и презентирањето на прекинато работење. 
Оштетувањето на долговечни средства кои треба да се чуваат и 
користат е област во која постојат големи разлики помеѓу МСФИ и 
ОПСП на САД. Меѓутоа за овие разлики не се сметало дека ќе можат 
да се разрешат во релативно кратко време. Усогласувањето во 
другите две области се сметало за вредно да се направи во контекст 
на краткорочниот проект.  

ВО5 Овој МСФИ постигнува значително усогласување со барањата на 
SFAS 114 кои се однесуваат на средства кои се чуваат за продажба, 
временскиот распоред на класификацијата на работењето како такво 
кое е прекинато и презентирањето на таквото работење. 

Главни карактеристики на овој МСФИ 

ВО6 Овој МСФИ: 
 (а) ја усвојува класификацијата ‘кои се чуваат за продажба‘. 
 (б) го воведува концептот на група за отуѓување којашто е група 

на средства кои треба да се отуѓат преку продажба или на друг 
начин, заедно, како група, преку една трансакција, и обврски 
кои се директно поврзани со тие средства кои ќе бидат 
пренесени со трансакцијата. 

 (в) специфицира дека средствата или групите за отуѓување кои се 
класифицирани како такви кои се чуваат за продажба и се 
евидентираат според пониската од сметководствената и 
објективната вредност намалена за трошоците на продажба. 

 (г) специфицира дека средство класифицирано како такво кое се 
чува за продажба или вклучено во група за отуѓување која е 
класифицирана како таква која се чува за продажба, не се 
амортизира. 

 (д) специфицира дека средство класифицирано како такво кое се 
чува за продажба, и средствата и обврските вклучени во група 
за отуѓување класифицирана како таква која се чува за 
продажба, се презентирани одделно во билансот на состојба. 

 (ѓ) го повлекува од употреба МСС 35, Работење кое се прекинува 
и го заменува со барањата кои: 

  (i) го менуваат временскиот распоред на класификацијата 
на работењето како такво кое е прекинато. МСС 35 го 
класифицираше работењето како такво кое се прекинува 
кога (а) ентитетот стапува во обврзувачки договор за 
продажба, или (б) кога одборот на директори ќе одобри 
и ќе соопшти формален план за отуѓување, зависно кое 
ќе се случи попрво. Овој МСФИ го класифицира 
работењето како такво кое е прекинато на датумот на кој 
работењето ги задоволува критериумите за да се 
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класифицира како такво кое се чува за продажба, или 
кога ентитетот самиот го отуѓил тоа работење.  

  (ii)  специфицираат дека резултатите од прекинатото 
работење ќе бидат прикажани одделно во билансот на 
успех.  

(iii) забрануваат ретроактивно класифицирање на 
работењето како такво кое е прекинато, кога 
критериумите за таквата класификација не се 
задоволени се до после датумот на билансот на 
состојба. 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 5 

Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато 
работење 

ЦЕЛ 
1 Целта на овој МСФИ е да го специфицира сметководството за 

средства кои се чуваат за продажба и презентирањето и 
обелоденувањето на прекинатото работење. Овој МСФИ посебно 
бара:  
(а) средствата кои ги задоволуваат критериумите да бидат 

класифицирани како такви кои се чуваат за продажба, да бидат 
мерени по пониската од сметководствената и објективната 
вредност намалена за трошоците на продажба и 
амортизацијата на таквите средства да престане да се врши; и 

(б) средствата кои ги задоволуваат критериумите да бидат 
класифицирани како такви кои се чуваат за продажба да бидат 
презентирани одделно во билансот на состојба, додека 
резултатите од прекинатото работење да бидат презентирани 
одделно во билансот на успех. 

ДЕЛОКРУГ 

2 Барањата за класификација и презентирање содржани во овој МСФИ 
се применливи за сите признаени нетековни средства2 и за сите 
групи за отуѓување кај ентитетот. Барањата за мерење на овој МСФИ 
се применливи за сите признаени нетековни средства и групи за 
отуѓување (како што е дадено во точка 4), освен за оние средства 
наведени во точка 5 кои ќе продолжат да бидат мерени во согласност 
со споменатиот Стандард. 

3 Средствата класифицирани како нетековни во согласност со МСС 1, 
Презентирање на финансиски извештаи (ревидиран во 2003 
година) нема да бидат рекласифицирани како тековни средства се 
додека не ги задоволат критериумите за класифицирање како такви 
кои се чуваат за продажба според овој МСФИ. Средствата од класа 
која ентитетот вообичаено би ја сметал за нетековна, а кои се 
стекнати исклучиво со цел за препродажба, нема да бидат 
класифицирани како тековни освен доколку ги задоволат 
критериумите за класификација како такви кои се чуваат за 
продажба, во согласност со овој МСФИ. 

4 Понекогаш, ентитетот отуѓува група на средства, можно е и со некои 
директно поврзани обврски, заедно, во една трансакција. Таквата 

                                                 
2 За средства класифицирани во согласност со презентирањето според ликвидноста, 
нетековните средства се средства кои вклучуваат износи кои се очекува да бидат 
надоместени после дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба. Точка 3 е 
применлива за класификацијата на такви средства.  
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група за отуѓување може да биде група на единици кои генерираат 
пари, една единица која генерира пари или дел од единица која 
генерира пари.3 Групата може да вклучи какви било средства и какви 
било обврски на ентитетот, вклучувајќи и тековни средства, тековни 
обврски и средства кои се ослободени во точка 5 од барањата за 
мерење на овој МСФИ. Доколку нетековното средство во рамките на 
делокругот на барањата за мерење на овој МСФИ претставува дел 
од група за отуѓување, барањата за мерење на овој МСФИ се 
применливи за групата како целина, така што групата ќе се мери 
според пониската од нејзината сметководствена и објективна 
вредност, намалена за трошоците на продажбата. Барањата за 
мерење на поединечните средства и обврски во рамките на групата 
за отуѓување се дадени во точките 18, 19 и 23. 

5 Одредбите за мерење на овој МСФИ4 не се применливи за следните 
средства кои се покриени со наведените Стандарди, или како 
поединечни средства, или како дел од група за отуѓување: 
(а) одложени даночни средства (МСС 12, Даноци на добивка). 
(б) средства кои произлегуваат од користи за вработените (МСС 

19, Користи за вработените). 
(в) финансиски средства во рамките на делокругот на МСС 39, 

Финансиски инструменти: признавање и мерење. 
(г) нетековни средства кои се евидентираат во согласност со 

моделот на објективна вредност во МСС 40, Вложувања во 
недвижности. 

(д) нетековни средства кои се мерени според објективна вредност 
намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата  
во согласност со МСС 41, Земјоделство. 

(ѓ) договорни права според договори за осигурување, како што е 
дефинирано во МСФИ 4, Договори за осигурување. 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА 
ОТУЃУВАЊЕ) КАКО ТАКВИ КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА 

6 Ентитетот ќе го класифицира нетековното средство (или групата 
за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, доколку 
неговата сметководствена вредност е надоместена во главно 
преку трансакција на продажба наместо преку континуирана 
употреба. 

                                                 
3 Меѓутоа, штом паричните текови од средството или групата на средства се очекува да 
произлезат во главно од продажба наместо од континуирана употреба, тие стануваат 
помалку зависни од парични текови кои произлегуваат од други средства, а групата за 
отуѓување која била дел од единица која генерира пари, станува одделна единица која 
генерира пари. 
4 Освен точките 18 и 19, кои бараат средствата кои се во прашање да бидат мерени во 
согласност со други применливи МСФИ. 
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7 За ова да биде случај, средството (или групата за отуѓување) мора 

да биде расположива за моментална продажба во својата тековна 
состојба, предмет само на услови кои се вообичаени и 
карактеристични за продажби на такви средства (или групи за 
отуѓување) и неговата продажба мора да биде многу веројатна. 

8 За продажбата да биде многу веројатна, соодветно ниво на 
менаџмент мора да се обврзе со план за продажба на средството 
(или групата за отуѓување) и мора да се иницира активна програма за 
лоцирање на купувач и комплетирање на планот. Понатаму, 
средството (или групата за отуѓување) мора да биде активно 
рекламирано за продажба по цена која е разумна во однос на 
неговата тековна објективна вредност. Исто така, продажбата треба 
да се очекува да се квалификува за признавање како комплетирана 
продажба во рамките на една година од датумот на класификацијата, 
освен како што е дозволено со точка 9, а бараните активности за 
комплетирање на планот треба да укажат дека не е веројатно дека ќе 
бидат направени значајни промени на планот или дека планот ќе 
биде повлечен. 

9      Некои настани или околности може да го продолжат периодот за 
комплетирање на продажбата над една година. Продолжувањето на 
периодот потребен за комплетирање на продажбата не го спречува 
средството (или групата за отуѓување) да биде класифицирано како 
такво кое се чува за продажба, доколку одложувањето е 
предизвикано од настани или околности кои се вон контролата на 
ентитетот и доколку постојат доволно докази дека ентиетот останува 
посветен на неговиот план да го продаде средството (или групата за 
отуѓување). Ова ќе биде случај кога се задоволени критериумите во 
Додаток Б.  

10 Трансакциите на продажба вклучуваат размени на нетековни 
средства за други нетековни средства кога размената има 
комерцијална содржина според МСС 16, Недвижности, постројки и 
опрема. 

11 Кога ентитетот ќе стекне нетековно средство (или група за 
отуѓување) исклучиво со цел за негово последователно отуѓување, 
ентитетот ќе го класифицира тоа нетековно средство (или група за 
отуѓување) како такво кое се чува за продажба на датумот на 
стекнувањето, само доколку е задоволено барањето за една година 
од точка 8 (освен како што е дозволено со точка 9) и доколку е 
голема веројатноста дека кои било други критериуми од точките 7 и 8 
кои не се задоволени на тој датум, ќе бидат задоволени во рамките 
на краток период после стекнувањето (вообичаено во рамките на три 
месеци).  

12 Доколку критериумите од точките 7 и 8 се задоволени после датумот 
на билансот на состојба, ентитетот нема да го класифицира 
нетековното средство (или група за отуѓување) како такво кое се чува 
за продажба во тие финансиски извештаи кога ќе бидат издадени. 
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Сепак, кога тие критериуми ќе бидат задоволени после датумот на 
билансот на состојба, но пред овластувањето на објавувањето на 
финансиските извештаи, ентитетот ќе ги обелодени информациите 
специфицирани во точките 41(а), (б) и (д) во белешките кон 
финансиските извештаи. 

Нетековни средства кои треба да се напуштат 

13 Ентитетот нема да класифицира нетековно средство (или група за 
отуѓување) кое треба да се напушти, како такво кое се чува за 
продажба. Ова е поради тоа што неговата сметководствена вредност 
ќе биде надоместена во главно преку негова понатамошна употреба. 
Меѓутоа, доколку групата за отуѓување која треба да се напушти ги 
задоволува критериумите од точките 32(а)-(в), ентитетот ќе ги 
презентира резултатите и паричните текови од групата за отуѓување 
како прекинато работење, во согласност со точките 33 и 34, на 
датумот на кој истата престанува да се употребува. Нетековните 
средства (или групи за отуѓување) кои треба да  се напуштат 
вклучуваат нетековни средства (или групи за отуѓување) кои треба да 
се користат до крајот на нивниот економски век на употреба, и 
нетековни средства (или групи за отуѓување) кои треба да се 
затворат, а не да се продадат. 

14 Ентитетот нема да евидентира нетековно средство кое е времено 
извадено од употреба исто како да било напуштено. 

 

МЕРЕЊЕ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) 
КЛАСИФИЦИРАНИ КАКО ТАКВИ КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА  

Мерење на нетековно средство (или група за отуѓување) 

15 Ентитетот ќе го мери нетековното средство (или група за 
отуѓување) класифицирано како такво кое се чува за продажба, 
по пониската од неговата сметководствена и објективна 
вредност намалена за трошоците на продажба. 

16 Доколку ново стекнато средство (или група за отуѓување) ги 
задоволува критериумите да биде класифицирано како такво кое се 
чува за продажба (види точка 11), примената на точка 15 ќе 
резултира во мерење на средството (или групата за отуѓување) при 
почетното признавање, по пониската од неговата сметководствена 
вредност, доколку не е така класифицирано (на пример, набавна 
вредност) и неговата објективна вредност намалена за трошоците на 
продажба. Оттука, доколку средството (или групата за отуѓување) е 
стекнато како дел од деловна комбинација, ќе биде мерено по 
објективна вредност намалена за трошоците на продажба. 

 17 Кога се очекува продажбата да се случи после една година, 
ентитетот ќе ги мери трошоците на продажба по нивната сегашна 
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вредност. Какво било зголемување на сегашната вредност на 
трошоците на продажба кое ќе произлезе од одминувањето на 
времето, ќе биде презентирано во добивка или загуба како трошок на 
финансирање. 

 18 Непосредно пред почетната класификација на средството (или 
групата за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, 
сметководствените вредности на средството (или сите средства и 
обврски во групата) ќе се мерат во согласност со применливите 
МСФИ. 

19 При последователно повторно мерење на групата за отуѓување, 
сметководствените вредности на кои било средства или обврски кои 
не се во рамките на делокругот на барањата за мерење на овој 
МСФИ, но се вклучени во група за отуѓување која е класифицирана 
како таква која се чува за продажба, ќе бидат повторно мерени во 
согласност со применливите МСФИ, пред објективната вредност 
намалена за трошоците на продажба на групата за отуѓување да 
биде премерена. 

Признавање на загуби поради оштетување и анулирања 

20 Ентитетот ќе признае загуба поради оштетување за каквo било 
почетнo или последователнo отпишувањe на средството (или групата 
за отуѓување) до објективната вредност намалена за трошоците на 
продажба, до степенот до кој таа не е признаена според точка 19. 

21 Ентитетот ќе признае добивка за какво било последователно 
зголемување на објективната вредност намалена за трошоците на 
продажба на средството, но не над кумулативната загуба поради 
оштетување која била признаена или во согласност со овој МСФИ, 
или претходно во согласност со МСС 36, Оштетување на средства. 

22 Ентитетот ќе признае добивка за какво било последователно 
зголемување на објективната вредност намалена за трошоците на 
продажба на група за отуѓување: 
(а) до степенот до кој таа не била признаена според точка 19; но 
(б) не над кумулативната загуба поради оштетување која била 

признаена или во согласност со овој МСФИ, или претходно во 
согласност со МСС 36, на нетековните средства кои се во 
рамките на делокругот на барањата за мерење на овој МСФИ. 

23 Загубата поради оштетување (или каква било последователна 
добивка) признаена за група за отуѓување, ќе ја намали (или зголеми) 
сметководствената вредност на нетековните средства во групата кои 
се во рамките на делокругот на барањата за мерење на овој МСФИ, 
по редоследот на распределбата даден во точките 104(а) и (б) и 122 
од МСС 36 (ревидиран во 2004 година). 



29 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 85 

 

24 Добивката или загубата кои не се предходно признаени до датумот 
на продажбата на нетековно средство (или група за отуѓување) ќе 
бидат признаени на датумот на депризнавањето. Барањата кои се 
однесуваат на депризнавање се дадени во: 
(а) точките 67-72 од МСС 16 (ревидиран во 2003 година) за 

недвижности, постројки и опрема, и  
(б) точките 112-117 од МСС 38, Нематеријални средства 

(ревидиран во 2004 година) за нематеријални средства. 

25 Ентитетот нема да амортизира нетековно средство додека истото е 
класифицирано како такво кое се чува за продажба или додека е дел 
од група за отуѓување класифицирана како таква која се чува за 
продажба. Каматата и другите расходи кои се припишуваат на 
обврските на групата за отуѓување класифицирана како таква која се 
чува за продажба, и понатаму ќе се признаваат. 

Промени во план за продажба 

26 Доколку ентитетот класифицирал средство (или група за отуѓување) 
како такво кое се чува за продажба, но критериумите од точките 7-9 
веќе не се задоволени, ентитетот ќе престане да го класифицира 
средството (или групата за отуѓување) како такво кое се чува за 
продажба. 

27 Ентитетот ќе го мери нетековното средство кое веќе не се 
класифицира како такво кое се чува за продажба (или веќе не се 
вклучува во група за отуѓување која е класифицирана како таква која 
се чува за продажба) според пониската од: 
(а) неговата сметководствена вредност пред средството (или 

групата за отуѓување) да биде класифицирано како такво кое 
се чува за продажба, корегирана за каква било амортизација 
или ревалоризација кои би биле признаени доколку средството 
(или групата за отуѓување) не беше класифицирано како такво 
кое се чува за продажба, и  

(б) неговата надоместлива вредност на датумот на 
последователната одлука да не се продаде.5 

28 Ентитетот ќе вклучи какви било потребни корекции на 
сметководствената вредност на нетековното средство кое веќе не се 
класифицира како такво кое се чува за продажба, во добивката6 од 
континуираното работење во периодот во кој критериумите од 

                                                 
5 Доколку нетековното средство е дел од единица која генерира пари, неговата 
надоместлива вредност е сметководствената вредност која би била признаена после 
распределбата на каква било загуба поради оштетување која произлегува од таа единица 
која генерира пари, во согласност со МСС 36. 
6 Освен ако средството е недвижност, постројка и опрема или нематеријално средство кое 
било  ревалоризирано во согласност со МСС 16 или МСС 38 пред да се класифицира како 
такво кое се чува за продажба, во кој случај корекцијата ќе се третира како 
ревалоризационо зголемување или намалување. 
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точките 7-9 веќе не се задоволени. Ентитетот ќе ја презентира таа 
корекција во истиот дел од билансот на успех кој се користи за 
презентирање на добивка или загуба, доколку има, признаена во 
согласност со точка 37. 

29 Доколку ентитетот одстрани едно средство или обврска од група за 
отуѓување која е класифицирана како таква која се чува за продажба, 
преостанатите средства и обврски на групата за отуѓување кои треба 
да се продадат ќе продолжат да се мерат како група, само доколку 
групата ги задоволува критериумите од точка 79. Во спротивно, 
преостанатите нетековни средства на групата, кои поединечно ги 
задоволуваат критериумите за класифицирање како такви кои се 
чуваат за продажба, ќе се мерат поединечно, по пониската од 
нивната сметководствена вредност и објективна вредност намалена 
за трошоците на продажба на тој датум. Сите нетековни средства кои 
не ги задоволуваат критериумите, ќе престанат да се класифицираат 
како такви кои се чуваат за продажба, во согласност со точка 26. 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ 
30 Ентитетот ќе презентира и обелодени информации кои им 

овозможуваат на корисниците на финансиските извештаи да ги 
вреднуваат финансиските влијанија врз прекинатото работење и 
отуѓувањата на нетековните средства (или групи за отуѓување). 

Презентирање на прекинато работење 

31 Дадена компонента на ентитетот се состои од работење и парични 
текови кои можат јасно да се разликуваат, оперативно и за целите на 
финансиското известување, од преостанатиот ентитет. Со други 
зборови, компонентата на ентитетот, додека е чувана за продажба, 
би претставувала единица која генерира пари или група на единици 
кои генерираат пари. 

32 Прекинато работење претставува компонента на ентитетот која или 
била отуѓена или била класифицирана како таква која се чува за 
продажба, и 
(а) претставува одделна главна линија на деловно работење или 

географска област на работењето,  
(б) претставува дел од еден координиран план за отуѓување на 

одделна главна линија на деловното работење или географска 
област на работењето, или   

(в) претставува подружница стекната исклучиво со цел за 
препродажба. 

33 Ентитетот ќе го обелодени следното: 
(а) единечен износ во билансот на успех, кој се состои од збирот 

на: 
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(i) добивката или загубата на прекинатото работење по 
оданочување, и 

(ii) добивката или загубата по оданочувањето, признаена 
при мерењето, до објективната вредност намалена за 
трошоците на продажба или на отуѓувањето на 
средствата или групата(те) за отуѓување кои го 
сочинуваат прекинатото работење.  

(б) анализа на единечниот износ од точка (а) во: 
(i) приходот, расходите и добивката или загубата од 

прекинатото работење пред оданочување; 
(ii) поврзаниот расход на данокот на добивка според 

барањата на точка 81 (ж) од МСС 12; 
(iii) добивката или загубата признаена при мерењето, до 

објективната вредност намалена за трошоците на 
продажба или на отуѓувањето на средствата или 
групата(те) за отуѓување кои го сочинуваат прекинатото 
работење; и 

(iv) поврзаниот расход на данокот на добивка како што се 
бара со точка 81(ж) од МСС 12 (забелешка на 
преведувачот: точките (ii) и (iv) се исти). 

Анализата може да се презентира во белешките или во 
билансот на успех. Доколку е презентирана во билансот на 
успех, ќе биде презентирана во делот идентификуван како 
таков кој се однесува на прекинатото работење, т.е. одделно 
од континуираното работење. Анализата не се бара за групите 
за отуѓување кои се штотуку стекнати подружници кои ги 
задоволуваат критериумите за класифицирање како такви кои 
се чуваат за продажба при самото стекнување (види точка 11). 

(в) нето паричните текови кои се припишуват на оперативните, 
вложувачките и финансиските активности на прекинатото 
работење. Ваквите обелоденувања можат да бидат 
презентирани или во белешките кон, или во самите 
финансиските извештаи. Овие обелоденувања не се бараат за 
групите за отуѓување кои се штотуку стекнати подружници кои 
ги задоволуваат критериумите за класифицирање како такви 
кои се чуваат за продажба при самото стекнување (види точка 
11). 

34 Ентитетот повторно ќе ги презентира обелоденувањата во точка 33 
за претходни периоди презентирани во финансиските извештаи, така 
што обелоденувањата да се однесуваат на целото работење кое 
било прекинато до датумот на билансот на состојба, за последниот 
презентиран период. 

35 Корекциите во тековниот период, на износи кои биле претходно 
презентирани во прекинато работење, а кои се директно поврзани со 
отуѓувањето на прекинато работење во претходен период, ќе бидат 
класифицирани одделно во прекинато работење. Природата и 
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износот на таквите корекции ќе бидат обелоденети. Примери на 
околности во кои ваквите корекции може да се јават ги вклучуваат 
следните: 
(а) разрешувањето на неизвесности кои произлегуваат од 

условите на трансакцијата за отуѓување, како што е 
разрешувањето на корекциите на набавната цена и 
прашањето на обештетување кое се јавува со купувачот. 

(б) разрешувањето на неизвесности кои произлегуваат од, и се 
директно поврзани со работењето на компонентата пред 
нејзиното отуѓување, како што се обврските за опкружувањето 
и гаранциите на производот кои ги задржува продавачот. 

(в) подмирувањето на обврските по планот за користи за 
вработените, под услов подмирувањето да е директно 
поврзано со трансакцијата на отуѓувањето. 

36 Доколку ентитетот престане да класифицира  дадена компонента на 
ентитетот како таква која се чува за продажба, резултатите од 
работењето на таа компонента, претходно презентирани во 
прекинатото работење во согласност со точките 33-35, ќе бидат 
рекласифицирани и вклучени во добивката од континуираното 
работење за сите периоди кои се презентирани. Износите за 
претходните периоди ќе бидат опишани како повторно презентирани. 

Добивки или загуби поврзани со континуирано работење 

37 Секоја добивка или загуба при повторното мерење на нетековно 
средство (или група за отуѓување) класифицирано како такво кое се 
чува за продажба, кое не ја задоволува дефиницијата за прекинато 
работење, ќе биде вклучена во добивката или загубата од 
континуирано работење.   

Презентирање на нетековно средство или група за отуѓување 
класифицирани како такви кои се чуваат за продажба 

38 Ентитетот ќе го презентира нетековното средство класифицирано 
како такво кое се чува за продажба, и средствата на група за 
отуѓување класифицирана како таква која се чува за продажба, 
одделно од другите средства во билансот на состојба. Обврските на 
група за отуѓување класифицирана како таква која се чува за 
продажба, ќе бидат презентирани одделно од другите обврски во 
билансот на состојба. Тие средства и обврски нема да се пребиваат 
и презентираат како еден износ. Главните класи на средства и 
обврски класифицирани како такви кои се чуваат за продажба, ќе 
бидат одделно обелоденети или во билансот на состојба или во 
белешките, освен како што е дозволено со точка 39. Ентитетот ќе 
презентира одделно секој кумулативен приход или расход признаен 
директно во главнината, поврзан со нетековно средство (или група за 
отуѓување) класифицирано како такво кое се чува за продажба.  
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39 Доколку групата за отуѓување претставува штотуку стекната 
подружница која ги задоволува критериумите за класифицирање како 
таква која се чува за продажба при стекнување (види точка 11), не се 
бара обелоденување на главните класи на средства и обврски. 

40 Ентитетот нема да ги рекласифицира или повторно презентира 
износите презентирани за нетековните средства или за средствата и 
обврските на групите за отуѓување класифицирани како такви кои се 
чуваат за продажба, во билансите на состојба од претходните 
периоди за да ја одрази класификацијата во билансот на состојба за 
последниот презентиран период.  

Дополнителни обелоденувања 

41 Ентитетот ќе ги обелодени следните информации во белешките кон 
финансиските извештаи во периодот во кој нетековно средство (или 
група за отуѓување) било или класифицирано како такво кое се чува 
за продажба, или било продадено: 
(а) опис на нетековното средство (или група за отуѓување); 
(б) опис на фактите и околностите на продажбата, или кои водат 

до очекуваното отуѓување, и очекуваниот начин и временски 
распоред на тоа отуѓување; 

(в) добивката или загубата признаена во согласност со точките 20-
22 и, доколку не се одделно презентирани во билансот на 
успех, делот во билансот на успех кој ја вклучува таа добивка 
или загуба; 

(г) доколку е применливо, сегментот во кој нетековното средство 
(или група за отуѓување) е презентиран во согласност со МСС 
14, Известување според сегменти. 

42 Доколку било точка 26 или точка 29 се применливи, ентитетот ќе 
обелодени, во периодот на одлуката да се промени планот за 
продавање на нетековното средство (или група за отуѓување), опис 
на фактите и околностите кои довеле до одлуката и влијанието на 
одлуката врз резултатите од работењето за тој период и за кои било 
претходно презентирани периоди. 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

43 вој МСФИ ќе се применува проспективно кај нетековните средства 
(или групи за отуѓување) кои ги задоволуваат критериумите за 
класифицирање како такви кои се чуваат за продажба, како и кај 
работењето кое ги задоволува критериумите да биде класифицирано 
како прекинато после датумот на стапување во сила на овој МСФИ. 
Ентитетот може да ги применува барањата на овој МСФИ кај сите 
нетековни средства (или групи за отуѓување) кои ги задоволуваат 
критериумите за класифицирање како такви кои се чуваат за 
продажба, и кај работењето кое ги задоволува критериумите да се 
класифицира како прекинато после кој било датум пред датумот на 
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стапување во сила на овој МСФИ, се додека вреднувањата и другите 
информации потребни за примена на овој МСФИ биле добиени во 
времето кога тие критериуми биле првобитно задоволени.  

ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА 

44 Ентитетот ќе го применува овој МСФИ за годишните периоди кои 
почнуваат на или по 1 јануари 2005 година. Се препорачува и негова 
предвремена примена. Доколку ентитетот го применува овој МСФИ 
за период кој почнува пред 1 јануари 2005 година, тој треба да го 
обелодени тој факт. 

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА МСС 35 

 45 Овој МСФИ го заменува МСС 35, Работење кое се прекинува. 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 6 
Истражување за и вреднување на минерални 
ресурси 
 

Меѓународниот стандард за финансиско известување 6, Истражувања за и 
вреднување на минерални ресурси (МСФИ 6) е даден во точките 1-27. Сите 
точки имаат еднаква важност. Точките со зацрнети букви ги наведуваат 
главните принципи. МСФИ 6 треба да се чита во контекст на неговите цели 
и Основите за заклучоци, Предговорот на меѓународните стандарди за 
финансиско известување и Рамката за подготвување и презентирање 
на финансиски извештаи. МСС 8, Сметководствени политики, промени 
на сметководствени проценки и грешки ги обезбедува основите за 
одбирање и примена на сметководствените политики во отсуство на 
експлицитно упатство.  

ВОВЕД 

Причини за издавање на овој МСФИ 

ВО1 Одборот за меѓународни сметководствени стандарди одлучи да 
развие Меѓународен стандард за финансиско известување (МСФИ) 
за истражување за и вреднување на минерални ресурси бидејќи: 

 (а) до сега не постоел никаков МСФИ кој конкретно го третирал 
сметководството за овие активности и тие се исклучени од 
делокругот на МСС 38, Нематеријални средства. Исто така, 
‘минералните права и минералните ресурси како што се 
нафтата, природните гасови и слични нерегенеративни 
ресурси‘ се исклучени од делокругот на МСС 16, 
Недвижности, постројки и опрема. Како резултат на тоа, од 
ентитетот се бараше да ја утврди својата сметководствена 
политика за истражување за и вреднување на минерални 
ресурси во согласност со точките 10-12 од МСС 8, 
Сметководствени политики, промени на сметководствени 
проценки и грешки. 

 (б) има различни мненија во врска со тоа како издатоците за 
истажување и вреднување треба да се евидентираат во 
согласност со МСФИ. 

 (в) сметководствените практики за средствата на истражување и 
вреднување според барањата на други тела за поставување 
на стандарди се разновидни и често пати се разликуваат од 
практиките во други сектори за издатоци кои може да се 
сметаат за аналогни (пр., сметководствени практики за 
трошоци на истражување и развој во согласност со МСС 38). 

 (г) издатоците за истражување и вреднување се значајни за 
ентитетите кои се занимаваат со екстрактивна дејност. 
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 (д) се поголем број на ентитети кои прават издатоци за 
истражување и вреднување, ги презентираат своите 
финансиски извештаи во согласност со МСФИ, а многу други 
се очекува да го прават истото од 2005 година.     

ВО2 Организацијата претходник на Одборот, Комисијата за меѓународни 
сметководствени стандарди, во 1998 година основала Насочувачки 
комитет за да ги спроведе почетните активности во областа на 
сметководственото и финансиското известување од страна на 
ентитетите кои се бават со екстрактивна дејност. Во ноември 2000 
година, Управната комисија објавила Документ со прашања под 
наслов Екстрактивна дејност. 

ВО3 Во јули 2001 година, Одборот објавил дека повторно ќе го отпочне 
проектот, кога времето на дневниот ред тоа ќе го дозволи. Иако 
Одборот ја признава важноста на сметководството за екстракционите 
активности воопшто, во септември 2002 година тој заклучил дека не 
било изводливо да се комплетира деталната анализа која е потребна 
за овој проект, да се добие соодветен инпут од гласачите и да се 
преземе вообичаениот дефиниран процес на време за да се 
имплементираат промените, пред многу ентитети да ги усвојат МСФИ 
во 2005 година. 

ВО4 Целите на Одборот за оваа фаза на неговиот проект за екстракциони 
активности се: 

 (а) да се направат ограничени подобрувања на 
сметководствените практики за издатоците на истражување и 
вреднување, без да се бараат големи промени кои може да 
бидат анулирани кога Одборот ќе изврши сеопфатен преглед 
на сметководствените практики користени од страна на 
ентитетите кои се бават со истражување за и вреднување на 
минерални ресурси. 

 (б) да се специфицираат околностите во кои ентитетите кои 
признаваат средства на истражување и вреднување, треба да 
ги тестираат таквите средства за оштетување во согласност со 
МСС 36, Оштетување на средства. 

 (в) да се бара ентитетите кои се бават со истражување за и 
вреднување на минерални ресурси да обелоденуваат 
информации во врска со средствата на истражување и 
вреднување, нивото на кое таквите средства се проценуваат за 
оштетување и какви било признаени загуби поради 
оштетување.  

Главни карактеристики на овој МСФИ 

ВО5 Овој МСФИ: 
 (а) му дозволува на ентитетот да развие сметководствена 

политика за средства на истражување и вреднување без 
специфично земање предвид на барањата од точките 11 и 12 
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од МСС 8. Оттука, ентитетот кој го усвојува МСФИ 6 може да 
продолжи да ги применува сметководствените политики 
применети непосредно пред усвојувањето на овој МСФИ. Ова 
вклучува и продолжување со примена на практиките на 
признавање и мерење кои се дел од тие сметководствени 
политики. 

 (б) бара ентитетите кои ги признаваат средствата на истражување 
и вреднување да вршат тест на оштетување на тие средства, 
кога фактите и околностите укажуваат дека сметководствената 
вредност на средствата може да го надмине нивниот 
надоместлив износ. 

 (в) го менува признавањето на оштетувањето во споредба со она 
во МСС 36, но го мери оштетувањето во согласност со тој 
Стандард, штом оштетувањето ќе се идентификува. 

 



29 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 95 

 

Меѓународен стандард за финансиско известување 6 

Истражување за и вреднување на минерални 
ресурси 

Цел 

1 Целта на овој МСФИ е да го специфицира финансиското 
известување за истражувањето за и вреднувањето на минерални 
ресурси.  

2 Овој МСФИ посебно бара: 
 (а) ограничени подобрувања на постоечките сметководствени 

политики за издатоците за истражување и вреднување. 
 (б) ентитетите кои признаваат средства на истражување и 

вреднување да ги проценуваат таквите средства за 
оштетување во согласност со овој МСФИ, како и да го мерат 
секое оштетување во согласност со МСС 36, Оштетување на 
средства. 

 (в) обелоденувања кои ги идентификуваат и објаснуваат износите 
во финансиските извештаи на ентитетот, кои произлегуваат од 
истражувањето за и вреднувањето на минералните ресурси, и 
им помагаат на корисниците на тие финансиски извештаи да го 
разберат износот, временскиот распоред и извесноста на 
идните парични текови од какви било признаени средства на 
истражување и вреднување. 

Делокруг 

3 Ентитетот ќе го применува овој МСФИ кај издатоците за истражување 
и вреднување кои истиот ги прави. 

4 Овој МСФИ не третира други аспекти на сметководството од страна 
на ентитети кои се бават со истражување за и вреднување на 
минерални ресурси. 

5 Ентитетот нема да го применува овој МСФИ на направените 
издатоци: 
(а) пред истражувањето за и вреднувањето на минерални 

ресурси, како што се издатоците направени пред ентитетот да 
стекне законски права да истражува конкретна област. 

(б) откако техничката остварливост и економската оправданост на 
екстракцијата на даден минерален ресурс може да се 
демонстрира. 
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Признавање на средства на истражување и вреднување 

Времено ослободување од МСС 8, точки 11 и 12 

6 Кога ги развива своите сметководствени политики, ентитетот кој ги 
признава средствата на истражување и вреднување, ќе ја применува 
точка 10 од МСС 8, Сметководствени политики, промени во 
сметководствени проценки и грешки. 

7 Точките 11 и 12 од МСС 8 специфицираат извори на авторитативни 
барања и упатства кои менаџментот мора да ги разгледува при 
развивањето на сметководствена политика за дадена ставка, доколку 
никаков МСФИ не е применлив конкретно за таа ставка. Зависно од 
точките 9 и 10 подолу, овој МСФИ го ослободува ентитетот од 
примена на тие точки во неговите сметководствени политики за 
признавањето и мерењето на средствата на истражување и 
вреднување. 

МЕРЕЊЕ на средства на истражување и вреднување 

Мерење во моментот на признавање 

8 Средствата на истражување и вреднување ќе бидат мерени по 
набавна вредност. 

Елементи на набавната вредност на средства на 
истражување и вреднување 

9 Ентитетот ќе утврди политика која специфицира кои издатоци се 
признаени како средства на истражување и вреднување и ќе ја 
применува таа политика конзистентно. При ваквото утврдување, 
ентитетот го зема предвид степенот до кој издатокот може да се 
поврзе со пронаоѓањето на конкретен минерален ресурс. Следните 
се примери на издатоци кои може да бидат вклучени во почетното 
мерење на средствата на истражување и вреднување (листата не е 
исцрпна):  
(а) стекнување на права за истражување; 
(б) топографски, геолошки, геохемиски и геофизички 

истражувања; 
(в) истражувачко дупчење; 
(г) ископување; 
(д) вадење примероци; 
(ѓ) активности поврзани со вреднување на техничката 

остварливост и економската оправданост на екстракцијата на 
минерален ресурс. 

10 Издатоците поврзани со развојот на минералните ресурси нема да се 
признаваат како средства на истражување и вреднување. Рамката и 
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МСС 38, Нематеријални средства, обезбедуваат упатства за 
признавањето на средства кои произлегуваат од развојот. 

 11 Во согласност со МСС 37, Резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства, ентитетот признава какви било обврски за 
одстранување и реставрирање, кои се создаваат во текот на 
конкретен период како последица на преземањето на истражувањето 
за и вреднувањето на минералните ресурси. 

Мерење после признавање 

. 12 После признавањето, ентитетот ќе го применува или моделот на 
набавна вредност, или моделот на ревалоризација на средствата на 
истражување и вреднување. Доколку се применува моделот на 
ревалоризација (било моделот во МСС 16, Недвижности, постројки 
и опрема, било моделот во МСС 38), тој ќе биде конзистентен со 
класификацијата на средствата (види точка 15). 

Промени во сметководствени политики 

13 Ентитетот може да ги смени своите сметководствени политики за 
издатоците за истражување и вреднување, доколку таквата промена 
ги прави финансиските извештаи порелевантни за потребите на 
корисниците во донесувањето економски одлуки, и не помалку 
веродостојни, или пак ги прави поверодостојни, и не помалку 
релевантни за тие потреби. Ентитетот ќе ја утврдува релевантноста и 
веродостојноста користејќи ги критериумите на МСС 8. 

14 За да ја оправда промената во своите сметководствени политики за 
издатоците за истражување и вреднување, ентитетот треба да 
покаже дека таквата промена повеќе ги доближува неговите 
финансиски извештаи до задоволувањето на критериумите на МСС 
8, но промената не мора да постигне целосно придржување кон тие 
критериуми. 

Презентирање 

Класификација на средствата на истражување и вреднување 

15 Ентитетот ќе ги класифицира средствата на истражување и 
вреднување како материјални или нематеријални според природата 
на стекнатите средства, и ќе ја применува таа класификација 
конзистентно. 

16 Некои средства на истражување и вреднување се третираат како 
нематеријални (пр., права на дупчење), а други како материјални (пр., 
возила и опрема за дупчење). До степенот до кој дадено материјално 
средство се консумира при развојот на нематеријално средство, 
износот кој го одразува тоа консумирање е дел од набавната 
вредност на нематеријалното средство. Сепак, користењето на 
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материјално средство за развивање на нематеријално средство не го 
претвора материјалното средство во нематеријално средство. 

Рекласификација на средства на истражување и 
вреднување 

17 Средството за истражување и вреднување веќе нема да се 
класифицира како такво, кога техничката остварливост и економската 
оправданост на екстракцијата на минералниот ресурс можат да се 
демонстрираат. Средствата на истражување и вреднување треба да 
се проценат за оштетување и каква било загуба поради оштетување 
треба да се признае пред рекласификацијата. 

ОШТЕТУВАЊЕ 

Признавање и мерење 

18 Средствата на истражување и вреднување треба да се проценат за 
оштетување кога фактите и околностите укажуваат дека 
сметководствената вредност на средството за истражување и 
вреднување може да ја надмине неговата надоместлива вредност. 
Кога фактите и околностите укажуваат дека сметководствената 
вредност ја надминува надоместливата вредност, ентитетот ќе ја 
мери, презентира и обелодени секоја резултирачка загуба поради 
оштетување во согласност со МСС 36, освен како што е обезбедено 
со точка 21 подолу. 

19 Само за целите на средствата на истражување и вреднување ќе се 
применува точка 20 од овој МСФИ наместо точките 8-17 на МСС 36, 
кога е идентификувано дека средството за истражување и 
вреднување може да биде оштетено. Точка 20 го користи терминот 
‘‘средства‘‘, но се применува подеднакво за одделни средства на 
истражување и вреднување или за единица која генерира пари. 

20 Еден или повеќе од следните факти и околности укажуваат дека 
ентитетот треба да ги тестира средствата на истражување и 
вреднување, за оштетување (листата не е исцрпна): 
(а) периодот во кој ентитетот има право да истражува во 

конкретната област истекол во текот на периодот или ќе 
истече во блиска иднина и не се очекува да биде обновен.  

(б) суштинските издатоци за понатамошно истражување за и 
вреднување на минерални ресурси во конкретната област не 
се ниту буџетирани ниту планирани. 

(в) истражувањето за и вреднувањето на минерални ресурси во 
конкретната област не довеле до откривање на економски 
оправдани количества на минерални ресурси, и ентитетот 
одлучил да ги прекине таквите активности во конкретната 
област. 
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(г) постојат доволно податоци кои укажуваат дека, иако е 
веројатно дека ќе продолжи развојот во конкретна област, не е 
веројатно дека сметководствената вредност на средството за 
истражување и вреднување ќе биде надоместена целосно 
преку успешниот развој или преку продажба. 

Во кој било од овие случаи, или во слични случаи, ентитетот треба да 
спроведе тест за оштетување во согласност со МСС 36. Секоја 
загуба поради оштетување се признава како расход во согласност со 
МСС 36. 

Специфицирање на нивото на кое средствата на 
истражување и вреднување се проценуваат за оштетување 

21 Ентитетот ќе утврди сметководствена политика за распределба на 
средствата на истражување и вреднување по единици кои 
генерираат пари или групи на единици кои генерираат пари, со цел за 
проценка на таквите средства за оштетување. Секоја единица која 
генерира пари или група на единици на кои им е распределено 
средство за истражување и вреднување, нема да биде поголема од 
сегмент според примарниот или секундарниот известувачки формат 
на ентитетот, утврден во согласност со МСС 14, Известување 
според сегменти. 

22 Нивото идентификувано од страна на ентитетот за целите на 
тестирање на оштетувањето на средствата на истражување и 
вреднување, може да се состои од една или повеќе единици кои 
генерираат пари.   

Обелоденување 

23 Ентитетот треба да обелодени информации кои ги идентификуваат и 
објаснуваат износите признаени во неговите финансиски извештаи, 
кои произлегуваат од истражувањето за и вреднувањето на 
минерални ресурси. 

24 За да се придржува кон точка 23, ентитетот треба да го обелодени 
следното: 
(а) неговите сметководствени политики за издатоците за 

истражување и вреднување, вклучувајќи го и признавањето на 
средствата на истражување и вреднување. 

(б) износите на средствата, обврските, приходите и расходите и 
оперативните и вложувачки парични текови кои произлегуваат 
од истражувањето и вреднувањето на минерални ресурси. 

25 Ентитетот ќе ги третира средствата на истражување и вреднување 
како посебна класа на средства и ќе ги прави обелоденувањата 
барани или од МСС 16 или од МСС 38, конзистентно со начинот на 
кој се класифицирани самите средства. 



Стр. 100 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2005 

 
 
Датум на стапување во сила 

26 Ентитетот ќе го применува овој МСФИ за годишни периоди кои 
почнуваат на или по 1 јануари 2006 година. Се препорачува и негова 
предвремена примена. Доколку ентитетот го применува овој МСФИ 
за период кој почнува пред 1 јануари 2006 година, тој треба да го 
обелодени тој факт.  

Преодни одредби 

27 Доколку е неизводливо да се применува конректно барање од точка 
18 на споредбени информации кои се однесуваат на годишни 
периоди кои почнуваат пред 1 јануари 2006 година, ентитетот ќе го 
обелодени тој факт. МСС 8 го објаснува поимот ‘‘неизводливо‘‘. 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 7 

Финансиски инструменти: обелоденувања 

СОДРЖИНА 
                                  Точки 
ВОВЕД ВО1–ВО8 

Меѓународен стандард за финансиско известување 7 
Финансиски инструменти: обелоденувања 
ЦЕЛ 1–2 
ДЕЛОКРУГ 3–5 
КЛАСИ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ И НИВО НА 
ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ 6 
ЗНАЧАЈНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА И УСПЕШНОСТ  7–30 
Биланс на состојба 8–19 

Категории на финансиски средства и финансиски обврски  8 
Финансиски средства или финансиски обврски според 
објективна вредност преку добивка или загуба 9–11 
Рекласификација 12 
Депризнавање 13 
Колатерал 14–15 
Сметка за исправка за кредитни загуби 16 
Сложени финансиски инструменти со повеќекратни 
вградени деривативи 17 
Неизвршувања и прекршувања 18–19 

Биланс на успех и главнина 20 
Ставки на приход, расход, добивки или загуби 20 

Други обелоденувања 21–26 
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Сметководство за хеџинг 22–24 
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ОД ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 31–42 
Квалитативни обелоденувања 33 
Квантитативни обелоденувања 34–42 
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Пазарен ризик 40–42 
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Меѓународен стандард за финансиско известување 7 

Финансиски инструменти: обелоденувања 
                                  

Меѓународниот стандард за финансиско известување 7 Финансиски 
инструменти: обелоденувања (МСФИ 7) е даден во точките 1 - 45.
Сите точки имаат еднаква важност. Точките со зацрнети букви ги 
наведуваат главните принципи. МСФИ 7 треба да се чита во контекст 
на неговите цели и Основите за заклучоци, Предговорот на 
меѓународните стандарди за финансиско известување и Рамката за
подготвување и презентирање на финансиски извештаи. МСС 8, 
Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки 
и грешки ги обезбедува основите за одбирање и примена на 
сметководствените политики во отсуство на експлицитно упатство.  

                                  

ВОВЕД 

Причини за издавање на МСФИ 

ВО1 Во последните години, техниките кои ги користат ентитетите за 
мерење и управување на изложеноста на ризици кои 
произлегуваат од финансиските инструменти еволуираа и беа 
прифатени нови концепти и пристапи за управување со ризиците. 
Покрај тоа, многу инцијативи во јавниот и приватниот сектор 
предложија подобрувања на рамката за обелоденување на 
ризиците кои произлегуваат од финансиските инструменти.  

ВО2 Одборот за меѓународни сметководствени стандарди верува дека 
на корисниците на финансиските извештаи им се потребни 
информации за изложеноста на ризици на ентитетот и како тие 
ризици се управувани. Таквите информации можат да влијаат на 
оценката на корисникот за финансиската состојба и успешност на 
финансиското работење на ентитетот или за износот, временскиот 
распоред и неизвесноста на неговите идни парични текови. 
Поголема транспарентност на таквите ризици им овозможува на 
корисниците поинформирано да расудуваат во врска со ризиците 
и повратот.   

ВО3 Следствено, Одборот одлучи дека постои потреба да се 
ревидираат и да се зголемат обелоденувањата во МСС 30, 
Обелоденувања во финансиските извештаи на банки и слични 
финансиски институции и МСС 32, Финансиски инструменти: 
обелоденување и презентирање. Како дел од ова ревидирање, 
Одборот ги отстрани двојните обелоденувања и ги поедностави 
обелоденувањата во врска со концентрациите на ризик, кредитен 
ризик, ризик на ликвидност и пазарен ризик во МСС 32. 
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Главни карактеристики на МСФИ 

ВО4 МСФИ 7 се однесува на сите ризици кои произлегуваат од сите 
финансиски инструменти набројани во точка 3. Овој МСФИ се 
однесува на сите ентитети, вклучувајќи ги ентитетите кои имаат 
малку финансиски инструменти (на пр., производител чии 
единствени финансиски инструменти се побарувањата од 
купувачите и обврските кон добавувачите) и оние кои имаат многу 
финансиски инструменти (на пр., финансиска институција кај 
којашто повеќето од средствата и обврските се финансиски 
инструменти). Меѓутоа, степенот на бараните обелоденувања 
зависи од степенот до којшто ентитетот користи финансиски 
инструменти и од неговата изложеност на ризик.  

ВО5 Овој МСФИ бара обелоденување на:  
(а) значајноста на финансиските инструменти за финансиската 

состојба и успешност на ентитетот. Овие обелоденувања 
вклучуваат многу од претходните барања во МСС 32.  

(б) квалитативни и квантитативни информации во врска со 
изложеноста на ризици кои произлегуваат од финансиски 
инструменти, вклучувајќи го специфицираниот минимум на 
обелоденувања во врска со кредитен ризик, ризик на 
ликвидност и пазарен ризик. Квалитативните обелоденувања 
ги опишуваат целите и политиките на менаџментот, како и 
процесите за управување со таквите ризици. Квантитативните 
обелоденувања обезбедуваат информации во врска со 
степенот на изложеност на ризик на ентитетот, врз основа на 
информации кои му биле обезбедени интерно на клучниот 
менаџерски персонал на ентитетот. Заедно, овие 
обелоденувања обезбедуваат преглед на користењето на 
финансиски инструменти од страна на ентитетот и 
изложеноста на ризик која што тие ја креираат. 

ВО6 Овој МСФИ во Додатокот Б вклучува задолжително упатство за 
примена кое објаснува како да се применат барањата на МСФИ. 
Овој МСФИ го придружува незадолжително упатство за 
имплементација кое опишува како ентитетот може да ги обезбеди 
обелоденувањата кои ги бара овој МСФИ.   

ВО7 Овој МСФИ го заменува МСС 30 и барањата за обелоденување на 
МСС 32. Барањата за презентирање на МСС 32 остануваат 
непроменети.  

ВО8 Овој МСФИ стапува во сила за годишните периоди кои почнуваат 
на или по 1 јануари 2007 година. Се препорачува и предвремена 
примена.  
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Меѓународен стандард за финансиско известување 7 
Финансиски инструменти: обелоденувања 

Цел 

1 Целта на овој МСФИ е да бара од ентитетите да обезбедат 
обелоденувања во нивните финансиски извештаи кои ќе им 
овозможат на корисниците да ги вреднуваат:  
(а) значајноста на финансиските инструменти за финансиската 

состојба и успешност на ентитот: и 
(б) природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од 

финансиските инструменти на коишто е изложен ентитетот во 
текот на периодот и на датумот на известувањето, и како 
ентитетот управува со тие ризици.  

2 Принципите во овој МСФИ ги надополнуваат принципите за 
признавање, мерење и презентирање на финансиски средства и 
финансиски обврски во МСС 32, Финансиски инструменти: 
презентирање и МСС 39, Финансиски инструменти: признавање и 
мерење. 

Делокруг 

3 Овој МСФИ треба да го применуваат сите ентитети за сите видови 
на финансиски инструменти, освен: 
(а) оние учества во подружници, придружени претпријатија и 

заеднички вложувања кои се евидентирани во согласност со 
МСС 27, Консолидирани и поединечни финансиски извештаи, 
МСС 28, Вложувања во придружени претпријатија или МСС 31, 
Вложувања во заеднички вложувања. Меѓутоа, во некои случаи, 
МСС 27, МСС 28 или МСС 31 му дозволуваат на ентитетот да го 
евидентира учеството во подружница, придружено претпријатие 
или заедничко вложување користејќи го МСС 39; во тие случаи, 
ентитетите треба да ги применуваат барањата за 
обелоденување на МСС 27, МСС 28 или МСС 31, покрај оние на 
овој МСФИ. Ентитетите, исто така, треба да го применуваат овој 
МСФИ за сите деривативи кои се поврзани со учества во 
подружници, придружени претпријатија и заеднички вложувања, 
освен доколку деривативот ја задоволува дефиницијата за 
сопственички инструмент во МСС 32.  

(б) правата и обврските на вработените кои произлегуваат од 
плановите за користи за вработени, за кои се применува МСС 19, 
Користи за вработените.  

(в) договори за неизвесни надоместоци кај деловните комбинации 
(види МСФИ 3, Деловни комбинации). Овој исклучок се однесува 
само на стекнувачот.  
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(г) договори за осигурување како што се дефинирани во МСФИ 4, 
Договори за осигурување. Меѓутоа, овој МСФИ се однесува на 
деривативи кои се вградени во договори за осигурување доколку 
МСС 39 бара од ентитетот да ги евидентира одделно.  

(д) финансиски инструменти, договори и обврски според трансакции 
за плаќање врз основа на акции за кои се применува МСФИ 2, 
Плаќање врз основа на акции, освен тоа што овој МСФИ се 
применува кај договори во рамките на делокругот на точките од 5 
до 7 на МСС 39. 

4 Овој МСФИ се однесува на признаени и непризнаени финансиски 
инструменти. Признаени финансиски инструменти вклучуваат 
финансиски средства и финансиски обврски кои се во рамките на 
делокругот на МСС 39. Непризнаени финансиски инструменти 
вклучуваат некои финансиски инструменти кои, иако се надвор од 
делокругот на финансиски средства и финансиски обврски кои се во 
рамките на делокругот на МСС 39, се во рамките на делокругот на 
овој МСФИ (како што се некои превземени обврски по основ на 
заеми).  

5 Овој МСФИ се применува кај договори за купување или продавање 
на нефинансиски ставки кои се во рамките на делокругот на МСС 39 
(види ги точките 5–7 на МСС 39). 

Класи на финансиски инструменти и ниво на 
обелоденување 

6 Кога овој МСФИ бара обелоденувања според класа на финансиски 
инструмент, ентитетот треба да ги групира финансиските 
инструменти во класи кои се соодветни на природата на 
обелоденетата информација и кои ги земаат предвид 
карактеристиките на тие финансиски инструменти. Ентитетот ќе 
обезбеди достатни информации за да се овозможи усогласување на 
линиските ставки коишто се презентирани во билансот на состојба.  

Значајност на финансиски инструменти за финансиската 
состојба и успешност 

7 Ентитетот ќе обелоденува информации кои им овозможуваат 
на корисниците на неговите финансиски извештаи да ја 
вреднуваат значајноста на финансиските инструменти за 
неговата финансиска состојба и успешност.  

Биланс на состојба 

Категории на финансиски средства и финансиски обврски 

8 Сметководствените вредности на секоја од следните категории, како 
што е дефинирано во МСС 39, треба да се обелоденат во текстот на 
билансот на состојба или во белешките: 
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(a) финансиски средства според објективна вредност преку добивка 
или загуба, одделно прикажани (i) оние кои се назначени како 
такви по почетното признавање и (ii) оние кои се класифицирани 
дека се чуваат за тргување во согласност со МСС 39. 

(б) вложувања кои се чуваат до доспевање; 
(в) заеми и побарувања; 
(г) финансиски средства расположиви за продажба;  
(д) финансиски обврски според објективна вредност преку добивка 

или загуба, одделно прикажани како (i) оние кои се назначени 
како такви по почетното признавање и (ii) оние кои се 
класифицирани дека се чуваат за тргување во согласност со 
МСС 39; и 

(ѓ) финансиски обврски кои се мерат според амортизирана набавна 
вредност. 

Финансиски средства или финансиски обврски според објективна 
вредност преку добивка или загуба  

9 Доколку ентитетот назначил заем или побарување (или група на 
заеми или побарувања) дека е според објективната вредност преку 
добивка или загуба, тогаш ентитетот треба да ги обелодени:  
(a) максималната изложеност на кредитен ризик (види точка 36(а)) 

на заемот или побарувањето (или група на заеми или 
побарувања) на датумот на известување. 

(б) износот за којшто сите поврзани кредитни деривативи или 
слични инструменти ја ублажуваат таа максимална изложеност 
на кредитен ризик.  

(в) износот на промена, во текот на периодот и кумулативно, на 
објективната вредност на заемот или побарувањето (или група 
на заеми или побарувања), којашто може да се припише на 
промените во кредитниот ризик на финансиските средства 
утврдена: 
(i) како износот на промена во неговата објективна вредност која 

не може да се припише на промените во пазарните услови од 
кои произлегува пазарен ризик; или 

(ii) користејќи алтернативна метода ентитетот верува дека 
поверно го претставува износот на промената во неговата 
објективна вредност која може да се припише на промените 
на кредитниот ризик на средството.  

Промени на пазарните услови од кои произлегува пазарен ризик 
вклучуваат промени во забележливата (основна) каматна стапка, 
цена на артикал, девизен курс или индекс на цени или стапки.  

(г) износот на промената во објективната вредност на сите поврзани 
кредитни деривативи или слични инструменти кои се случиле во 
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текот на периодот и кумулативно од назначувањето на заемот 
или побарувањето.  

10 Доколку ентитетот назначил финансиска обврска според објективна 
вредност преку добивка или загуба во согласност со точка 9 на МСС 
39, тогаш ентитетот треба да ги обелодени:  
(a) износот на промена, во текот на периодот и кумулативно, во 

објективната вредност на финансиската обврска која може да се 
припише промените на кредитниот ризик на таа обврска 
утврдена како: 
(i) износот на промена во нејзината објективна вредност која не 

може да се припише на промените во пазарните услови од 
кои произлегува пазарен ризик (види Додаток Б, точка Б4); 
или 

(ii) користејќи алтернативна метода ентитетот верува дека 
поверно го претставува износот на промената во неговата 
објективна вредност која може да се припише на промените 
на кредитниот ризик на обврската. 

Промените во пазарните услови од кои произлегува пазарен ризик 
ги вклучуваат промените во основните пазарни стапки, цената на 
финансиски инструмент на друг ентитет, цена на артикал, девизен 
курс или индекс на цени или стапки. За договори кои вклучуваат 
карактеристика на поврзување на единици, промени во пазарните 
услови вклучуваат промени во успешноста на поврзаниот 
внатрешен или надворешен вложувачки фонд.  

(б) разликата помеѓу сметководствената вредност на 
финансиската обврска и износот којшто според договорот 
ентитетот ќе треба да му го плати на имателот на обврската 
при доспевање.  

11 Ентитетот треба да ги обелодени: 
(a) методата која била користена за да биде во согласност со 

барањата во точките 9(в) и 10(а).  
(б) доколку ентитетот верува дека даденото обелоденување за да 

биде во согласност со барањата во точките 9(в) и 10(а) не ја 
претставува верно промената во објективната вредност на 
финансиското средство или финансиската обврска, која може да 
се припише на промените во нивниот кредитен ризик, причините 
за доаѓањето до тој заклучок и факторите за кои ентитетот 
верува дека се релевантни.  

Рекласификација 

12 Доколку ентитетот го рекласифицирал средството како средство 
мерено: 
(a) според набавна вредност или амортизирана набавна вредност, 

наместо според објективна вредност; или 
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(б) според објективна вредност, наместо според набавна вредност 
или амортизирана набавна вредност, 

ентитетот треба да го обелодени износот којшто е рекласифициран 
во и од секоја категорија, како и причината за таа рекласификација 
(види точки 51–54 на МСС 39).   

Депризнавање 

13 Ентитетот може да ги пренел финансиските средства на таков начин 
што дел или сите финансиски средства не се квалификуваат за 
депризнавање (види точки 15–37 на МСС 39).  Ентитетот за секоја 
класа на такви финансиски средства треба да ги обелодени:  
(a) природата на средствата; 
(б) природата на ризиците и наградите од сопственоста на коишто 

ентитетот останува да биде изложен; 
(в) кога ентитетот продолжува да ги признава сите средства, 

сметководствените вредности на средствата и на поврзаните 
обврски; и 

(г) кога ентитетот продолжува да ги признава средствата до 
степенот на неговата континуирана вклученост, вкупната 
сметководствена вредност на првобитните средства, износот на 
средствата коишто ентитетот продолжува да ги признава и 
сметководствената вредност на поврзаните обврски.  

Колатерал 

14 Ентитетот треба да ги обелодени: 
(a) сметководствената вредност на финансиските средства коишто 

ги заложил како колатерал за обврски или неизвесни обврски, 
вклучувајќи ги износите кои биле рекласифицирани во 
согласност со точка 37(а) на МСС 39; и  

(б) роковите и условите поврзани со неговиот залог.  
15 Кога ентитетот чува колатерал (на финансиски или нефинансиски 

средства) и му е дозволено да го продаде или повторно да го 
заложи колатералот во отсуство на неизвршување на плаќање од 
страна на сопственикот на колатералот, ентитетот треба да ги 
обелодени: 
(a) објективната вредност на чуваниот колатерал; 
(б) објективната вредност на сите такви продадени или повторно 

заложени колатерали, и дали ентитетот има обврска да ги врати; 
и 

(в) роковите и условите коишто се поврзани со користење на 
колатералот.  
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Сметка за исправка за кредитни загуби  

16 Кога финансиските средства се оштетени преку кредитни загуби и 
ентитетот го евидентира оштетувањето на одделна сметка (на пр., 
сметка за исправка која се користи за евидентирање на поединечни 
оштетувања или слична сметка која се користи за евидентирање на 
збирно оштетување на средства) наместо директно намалување на 
сметководствената вредност на средството, ентитетот треба да го 
обелодени усогласувањето на промените во таа сметка во текот на 
периодот за секоја класа на финансиски средства.  

Сложени финансиски инструменти со повеќекратни вградени 
деривативи 

17 Доколку ентитетот издал инструмент којшто содржи и компонента на 
обврска и сопственичка компонента (види ја точка 28 на МСС 32) и 
инструментот има повеќекратни вградени деривативи чии вредности 
се меѓузависни (како што е отповиклив конвертибилен должнички 
инструмент), ентитетот треба да го обелодени постоењето на тие 
својства. 

Неизвршувања и прекршувања 

18 За обврски по основ на заеми кои се признаени на датумот на 
известување, ентитетот треба да обелодени:  
(a) детали за било какви неизвршени плаќања во текот на периодот 

на главница, камата, фонд за исплата на долгови, или рокови за 
откуп на тие обврски по основ на заеми;  

(б) сметководствената вредност на обврските по основ на заеми за 
кои не биле извршени плаќања до известувачкиот датум; и 

(в) дали неизвршеното плаќање било поправено, или роковите на 
обврските по основ на заеми биле предоговорени, пред 
финансиските извештаи да бидат овластени за издавање.  

19 Доколку, во текот на периодот, постоеле прекршувања на роковите 
од договорот за заем кои се поинакви од оние коишто се опишани во 
точка 18, ентитетот треба да ја обелодени истата информација како 
што се бара според точка 18 доколку тие прекршувања му 
дозволиле на заемодавателот да бара забрзана отплата (освен 
доколку прекршувањето не било поправено, или роковите на заемот 
биле предоговорени, на или пред известувачкиот датум).   

Биланс на успех и главнина 

Ставки на приход, расход, добивки или загуби 

20 Ентитетот треба да ги обелодени следните ставки на приход, 
расход, добивки или загуби во текстот на финансиските извештаи 
или во белешките: 
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(a) нето добивки или загуби од: 
(i) финансиски средства или финансиски обврски според 

објективна вредност преку добивка или загуба, покажувајќи ги 
одделно оние од финансиски средства или финансиски 
обврски коишто се назначени како такви по почетното 
признавање, и оние од финансиски средства или финансиски 
обврски кои се класифицирани дека се чуваат за тргување во 
согласност со МСС 39; 

(ii) финансиски средства расположиви за продажба, покажувајќи 
го одделно износот на добивки и загуби признаени директно 
во главнината во текот на периодот и износот отстранет од 
главнината и признаен во добивката или загубата за 
периодот; 

(iii) вложувања кои се чуваат до доспевање; 
(iv) заеми и побарувања; и 
(v) финансиски обврски мерени според амортизирана набавна 

вредност; 
(б) вкупниот приход од камата и вкупниот расход за камата 

(пресметан користејќи ја методата на ефективна камата) за 
финансиски средства или финансиски обврски кои не се според 
објективна вредност преку добивка или загуба; 

(в) приходи и расход од надоместоци (кои не се во вклучените 
износи при утврдувањето на ефективната каматна стапка) кои 
произлегуваат од: 

(i) финансиски средства или финансиски обврски кои не се 
според објективна вредност преку добивка или загуба; и 

(ii) трустови и други старателски активности кои резултираат во 
чување или вложување на средства во име на поединци, 
трустови, планови за користи при пензионирање и други 
институции; 

(г) приход од камата на оштетени финансиски средства 
разграничени во согласност со точка УП93 на МСС 39; и 

(д) износот на секоја загуба од оштетување за секоја класа на 
финансиско средство. 

Други обелоденувања 

Сметководствени политики 

21 Во согласност со точка 108 на МСС 1, Презентирање на 
финансиски извештаи, ентитетот во прегледот на значајни 
сметководствени политики ги обелоденува основата (или основите) 
на мерењето којашто била користена за подготвување на 
финансиските извештаи и другите користени сметководствени 
политики коишто се релевантни за разбирање на финансиските 
извештаи.    
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Сметководство за хеџинг 

22 Ентитетот треба да го обелодени следното за секој вид на хеџинг 
опишан во МСС 39 (на пр., хеџинг на објективна вредност, хеџинг на 
парични текови и хеџинг на нето вложувања во работа со 
странство):  
(a) опис на секој вид на хеџинг;  
(б) опис на финансиски инструменти назначени како хеџинг 

инструменти и нивните објективни вредности на известувачкиот 
датум; и 

(в) природата на ризиците кои се хеџирани.   

23 За хеџинг на паричен тек, ентитетот треба да обелодени:  
(a) периодите кога се очекува да се случат паричните текови и кога 

се очекува тие влијаат на добивката или загубата; 
(б) опис на сите проектирани трансакции за кои претходно било 

користено сметководство за хеџинг, но кои повеќе не се очекува 
да се случат;  

(в) износот кој бил признаен во главнината во текот на периодот; 
(г) износот кој бил отстранет од главнината и бил вклучен во 

добивката или загубата за периодот, покажувајќи го износот 
вклучен во секоја линиска ставка во билансот на успех; и 

(д) износот кој бил отстранет од главнината во текот на периодот и 
бил вклучен во почетната набавна вредност или друга 
сметководствена вредност на нефинансиското средство или 
нефинансиската обврска чие стекнување или настанување било 
хеџирана многу веројатна проектирана трансакција.  

24 Ентитетот треба одделно да обелодени: 
(a) кај хеџинг на објективна вредност, добивки или загуби: 

(i) од хеџинг инструментот; и 
(ii) од хеџираната ставка која може да се припише на хеџираниот 

ризик. 
(б) неефективноста признаена во добивката или загубата која 

произлегува од хеџинг на паричен тек; и  
(в) неефективноста признаена во добивката или загубата која 

произлегува од хеџинг на нето вложување во работа со 
странство. 

Објективна вредност 

25 Освен како што е дадено во точка 29, за секоја класа на финансиски 
средства и финансиски обврски (види точка 6), ентитетот треба да ја 
обелодени објективната вредност на таа класа на средства и 
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обврски на начин којшто дозволува таа да биде споредена со 
нивната сметководствена вредност.  

26 При обелоденување на објективни вредности, ентитетот треба да ги 
групира финансиските средства и финансиските обврски во класи, 
но ќе ги пребие само до степенот до кој нивните сметководствени 
вредности се пребиени во билансот на состојба.  

27 Ентитетот треба да ги обелодени:  
(a) методите и, кога се користи техника на вреднување, 

претпоставките кои биле применети при утврдување на 
објективните вредности на секоја класа на финансиски средства 
или финансиски обврски. На пример, доколку е применливо, 
ентитетот обелоденува информации во врска со претпоставките 
кои се однесуваат на стапките на предплата, стапките на 
проценетите кредитни загуби, и каматните стапки или 
дисконтните стапки.  

(б) дали објективните вредности се утврдени, целосно или делумно, 
директно повикувајќи се на објавени котирања на цени на некој 
активен пазар или се проценети користејќи техники за 
вреднување (види точки УП71-УП79 на МСС 39). 

(в) дали објективните вредност коишто се признаени или 
обелоденети во финансиските извештаи се утврдени, целосно 
или делумно, користејќи техники за вреднување засновани на 
претпоставки кои не се поткрепени со цени од видливи тековни 
пазарни трансакции на истиот инструмент (на пр., без 
модификација или препакување) и не се засновани на 
расположиви видливи пазарни податоци. За објективни 
вредности кои се признаени во финансиските извештаи, доколку 
се промени една или повеќе од тие претпоставки до разумно 
можни алтернативни претпоставки тогаш значајно би се 
променила објективната вредност, ентитетот ќе го наведе овој 
факт и ќе го обелодени ефектот од тие промени. За оваа цел, 
значајноста ќе биде определена од аспект на добивка или 
загуба, и вкупни средства или вкупни обврски, или, кога 
промените во објективната вредност се признаени во 
главнината, вкупна главнина. 

(г) доколку се применува (в), вкупниот износ на промената на 
објективната вредност проценета користејќи техника за 
вреднување којашто била признаена во добивката или загубата 
за време на периодот. 

28 Доколку пазарот за финансискиот инструмент не е активен, 
ентитетот ја утврдува неговата објективна вредност користејќи 
техники за вреднување (види точки УП74 – УП79 на МСС 39).  
Сепак, најдобар доказ за објективната вредност при почетното 
признавање е цената на трансакција (на пр., објективната вредност 
на даден или примен надоместок), освен доколку се задоволени 
условите опишани во точка УП 76 на МСС 39. Тоа доаѓа од 
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можноста да постои разлика помеѓу објективната вредност при 
почетното признавање и износот кој би бил утврден на тој датум 
користејќи техника на вреднување. Доколку постои таква разлика, 
ентитетот треба, според класа на финансиски инструмент, да ги 
обелодени:   
(a) сметководствената политика за признавање на таа разлика во 

добивката или загубата за да се одрази промената во факторите 
(вклучувајќи време) коишто учесниците на пазарот би ги земале 
предвид при определување на цена (види точка УП76А на МСС 
39); и 

(б) збирната разлика која треба да се признае во добивката или 
загубата на почетокот и на крајот на периодот и усогласување на 
промените во салдото на оваа разлика.  

29 Не се бараат обелоденувања на објективната вредност: 
(a) кога сметководствената вредност е разумно приближна на 

објективната вредност, на пример, за финансиски инструменти 
како што се краткорочни побарувања од купувачите или обврски 
кон добавувачите; 

(б) за вложување во сопственички инструменти кои немаат котирана 
пазарна цена на активен пазар, или деривативи поврзани со 
таквите сопственички инструменти, кое се мери според 
набавната вредност во согласност со МСС 39 бидејќи неговата 
објективна вредност не може веродостојно да се измери; или 

(в) за договор кој содржи карактеристика на дискретно учество (како 
што е опишано во МСФИ 4) доколку објективната вредност на 
таа карактеристика не може веродостојно да се измери.  

30 Во случаите опишани во точка 29(б) и (в), ентитетот треба да 
обелодени информации кои ќе им помогнат на корисниците на 
финансиските извештаи да прават свои сопствени расудувања за 
степенот на можните разлики помеѓу сметководствената вредност 
на тие финансиски средства или финансиски обврски и нивната 
објективна вредност, вклучувајќи: 
(a) фактот дека информациите за објективната вредност не биле 

обелоденети за овие инструменти бидејќи нивната објективна 
вредност не може веродостојно да се измери; 

(б) опис на финансиските инструменти, нивната сметководствена 
вредност и објаснување за тоа зошто објективната вредност не 
може веродостојно да се измери; 

(в) информации за пазарот на инструментите; 
(г) информации за тоа дали и како ентитетот има намера да ги отуѓи 

финансиските инструменти; и 
(д) доколку се депризнаваат финансиските инструменти чија 

објективна вредност претходно не можела да биде веродостојно 
измерена, тогаш тој факт, нивната сметководствена вредност во 
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време на депризнавањето и износот на признаената добивка или 
загуба.  

Природа и степен на ризици кои произлегуваат од 
финансиски инструменти 

31 Ентитетот треба да обелодени информации кои им 
овозможуваат на корисниците на неговите финансиски 
извештаи да ја оценат природата и степенот на ризици коишто 
произлегуваат од финансиски инструменти на кои е изложен 
ентитетот на известувачкиот датум.  

32 Обелоденувањата кои се бараат во точките 33 – 42 се фокусираат 
на ризиците кои произлегуваат од финансиски инструменти и како 
се управува со нив. Овие ризици вообичаено вклучуваат, но не се 
ограничени на, кредитен ризик, ризик на ликвидност и пазарен 
ризик.  

Квалитативни обелоденувања 

33 За секој вид на ризик кој произлегува од финансиски инструменти, 
ентитетот треба да ги обелодени:  
(a) изложеностите на ризик и од каде произлегуваат; 
(б) неговите цели, политики и процеси за управување со ризик и 

методите користени за да се измери ризикот; и  
(в) сите промени во (a) или (б) од претходниот период. 

Квантитативни обелоденувања 

34 За секој вид на ризик кој произлегува од финансиски инструменти, 
ентитетот треба да ги обелодени:  
(a) вкупните квантитативни податоци за неговата изложеност на тој 

ризик на известувачкиот датум. Ова обелоденување ќе се 
заснова на информациите коишто му се интерно обезбедени на 
клучниот менаџерски персонал на ентитетот (како што е 
дефинирано во МСС 24, Обелоденувања за поврзани странки), 
на пример одборот на директори или главниот извршен директор 
на ентитетот. 

(б) обелоденувањата кои се бараат со точките 36–42, до степенот 
кој не е даден во (а), освен доколку ризикот не е материјален 
(види ги точки 29–31 на МСС 1 за дискусија за материјалноста). 

(в) концентрациите на ризик доколку не е очигледно од (а) и (б).  

35 Доколку обелоденетите квантитативни податоци на известувачкиот 
датум не ја претставуваат изложеноста на ризик на ентитетот за 
време на периодот, ентитетот ќе обезбеди понатамошни 
информации коишто ја претставуваат изложеноста на ризик. 
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Кредитен ризик 

36 Ентитетот треба да обелодени, според класа на финансиски 
инструмент:  
(a) износот којшто најдобро ја претставува неговата максимална 

изложеност на кредитен ризик на известувачкиот датум без да се 
зема предвид било кој чуван колатерал или други кредитни 
зголемувања (на пр., договори за умрежување кои не се 
квалификуваат за пребивање во согласност со МСС 32);  

(б) во поглед на обелоденетиот износ во (а), опис на колатералот кој 
се чува како обезбедување и други кредитни зголемувања;  

(в) информации за кредитниот квалитет на финансиските средства 
кои не се ниту доспеани ниту оштетени; и 

(г) сметководствената вредност на финансиските средства кои 
поинаку би биле доспеани или оштетени, но чии рокови биле 
предоговорени.  

Финансиски средства кои се доспеани или оштетени  

37 Ентитетот треба да обелодени, според класа на финансиско 
средство:  
(a) анализа на староста на финансиските средства кои се доспеани 

на известувачкиот датум , но не се оштетени;  
(б) анализа на финансиски средствате за кои поединечно е 

утврдено дека се оштетени на известувачкиот датум, вклучувајќи 
ги факторите кои ентитетот ги земал предвид при утврдувањето 
дека се оштетени; и 

(в) за износите обелоденети во (а) и (б), опис на колатералот кој 
ентитетот го чува како обезбедување и другите кредитни 
зголемувања и, освен доколку е непрактично, проценка на 
нивната објективна вредност.   

Колатерал и други добиени кредитни зголемувања 

38 Кога ентитетот добива финансиски или нефинаниски средства за 
време на периодот преку земање на владетелство над колатерал 
којшто го чува како обезбедување или повикување на други 
кредитни зголемувања (на пр., гаранции), и таквите средства ги 
задоволуваат критериумите за признавање во другите стандарди, 
ентитетот треба да обелодени:  
(a) природата и сметководствената вредност на добиените 

средства; и  
(б) кога средствата не се лесно конвертибилни во пари, неговите 

политики за отуѓување на такви средства или за нивно 
користење во работењето.  
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Ризик на ликвидност 

39 Ентитетот треба да обелодени: 
(a) анализа на доспевањето на финансиските обврски која ги 

покажува преостанатите договорни доспевања; и 
(б) опис на тоа како управува со ризикот на ликвидност кој се 

подразбира во (а). 

Пазарен ризик 

Анализа на чувствителност 

40 Освен доколку ентитетот се придржува кон точка 41, ентитетот 
треба да обелодени: 
(a) анализа на чувствителноста на секој вид на пазарен ризик на 

којшто е изложен ентитетот на известувачкиот датум, 
покажувајќи како добивката или загубата и главнината би биле 
засегнати од промените на променливата величина на 
релевантниот ризик кои биле разумно можни на тој датум; 

(б) методите и претпоставките кои биле користени при 
подготвување на анализата на чувствителност; и 

(в) промени од претходниот период во користените методи и 
претпоставки, и причините за таквите промени.  

41 Доколку ентитетот подготвува анализа на чувствителност, како што 
е вредност изложена на ризик, која ги одразува меѓузависностите 
помеѓу променливите величини на ризик (на пр., каматни стапки и 
девизни курсеви) и ја користи за да управува со финансиските 
ризици,  ентитетот може да ја користи анализата на чувствителност 
наместо анализата специфицирана во точка 40. Ентитетот исто така 
треба да обелодени: 
(a) објаснување за користената метода при подготвување на таква 

анализа на чувствителност и за главните параметри и 
претпоставки на кои се засноваат обезбедените податоци; и 

(б) објаснување за целта на користената метода и за 
ограничувањата кои може да резултират во информации кои не 
ја одразуваат целосно објективната вредност на засегнатите 
средства и обврски. 

Други обелоденувања на пазарниот ризик 

42 Кога анализата на чувствителност којашто е обелоденета во 
согласност со точка 40 или 41 не го претставува ризикот кој е 
вграден во финансискиот инструмент (на пример, бидејќи 
изложеноста на крајот на годината не ја одразува изложеноста во 
текот на годината), ентитетот треба да го обелодени тој факт и 
причината заради која верува дека анализатата на чувствителност 
не го претставува ризикот.  
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Датум на стапување во сила и транзиција 

43 Ентитетот треба да го применува овој МСФИ за годишните периоди 
кои почнуваат на или по 1 јануари 2007 година. Се препорачува и 
предвремена примена. Доколку ентитетот го применува овој МСФИ 
за поранешен период, треба да го обелодени тој факт. 

44 Доколку ентитетот го применува овој МСФИ за годишни периоди кои 
почнуваат пред 1 јануари 2006 година, тогаш ентитетот не треба да 
презентира компаративни информации за обелоденувањата кои се 
бараат според точките 31–42 во врска со природата и степенот на 
ризици кои произлегуваат од финансиските инструменти. 

Повлекување на МСС 30 

45 Овој МСФИ го заменува МСС 30, Обелоденувања во финансиските 
извештаи на банките и слични финансиски институции. 

 
_________________ 

 
1608. 

 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за сметководството за буџетите и бу-

џетските корисници („Службен весник на РМ“ број 61/02, 98/02 и 81/05), мини-
стерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ 
ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР НА ГОТОВИНСКА ОСНОВА 

 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат сметководствените стандарди што се при-

менуваат при водењето на сметководството за буџетите и буџетските корисни-
ци. 

 
Член 2 

Сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, 
се Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска 
основа утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди 
(IASB) и истите се составен дел на овој правилник. 

 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.. 
 

        Бр. 11-38037/1                               Министер за финансии, 
28 декември 2005 година               м-р Никола Поповски, с.р. 
             Скопје 
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VOVED 
Smetkovodstveni standardi za javniot sektor 

 
Me|unarodnata federacija na smetkovoditeli - Komitet za javen sektor 
(Komitet) razviva smetkovodstveni standardi za subjektite vo javniot 
sektor poznati  kako Me|unarodni smetkovodstveni standardi vo javniot 
sektor (MSSJS). Komitetot gi priznava zna~ajnite koristi od dobivawe 
na konzistentni i sporedlivi finansiski informacii niz razli~ni 
zakonadavstva i veruva deka MSSJS }e imaat klu~na uloga pri 
ostvaruvawe na ovie koristi. Usvojuvaweto na MSSJS od strana na 
vladite doprinesuva za unapreduvawe na kvalitetot, kako i na 
sporedlivosta na finansiskite informacii prezentirani od strana na 
subjektite vo javniot sektor {irum svetot.  

MSSJS se izgotveni so cel nivno primenuvawe od strana na subjektite 
koi vodat smetkovodstvo na presmetkovnata osnova i od strana na 
subjektite koi   vodat smetkovodstvo na gotovinskaosnova. 

Komitetot go priznava pravoto na vladite i na onie koi gi izgotuvaat  
nacionalnite standardi da vospostavat smetkovodstveni standardi i da 
napravat upatstva za finansisko izvestuvawe. Komitetot smeta deka ovoj 
Standard e zna~aen ~ekor napred vo unapreduvawe na konzistentnosta i 
sporedlivosta na finansiskoto izvestuvawe spored smetkovodstvo na 
gotovinskaosnova i go prepora~uva usvojuvaweto na ovoj Standard. Se 
veli deka finansiskite izve{tai se podgotveni spored MSSJS, samo 
dokolku  se vo soglasnost so site barawa navedeni vo Del 1 od ovoj 
Standard.  

Komitetot im prepora~uva na vladite da go unapreduvaat svojot 
smetkovodstven sistem vo nasoka na smetkovodstvo na presmetkovna 
osnova i da gi harmoniziraat nacionalnite barawa so MSSJS podgotveni 
so cel nivna primena od strana na  subjektite koi vodat smetkovodstvo na 
presmetkovna osnova. Subjektite koi imaat namera da go implementiraat 
smetkovodstvoto na presmetkovnata osnova vo idnina mo`at da najdat i 
drugi korisni publikacii na Komitetot, osobeno Studijata 14 Transition to 
the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Government and Government Entities 
(Premin kon smetkovodstvo na presmetkovna osnova: Nasoki za Vladi i 
Vladini subjekti). 



 

 

 
ME\UNARODEN SMETKOVODSTVEN STANDARD VO JAVNIOT 

SEKTOR 

Finansisko izvestuvawe spored smetkovodstvo na 
gotovinskaosnova  

STRUKTURA NA STANDARDOT 
 

Ovoj Standard opfa}a dva dela: 

• Delot 1 e zadol`itelen. Vo nego se utvrdeni barawata koi se 
primenlivi kaj site subjekti koi podgotvuvaat finansiski izve{tai 
za op{ti celi spored smetkovodstvo na gotovinska osnova. Vo ovoj del 
se definira   smetkovodstvoto na gotovinska osnova, se odreduvaat 
barawata za obelodenuvawe na informacii vo finansiskite izve{tai 
i vo bele{kite kon finansiskite izve{tai  i se tretiraat  brojni 
specifi~ni pra{awa vo vrska so izvestuvaweto. Subjektite koi 
tvrdat deka izvestuvaat spored Me|unarodniot smetkovodstven 
standard vo javen sektor za Finansisko izvestuvawe spored 
smetkovodstvo na gotovinska osnova mora da gi po~ituvaat i 
primenuvaat barawata sodr`ani vo  ovoj del na Standardot.  

• Delot 2 ne e zadol`itelen. Vo nego se identifikuvaat dopolnitelni 
smetkovodstveni politiki i obelodenuvawe na informacii koi e 
po`elno subjektot da gi usvoi i primenuva so cel da ja zajakne svojata 
finansiska odgovornost i transparentnosta na  finansiski izve{tai. 
Ovoj del  vklu~uva i objasnuvawa na alternativnite metodi za 
prezentirawe na odredeni informacii.  
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ME\UNARODEN SMETKOVODSTVEN STANDARD  VO JAVNIOT 
SEKTOR  

Finansisko izvestuvawe spored smetkovodstvo na 
gotovinska osnova 
 
DEL 1: BARAWA 
 
Vo Delot 1 od ovoj Standard se navedeni barawata za izvestuvawe spored  
smetkovodstvo na gotovinska osnova. 

Standardite,  napi{ani so polucrni bukvi vo kursiv, treba da se ~itaat 
vo kontekst na komentiranite to~ki vo ovoj Standard, koi se napi{ani 
so obi~ni bukvi i vo kontekst na "Predgovorot na me|unarodnite 
smetkovodstveni standardi vo javniot sektor". Me|unarodnite 
smetkovodstveni standardi vo javniot sektor ne se primenuvaat na 
nezna~ajni  stavki. 

 
Cel 
 

Celta na ovoj Standard e da se opi{e na~inot na koj finansiskite izve{tai 
za op{ti celi treba da se prezentiraat spored smetkovodstvoto na 
gotovinska osnova.  

Informaciite vo vrska so pari~nite prilivi, pari~nite odlivi i 
pari~nite salda na sekoj subjekt se neophodni za ot~etnosta i odgovornosta 
i obezbeduvaat korisni podatoci za ocenuvawe na sposobnosta  na sekoj 
subjekt  vo idnina da sozdava soodvetni pari~ni sredstva i  pogodni izvori, 
kako i za koristeweto na  pari~nite sredstva. Vo donesuvaweto i procenata 
na odlukite za alokacija na pari~nite resursi i za odr`livosta na  
aktivnostite na subjektot, korisnicite baraat razbirawe za vremeto i 
izvesnosta na pari~nite prilivi  i pari~nite odlivi.     

Usoglasenosta so barawata i preporakite na ovoj Standard }e ja zgolemi 
seopfatnosta i transparentnosta na finansiskoto izvestuvawe za 
pari~nite prilivi i pari~nite odlivi za pari~nite salda na subjektot. 
Isto taka,  ova }e ja zgolemi sporedlivosta so finansiskite izve{tai na 
subjektot od prethodnite periodi i so finansiskite izve{tai na drugi 
subjekti  koi  go prifatile smetkovodstvoto na gotovinska osnova. 



 

 

1.1 Delokrug na barawata 
 

1.1.1 Subjektot koj podgotvuva i prezentira finansiski izve{tai 
spored smetkovodstvo  na gotovinska osnova kako {to e 
definirana vo ovoj Standard, vo prezentiraweto na svoite 
godi{ni finansiski izve{tai za op{ti celi treba da gi 
primenuva barawata od Del 1 od ovoj Standard. 

1.1.2 Finansiskite izve{tai za op{ti celi se izve{tai nameneti da gi 
zadovolat potrebite na korisnicite koi ne se vo sostojba da baraat 
izve{tai podgotveni na na~in koj gi zadovoluva nivnite specifi~ni 
potrebi za informacii. Kako korisnici na finansiskite izve{tai za 
op{ti celi se vklu~uvaat dano~nite obvrznici, zakonodavnite tela, 
doveritelitelite, dobavuva~ite, mediumite i vrabotenite. Vo 
finansiskite izve{tai za op{ti celi se vklu~uvaat onie izve{tai 
koi{to se prezentiraat posebno ili vo nekoj drug javen dokument kako 
{to e godi{niot izve{taj. 

1.1.3 Ovoj Standard va`i podednakvo i za  finansiskite izve{tai za op{ti 
celi na sekoj poedine~en subjekt i za konsolidiranite finansiski 
izve{tai za op{ti celi na ekonomski subjekt kako  {to e vladata vo 
celina. Standardot bara podgotvuvawe na izve{taj za pari~ni 
prilivi i odlivi koj gi priznava parite kontrolirani od strana na 
subjektot koj izvestuva i prika`uvawe na smetkovodstvenite 
politiki i obrazlo`enija koi sodr`at objasnuvawe. Isto taka, 
standardot bara iznosite isplateni od strana na treti strani vo ime 
na subjektot koj izvestuva da bidat prezentirani vo tekstot na 
izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi.  

1.1.4 Subjektite ~ii finansiski izve{tai se usoglaseni so barawata 
navedeni vo Del 1 od ovoj Standard treba toa jasno da go 
istaknat. Dokolku finansiskite izve{tai ne se usoglaseni so 
site barawa vo Delot 1 na ovoj Standard, toga{ ne mo`e da se 
ka`e deka finansiskite izve{tai se vo soglasnost so ovoj 
Standard.  

1.1.5 Ovoj Standard se primenuva kaj site subjekti vo javniot sektor, 
osven vo dr`avnite delovni pretprijatija (javnite 
pretprijatija). 

1.1.6 Vo Predgovorot na Me|unarodnite Standardi za finansisko 
izvestuvawe izdaden od Odborot za Me|unarodni smetkovodstveni 
standardi (OMSS) se objasnuva deka Me|unarodnite standardi za 
finansisko izvestuvawe (MSFI) se izgotveni da se primenuvaat za 
finansiskite izve{tai za op{ti celi vo site profitno orientirani 



 

 

subjekti. Dr`avnite delovni pretprijatija (DDP) definirani podolu 
vo to~kata 1.2.1 se profitno orientirani  subjekti i  spored toa, 
finansiskoto izvestuvawe na ovie subjekti treba da bide vo 
soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe 
(MSFI) i Me|unarodnite smetkovodstveni standardi (MSS). 

1.1.7 Odborot za Me|unarodni smetkovodstveni standardi (OMSS) e 
osnovan vo 2001 godina kako zamena za Komitetot za me|unarodni 
smetkovodstveni standardi (KMSS). MSS izdadeni od KMSS 
ostanuvaat na sila se dodeka ne se izmenat ili  ukinat od strana na 
OMSS.   

 
1.2 Gotovinska osnova 
 

Definicii  

1.2.1 Vo ovoj Standard se koristat termini so slednovo zna~ewe:  

Pod pari se podrazbiraat gotovina,  pobaruvawe po osnov na 
depoziti po viduvawe i pari~ni ekvivalenti . 

Gotovinskaosnova e osnova vo smetkovodsvoto spored koja se 
priznavaat transakcii i drugi nastani samo koga se plateni ili  
primeni parite. 

Pari~ni ekvivalenti se kratkoro~ni, visoko likvidni vlo`uvawa 
koi mo`at lesno da se konvertiraat vo poznati iznosi na pari i 
koi imaat nezna~itelen rizik od promena na vrednosta. 

Pari~ni tekovi se prilivi i odlivi na pari~ni sredstva. 

Pari~ni isplati se odlivi na pari. 

Pari~ni uplati se prilivi na pari. 

Kontrola na pari nastanuva koga subjektot mo`e da gi koristi 
parite ili na drug na~in da ima korist od istite  nastojuvaj}i 
da gi ostvaruvi svoite celi, i koga mo`e da go isklu~i ili da go 
regulira pristapot na drugi subjekti kon tie koristi. 

Dr`avno delovno pretprijatie e subjekt koj gi ima site podolu 
navedeni karakteristiki: 

(a) mo`e da sklu~uva dogovori vo svoe ime; 

(b) dadeni mu se finansiski i opreativni ovlastuvawa da vr{i 
delovni aktivnosti  (biznis); 



 

 

(v) prodava proizvodi ili uslugi, kako redovna aktivnost od 
svoeto rabotewe na drugi subjekti so dobivka i celosen 
nadomestok na tro{ocite; 

(g) ne e zavisen od kontinuirano vladino finansirawe za da  
napreduva vo  raboteweto (osven nabavki na proizvodi kako 
zainteresirana stranka); i 

(d) kontroliran e od strana na drug subjekt vo javniot sektor. 

Smetkovodstvo na gotovinska  osnova  
1.2.2  Vo smetkovodstvoto na gotovinska osnova se priznavaat transakciite 

i nastanite samo koga parite (vklu~uvaj}i gi i pari~nite 
ekvivalenti) se primeni ili isplateni  od strana na subjektot. 
Finansiskite izve{tai podgotveni spored smetkovodstvo na 
gotovinska osnova obezbeduva informacii za: izvorite na pari 
sozdadeni vo soodvetniot vremenski period, celite za koi parite 
bile  upotrebeni i saldoto na pari  na datumot na izvestuvawe. 
Fokusot vo finansiskite izve{tai e na saldata na pari i nivnite 
promeni. Bele{kite kon  finansiskite izve{tai mo`at da obezbedat 
dopolnitelni informacii vo vrska so obvrskite, kakvi {to se 
obrskite sprema dobavuva~ite i pozajmuvawata i za nekoi nepari~ni 
sredstva, kakvi {to se pobaruvawata, vlo`uvawata vo nedvi`nosti i  
nedvi`nosti, postrojki i oprema. 

Pari~ni ekvivalenti     
1.2.3 Pari~nite ekvivalenti se ~uvaat so cel da se zadovolat kratkoro~ni 

dogovorni obvrski namesto za vlo`uvawa ili za nekoi drugi celi. Za 
da edno vlo`uvawe se kvalifikuva kako pari~en ekvivalent mora da e 
lesno  konvertibilno vo poznat iznos na pari~ni sredstva i da ima  
nezna~itelen rizik od  promena vo vrednosta. Spored toa, edno 
vlo`uvawe se kvalifikuva kako pari~en ekvivalent  samo koga ima 
kratok rok na dospevawe, na primer tri meseci ili pomalku od denot 
na steknuvaweto. Vlo`uvawata vo akcii  ne se smetaat kako pari~ni  
ekvivalenti , osven ako tie ne se vo su{tina pari~ni ekvivalenti . 

1.2.4 Pozajmuvawata od banka op{to zemeno se smeta deka predizvikuvaat 
zgolemuvawe na pari~nite prilivi. Me|utoa, vo nekoi zakonodavstva 
negativnite salda vo bankata koi se otplatuvaat po barawe, se del od 
upravuvaweto so pari~nite sredstva kaj subjektot. Vo vakvite 
okolnosti, negativnite salda vo bankata se vklu~uvaat kako 
komponenti na pari. Karakteristika na takvite bankarski aran`mani 
e deka saldoto vo bankata ~esto fluktuira od pozitivno vo negativno. 

1.2.5 Pari~nite tekovi gi isklu~uvaat dvi`ewata pome|u stavkite koi gi 
so~inuvaat parite, bidej}i ovie komponenti se del od  upravuvaweto 
so parite  na subjektot, a ne pretstavuvaat  zgolemuvawe ili 



 

 

namaluvawe na parite koi gi kontrolira subjektot. Upravuvaweto so 
pari~ni sredstva go vklu~uva vlo`uvawe na vi{ok na pari vo pari~ni 
ekvivalenti. 

Kontrola na pari~ni sredstva od strana na subjektot koj  izvestuva  
1.2.6 Kontrola na parite od strana na subjektot postoi koga toj subjekt 

mo`e da gi koristi parite  za ostvaruvawe na svoite celi ili za 
steknuvawe na poinakva korist od parite ,  i isklu~uva ili go 
regulira pristapot na drugi subjekti za steknuvawe na taa korist. 
Parite naplateni od subjektot, ili izdvoeni za posebna namena, 
odnosno se dadeni  na subjektot  koi toj mo`e da gi koristi za 
finansirawe na svoiteredovni aktivnosti, za steknuvawe na  
kapitalni sredstva ili za otplata  na dolgovi, se kontrolirani od 
strana na subjektot. 

1.2.7 Iznosite deponirani na bankarska smetka na subjektot se 
kontroliraat od strana na istiot subjekt. Vo nekoi slu~ai parite  
koi  vladin subjekt: 

(a) gi naplatuva vo ime na Vladata (ili vo ime na drug subjekt), se 
deponiraat na bankarska  smetka na subjektot, pred da se 
prenesat na smetka za konsolidirana naplata na  prihodi ili na 
druga op{ta vladina smetka; i 

(b) treba da gi transferira na treta stranka vo ime na Vladata, 
prvin se  deponiraat na  bankarska  smetka na subjektot pred da 
se prenesat na ovlasteniot prima~; 

Vo vakvi slu~ai,  subjektot }e gi  kontrola parite  samo dodeka tie se 
na negovata bankarska smetka pred da bidat preneseni na smetkata za 
konsolidirana naplata na prihodi ili na druga bankarska smetka 
kontrolirana od strana na Vladata, ili na smetka na treti stranki. 
Vo to~kata 1.4.9 se bara prika`uvawe na site pari~ni salda na 
subjektot  na datumot na izvestuvawe koi  ne se raspolo`ivi za 
koristewe od strana na subjektot ili se predmet na nadvore{ni 
ograni~uvawa. Dopolnitelno upatstvo za tretmanot na pari~nite 
tekovi so koi upravuva eden subjekt vo ime na drugi subjekti e 
vklu~eno vo to~kite 2.1.15 do 2.1.22 vo Delot 2 od ovoj Standard. 

1.2.8 Vo nekoi zakonodavstva, Vladata upravuva so rashodite  na 
ministerstva i drugite subjekti preku centralizirana trezorska  
funkcija ili kako {to ~esto se narekuva upravuvawe vrz osnova  na 
edinstvena trezorska smetka. Pritoa,  ministerstvata i drugite 
subjekti ne gi kontroliraat svoite bankarski smetki, tuku  so 
vladinite pari upravuva centralen subjekt preku  edinstvena vladina 
smetka ili zbir na smetki. Centralniot subjekt vr{i isplati vo ime 
na ministerstvata i drugite subjekti  po prethodno soodvetno 



 

 

ovlastuvawe i dokumentacija. Od ova proizleguva deka  ministerstva 
i drugite subjekti  ne gi kontroliraat pariite koi namenski im bile 
dodeleni ili na poinakov na~in  dobile ovlastuvawe da gi koristat. 
Vo vakvite slu~ai, rashodite napraveni od strana na  ministerstvata 
i drugi subjekti  }e bidat prezentirani vo  oddelna kolona pod naslov 
"trezorska smetka" (ili  vo kolona obele`ana na sli~en na~in) vo 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi vo soglasnost so barawata vo 
to~kata 1.3.24(a).  

1.2.9 Vo nekoi slu~ai, centraliziranata  trezorska funkcija se vr{i  od 
strana na subjekt koj ja (gi) kontrolira bankarskata (ski)  smetka (i) 
od koja (i) se vr{at isplati vo ime na  ministerstva i na drugi 
subjekti. Vo vakvi slu~ai, transferite na i isplatite od ovie  
bankarski smetki vsu{nost pretstavuvaat  pari~ni prilivi i odlivi 
so koi upravuva centralniot subjekt vo ime na poedine~nite 
ministerstva i drugite subjekti. Vo to~kata 1.3.13 e specificirano 
deka pari~nite  prilivi i odlivi  koi proizleguvaat  od transakciite 
so koi upravuva subjektot  vo ime na drugi subjekti i koi se 
priznavaat vo osnovnite finansiski izve{tai, mo`at da bidat 
prezenirani na  neto osnova. Vo to~kata 1.4.9 se bara prika`uvawe  na 
pari~nite salda na subjektot  na datumot do koj se odnesuvaat 
finansiskite izve{tai, a koi ne se raspolo`ivi za upotreba od 
strana na subjektot  ili se predmet na nadvore{ni ograni~uvawa. 

 

1.3 Barawa za prezentirawe i obelodenuvawe 
 

Definicii 

1.3.1 Vo ovoj Standard se koristat slednive termini so slednovo 
zna~ewe:  

Smetkovodstveni politiki se specifi~ni principi, osnovi, 
konvencii, pravila i praktiki usvoeni od strana na subjekt koi se 
koristat za podgotvuvawe i prezentirawe na finansiski 
izve{tai. 

Zna~ajnost: informaciite se zna~ajni dokolku nivnoto 
propu{tawe ili neto~no prika`uvawe mo`e da vlijae vrz 
odlukite ili procenkite na korisnicite doneseni ili napraveni 
vrz osnova na finansiskite izve{tai. Zna~ajnosta zavisi od 
prirodata ili goleminata na stavkata ili od gre{kata oceneta 
vo konteks  na posebni okolnosti na propu{tawe ili neto~no 
prika`uvawe. 



 

 

Datum na izvestuvawe e  datumot na  posledniot den od periodot 
za  koj se odnesuvaat finansiskite izve{tai. 

Ekonomski  subjekt ozna~uva  grupa na subjekti sostavena od 
subjektot koj vr{i kontrola i od eden ili pove}e kontrolirani 
subjekti. 

1.3.2 Finansiskite izve{tai rezuliraat od procesirawe na golem broj na 
transakcii stukturirani po pat na nivno integrirawe ili grupirawe 
vo soodvetni  grupi vo zavisnost od nivnata priroda  ili funkcija. 
Krajnata faza vo procesot na integrirawe i klasificirawe e 
prezentacijata na sumirani i klasificirani podatoci koi 
formiraat  stavki bilo vo tekstot na finansiskite izve{tai ili pak 
vo obrazlo`enijata. Dokolku edna stavka sama po sebe ne e zna~ajna, 
taa se integrira so drugi stavki vo tekstot na finansiskite izve{tai 
ili pak vo bele{kite kon finansiskiot izve{taj. Stavkata koja ne e 
dovolno zna~ajna za da se prika`e oddelno vo tekstot na finansiskite 
izve{tai, mo`e da ima dovolno golemo zna~ewe za da  se prika`e 
posebno vo bele{kite kon finansiskiot izve{taj. 

1.3.3 Principot na zna~ajnost osiguruva deka barawata za posebno 
obelodenuvawe spored Me|unarodnite smetkovodstveni standardi vo 
javniot sektor ne bi bile zadovoleni dokolku dobienite informacii 
ne se zna~ajni. 

Finansiski izve{tai 

1.3.4 Subjektot treba da podgotvuva i prezentira finansiski izve{tai 
za op{ti celi koi gi vklu~uvaat slednite komponenti: 

(a) izve{taj za pari~ni prilivi i odlivi  vo koj: 

(i) se priznavaat site pari~ni prilivi, pari~ni odlivi i 
pari~nite salda kontrolirani od strana na subjektot 
; 

(ii) oddelno se identifikuvaat isplatite izvr{eni od 
strana  na treti stranki vo ime na subjektot vo 
soglasnost so to~kata 1.3.24 od ovoj Standard; i 

(b) smetkovodstenite politiki i obrazlo`enija so 
objasnuvawa. 

1.3.5 Koga subjektot se opredelil da prika`e informacii podgotveni na 
smetkovodstvena osnova koja e razli~na od smetkovodstvo na 
gotovinska osnova kako {to e definirano vo ovoj Standard ili 
poinaku kako {to se bara spored to~kata 1.3.4(a), takvite 
informacii treba da bidat prika`ani  vo bele{kitekon  
finansiskiot izve{taj. 



 

 

1.3.6 Finansiskite izve{tai za op{ti celi gi opfa}aat: izve{tajot za 
pari~ni  prilivi  i odlivi i drugite izve{tai so koi se prezentiraat 
dopolnitelni informacii vo vrska so pari~nite  prilivi, odlivi i 
saldata kontrolirani od strana na subjektot, smetkovodstvenite 
politiki i obrazlo`enija. Vo soglasnost so barawata od to~kata 
1.3.4(a)(i) samo pari~nite prilivi, pari~nite odlivi i pari~nite 
salda kontrolirani od strana na subjektot koj izvestuva treba da bidat 
priznaeni kako takvi vo izve{tajot za pari~ni prilivi  i odlivi  ili 
vo drugi izve{tai koi se podgotvuvaat. 

1.3.7 Vo to~kata 1.3.24 na ovoj Standard se bara vo tekstot na izve{tajot za 
pari~nite prilivi i odlivi  da bidat obelodeneti  odredeni isplati 
izvr{eni od strana na treti stranki vo ime na subjektot koj izvestuva. 
Isplatite izvr{eni od strana na treti stranki ne ja zadovoluvaat 
definicijata za pari, pari~ni prilivi  i pari~ni  odlivi kako {to se 
definirani vo to~kata 1.2.1 od ovoj Standard i zatoa ovie isplati ne 
treba da bidat prezentirani kako pari~ni  prilivi i odlivi 
kontrolirani od strana na subjektot koj izvestuva  vo izve{tajot za 
pari~ni prilivi i odlivi ili vo drugite izve{tai koi  se podgotvuvaat 
od strana na subjektot koj izvestuva. 

1.3.8 Bele{kite kon finansiskite izve{tai vklu~uvaat opisi ili 
podetalni tabeli ili analizi na iznosite prika`ani vo tekstot na 
finansiskite izve{tai, kako i dopolnitelni informacii. 
Bele{kite vklu~uvaat informacii ~ie obelodenuvawe se bara i 
prepora~uva so ovoj Standard i mo`at da vklu~uvaat drugi 
informacii koi se smetaat za neophodni za objektivno prezentirawe 
i za zajaknuvawe na odgovornosta. 

1.3.9 Ovoj Standard ne go spre~uva subjektot vo finansiski izve{tai za 
op{ti celi da vklu~i i drugi izve{tai pokraj izve{tajot za pari~ni 
prilivi i odlivi kako {to e navedeno vo  pogore vo to~ka 1.3.4. 
Spored  toa finansiskite izve{tai za op{ti celi  mo`at da vklu~at 
izve{tai so koi na primer se,: 

(a) izvestuva za pari~nite prilivi , pari~nite odlivi i pari~nite 
salda za glavnite kategorii na sredstva kako {to se 
konsolidiranite izvori na prihodi ; ili 

(b) obezbeduvaat dopolnitelni informacii  za izvorite  na 
pozajmuvawa i za prirodata i vidot na pari~nite odlivi. 

Vo soglasnost so barawata od to~ka 1.3.5, bilo kakvi dopolnitelni 
izve{tai }e se odnesuvaat samo na pari~nite  prilivi, odlivi i salda 
kontrolirani od strana na subjektot. 

1.3.10 Subjektite koi izvestuvaat spored smetkovodstvo na gotovinska 
osnova ~estopati sobiraat informacii za stavki koi ne se priznavaat 



 

 

spored smetkovodstvoto na gotovinska osnova. Primeri na vidovi 
informacii koi mo`at da se soberat vklu~uvaat detali za: 

(a) pobaruvawa, obvrski, pozajmuvawa i drugi obvrski, nepari~ni 
sredstva i presmetani prihodi i rashodi;  

(b) prezemeni obvrski i neizvesni  obvrski; i 

(v) pokazateli za uspe{nosta vo raboteweto i ostvaruvaweto na 
postavenite celi za davawe na uslugi. 

1.3.11  Subjektite koi podgotvuvaat finansiski izve{tai za op{ti celi vo 
soglasnost so ovoj Standard vo obelodenuvawata na finansiskite 
izve{tai mo`at da prezentiraat takvi informacii  koi verojatno 
bi im bile korisni na korisnicite na izve{taite. Dokolku se 
prezentiraat vakvi informacii toga{ tie treba da bidat  jasno 
opi{ani i lesno razbirlivi. Dokolku sporedbite so buxetot ne se 
prezentirani vo samite finansiski izve{tai, toga{ tie mo`at da se 
vklu~at vo obrazlo`enijata. Delot 2 od ovoj Standard prepora~uva 
vo finansiskite izve{tai za op{ti celi da bidat vklu~eni 
informacii vo vrska so nepari~nite sredstva i obvrski, kako i 
sporedba so buxetot. 

Informacii koi treba da se prezentiraat vo izve{tajot za 
pari~ni  prilivi i  odlivi 

1.3.12 Vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi za period za koj se 
vr{i izvestuvaweto treba da se prika`at slednite iznosi : 

(a) vkupni pari~ni prilivi na subjektot iska`uvaj}i odvoeno   
podklasifikacija na vkupnite pari~ni prilivi koristej}i 
osnova za klasifikacija soodvetna na raboteweto na 
subjektot; 

(b) vkupnite pari~ni odlivi na subjektot iska`uvaj}i odvoeno  
podklasifikacija na vkupnite pari~ni odlivi  koristej}i 
osnova za klasifikacija soodvetna na raboteweto na 
subjektot; i 

(v) po~etnite i zaklu~nite pari~ni salda na subjektot. 

1.3.13 Vkupnite pari~ni prilivi i vkupnite pari~ni odlivi, i 
pari~nite prilivi i pari~nite odlivi za sekoja podklasifikacija 
na pari~ni prilivi i pari~ni odlivi, treba da bidat prika`ani  
na bruto osnova.  Pari~nite  prilivi i odlivi mo`at da se 
prika`uvaat na neto osnova koga: 



 

 

(a) tie proizleguvaat od transakcii so koi subjektot upravuva 
vo ime na drugi stranki i koi se priznavaat vo izve{tajot 
za pari~ni prilivi i odlivi; ili  

(b) tie se odnesuvaat na stavki vo koi obrtot e brz, iznosite 
se golemi i dospeveweto e kratko. 

1.3.14 Stavkite, naslovite i podzbirovite treba da se prezentiraat vo 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi  koga takvoto 
prezentirawe e neophodno za  objektivno prezentirawe na 
pari~nite  prilivi, pari~nite odlivi  i pari~nite salda na 
subjektot . 

1.3.15  So ovoj Standard se bara site subjekti da prezentiraat izve{taj za 
pari~ni prilivi i odlivi so koj se prika`uvaat  po~etnite i 
krajnite pari~ni salda na subjektot, vkupnite pari~ni prilivi i 
vkupnite pari~ni odlivi vo tekot na periodot na  izvestuvawe kako  
i glavnite podklasifikacii na istite. So toa }e se osiguri deka 
finansiskite izve{tai obezbeduvaat seopfatni i razbirlivi 
informacii vo vrska so pari~nite salda na subjektot i za  promenite 
vo pari~nite salda za vreme na periodot za koj se izvestuva vo oblik 
koj im e pristapen i razbirliv na korisnicite. 

1.3.16 Obelodenuvaweto na informacii za pra{awa kakvi {to se pari~nite 
salda na subjektot, bez ogled na toa dali parite se od danoci, kazni, 
taksi i/ili pozajmuvawe i dali tie se potro{eni za nadomestuvawe na  
operativnite tro{oci, za steknuvawe na kapitalni sredstva ili za 
otplata na dolg, }e ja podobri transparentnosta i  odgovornosta na 
finansiskoto izvestuvawe. Isto taka, obelodenuvaweto na vakvi 
informacii  }e pridonese za pravewe na analizi vrz osnova na 
pobrojni informacii, go olesnuva procesot na procenka za  tekovnite 
pari~ni izvori na subjektot i potencijalnite izvori i za odr`uvawe 
na idnite pari~ni prilivi. 

Klasifikacija 
1.3.17 Podklasifikaciite (ili grupite) na vkupnite pari~ni  prilivi i 

odlivi koi }e bidat prika`ani vo soglasnost so to~kite 1.3.12 i 1.3.14 
se pra{awe na profesionalno rasuduvawe. Ova rasuduvawe }e bide 
primenuvano vo kontekst na celta i na kvalitativnite 
karakteristiki na finansiskoto izvestuvawe spored smetkovodstvo 
na gotovinska osnova. Vo Prilogot 4 na ovoj Standard sumirani se 
kvalitativnite karakteristiki na finansiskoto izvestuvawe. 
Vkupnite pari~ni prilivi mo`at da se klasificiraat, za da na 
primer, odvoeno se identifikuvat pari~nite prilivi od: 
odano~uvawe ili namensko koristewe na sredstva; grantovi i donacii; 
zadol`uvawa; prinosi od otu|uvawe na nedvi`nosti, postrojki i 
oprema; i drugi tekovni aktivnosti za davawe na uslugi i trgovski 



 

 

aktivnosti. Vkupnite pari~ni  odlivi mo`at da se klasificiraat za 
da, na primer, odvoeno se identifikuvaat pari~nitete odlivi vo 
vrska so: tekovnite aktivnosti za davawe na uslugi vklu~uvaj}i gi i 
transferite kon  drugi vladini nivoa, drugi vladi ili subjekti; 
programi za namaluvawe na dolgovite; nabavka na  nedvi`nosti, 
postrojki i oprema; i drugi trgovski aktivnosti. Isto taka, mo`ni se 
i alternativni prezentirawa kako {to e soodvetno, na primer: 
vkupnite pari~ni  prilivi mo`at da se klasificiraat poa|aj}i od 
nivnite izvori i pari~nite  odlivi mo`at da se klasificiraat 
poa|aj}i spored vidot na odlivite ili spored nivnata  funkcija, ili 
programa vo ramkite na subjektot.  

Stavki, naslovi i podzbirovi 
1.3.18 Faktorite koi treba da bidat zemeni vo predvid  pri utvrduvaweto 

koi stavki, naslovi  i podzbirovi treba da bidat prezentirani vo 
ramkite na sekoja podklasifikacija vo soglasnost so barawata vo 
to~kata 1.3.14 vklu~uvaat: procenka na verojatnata zna~ajnost na 
prika`uvawata za korisnicite; i stepenot do koj se napraveni 
neophodnite objasnuvawa i obelodenuvawa  vo bele{kite kon 
finansiskite izve{tai. Vo to~kite 2.1.23 do 2.1.30 od Delot 2 na ovoj 
Standard se navedeni dopolnitelni objasnuvawa koi se prepora~uvaat 
subjektot da gi napravi vo bele{kite kon finansiskite izve{tai ili 
vo samite finansiski izve{tai. Verojatno deka vo mnogu, no ne i vo 
site slu~ai, prika`uvawata }e gi zadovolat barawata od to~kata 
1.3.12.   

Izvestuvawe na neto osnova 
1.3.19   Vo ovoj Standard se bara izvestuvawe na bruto osnova za pari~nite  

prilivi, odlivi i salda, osven vo okolnostite identifikuvani vo 
to~kata 1.3.13. To~kite 1.3.20 do 1.3.21 navedeni podolu, gi 
elaboriraat  okolnostite vo koi mo`e da bide opravdano 
izvestuvawe na neto osnova. 

1.3.20   Vladata i vladinite ministerstva i drugite vladini subjekti mo`at 
da upravuvaat so transakciite i na drug na~in da dejstvuvaat kako 
posrednici vo ime na drugi subjekti. Ovie upravuvani i posredni~ki 
transakcii mo`e da opfa}aat naplata na prihodi vo ime na drug 
subjekt, transfer  na sredstva  na soodvetni  korisnici ili ~uvawe 
pari vo ime na drugi vladini nivoa. Primeri za vakvite aktivnosti 
se: 

(a) naplata na danoci od strana na edno nivo na vladata za drugo 
nivo na vladata, ne vklu~uvaj}i gi danocite koi se naplateni od 
strana na vladata za nejzinata upotreba soglasno dogovorite za 
podelba na danocite ; 

(b) primawe i otplata na depoziti po viduvawe na finansiska 
institucija; 



 

 

(v) sredstva koi se ~uvaat za klienti  od strana na investicionen  
ili opolnomo{ten subjekt; 

(g) zakupnini naplateni vo ime na sopstvenici na nedvi`nosti ili 
plateni na sopstvenici na nedvi`nosti; 

(d) transferi od  strana na vladino ministerstvo na treti stranki 
vo soglasnost so zakonskite propisi ili spored drugi vladini 
ovlastuvawa; i 

(|) sredstva upravuvani od strana na centralen subjekt vrz  osnova 
na edinstvena smetka za upravuvawe so vladinite rashodi (kako 
{to e navedeno vo to~kata 1.2.8). 

1.3.21 Vo mnogu slu~ai, so parite koi gi prima subjektot od  transakciite so 
koi  upravuva kako posrednik za drugi, }e gi deponira na smetki na 
poverenici, ili direktno na bankarska smetka na krajniot primatel 
na parite. Vo vakvi slu~ai, subjektot ne gi  kontrolira pari~te koi gi 
prima od  transakciite so koi upravuva, i ovie pari~ni tekovi ne se  
del od pari~nite prilivi, pari~nite  odlivi i pari~nite salda na 
subjektot. Me|utoa, vo drugi slu~ai primenite pari~ni sredstva }e 
bidat deponirani na bankarski smetki kontrolirani od strana na 
subjektot koj dejstvuva kako posrednik i prilivot  i transferot na 
tie pari }e bidat prika`ani  vo izve{tajot za pari~ni  prilivi i 
odlivi na subjektot. 

1.3.22 Vo nekoi slu~ai iznosite na pari~nite tekovi koi proizleguvaat od 
upravuvani tranasakcii koi samo pominuvaat preku bankarskata 
smetka na  subjektot koj izvestuva, mo`at da bidat pogolemi od  
sopstvenite transakcii na subjektot a kontrolata mo`e da se vr{i  
samo  kratko vreme pred iznosite da bidat preneseni na krajnite 
primateli. Ova isto taka mo`e da bide slu~aj i za drugi pari~ni 
tekovi vklu~uvaj}i gi, na primer dadenite avansi i otplatite za: 

(a) kupuvawe i proda`ba na vlo`uvawa; i 

(b) drugi kratkoro~ni pozajmuvawa, na primer, onie koi{to imaat 
period na dospevawe od tri meseci ili pomalku.  

1.3.23 Priznavaweto na ovie transakcii na bruto osnova mo`e da ja namali 
mo`nosta finansiskite izve{tai na nekoi vladi i vladini subjekti 
da prezentiraat  informacii za pari~ni prilivi i pari~ni odlivi 
koi proizleguvaat od sopstvenite aktivnosti na subjektot. Spored 
toa, vo ovoj Standard se dozvoluva pari~nite  prilivi i pari~nite  
odlivi da bidat prebieni i da se prezentiraat na neto osnova vo 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi vo okolnosti koi se 
navedeni vo to~kata 1.3.13. 

Isplati od strana na treti strani vo ime na subjektot 
 



 

 

1.3.24 Koga za vreme na period na izvestuvawe, treta strana direktno 
isplatuva obvrski na eden subjekt ili kupuva proizvodi i uslugi vo 
korist na subjektot, toga{ subjektot treba da gi prika`e vo 
posebna kolona vo tekstot na izve{tajot za pari~ni prilivi i 
odlivi: 

(a) vkupnite isplati izvr{eni od strana na treti strani koi 
se del od ekonomskiot subjekt na koj mu pripa|a subjektot 
koj izvestuva, poka`uvaj}i odvoeno edna podklasifikacija 
na izvorite i na upotrebata  na vkupnite odlivi, pritoa 
koristej}i osnova na klasifikacija koja e soodvetna na 
raboteweto na subjektot; i 

(b) vkupnite isplati izvr{eni od strana na treti strani koi 
ne se del od ekonomskiot subjekt na koj mu pripa|a subjektot 
koj izvestuva, poka`uvaj}i ja odvoeno podklasifikacija na 
izvorite i na upotrebata na vkupnite odlivi koristej}i 
osnova za klasifikacija koja e soodvetna na raboteweto na 
subjektot. 

Takvite obelodenuvawa treba da se pravat samo koga za vreme na 
period na izvestuvawe subjektot bil formalno izvesten od 
strana na tretata strana ili od strana na primatelot deka 
takvata isplata bila izvr{ena ili koga isplata bila 
verificirana na drug na~in . 

1.3.25 Koga vladata upravuva so rashodite na svoite ministerstva i drugite 
vladini organi preku centralni trezorski funkcii ili vrz osnova na  
edinstvena smetka, isplatite se vr{at vo ime na  ministerstvata i 
drugite vladini organi od strana na centralniot subjekt po prethodno 
soodvetno odobruvawe  i dokumentacija na ministerstvoto. Vo vakvi 
slu~ai, ministerstvoto ili drug vladin organ ne gi kontroliraat 
pari~nite prilivi, pari~nite odlivi i pari~nite salda. Me|utoa, tie  
imaat korist od isplatite koi se vr{at vo nivno ime, i 
informacijata za  iznosot na ovie isplati  e relevantna za 
korisnicite pri identifikuvaweto na pari~nite sredstva koi 
vladata gi iskoristila za aktivnostite na subjektot za periodot za 
koj se izvestuva. Soodvetno na to~kata 1.3.24(a) ministerstvoto ili 
drug vladin organ  vo odvoeni koloni vo tekstot na izve{tajot za 
pari~ni prilivi i odlivi izvestuva za iznosot na isplatite izvr{eni 
od strana na centralniot subjekt vo negovo ime, i za izvorite i za 
upotrebata na potro{eniot iznos podklasificiran spored osnova 
koja e soodvetna za ministerstvoto ili za drug vladin organ. 
Obelodenuvaweto na ovie informacii }e im ovozmo`i na 
korisnicite da go identifikuvaat vkupniot iznos na izvr{enite 
isplati, celite za koi isplatite bile izvr{eni i dali, na primer, 
isplatite bile izvr{eni  za namenski sredstva ili alocirani iznosi  



 

 

od op{tite prihodi, od sredstva odvoeni vo posebni fondovi ili pak 
od drugi izvori. 

1.3.26 Vo nekoi zakonodavstva, vladinite ministerstva ili drugi subjekti 
mo`at da imaat bankarski smetki i da kontroliraat odredeni  
pari~ni  prilivi, odlivi i pari~ni salda. Isto taka, vo ovie 
zakonodavstva, Vladata so davawe na nasoki  ili instrukcii mo`e  da 
pobara edno ministerstvo ili drug organ na vladata da isplati 
odredeni obvrski na drugo ministerstvo ili organ, ili da kupi 
odredeni proizvodi ili uslugi vo ime na drugo ministerstvo ili 
vladin organ. Soodvetno na to~kata 1.3.24(a) subjektot koj izvestuva 
gi prezentira iznosot, izvorite i upotrebata na takvite rashodi 
izvr{eni vo negovo ime vo periodot za koj se izvestuva, vo odvoeni 
koloni vo tekstot na izve{tajot za  pari~ni prilivi i odlivi. Toa 
}e im pomogne na korisnicite da gi identifikuvaat vkupnite 
pari~ni resursi na ekonomskiot subjekt koi bile upotrebeni za 
aktivnostite na subjektot za periodot na  izvestuvawe, kako i 
izvorite i upotrebata na tie pari~ni resursi. 

1.3.27 Vo nekoi slu~ai, treti stranki koi ne se del od ekonomskiot subjekt 
na koj mu pripa|a subjektot koj izvestuva, kupuvaat proizvodi ili 
uslugi vo ime na subjektot ili pla}aat obvrski na subjektot. Na 
primer, za vreme na periodot za koj se izvestuva nacionalnata vlada 
mo`e da finansira zdravstvena ili obrazovna programa na nezavisna 
regionalna ili lokalna vlada po pat na direktno pla}awe na 
davatelite na uslugi i da gi kupuva  i da gi prenesuva na drugi nivoa 
na vladi  neophodnite materijali. Sli~no na ova, nacionalnata 
vlada ili nezavisna agencija za pomo{ mo`e direktno da i plati na 
edna grade`na kompanija za izgradba na pat za nekoja vlada namesto 
da obezbeduva sredstva direktno na samata vlada. Ovie isplati 
mo`at da se izvr{at preku grantovi  ili druga pomo{, ili po pat na 
zaem koj treba da se otplatuva. Vo vakvi slu~ai, regionalnata ili 
lokalnata vlada ne prima pari~ni sredstva (vklu~uvaj}i gi pari~ni 
ekvivalenti) direktno od drug subjekt , nema kontrola na bankarska 
smetka za ovie sredstva, nitu pak ima sli~na mo`nost koja bi i bila 
dadena od  drugiot subjekt. Spored toa iznosot isplaten vo nejzino 
ime ne pretstavuva pari~no sredstvo kako {to e definirano vo ovoj 
Standard. No, kako i da e, vladata ima korist od pari~nite isplati 
izvr{eni vo nejzino ime.  

1.3.28 Vo to~kata 1.3.24(b) se bara vo tekstot na izve{tajot za pari~ni 
prilivi i odlivi subjektot da izvestuva vo oddelna kolona za 
iznosot, izvorite i upotrebata na rashodite izvr{eni od treti 
strani koi ne se del na ekonomskiot subjekt na koj mu pripa|a  
subjektot koj izvestuva. Toa }e im ovozmo`i na korisnicite da gi 
identifikuvaat vkupnite pari upotrebeni za aktivnostite na 



 

 

subjektot za periodot na izvestuvawe, i stepenot do koj  ovie 
sredstva se obezbedeni od subjekti koi se ili koi ne se  del od 
vladata na koja i pripa|a subjektot koj izvestuva. Vo nekoi slu~ai, do 
datumot na izvestuvawe subjektot mo`e da ne bide zapoznaen deka 
bile izvr{eni isplati vo negovo ime od strana na treti stranki za 
vreme na periodot na izvestuvawe. Ova mo`e da se slu~i koga 
subjektot ne bil formalno izvesten za pla}aweto od tretata strana 
ili koga ne mo`e na drug na~in da verifikuva, da proveri deka se 
slu~ila o~ekuvanata isplata. Vo to~kata 1.3.24 se bara isplatite 
napraveni od tretite stranki  da bidat prika`ani samo vo tekstot na 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi samo koga za vreme na 
periodot na  izvestuvawe subjektot bil formalno izvesten  deka 
takvite isplati bile izvr{eni ili na drug na~in bile verifikuvani 
. 

1.3.29 Podklasifikacijata (ili klasite) na sredstva i upotrebata na 
isplatite na tretite stranki koi }e bidat prika`ani vo soglasnost 
so to~kite  1.3.24(a) i 1.3.24(b) se pra{awa na profesionalno 
rasuduvawe. Faktorite koi }e bidat zemeni vo predvid  pri ova 
rasuduvawe se navedeni vo  to~ka 1.3.17. 

 

Smetkovodstveni politiki i objasnuva~ki bele{ki  

Struktura na bele{kite  
 

1.3.30 Bele{kite kon finansiskite izve{tai na eden subjekt treba: 

(a) da prika`at informacii za osnovata spored koja  se 
podgotvuvaat finansiskite izve{tai i za specifi~nite 
smetkovodstveni politiki koi se izbrani i primeneti za 
zna~ajnite transakcii i drugite nastani; i 

(b) da obezbedat dopolnitelni informacii koi ne se 
prezentirani vo tekstot na finansiskite izve{tai, no se 
neophodni za objektivno prika`uvawe na pari~nite prilivi, 
pari~nite odlivi i pari~nite salda na subjektot.  

1.3.31 Obrazlo`enijata vo finansiski izve{tai treba da se 
prezentiraat na sistematski na~in. Sekoja stavka vo tekstot 
na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi i vo drugite 
finansiski izve{tai treba da upatuvaat na  soodvetni 
informacii vo bele{kite. 

 



 

 

Izbor iobelodenuvawe na smetkovodstvenite politiki 
 

1.3.32 Finansiskite izve{tai za op{ti celi treba da prezentiraat 
informacii koi se: 

(a) razbirlivi; 

(b) relevantni za potrebite na korisnicite za donesuvawe 
odluki i za ot~ethosta i odgovornosta na subjektot koj 
izvestuva ; 

(v) verodostojni {to zna~i: 

(i) vistinito da gi pretstavuvaat pari~nite prilivi, 
pari~nite odlivi i pari~nite salda na subjektot i 
drugite obelodeneti informacii; 

(ii)  objektivni, odnosno se prezentirani bez pristrasnost ; i 

(iii) se celosni  vo sekoj aspekt na zna~ajnost i po sekoe  
pra{awe. 

1.3.33 Kvalitetot na informaciite prezentirani  vo finansiskite 
izve{tai za op{ti celi opredeluva kolku izve{tajot }e bide korisen 
za korisnicite. Vo to~kata 1.3.32 se bara razvojot na  
smetkovodstvenite politiki da  osiguri deka finansiskite izve{tai 
obezbeduvaat informacii koi zadovoluvaat odreden  broj na 
kvalitativni karakteristiki. Prilogot 4 na ovoj Standard gi  sumira 
kvalitaivnite karakteristiki na finansiskoto izvestuvawe. Isto 
taka, vo Prilogot se naveduva deka blagovremenosta na informaciite 
mo`e da vlijae na  relevantnosta kako i na verodostojnosta na 
finansiskite informacii. Vodewe na kompletna i to~na 
smetkovodstvena evidenciji vo tekot na periodot koj e predmet na 
izvestuvawe e zna~ajno za blagovremeno izgotvuvawe na finansiskite 
izve{tai za op{ti celi. 

1.3.34   Delot od obelodenuvawata kon  finansiskite izve{tai koj se 
odnesuva na smetkovodstvenite politiki  treba da ja opi{e 
sekoja specifi~na smetkovodstvena politika koja e neophodna za 
pravilno razbirawe na finansiskite izve{tai, vklu~uvaj}i go i 
stepenot  do koj subjektot  primenil bilo kakva preodna odredba 
vo ovoj Standard. 

1.3.35 Nesoodvetni smetkovodstveni postapki ne se ispravaat nitu  so 
obelodenuvawe na koristenite smetkovodstveni politiki, nitu 
vo bele{kite ili drug materijal koj sodr`i objasnuvawa. 

1.3.36 Pri odlu~uvaweto dali odredena  smetkovodstvena politika treba da 
bide obelodeneta, menaxmentot razgleduva dali obelodenuvaweto }e 



 

 

im pomogne na korisnicite da go razberat na~inot na koj 
transakciite i nastanite se reflektirani  vo pari~nite prilivi, 
odlivi i saldata prezentirani vo izve{taite. Smetkovodstvenata 
politika mo`e da bide zna~ajna duri i koga prika`anite iznosi za 
tekovniot i za prethodnite periodi ne se zna~ajni. To~kata 1.3.4 od 
ovoj Standard specificira deka finansiskite izve{tai za op{ti 
celi vklu~uvaat smetkovodstveni politiki i objasnuva~ki bele{ki. 
Soodvetno na toa, barawata vo to~kata 1.3.34 va`at i za bele{kite 
kon finansiskite izve{tai. 

1.3.37 Koga  subjektot odlu~il  vo svoite finansiski izve{tai da 
vklu~uva i obelodenuvawe na informacii prepora~ani vo  Delot 2 
na ovoj Standard, tie obelodenuvawa  treba da se usoglaseni so 
barawata vo to~kata 1.3.32. 

1.3.38 Vo Delot 2 na ovoj Standard se prepora~uva prika`uvawe na 
dopolnitelni informacii vo bele{kite kon  finansiskite 
izve{tai. Pritoa, vakvite prezentirawa  treba da bidat razbirlivi i 
da gi zadovoluvat drugite kvalitativni karakteristiki na 
finansiski informacii. 

 

1.4 Op{ti  odredbi 
 

Period na izvestuvawe 

1.4.1 Finansiski izve{tai za op{ti celi treba da se podgotvuvaat 
barem edna{ godi{no. Koga vo isklu~itelni okolnosti se menuva 
datum na izvestuvawe i godi{nite finansiski izve{tai se 
prezentiraat za period podolg ili pokratok od edna godina, pokraj 
toa {to e ve}e opfateno so finansiskite izve{tai za periodot 
na izvestuvawe subjektot treba i: 

(a) da ja navede pri~inata ili pri~inite poradi koi se 
izvestuva za drug period, a ne za period od edna godina; i 

(b) da navede deka komparativnite iznosi mo`e da ne bidat 
sporedlivi. 

1.4.2 Datum na izvestuvawe e datum na posledniot den od period na 
izvestuvawe za koj se odnesuvaat finansiskite izve{tai. Vo 
isklu~itelni okolnosti mo`e da bide pobarano od subjektot, ili toj 
samiot da odlu~i da se promeni datumot na izvestuvawe za da na 
primer, ciklusot na izvestuvawe se usoglasi so buxetskiot ciklus. Vo 
vakvi slu~ai, e zna~ajno da se navede i pri~inata za nastanatata 



 

 

promena na datumot na izvestuvawe i korisnicite da bidat svesni 
deka iska`anite iznosi za tekovniot period i sporedbenite iznosi ne 
se sporedlivi. 

1.4.3 Obi~no finansiskite izve{tai se konzistentno podgotveni da  
pokrivaat period od edna godina. Me|utoa, nekoi subjekti od 
prakti~ni pri~ini mu davaat prednost na izvestuvaweto, na primer, 
za period od 52 nedeli. Ovoj Standard ne ja spre~uva ovaa praktika, 
bidej}i rezultatite koi proizleguvaat vo finansiskite izve{tai 
verojatno ne }e bidat zna~ajno razli~ni od onie koi{to bi bile 
prezentirani za period od edna godina.  

Blagovremenost 

1.4.4 Korisnosta na finansiskite izve{tai se namaluva dokolku ne im se 
dostapni, odnosno ne se  raspolo`ivi za korisnicite vo razumen 
period po datumot na izvestuvaweto  Subjektot treba da  bide vo 
sostojba da gi izdade  finansiskite izve{tai ne podocna od {est 
meseci po datumot na izvestuvawe, iako za izdavawe na finansiskite 
izve{tai najprepora~liv e vremenski period od najmnogu tri meseci. 
Odredeni faktori kako {to e slo`enosta na raboteweto na subjektot 
ne se dovolna pri~ina za nenavremeno izvestuvawe. Pospecifi~ni 
rokovi se tretiraat vo zakonite i regulativite vo mnogu 
zakonodavstva.  

Datum na odobruvawe  

1.4.5 Subjektot treba da go obelodeni  datumot koga bilo odobreno 
izdavaweto na finansiskite izve{tai  i treba da objavi koj go 
odobril izdavaweto  Dokolku nekoj drug organ  ima mo} da gi 
menuva finansiskite izve{tai po nivnoto izdavaweto, toga{ 
subjektot koj izvestuva  treba da go objavi, odnosno prezentira  
toj fakt. 

1.4.6 Datum na odobruvawe e datumot na koj finansiskite izve{tai se 
odobreni od strana na poedinec ili organ ovlasteni za podgotovka i 
finalizirawe na finansiskite izve{tai za objavuvawe, odnosno 
izdavawe. Za korisnicite e zna~ajno da go znaat datumot koga 
finansiskite izve{tai bile odobreni  za izdavawe, bidej}i 
finansiskite izve{tai ne prezentiraat  nastani koi se slu~ile po 
toj datum. Isto taka, za korisnicite e zna~ajno da gi znaat retkite 
okolnosti vo koi bilo koi lica ili organi imaat ovlastuvawe da gi 
menuvaat finansiskite izve{tai po nivnoto izdavawe. Takvi 
poedinci ili organi koi bi mo`ele da imaat mo} da gi menuvaat 
finansiskite izve{tai po nivnoto izdavawe se ministri, vladata na 
koja  i pripa|a subjektot, parlamentot ili nekoe izbrano telo so 



 

 

pretstavnici. Dokolku se pravat promeni, izmenetite finansiski 
izve{tai pretstavuvaat nov komplet na finansiski izve{tai. 

Informacii vo vrska so subjektot  

1.4.7. Subjektot treba da go prezentira slednivo dokolku toa ne e 
prezentirano na drugo mesto vo informaciite objaveni so 
finansiskite izve{tai: 

(a) sedi{te i zakonska forma na subjektot i zakonodavstvoto 
vo ~ii ramki toj raboti; 

(b) opis na vidot na raboteweto na subjektot i glavnite 
aktivnosti; 

(v) da ja objavi, odnosno da ja poso~i soodvetnata regulativa 
(dokolku postoi takva) spored koja subjektot upravuva so 
raboteweto; i 

(g) ime na kontrolniot subjekt i subjektot koj ja vr{i 
krajnata kontrola na ekonomskiot subjekt (vo slu~ai kade e  
primenlivo i dokolku ima takvi subjekti). 

1.4.8 Obelodenuvaweto na informacii koi se baraat spored to~ka 1.4.7 }e 
im ovozmo`i na korisnicite da go identifikuvaat vidot i prirodata 
na raboteweto na subjektot i da steknat razbirawe za zakonskoto i  
institucionalnoto opkru`uvawe vo ~ii ramki istiot raboti. Ova e 
neophodno celi na ot~etnost i odgovornost koja }e im pomogne na 
korisnicite da gi razberat i  ocenat finansiskite izve{tai na 
subjektot.  

Ograni~uvawa na pari~nite salda i pristap kon pozajmuvawata 

1.4.9 Vo obelodenuvawata kon finansiskite izve{tai zaedno so 
komentar, subjektot treba da  gi prezentira  vidot i iznosot na: 

(a) zna~ajnite pari~ni salda koi ne se raspolo`ivi za 
koristewe od strana na subjektot; 

(b) zna~ajnite pari~ni salda koi  se predmet na nadovore{ni 
ograni~uvawa; i 

(v) neiskoristenite mo`nosti za pozajmuvawa koi mo`at da 
bidat raspolo`ivi za idni operativni aktivnosti i za 
isplata na kapitalni dogovorni obvrski, poka`uvaj}i 
pritoa bilo kakvi  ograni~uvawa za koristewe na ovie 
mo`nosti. 

1.4.10 Pari~nite salda koi gi ~uva subjektot ne bi bile raspolo`ivi za 
koristewe od strana na subjektot koga, na primer, kontroliraniot 



 

 

subjekt raboti vo zemja kade se primenuvaat kontroli na stranski 
valuti ili nekoi drugi zakonski ograni~uvawa, i saldata ne se 
raspolo`ivi za op{ta upotreba od strana na kontrolniot subjekt  ili 
od drugite kontrolirani subjekti.  

1.4.11 Pari~nite salda kontrolirani od strana na subjektot mo`e da bidat 
predmet na ograni~uvawa so koi se limitira namenata ili  vremeto na 
nivno koristewe. ^estopati postoi vakva situacija koga subjektot 
dobiva grant ili donacija koi mora da bidat upotrebeni za 
opredeleni celi. Isto taka, vakvi slu~ai postojat i koga na datumot 
na izvestuvawe subjektot ima na svoite bankarski smetki pari~ni 
sredstva koi gi naplatil za drugi stranki vr{ej}i funkcija na 
ovlasten posrednik, no koi seu{te ne se  preneseni na tie stranki. 
Iako ovie salda se kontroliraat od subjektot i se prezentiraat kako 
kako pari~ni salda na subjektot, sepak posebnoto obelodenuvawe na 
iznosot na ovie stavki e od korist za  ~itatelite na finansiskite 
izve{tai. 

1.4.12 Neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawa pretstavuvaat potencijalni 
izvori na pari~ni sredstva na subjektot. Obelodenuvaweto na 
iznosite na ovie mo`nosti po zna~ajni vidovi im dozvoluva na 
~itatelite da ja procenat raspolo`ivosta na tie pari~ni sredstva i 
visinata do koja subjektot gi iskoristil za vreme na periodot na 
izvestuvawe. 

 

Konzistentnost vo prezentiraweto  

1.4.13 Prezentiraweto i klasifikacija na stavkite vo finansiskite 
izve{tai treba da se zadr`at od eden period do nareden period 
osven: 

(a) koga  zna~ajna promena na vidot na raboteweto na 
subjektot ili koga preispituvaweto na prezentiraweto na 
finansiskite izve{tai poka`uva deka promenata }e 
rezultira vo posoodvetno prezentirawe na nastanite ili 
transakciite; i 

(b) koga so idni izmeni na ovoj Standard se baraat promeni  vo 
prezentiraweto. 

1.4.14 Zna~ajni promeni ili prestruktuirawa na dogovori za isporaka na 
uslugi; sozdavawe na nov, ili ukinuvawe na  glaven postoe~ki vladin 
subjekt; zna~ajni nabavki, kupuvawa ili otu|uvawe; ili 
preispituvawe na celosnoto prezentirawe na finansiskite izve{tai 
za op{ti celi na subjektot, mo`e da sugeriraat deka treba poinaku da 
se prezentiraat izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi ili 



 

 

drugite poedine~ni finansiski izve{tai. Na primer, vladata mo`e 
da otu|i nekoja vladina banka koja se zanimava so {tedni vlogovi i  
koja pretstavuva eden od  najzna~ajni subjekti kontrolirani od 
vladata, a ostanatiot del od ekonomskiot subjekt da vr{i  voglavno 
administrativni sovetodavni uslugi. Vo ovoj slu~aj, prezentiraweto 
na finansiskite izve{tai vo koi e navedena edna finansiska 
institucija kako glavna aktivnost na Vladata, ne bi bilo relevantno. 

1.4.15 Subjektot treba da go menuva prezentiraweto na svoite finansiski 
izve{tai samo dokolku e verojatno deka revidiranata struktura }e 
prodol`i, odnosno }e se zadr`i, ili dokolku e jasna korista od 
poinakvo prezentirawe. Koga se napraveni takvite promeni vo 
prezentiraweto, subjektot gi reklasificira svoite komparativni 
informacii vo soglasnost so to~kata 1.4.19. Koga subjektot e 
usoglasen so ovoj Me|unaroden smetkovodstven standard za javniot 
sektor, dozvolena e promena vo prezentiraweto so cel usoglasuvawe 
so nacionalnite barawa  samo ako revidiranata prezentacija e 
konzistentna so barawata na ovoj Standard. 

Sporedbeni informacii 

1.4.16  Osven vo slu~aj ako nekoja odredba na ovoj Standard dozvoluva ili 
bara poinaku, sporedbenite informacii treba da bidat 
prezentirani vo odnos na prethodniot period za site numeri~ki 
informacii koi so ovoj Standard se bara da bidat obelodeneti vo 
finansiskite izve{tai, osven vo vrska so finansiskite izve{tai 
za periodot na izvestuvawe za koj ovoj Standard e najprvo  
primenet. Sporedbenite informacii treba da se vklu~at vo 
opisni informacii koga toa e relevantno za razbirawe na 
finansiskite izve{tai od tekovniot period. 

1.4.17 Ovoj Standard bara prezentirawe na izve{tajot za pari~ni prilivi i 
odlivi i specificira odredeni prika`uvawa  koi e potrebno  da se 
napravat vo samiot izve{taj i vo bele{kite kon finansiskiot  
izve{taj. Ovoj Standard ne spre~uva podgotvka na dopolnitelni 
finansiski izve{tai. Vo Delot 2 od ovoj Standard se prepora~uvaat 
odredeni  dopolnitelni obelodenuvawa. Koga pokraj izve{tajot za 
pari~ni prilivi i odlivi se podgotveni i finansiski izve{tai ili 
se napraveni obelodenuvawa koi se prepora~uvaat vo Delot 2 od ovoj 
Standard, po`elno e i obelodenuvawe na sporedbeni informacii. 

1.4.18 Vo nekoi slu~ai, opisnite informacii prezentirani vo 
finansiskite izve{tai za prethodniot period(i) se relevantni i za 
tekovniot period. Na primer, detali za sudski sporovi ~ij ishod bil 
neizvesen do posledniot datum na izvestuvawe i koi doprva treba da 
se razre{uvaat, mo`e da bidat prezentirani i vo tekovniot period. 
Za korisnicite se korisni soznanijata deka postoela neizvesnost do 



 

 

posledniot datum na izvestuvawe, i za merkite prevzemeni vo tekot na 
periodot za re{awe na neizvesnosta.  

1.4.19 Koga e izmeneto prezentiraweto i klasifikacijata na stavkite  
koi treba  da bidat obelodeneti vo finansiskite izve{tai, 
sporedbenite iznosi treba da bidat reklasificirani (osven ako 
ova e neizvodlivo), za da se osiguri sporedlivost so tekovniot 
period, i treba da bidat jasno navedeni prirodata, vidot, i 
iznosot, kako i pri~inata za bilo kakva reklasifikacija. Koga e 
neizvodlivo da se reklasificiraat sporedbenite iznosi, 
subjektot treba da ja navede pri~inata zo{to ne e napravena 
reklasifikacija i da gi obelodeni prirodata i vidot na 
promenite koi {to bi bile napraveni dokolku iznosite bile 
reklasificirani.  

1.4.20 Postojat okolnosti koga e neizvodlivo da se reklasificiraat 
sporedbeni informacii za da se postigne sporedlivost so tekovniot 
period. Na primer, mo`ebi vo prethodniot period(i)podatocite ne 
bile dobieni na na~in koj dozvoluva reklasifikacija, i mo`ebi ne e 
izvodlivo povtorno kreirawe na  informaciite. Vo vakvi okolnosti, 
se obelodenuva vidot na prilagoduvawata i ispravkite na 
sporedbenite iznosi koi bi bile napraveni. 

Identifikuvawe na finansiski izve{tai 

1.4.21 Finansiskite izve{tai treba jasno da bidat identifikuvani i 
da se razlikuvaat od drugite informacii vo ist objaven 
dokument. 

1.4.22 Ovoj Standard se odnesuva samo za finansiskite izve{tai, a ne i za 
drugite informacii prezentirani vo godi{en izve{taj ili vo drug 
dokument. Poradi toa, zna~ajno e korisnicite da mo`at da gi 
razlikuvaat informaciite podgotveni vo soglasnost i so koristewe 
na ovoj Standard od drugite informacii koi mo`at da im koristat na 
korisnicite, no ne se predmet na ovoj Standard. 

1.4.23 Sekoj del na finansiskite izve{tai treba jasno da bide 
identifikuvan. Pokraj toa, slednite informacii treba da bidat 
istaknati i povtoruvani koga e toa neophodno za pravilno 
razbirawe na prezentiranite informacii: 

(a) ime na subjektot koj izvestuva ili drugi podatoci  za 
identifikuvawe na subjektot; 

(b) informacii za toa dali finansiskite izve{tai opfa}aat 
poedine~en subjekt ili ekonomski subjekt; 



 

 

(v) datum na  izvestuvawe ili period opfaten so finansiskite 
izve{tai (se naveduva ona {to  pove}e odgovara za 
soodvetniot del  od finansiskite izve{tai); 

(g) valuta na izvestuvawe (valuta koja se koristi vo 
finansiskite izve{tai; i 

(d) nivo na preciznost, odnosno to~nost vo prezentirawe na 
cifrite vo finansiskite izve{tai. 

1.4.24 Barawata vo to~kata 1.4.23 se zadovoluvaat so prezentirawe na 
naslovi na stranite i so skrateni naslovi na kolonite  na sekoja 
strana od finansiskite izve{tai. Opredeluvaweto na najdobriot 
na~in za prezentirawe na takvite informacii e rabota na procenka. 
Na primer, koga finansiskite izve{tai se ~itaat elektronski, 
oddelni stranici ne mo`at da se koristat. Vo takvi slu~ai stavkite 
identifikuvani vo to~ka 1.4.23 se prezentiraat dovolno ~esto  za da 
se osiguri pravilno razbirawe na dadenite informacii. 

1.4.25 ^estopati finansiskite izve{tai se porazbirlivi dokolku 
informaciite se  prezentirani vo iljadi ili vo milioni edinici na 
valutata koja se koristi pri izvestuvaweto. Ova e prifatlivo samo 
ako e jasno navedeno nivoto na to~nosta vo prezentiraweto, i ako so 
toa ne se gubat relevantnite informacii. 

1.5  Ispravawe na gre{ki 
 
1.5.1 Koga }e se javi  gre{ka vo vrska so pari~nite salda iska`ani vo 

finansiskite izve{tai, iznosot na gre{kata koja se odnesuva na 
prethodnite periodi treba da bide prezentiran so  ispravka na 
pari~nite sredstva na po~etokot na godinata. Sporedbenite 
informacii treba da bidat ispraveni, osven vo slu~ai koga  ne e 
izvodlivo da se postapi taka.    

1.5.2 Vo obrazlo`enijata na finansiskite izve{tai subjektot treba 
da go navede slednoto: 

(a) vidot na gre{kata; 

(b) iznosot na ispravkata; i 

(v) faktot deka sporedbenite informacii bile ispraveni ili 
pak deka ne bilo izvodlivo da se ispravat informaciite.  

1.5.3 Gre{ki vo podgotvuvaweto na finansiskite izve{tai za eden ili 
pove}e prethodni periodi mo`e da se otkrijat vo tekovniot period. 
Gre{ki mo`at da se slu~at kako rezultat na matemati~ki gre{ki, 
gre{ki vo primena na smetkovodstveni politiki, pogre{no 
tolkuvawe na fakti, izmama ili propusti. Koga }e se otkrie gre{ka  



 

 

koja se odnesuva na prethoden period, po~etnoto saldo na pari~ni 
sredstva  se isprava za da se koregira gre{kata i finansiskite 
izve{tai, vklu~uvaj}i gi i sporedbenite informacii i od 
prethodnite periodi, se prezentiraat kako gre{kata da bila 
koregirana vo periodot vo koj nastanala. Objasnuvawe na gre{kata i 
nejzinata ispravka se prika`uva vo bele{kite kon finansiskiot 
izve{taj. 

1.5.4 Povtornoto prika`uvawe na sporedbenite informacii ne zna~i i  
ispravka na finansiskite izve{tai koi bile usvoeni od strana na 
upravuva~kiot organ ili registrirani ili arhivirani kaj nadzornite 
organi. Me|utoa, spored nacionalnite zakoni mo`e da se bara takva 
ispravka na finansiskite izve{tai.   

1.5.5 Spored ovoj Standard se bara prezentirawe na izve{taj za pari~nite 
prilivi i odlivi i ne se spre~uva prezentirawe na drugi finansiski 
izve{tai. Koga pokraj izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi, se 
prezentiraat i drugi finansiski izve{tai, za tie izve{tai  isto taka 
va`at barawata za ispravki na gre{ki navedeni vo to~kite 1.5.1 i 
1.5.2 . 

 
 
1.6 Konsolidirani finansiski izve{tai 
 

Definicii 

1.6.1 Vo ovoj Standard se koristat slednite termini so slednovo 
zna~ewe: 

Konsolidirani finansiski izve{tai se finansiski izve{tai na 
ekonomski subjekt prezentirani kako {to se i onie kaj 
poedine~niot subjekt. 

Kontrola na subjekt e mo} da se upravuva so finansiskite i 
operativnite politiki na drug subjekt taka {to da se ostvaruva 
korist od negovite aktivnosti. 

Kontroliran subjekt e subjekt koj e pod kontrola na drug subjekt 
(poznat kako subjekt koj kontrolira). 

Kontrolen subjekt e subjekt koj kontrolira eden ili pove}e 
subjekti. 



 

 

Ekonomski subjekt zna~i grupa na subjekti koi opfa}aat eden 
kontrolen subjekt i eden ili pove}e kontrolirani subjekti. 

Ekonomski Subjekt 
1.6.2 Terminot "ekonomski subjekt" vo ovoj standard se koristi za da se 

definira, za celite na finansiskoto izvestuvawe, grupa na subjekti 
koja gi opfa}a kontrolniot subjekt i kontroliranite subjekti. 

1.6.3 Drugite termini koi ponekoga{ se koristat za ekonomskiot subjekt 
se: administrativen subjekt, subjekt koj e obvrzan da podgotvuva 
finansiski izve{taj ""konsolidiran subjekt" i "grupa". 

1.6.4 Ekonomskiot subjekt mo`e da vklu~i subjekti koi imaat odredeni 
celi vo oblasta na  socijalnata politika, kako i komercijalni celi. 
Na primer, vladino ministerstvo vo ~ija nadle`nost se pra{awa vo 
vrska so stanben prostor mo`e da bide ekonomski subjekt koj vklu~uva 
subjekti koi obezbeduvaat stanben prostor spored nominalni  
tro{oci,  kako i subjekti koi obezbeduvaat smestuvawe na 
komercijalna osnova. 

Subjekti opfateni vo  konsolidiranite finansiski izve{tai 

1.6.5 Kontrolniot subjekt, osven kontrolen subjekt identifikuvan vo 
to~kite 1.6.7 i 1.6.8, treba da izdava konsolidirani finanisiski 
izve{tai koi gi konsolidiraat site kontrolirani subjekti, 
stranski i doma{ni, osven onie koi se navedeni vo to~kata 1.6.6. 

1.6.6 Kontroliran subjekt treba da se isklu~i od konsolidacija koga 
raboti pod strogi nadvore{ni dolgoro~ni ograni~uvawa  koi go 
spre~uvaat kontrolniot subjektot da ostvaruva korist od 
negovite aktivnosti. 

1.6.7  Kontrolen subjekt, koj e kontroliran i e celosno vo ne~ija 
sopstevnost, ne treba da prezentira konsolidirani fininsiski 
izve{tai dokolku ne postojat korisnici na takvi finansiski 
izve{tai ili dokolku nivnite potrebi za informacii se 
zadovoleni so konsolidiranite finansiski izve{tai na 
kontrolniot subjekt. 

1.6.8 Kontrolen subjekt  koj vsu{nost e vo celost vo ne~ija 
sopstvenost ne treba da prezentira finansiski izve{tai dokolku 
kontrolniot subjekt obezbedil odobruvawe od sopstvenicite na 
minimalno u~estvo vo sopstvenosta. 

1.6.9 Korisnicite na finansiski izve{tai na vladata ili drug kontrolen 
subjekt od javniot sektor obi~no se zainteresirani i imaat potreba 
da bidat informirani za pariite kontrolirani od strana na 



 

 

ekonomskiot subjekt kako celina. Ovaa potreba se zadovoluva so 
konsolidirani finansiski izve{tai koi pretstavuvaat finansiski 
informacii na ekonomskiot subjekt kako edinstven subjekt bez ogled 
na zakonskite pre~ki na odvoenite pravni subjekti. 

1.6.10 Vo to~kata 1.3.4 na ovoj Standard se bara subjektot koj izvestuva  da 
podgotvi izve{taj za pari~nite prilivi i odlivi. Soodvetno na 
barawata od to~ka 1.6.5 , izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi 
podgotven od strana na vladata ili drug subjekt od javniot sektor koj 
izvestuva koj e kontrolen subjekt, }e gi konsolidira pari~nite 
prilivi, pari~nite odlivi i pari~nite salda na site subjekti koi gi 
kontrolira. Prezentiraweto na obrazlo`enijata koi se baraat vo 
Delot 1 od ovoj Standard, isto taka treba da bide na konsolidirana 
osnova. Vo Prilog 5 na ovoj Izve{taj se ilustrira primenata na 
konceptot na kontrola vo utvrduvawe na subjektot koj go vr{i 
finansiskoto izvestuvawe. 

1.6.11 Ovoj Standard ne spre~uva podgotvuvawe na finansiski izve{tai 
pokraj izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi. Ovie dopolnitelni 
izve{tai mo`at, na primer, da prezentiraat dopolnitelni 
informacii za prilivite i odlivite koi se povrzani so odredeni 
grupi na sredstva ili da obezbeduvaat dopolnitelni detali za 
odredeni vidovi na pari~ni tekovi. Delot 2 na ovoj Standard 
identifikuva dopolnitelni prezentirawa koi se prepora~uvaat 
subjektot da gi napravi. So dopolnitelnite izve{tai i 
obelodenuvawa isto taka }e se objavuvaat konsolidirani informacii 
kade {to toa e soodvetno. 

1.6.12 Za celite na finansiskoto izvestuvawe, subjekt koj izvestuva (subjekt 
koj vr{i finansisko izvestuvawe) mo`e da se sostoi od odreden broj 
na  konsolidirani subjekti vklu~uvaj}i gi vladinite ministerstva, 
agencii i dr`avni delovni pretprijatija (DDP). Utvrduvaweto na 
obemot na subjektot koj vr{i finansisko izvestuvawe mo`e da bide 
te{ko poradi golemiot broj na  potencijalni subjekti. Poradi toa, 
subjektite koi vr{at finansisko izvestuvwe ~esto se zakonski 
opredeleni. Vo nekoi slu~ai, subjektot koj vr{i finansisko 
izvestuvawe definiran so ovoj Standard, mo`e da se razlikuva od 
subjekt koj izvestuva definiran so zakon i mo`e da bidat neophodni 
dopolnitelni obelodenuvawa za da se zadovolat zakonskite barawa za 
izvestuvawe. 

1.6.13 Od kontrolen subjekt koj  e celosno  vo  sopstvenost na drug subjekt 
(na primer, vladina agencija koja e vo celost vo sopstvenost na 
vladata) ne se bara da prezentira konsolidirani finansiski 
izve{tai koga takvi izve{tai ne se baraat od strana na subjektot koj 
go kontrolira, i potrebite na drugi korisnici mo`at najdobro da 
bidat zadovoleni so konsolidirani finansiski izve{tai na negoviot 



 

 

kontrolen subjekt. Me|utoa, vo javniot sektor, mnogu kontrolni 
subjekti koi se celosno vo ne~ija sopstvenost ili pak subjekti koi 
sproveduvaat i rabotat spored vladinite politiki i proceduri, a vo 
del od sopstvenosta u~estvuva i subjekt od privatiniot sektor, 
pretstavuvaat klu~ni sektori ili aktivnosti na vladata. Vo vakvite 
slu~ai potrebite za informacii na odredeni korisnici mo`e da ne 
bidat zadovoleni so prezentirawe na konsolidirani finansiski 
izve{tai samo na nivo na vladata kako celina, i celta na ovoj 
Standard ne e da gi izzeme, odnosno oslobodi takvite subjekti od 
podgotvuvawe na konsolidirani finansiski izve{tai. Vo mnogu 
zakonodavstva vladite go osoznale ova i imaat vovedeno zakonski  
barawe za finansisko izvestuvawe od strana na vakvite subjekti. 

1.6.14 Vo nekoi zakonodavstva kontrolen subjekt koj sproveduva i raboti 
spored vladinite politiki i proceduri, a vo del od sopstvenosta 
u~estvuva i subjekt od privatniot sektor (kako {to e na primer 
pretprijatie vo sopstvenost na vladata so malcinsko u~estvo vo 
sopstvenosta na privatniot sektor) e izzmeno od obvrskata za 
prezentirawe na konsolidirani finansiski izve{tai dokolku 
kontrolniot subjekt obezbedi soglasnost od  sopstvenicite so 
malcinsko u~estvo. Vsu{nost, se smeta deka subjekt koj kontrolira  e 
onoj koj poseduva 90% ili pove}e od glasa~kata mo} na subjektot.  Za 
celite na ovoj Standard, malcinsko u~estvo e onoj del od 
kontroliraniot subjekt koj ne e vo sopstvenost, direktno ili 
indirektno preku kontrolirani subjekti na kontrolniot subjekt. 

1.6.15 Vo nekoi slu~ai, eden ekonomski subjekt vklu~uva odreden broj na 
posredni~ki kontrolni subjekti. Na primer, dodeka ministerstvoto 
za zdravstvo mo`e da bide kontrolen subjekt mo`e da postojat i 
posredni~ki kontrolni subjekti na lokalno ili regionalno nivo vo 
oblasta na zdravstvoto. Barawata za ot~etnost i  za izvestuvawe vo 
takvite zakonodavstva mo`e da opredelat od koi subjekti se bara (ili 
koi subjekti se oslobodeni od barawata) da podgotvuvaat 
konsolidirani finansiski izve{tai. Koga ne postoi barawe za 
posredni~kiot kontrolen subjekt da podgotvuva konsolidirani 
finansiski izve{tai, no ima korisnicite na finansiskite izve{tai 
za op{ti celi na ekonomskiot subjekt, posredni~kite kontrolni 
subjekti mo`at  da podgotvuvaat i objavuvaat takov izve{taj. 

Postapki pri konsolidirawe 

1.6.16 Pri konsolidirawe se primenuvaat slednite postapki: 

(a) pari~nite salda i pari~nite transakcii pome|u subjektite 
vo ramkite na ekonomskiot subjekt treba da se 
eliminiraat vo celost; 



 

 

(b) koga finansiskite izve{tai koi se koristat pri  
konsolidirawe se napraveni do razli~ni datumi na 
izvestuvawe, treba da se napravat usoglasuvawa za 
efektite na zna~ajnite pari~ni transakcii koi se slu~ile 
pome|u tie datumi i datumot na finansiskite izve{tai na 
kontrolniot subjekt. Vo sekoj slu~aj, razlikata pome|u 
datumite na izvestuvawe ne treba da bide pogolema od tri 
meseci; i 

(v) konsolidiranite finansiski izve{tai treba da bidat 
podgotveni koristej}i edinstveni smetkovodstveni 
politiki za sli~ni pari~ni transakcii. Dokolku ne e 
izvodlivo da se koristat edinstveni smetkovodstveni 
politiki vo podgotvuvaweto na konsolidirani finansiski 
izve{tai, toj fakt treba da se obelodeni zaedno so 
stavkite od konsolidiranite finansiski izve{tai za koi 
bile primeneti razli~ni smetkovodstveni politiki.  

1.6.17 Postapkite pri konsolidirawe navedeni vo to~kata 1.6.16 davaat 
osnova za podgotvuvawe na konsolidirani finansiski izve{tai za 
site subjekti vo ramkite na ekonomskiot subjekt kako edinstvena 
ekonomska edinica.  

1.6.18 Konsolidiranite finansiski izve{tai treba da gi prezentiraat 
transakciite samo pome|u ekonomskiot subjekt i drugite nadvore{ni 
subjekti koi ne se del od ekonomskiot  subjekt. Spored toa, 
transakciite pome|u subjektite vo ramkite na ekonomskiot subjekt se 
eliminiraat za da se izbegne duplirawe na iznosite na transakciite. 
Na primer, vladino ministerstvo mo`e da prodava nekoe postojano 
sredstvo na drugo vladino ministerstvo. Bidej}i, neto efektot na 
pari~te na subjektot koj izvestuva na nivo na vladata kako celina e 
nula, ovaa transakcija treba da se eliminira za da se izbegne 
precenuvawe na pari~nite prilivi i pari~nite odlivi na subjektot 
koj izvestuva za vladata kako celina. Subjekt na vladata mo`e da ~uva 
sredstva vo finansiska institucija vo javniot sektor. Ovie salda bi 
bile eliminirani na nivo na vladata kako celina, bidej}i tie 
pretstavuvaat salda vo ramkite na ekonomskiot subjekt. Sli~no na 
toa, javno pretprijatie koe raboti vo stranstvo  mo`e da izvr{i 
isplati na vladino ministerstvo {to ostanuva kako preodno na 
datumot na izvestuvawe. Vo ovoj slu~aj, propustot da se eliminira 
ovaa transakcija bi rezultiral vo potcenuvawe na pari~noto saldo na 
ekonomskiot subjekt i precenuvawe na pari~nite odlivi.  

1.6.19 Poedine~ni subjekti vo ramkite na ekonomskiot subjekt mo`at da 
usvojat razli~ni politiki za klasifikacija na pari~nite prilivi i 
pari~nite odlivi i za prezentirawe na svoite finansiski izve{tai. 
Pari~nite prilivi i pari~nite odlivi koi proizleguvaat od sli~ni 



 

 

transakcii se klasificiraat i prezentiraat na edinstven na~in vo 
konsolidiranite finansiski izve{tai koga e toa izvodlivo.  

Prezentirawe pri konsolidirawe 

1.6.20 Vo konsolidiranite finansiski izve{tai treba da se 
prezentiraat: 

(a) spisok na zna~ajnite kontrolirani subjekti vklu~uvaj}i go 
imeto, zakonskata regulativa spored koja raboti 
kontroliraniot subjekt (koga toa se razlikuva od onaa na 
kontrolniot subjekt); i 

(b) pri~ina za nekonsolidirawe na kontroliraniot subjekt.  

Preodni odredbi 

1.6.21 Kontrolnite subjekti koi go usvoile ovoj Standard mo`e da imaat 
golem broj na kontrolirani subjekti so zna~aen obem na transakcii 
pome|u tie subjekti. Spored toa, mo`e da bide te{ko da se 
identifikuvaat site transakcii i salda koi treba da bidat 
eliminirani pri podgotvuvawe na konsolidirani finansiski 
izve{tai na ekonomskiot subjekt. Poradi ova, spored to~kata 1.8.2 
ovozmo`eno e osloboduvawe, za vreme na preodniot period, od 
baraweto da se eliminiraat site pari~ni salda i transakcii pome|u 
subjektite vo ramkite na ekonomskiot subjekt. Me|utoa, vo to~kata 
1.8.3 se bara subjektite koi gi primenuvaat preodnite odredbi da go 
obelodenat faktot deka ne bile eliminirani site salda i transakcii 
pome|u subjektite vo ramkite na ekonomskiot subjekt. 

1.7 Stranska valuta 
 

Definicii 

1.7.1 Vo ovoj Standard se koristat slednite termini so slednovo 
zna~ewe: 

Zaklu~en kurs e valuten kurs na datum na izvestuvawe. 

Kursna razlika e razlika koja proizleguva od izvestuvawe na ist 
broj na edinici od stranska valuta vo valuta vo koja se izvestuva, 
po razli~ni valutni kursevi. 

Valuten kurs e odnosot vo razmenata na dve valuti. 

Stranska valuta e druga valuta, osven valuta vo koja subjektot 
izvestuva. 



 

 

Valuta za izvestuvawe e valuta koja se koristi vo 
prezentiraweto na finansiskite izve{tai. 

Tretman na pari~ni prilivi, odlivi i salda vo stranski valuti 

1.7.2 Pari~nite prilivi i odlivi koi proizleguvaat od transakcii vo 
stranska valuta treba da bidat iska`ani vo valutata na 
subjektot koj izvestuva so primena na valuten kurs pome|u 
valutata za izvestuvawe i stranskata valuta na datumot na 
prilivite i odlivite. 

1.7.3 Pari~nite salda koi se ~uvaat vo stranska valuta treba da se 
izvestuvaat koristej}i go zaklu~niot kurs. 

1.7.4 Pari~nite prilivi i pari~nite odlivi na stranski kontroliran 
subjekt treba da se pretvorat spored valutniot kurs pome|u 
valutata za izvestuvawe i stranskata valuta na datumot na 
prilivite i odlivite. 

1.7.5 Subjektot treba da go obelodeni iznosot na kursnite razliki 
vklu~eni kako stavki za poramnuvawe pome|u po~etnite i 
zaklu~nite pari~ni salda za periodot. 

1.7.6 Koga valutata za izvestuvawe se razlikuva od valutata vo 
domicilnata zemja na subjektot, treba da bide obelodeneta 
pri~inata za koristewe na razli~na valuta. Isto taka, treba da 
bide obelodeneta i pri~inata za kakva bilo promena na valutata 
za izvestuvawe. 

1.7.7 Vladata i vladinite subjekti mo`e da imaat transakcii vo stranska 
valuta kako {to e pozajmuvawe vo stranska valuta ili kupuvawe 
proizvodi ili uslugi pri {to kupovnata cena e opredelena vo 
stranska valuta. Tie, isto taka, mo`at da imaat aktivnosti vo 
stranstvo i da transferiraat pari za tie aktivnosti i da primaat 
pari od tie aktivnosti vo stranstvo. So cel da se vklu~at vo 
finansiskite izve{tai transakciite vo stranska valuta i 
transakciite koi proizleguvaat od aktivnostite vo stranstvo 
subjektot mora da gi iska`e iznosite na pari~nite prilivi, odlivi i 
saldata vo valuta za izvestuvawe.  

1.7.8 Nerealizirani dobivki i zagubi koi proizleguvaat od promeni vo 
stranskite valutni kursevi, odnosno kursnite razliki, ne 
pretstavuvaat pari~ni prilivi i odlivi. Me|utoa, efektot na 
promenite na valutniot kurs vrz pari~nite sredstva koi se  ~uvaat vo 
stranska valuta se prika`uva vo izve{tajot za pari~ni prilivi i 
odlivi so cel da se poramnat parite na po~etokot i na krajot na 
periodot. Ovoj iznos se prika`uva odvoeno od pari~nite prilivi i 



 

 

odlivi i gi vklu~uva razlikite (ako gi ima) koi bi nastanale dokolku 
ovie pari~ni prilivi, odlivi i salda bi bile prika`ani spored 
valutnite kursevi na krajot na periodot.  

 
1.8 Den na stapuvawe vo sila na Delot 1 i Preodni 
odredbi    
 

Den na stapuvawe vo sila 

1.8.1 Delot 1 od ovoj Me|unaroden smetkovodstven standard za javniot 
sektor stapuva vo sila i }e se primenuva za godi{nite finansiski 
izve{tai za  idnite periodi po~nuvaj}i od 1 januari 2004 godina. 
Se prepora~uva koristewe na Standardot i pred ovoj datum. 

Preodni odredbi - Konsolidirani finansiski izve{tai 

1.8.2 Od subjektite ne se bara da se usoglasat so barawata vo to~kata 
1.6.16 (a) koja se odnesuva na eliminirawe na pari~nite salda i 
transakciite pome|u subjektite vo ramkite na ekonomskiot 
subjekt za periodite na izvestuvawe koi po~nuvaat na nekoj 
datum vo ramki na prvite tri godini po datumot na prvoto 
usvojuvawe na Standardot. 

1.8.3 Koga subjektite ja primenuvaat preodnata odredba vo to~kata 
1.8.2 treba da go obelodenat podatokot deka site salda i 
transakcii pome|u subjektite vo ramkite na ekonomskiot subjekt 
ne bile eliminirani. 

 

Prilog 1: Ilustracija na barawata sodr`ani vo Delot 1 
od Standardot 
Ovoj prilog e samo ilustrativen i ne pretstavuva del od standardite. So 
nego se ilustrira samo Delot 1 na ovoj Standard. Celta na prilogot e da 
go pojasni zna~eweto na standardite so ilustrirawe na nivnata primena 
vo podgotvuvaweto i prezentiraweto na finansiskite izve{tai za 
op{ti celi spored smetkovodstvo na gotovinska osnova za 

(a) Vlada; 

(b) Subjekt na Vladata ima svoja  bankarska smetka; i 

(v) Vladino ministerstvo  koe raboti spored sistemot na edinstvena 
trezorska smetka pri {to postoi centralen subjekt koj upravuva 
so pari~nite prilivi i odlivi vo ime na ministerstvoto.    



 

 

Prilog 1a - Vlada 

KONSOLIDIRANI FINANSISKI IZVE[TAI ZA VLADATA H 
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PARI^NI PRILIVI I ODLIVI 

ZA GODINATA KOJA ZAVR[UVA ZAKLU^NO SO 31 DEKEMVRI 200H 
GODINA 

(vo iljadi edinici na 
valutata) 

 200H 200H-1 

  Prilivi/ 
( Odlivi) 
kontroli-

rani od 
subjektot

Odlivi 
od 

strana 
na treti 
strani

Prilivi/ 
(Odlivi) 
kontroli-

rani od 
subjektot 

odlivi od 
strana na 

treti 
strani 

Prilivi          
Danoci          

Danok od dobivka  H  -  H  -  
Danok na dodadena  
vrednost  

 H  -  H  -  

Danok na nedvi`nosti  H  -  H  -  
Ostanati danoci  H  -  H  -  
   H  -  H  - 
          

Grantovi  i pomo{          
Me|unarodni agencii  H  H  H  H  
Drugi grantovi i pomo{  H  H  H  H  

   H  H  H  H
          

Pozajmuvawa          
Prilivi od pozajmuvawe  3  H  H  H  H
          

Kapitalni prilivi          
Prilivi od otu|uvawe na 

postrojki i oprema  
  

 
 

H 
  

- 
  

H 
  

- 
          

Trgovski aktivnosti          
Prilivi od trgovski 

aktivnosti  
  H  -  H  - 

          
Drugi prilivi 4  H  H  H  H

Vkupno prilivi   H  H  H  H
          
Odlivi          

Aktivnosti          



 

 

 
prodol`uva 
 
(vo iljadi edinici na 
valutata ) 

  
200H 

 
                 200H-1 

  Prilivi/ 
(Odlivi) 
kontroli-

rani od 
subjektot

Odlivi 
od 

strana 
na treti 
stranki

Prilivi/ 
(Odlivi) 
kontroli-

rani od 
subjektot 

Odlivi od 
strana na 

treti 
stranki 

Naemnini, plati i 
pridonesi od 
vrabotenite 

  
(H)

  
(H)

  
(H) 

  
(H) 

 

Siten inventar i  
potro{en materijal  

 (H)  (H)  (H)  (H)  

   (H)  (H)  (H)  (H)
          

Transferi          
Grantovi  (H)  -  (H)  -  
Drugi  transferi  (H)  -  (H)  -  

   (H)  -  (H)  - 
Kapitalni izdatoci           

Kupuvawe/izgradba na 
postrojki i oprema 

  
(H)

  
(H)

  
(H) 

  
(H)

 

Kupuvawe na finansiski 
instrumenti   

  
(H)

  
- 

  
(H) 

  
- 

 

   (H)  -  (H)  (H)
          
Otplata na zaemi i  

kamati 
         

Otplata na pozajmuvawa  (H)  -  (H)  -  
Pla}awe na kamati    (H)  -  (H)  -  

   (H)  -  (H)  - 
          
Drugi odlivi 5  (H)  (H)  (H)  (H)

Vkupno odlivi   (H)  (H)  (H)  (H)
Zgolemuvawe/(namaluvawe) na 

pariite  
   

H 
  

H 
  

H 
  

H 
          
Pari na po~etokot na 

godinata 
 
2

  
H 

  
N/P*

  
H 

  
N/P

Zgolemuvawe (namaluvawe) na 
pariite  

   
H 

  
N/P

  
H 

  
N/P

Pari na krajot na godinata 2  H  N/P  H  N/P
 



 

 

* N/A -zna~i ne e primenlivo 

DOPOLNITELNI FINANSISKI IZVE[TAI (OPCIONALNI) 

Dopolnitelni finansiski izve{tai mo`at da se podgotvuvaat za da se 
obezbedat detali za iznosite vklu~eni vo konsolidiraniot izve{taj za 
pari~ni prilivi i odlivi; na primer, da se prezentiraat informacii za 
glavnite grupi na izvori na sredstva ili da se prezentiraat rashodite po 
glavnite funkcii ili programi, ili da se obezbedat detali za izvorite na 
pozajmuvawa. Isto taka, ovie izve{tai mo`e da  vklu~uvaat i koloni za  
buxetskite iznosi. 

IZVE[TAJ ZA PARI^NITE PRILIVI SPORED 
KLASIFIKACIJATA NA SREDSTVA 

(vo iljadi edinica na valutata) 200H  
Prilivi 

kontrolirani 
od subjektot 

200H-1  
Odlivi 

kontrolirani 
od subjektot 

Prilivi   
Konsolidirani sredstva H H 
Posebni sredstva H H 
Trgovski sredstva H H 
Zaemi H H 
Vkupni prilivi H H 

   

PRILIVI OD POZAJMUVAWA 

Zabele{ka 200H 200H-1 
(vo iljadi edinici na 

valutata) 
 Pari~ni 

prilivi 
kontrolir

ani od 
subjektot

Koi 
rezultiraat 
od isplati 

od strana na 
treti 

stranki 

Pari~ni 
prilivi 

kontrolir
ani od 

subjektot 

Koi 
rezultiraat 
od isplati 

od strana na 
treti 

stranki 
POZAJMUVAWA      

Doma{ni 
komercijalni 
institucii 

 H - H - 

Nadvore{ni 
komercijalni 
institucii 

H - H - 

Banki za razvoj i 
sli~ni agencii za 
zaemi 

H H H H 



 

 

Vkupno pozajmuvawe 3 H H H H 
      

IZVE[TAJ ZA  ODLIVI SPORED 
PROGRAMI/AKTIVNOSTI/FUNKCII NA VLADATA 

 200H 200H-1 
(vo iljadi edinica na 

valutata) 
 Odlivi 

kontroli-
rani od 

subjektot

Odlivi od 
strana na 

treti 
stranki 

Odlivi 
kontroli-

rani od 
subjektot 

Odlivi od 
treti 

stranki 

ODLIVI/RASHODI  -
smetka za tekovni raboti 

     

Obrazovni uslugi  H H H H 
Zdravstveni uslugi H H H H 
Socijalno 

osiguruvawe i 
socijalna za{tita 

H - H - 

Odbrana H - H - 
Javen red i sigurnost  H H H H 
Rekreacija, kultura i 

religija 
H H H H 

Ekonomski uslugi H - H - 
Ostanato H H H H 

Vkupni odlivi/rashodi H H H H 
     

ODLIVI/RASHODI -
Kapitalna smetka 

    

Obrazovni uslugi H H H H 
Zdravstveni uslugi H H H H 
Socijalno 

osiguruvawe i 
socijalna za{tita 

 H - H - 

Odbrana  H - H - 
Javen red i 

sigurnost  
 H H H H 

Rekreacija, kultura 
i religija 

 H H H H 

Ostanato  H H H H 
Vkupni odlivi/rashodi H H H H 
Vkupno (smetka za 
tekovni raboti i  
kapitalni smetki  

 
H 

 
H 

 
H 

 
H 

     
 



 

 

SUBJEKT VO JAVNIOT SEKTOR - VLADATA VO CELINA 

Obrazlo`enija na finansiskite izve{tai 

1. Smetkovodstveni politiki 

Osnovi za podgotovka 

Finansiskite izve{tai se podgotveni vo soglasnost so MSSJS spored 
smetkovodstvo na  gotovinska osnova - Finansisko izvestuvawe spored 
smetkovodstvo na gotovinska  osnova. 

Smetkovodstvenite politiki se primenuvani konzistentno vo tekot na 
celiot period. 

Subjekt koj izvestuva 

Finansiskite izve{tai se za nacionalnata vlada na zemjata A. 
Finansiskite izve{tai se odnesuvaat  za  subjektot koj izvestuva kako {to e 
naveden vo soodvetnite zakonski propisi  (Zakon za javni finansii 20hh). 
Ova gi opfa}a: 

(i) Centralnite vladini ministerstva; i 

(ii) Javnite pretprijatija i vonbuxetskite fondovi  koi se pod kontrola 
na subjektot.  

Konsolidiranite finansiski izve{tai gi vklu~uvaat site kontrolirani 
subjekti vo tekot na godinata. Spisokot na zna~ajnite subjekti e iska`an vo 
Obrazlo`enieto 7 vo finansiskite izve{tai.  

Isplati od strana na treti strani 

Vladata isto taka ostvaruva korist od proizvodi i uslugi nabaveni vo tekot 
na periodot vo nejzino ime kako rezultat na pari~ni odlivi izvr{eni od 
strana na treti strani po pat na zaemi i vlo`uvawa. Isplatite izvr{eni od 
treti strani ne pretstavuvaat pari~ni prilivi  ili odlivi od strana na 
vladata, no i nosat korist na vladata. Tie se prezentiraat vo kolonata za 
Odlivi od treti strani vo konsolidiraniot izve{taj za pari~ni prilivi 
i odlivi i vo drugite finansiski izve{tai.  
 

Valuta za izvestuvawe 

Valuta za  izvestuvawe e (valutata na zemjata A).  

2. Pari 

Pariite opfa}aat gotovina vo kasata, depoziti po viduvawe i pari~ni 
ekvivalenti. Depozitite po viduvawe i pari~nite ekvivalenti se sostojat 
od salda vo bankite i vlo`uvawa vo kratkoro~ni pari~ni pazarni 
instrumenti. 



 

 

Pariite vklu~eni vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi gi opfa}a 
slednite iznosi:  

(vo iljadi edinici na valutata) 200H  200H-1 

Gotovina vo kasata i salda vo bankite H  H 
Kratkoro~ni vlo`uvawa H  H 
 H  H 
 
Vo pogorenavedeniot iznos vklu~eni se H valutni edinici obezbedeni od 
strana na me|unarodnata agencija HH koi se strogo nameneti za izgradba na 
patna infrastruktura. 

3. Pozajmuvawa 

Pozajmuvawata gi opfa}aat pari~nite prilivi od bankite, sli~ni agencii 
za zemawe na zaemi i komercijalnite institucii, i iznosite na dolg od 
nepari~nata pomo{ obezbedena od treti stranki.  

4. Drugi prilivi 

Vo drugite prilivi se vklu~eni taksi, kazni i razni prilivi.  

5. Drugi odlivi/izdatoci 

Vo drugi odlivi/izdatoci vklu~eni se dividendite, isplatenata 
raspredelba, zakonski isplati po sudski sporovi i razni isplati. 

 

6. Neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawa 

(vo iljadi edinici na valuta) 200H  200H-1

Dvi`ewe na neiskoristenite mo`nosti za pozajmuvawe 
  

Neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawe H  H 
Dopolnitelni mo`nosti za zaem H  H 
Vkupno mo`nosti za pozajmuvawe H  H 
Iskoristen iznos (H)  (H) 
Zatvoreni/poni{teni mo`nosti (H)  (H) 
Neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawe na 31.12.0H H  H 
 

(vo iljadi edinici na valutata) 200H  200H-1 

Neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawe 
  

Multilateralna banka za razvoj A H  H 
Multilateralna banka za razvoj B H  H 
Regionalna banka za razvoj H  H 
Komercijalni finansiski institucii H  H 
Vkupno neiskoristeni mo`nosti za pozajmuvawe H  H 



 

 

 
Neiskoristenite mo`nosti za pozajmuvawa go vklu~uvaat iznosot HH od 
Multilateralnata banka za razvoj A i UU od Multilateralnata banka za 
razvoj B namenet za socijalen razvoj na infrastrukturata. Detali za 
ograni~uvawata:(navedi gi detalite). 

7. Zna~ajni kontrolirani subjekti 

Subjekt Zakonodavstvo 

Subjekt A H 
Subjekt B H 
Subjekt V H 
Subjekt G H 
 
8. Datum na odobruvawe 

Finansiskite izve{tai se odobreni za izdavawe vo mesec H 200H+1 od 
strana na gospodinot UU, rakovoditel na Trezor na zemjata A.



 

 

Prilog 1b - SUBJEKT NA VLADATA AB 
(Ovoj subjekt kontrolira i ima svoja  bankarska smetka i isto taka ostvaruva korist od isplati od treti stranki) 

KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PARI^NI PRILIVI I ODLIVI ZA GODINATA 
KOJA ZAVR[UVA NA 31 DEKEMVRI 200H GODINA 

 
Zabele{ka 200H 200H-1 

(vo iljadi edinici na 
valutata 

 Prilivi/ 
(odlivi) 

kontroli-
rani od 

subjektot

Odlivi od 
drugi 

subjekti na 
vladata  

Odlivi od 
nadvore-

{ni treti 
strani 

Prilivi/ 
(odlivi) 

kontroli-
rani od 

subjektot

Odlivi od 
drugi 

subjekti 
na vladata 

Odlivi od 
nadvore-

{ni treti 
strani 

PRILIVI        
Odobreni 

alokacii/namenski 
sredstva 

 H H - H H - 

Drugi prilivi  H - - H - - 
Grantovi/Pomo{  - - H - - H 
Vkupno prilivi  H H H H H H 

ODLIVI        
Plati, namenini i 

pridonesi na vrabotenite 
 (H) - - (H) - - 

Zakupnini  (H) (H) - (H) (H) - 
Kapitalni izdatoci  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Transferi                             3 (H) (H) (H) (H) (H) (H) 

Vkupno odlivi (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Zgolemuvawe/(namaluvawe) na 

parite  
 

H 
 

H 
 

(H) 
 

H 
 

H 
 

H 
       
Pari na po~etokot na godinata         
2 

H N/P* N/P H N/P N/P 

Zgolemuvawe/(namaluvawe) na 
pari 

 H N/P N/P H N/P N/P 

Pari na krajot na godinata 2 H N/P N/P H N/P N/P 



 

 

* N/P zna~i ne e primenlivo       
 

DOPOLNITELNI FINANSISKI IZVE[TAI (OPCIONI) 

Dopolnitelni finansiski izve{tai mo`at da se podgotvuvaat za da na primer, se obelodenat buxetskite 
informacii po  glavnite grupi na fondovi dokolku toa e primenlivo ili da se prezentiraat  izdatocite  spored 
glavnite funkcii. Podolu e prezentiran primer na izve{taj spored funkcii. 

 

IZVE[TAJ ZA ODLIVITE SPORED FUNKCIJATA 

Zabele{ka 200H 200H-1 
(vo iljadi edinica na valuta)  Odlivi 

kontroli-
rani od 

subjektot

Odlivi od 
drugi 

subjekti na 
vladata  

Odlivi od 
nadvore-

{ni treti 
stranki 

Odlivi 
kontroli-

rani od 
subjektot

Odlivi od 
drugi 

subjekti 
na vladata 

Odlivi od 
nadvore-

{ni treti 
strani 

ODLIVI/IZDATOCI        
Program I  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Program II  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Program III  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Program IV  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
Drugi odlivi/izdatoci  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 

Vkupno odlivi/izdatoci  (H) (H) (H) (H) (H) (H) 
        
 

 



 

 

SUBJEKT NA VLADATA AB 

Obrazlo`enija na finansiskite izve{tai 

1. Smetkovodstveni politiki 

Osnovi za podgotovka 

Finansiskite izve{tai se podgotveni vo soglasnost so MSSJS za 
smetkovodstvo na gotovinska  osnova Finansisko izvestuvawe spored 
smetkovodstvo  na gotovinska osnova. 

Smetkovodstvenite politiki se primenuvani konzistentno niz celiot 
period. 

Subjekt koj izvestuva 

Finansiskite izve{tai se za subjekt od javniot sektor (subjekt na vladata 
AB). Finansiskite izve{tai go opfa}aat subjektot koj izvestuva kako {to e 
navedeno vo soodvetnata zakonska regulativa  (vo Zakonot za javni finansii 
20hh). Ova podrazbira subjekt na vladata AB i negovite kontrolirani 
subjekti. Subjektot na vladata AB e kontroliran od strana na nacionalnata 
vlada vo zemjata A.  

Glavna aktivnost na subjektot na vladata AB e da obezbeduva (navedi vid na) 
uslugi za drugi vladini nivoa. Subjektot ja kontrolira svojata bankarska 
smetka. Namenskite sredstva i drugite pari~ni prilivi se deponiraat na 
negovata bankarska smetka.  

Isplati od strana na drugite subjekti na vladata 

Subjektot ostvaruva korist od isplatite izvr{eni vo negovo ime od strana 
na negoviot kontrolen subjekt  (Vladata A) i drugite subjekti na vladata.  

Isplati od strana na nadvore{ni treti stranki 

Subjektot, isto taka ostvaruva korist od isplatite za proizvodi i uslugi 
izvr{eni od strana na nadvore{ni treti strani (subjekti nadvor od  
ekonomskiot subjekt). Ovie isplati ne pretstavuvaat pari~ni prilivi ili 
odlivi na subjektot, no sepak subjektot ostvaruva korist. Ovie isplati se 
prika`uvaat vo kolonata za Isplati od strana na nadvore{ni treti 
strani vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi i vo drugite finansiski 
izve{tai.  

Valuta  za izvestuvawe 

Valuta za izvestuvawee (valutata na zemjata A).  

2. Pari 

Pariite gi opfa}at gotovina vo kasata, depozitite po viduvawe i pari~nite 
ekvivalenti. Depozitite po viduvawe i pari~nite ekvivalenti se sostojat 
od salda vo bankite i od vlo`uvawa vo kratkoro~ni instrumenti na pazarot 
na pari. 



 

 

Iznosot na namenski sredstva na subjektot se deponira na negova smetka vo 
banka i se kontrolira od strana na subjektot. Site pozajmuvawa se napraveni 
od strana na centralen finansiski subjekt. 

Prilivite od transakciite pri razmena se deponiraat na smetkite na  
vonbuxetski fondovi  kontrolirani od strana na subjektot. Tie se 
prenesuvaat na konsolidiranite prihodi na krajot na godinata. 

Pari~nite sredstva  vklu~eni vo izve{tajot za pari~ni prilivi  i odlivi gi 
opfa}aat slednite iznosi:  

(vo iljadi edinici na valutata) 200H  200H-1 
Gotovina vo kasata i salda vo bankite H  H 
Kratkoro~ni vlo`uvawa H  H 
 H  H 
 
3. Transferi 

Iznosite se transferiraat na soodvetni primateli vo soglasnost so 
zakonskoto rabotewe i ovlastuvawe na subjektot.  

 

4. Zna~ajni kontrolirani subjekti 

Subjekt Zakonodavstvo 

Subjekt A H 
Subjekt B H 
 
5. Datum na odobruvawe 

Finansiskite izve{tai se odobreni za izdavawe na mesec HH 200H+1 godina, 
od strana na gospodinot UU, minister za HHHHHHHH za subjektot AB. 



 

 

PRILOG 1v -VLADINO MINISTERSTVO NA AV 
(Vladata raboti spored sistem na centralizirana edinstvena smetka 

(trezorska smetka-subjektot ne gi kontrolira namenskite sredsrva koi mu se 
dodeleni za koristewe.) 

IZVE[TAJ ZA PARI^NI PRILIVI I ODLIVI ZA GODINATA 
KOJA ZAVR[UVA NA  31 DEKEMVRI 200H GODINA 

 
Zabele{ka 200H 200H-1 

(vo iljadi edinici na 
valutata) 

 Trezorska 
smetka/ 

Edinstvena 
kontrolna 

smetka  

Odlivi 
od 

nadvore-
{ni 

treti 
strani 

Trezorska 
smetka/ 

Edinstven
a 

kontrolna 
smetka 

Odlivi od 
nadvore-

{ni treti 
strani 

PRILIVI      
Alokacii/namenski 

sredstva 
2 H - H - 

Drugi prilivi  H - H - 
Pomo{  - H - H 
Vkupno prilivi  H H H H 

ODLIVI      
Nadomestoci, plati i 

pridonesi na vrabotenite 
 (H) - (H) - 

Zakupnini  (H) - (H) - 
Kapitalni izdatoci 3 (H) (H) (H) (H) 
Transferi (H) (H) (H) (H) 

Vkupno odlivi (H) (H) (H) (H) 
     

 



 

 

DOPOLNITELNI FINANSISKI IZVE[TAI (OPCIONI) 

Dopolnitelni finansiski izve{tai mo`at da se podgotvuvaat za da na 
primer, se prezentiraat buxetskite informacii spored glavnite grupi na 
sredstva dokolku e toa izvodlivo, ili da se prika`at rashodite po glavni 
funkcii ili isplati. Podolu e prika`an primer na izve{taj spored 
funkcii. 

 

IZVE[TAJ ZA ISPLATITE SPORED FUNKCIJATA 

Zabele{ka 200H 200H-1 
(vo iljadi edinici na 

valutata) 
Trezorska 

smetka/ 
edinstvena 
kontrolna 

smetka 

Isplati 
od 

nadvore-
{ni treti 

strani 

Trezorska 
smetka/ 

edinstvena 
kontrolna 

smetka 

Isplati 
od 

nadvore-
{ni treti 

strani 
ISPLATI      

Program I  H H H H 
Program II  H H H H 
Program III  H H H H 
Program IV  H H H H 
Drugi isplati  H H H H 

Vkupno isplati  H H H H 
      

 



 

 

VLADINO MINISTERSTVO AV 

Obrazlo`enija na finansiskite izve{tai 

1. Smetkovodstveni politiki 

Osnovi za podgotovka 

Finansiskite izve{tai se podgotveni vo soglasnost so MSSJS spored 
smetkovodstvo na gotovinska osnova Finansisko izvestuvawe spored 
smetkovodstvo na gotovinska  osnova . 

Smetkovodstvenite politiki se dosledno primeneti vo tekot na celiot 
period. 

Subjekt koj izvestuva 

Finansiskite izve{tai se odnesuvaat na subjekt vo javniot sektor: Vladino 
ministerstvo AV. Finansiskite izve{tai go opfa}aat subjekt koj izvestuva 
kako {to e definirano vo soodvetnata regulativa (Zakon za javni finansii 
20hh). Ova go vklu~uva i vladinoto ministerstvo AV. Vladinoto 
ministerstvo AV e kontrolirano od strana na nacionalnata vlada vo zemjata 
A.  

Glavna aktivnost na vladinoto ministerstvo AV e da obezbeduva uslugi za 
konstituencite (drugi vladini nivoa).  

Vladinoto Ministerstvoto AV ne raboti so svoja sopstvena bankarska 
smetka. Vladata ima centralizirana trezorska funkcija preku koja se 
upravuva so rashodite napraveni od site ministerstva vo tekot na 
finansiskata godina. Odlivite napraveni od trezorskata smetka vo vrska so 
Ministerstvoto se prezentirani vo kolonata Trezorska smetka vo 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi  i vo drugite finansiski izve{tai.  

Isplati od strana na nadvore{ni treti strani 

Vladinoto ministerstvoto AV ostvaruva korist od proizvodite i uslugite 
nabaveni vo ne jzino ime kako rezultat na pari~ni odlivi izvr{eni od treti 
stranki koi ne se vo ramki na Vladata za vreme na periodot na izvestuvawe. 
Izvr{enite odlivi od strana na tretite strani ne pretstavuvaat pari~ni 
prilivi  ili odlivi na Ministerstvoto, no mu koristat na Ministerstvoto. 
Tie se prezentiraat vo kolonata Odlivi od strana na nadvore{ni treti 
stranki vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi i vo drugite 
finansiski izve{tai.  

Valuta za izvestuvwe 

Valuta za izvestuvawe (valutata na zemjata A).  

2. Namenski sredstva 



 

 

Namenskite sredstva na vladinoto ministerstvo AV se upravuvaat preku 
centralna smetka upravuvana od strana na Trezorot . Ovie iznosi ne se 
kontrolirani od strana na ministerstvoto AV, no se odobruvaat vo ime na 
ministerstvoto od strana na subjektot koj upravuva so edinstvenata 
trezorska smetka, po prethodno avtorizirawe i prilo`uvawe na  soodvetna 
dokumentacija. Site pozajmuvawa se vr{at od strana na centralniot 
finansiski subjekt. Iznosot {to e prezentiran kako alokacija/namenski 
sredstva vo izve{tajot  za pari~ni prilivi i odlivi e iznosot {to Trezorot 
go potro{il vo korist na ministertsvoto AB (iznos iskoristen za 
tro{ewe). 

3. Transferi 

Iznosite se transferiraat na soodvetni primateli vo soglasnost so 
zakonskoto rabotewe i ovlastuvawe na ministerstvoto AV.  

4. Datum na odobruvawe 

Finansiskite izve{tai se odobreni za izdavawe na HH mesec 200H+1 godina 
od strana na gospodinot UU, minister za HHHHHHHH vo vladinoto 
ministerstvo AV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEL 2: DOPOLNITELNI OBELODENUVAWA KOI SE 
PREPORA^UVAAT 
 

Ovoj Del na Standardot ne e zadol`itelen. Vo nego se navedeni 
dopolnitelni obelodenuvawa za izvestuvawe spored smetkovodstvo na 
gotovinska  osnova koi se prepora~uva subjektot da gi napravi. Ovoj del  
treba da se ~ita zaedno so Delot 1 na ovoj Standard, vo koj se navedeni 
barawata za izvestuvawe spored smetkovodstvo na gotovinska  osnova. 
Prepora~anite obelodenuvawa navedeni vo kursiv, treba da se ~itaat vo 
kontekst na komentarite navedeni vo ovoj del na Standardot navedeni vo 
obi~en tekst.   

 

Del 2 - Finansisko izvestuvawe spored smetkovodstvo na 
gotovinska  osnova: dopolnitelni obelodenuvawa koi se 
prepora~uvaat 

2.1 Dopolnitelni obelodenuvawa koi se prepora~uvaat 
 

Definicii 

2.1.1 Vo ovoj Standard se koristat slednite termini so slednovo 
zna~ewe: 

Presmetkovna osnova zna~i osnova vo smetkovodstvoto spored koja 
transakciite i drugite nastani se priznavaat koga tie se 
slu~uvaat (a ne samo koga pariite  ili pari~nite ekvivalenti se 
primeni ili se plateni). Spored toa, transakciite i nastanite se 
evidentiraat vo smetkovodstvenata evidencija i se priznavaat vo 
finansiskite izve{tai vo periodot za koj tie se odnesuvaat. 
Spored smetkovodstvoto na presmetkovna osnova se priznavaat 
sredstvata, obvrskite, neto sredstvata/akcionerskata glavnina, 
prihodite i rashodite.  

Sredstva se resursi kontrolirani od strana na eden subjekt kako 
rezultat na minati nastani i od koi se o~ekuva subjektot da 
ostvari prilivi od idni ekonomski koristi ili potencijalni 
uslugi. 

Tro{oci na pozajmuvawe se kamati i drugi rashodi napraveni od 
strana na eden subjekt kako rezultat na pozajmuvawe na sredstva. 

Zaklu~en kurs e valuten kurs na datumot na izvestuvawe. 

Raspredelba na sopstvenicite zna~i idni ekonomski koristi ili 
potencijalni uslugi raspredeleni od strana na subjektot na site 



 

 

ili na nekoi od negovite sopstvenici, bilo kako prihod na 
vlo`uvaweto ili prihod od  vlo`uvaweto. 

Rashodi se namaluvawe na ekonomskite koristi ili potencijalnite 
uslugi za vreme na periodot na izvestuvawe vo forma na odlivi i 
tro{ewa na sredstvata ili vo nastanati  obvrski koi 
rezultiraat so namaluvawe na neto sredstvata/akcionerskata 
glavnina, osven onie povrzani so raspredelbata na sopstvenicite. 

Vonredni stavki se (za celite na ovoj Standard) pari~ni tekovi 
koi nastanuvaat od nastani i transakcii koi se jasno  razli~ni od 
redovnite aktivnosti na subjektot, ne se o~ekuva ~esto ili 
redovno da se povtoruvaat i se nadvor od kontrola ili vlijanie na 
subjektot. 

Finansisko sredstvo e kakvo bilo sredstvo koe pretstavuva: 

(a) pari; 

(b) dogovorno pravo da se primat pari ili drugo finansisko 
sredstvo od drug subjekt; 

(v) dogovorno pravo da se razmenat finansiski instrumenti so 
drug subjekt spored uslovi koi se potencijalno povolni; ili 

(g) instrument na glavnina (u~estvo vo sopstvenosta) na drug 
subjekt. 

Obvrski se sega{ni obvrski na subjektot koi proizleguvaat od 
minati nastani ~ie pla}awe se o~ekuva da rezultira vo odliv na 
sredstva na subjektot koi vklu~uvaat ekonomski koristi ili 
potencijalni uslugi. 

Redovni aktivnosti se site aktivnosti koi se prevzemaat od 
strana na eden subjekt kako rezultat na davawe na uslugi ili na  
trgovski aktivnosti. Redovnite aktivnosti vklu~uvaat takvi 
povrzani aktivnosti vo koi subjektot se anga`ira vo unapreduvawe 
na istite, koi se popatni ili proizleguvaat od tie aktivnosti. 

Prihod e bruto priliv na ekonomski koristi ili potencijalni 
uslugi za vreme na period na izvestuvawe koga ovie prilivi 
rezultiraat vo zgolemuvawe na neto sredstvata/akcionerskata 
glavnina, osven zgolemuvawata povrzani so vlo`uvawata na 
sopstvenicite. 

Terminite definirani vo Del 1 od ovoj Standard se koristat vo 
ovoj del na Standardot so definiranoto zna~ewe. 

Idni ekonomski koristi i potencijalni uslugi 
 



 

 

2.1.2 Sredstvata, vklu~uvaj}i gi i pariite i drugite resursi, obezbeduvaat 
na~ini subjektite da gi ostvarat svoite celi. Sredstvata koi se 
koristat za isporaka na proizvodi i uslugi vo soglasnost so celite na 
subjektot, no koi direktno ne sozdavaat pari~ni prilivi ~esto se 
opi{uvaat kako sredstva koi vklu~uvaat "potencijalni uslugi". 
Sredstvata koi se koristat za generirawe, odnosno sozdavawe na neto 
pari~ni prilivi ~esto se opi{uvaat kako sredstva koi vklu~uvaat 
"idni ekonomski koristi". Za da se opfatat site nameni za koi 
sredstvata mo`at da se koristat, vo ovoj standard se koristi terminot 
idni ekonomski koristi ili potencijalni uslugi za da se opi{e 
osnovnata karakteristika na sredstvata. 

Kontinuitet  

2.1.3 Koga se podgotvuvaat finansiski izve{tai na eden subjekt, se 
prepora~uva onie {to se odgovorni za podgotvuvawe na finansiski 
izve{tai da napravat  procenka na mo`nosta subjektot da 
prodol`i da raboti vo kontinuitet. Koga  odgovornite za 
podgotvuvawe na finansiskite izve{tai se svesni, pri praveweto 
na procenkata, za zna~ajnite neizvesnosti povrzani so nastani ili 
uslovi koi mo`at da predizvikaat zna~ajno somnevawe za mo`nosta 
na subjektot da prodol`i da dejstvuva spored principot na 
kontinuitet, toga{ se prepora~uva obelodenuvawe na tie 
neizvesnosti. 

2.1.4 Utvrduvaweto dali eden subjekt dejstvuva vo kontinuitet e 
porelevantno za poedine~nite subjekti otkolku za vladata kako 
celina. Za poedine~nite subjekti, vo procenkata dali subjektot 
dejstvuva vo kontinuitet, onie {to se odgovorni za podgotvuvawe na 
finansiskite izve{tai: 

(a) }e treba da gi zemat predvid site raspolo`ivi informacii za 
vo dogledno vreme koe }e vklu~uva, no ne i neophodno }e se 
ograni~i na dvanaeset meseci od denot na usvojuvawe na 
finansiskite izve{tai; i 

(b) treba da go zemat vo predvid {irokiot spektar na faktori koi 
vlijaat na tekovnata i na o~ekuvanata uspe{nost vo  
raboteweto, potencijalnite i najavenite  prestruktuirawa na 
organizacionite edinici, procenka na prilivite ili na 
verojatnosta za kontinuiranoto finansirawe od vladata i 
potencijalnite izvori na sredstva kako zamena na 
finansirawe, pred da bide soodvetno da se zaklu~i dali 
subjektot dejstvuva vo kontinuitet. 

2.1.5 Mo`e da postojat okolnosti koga voobi~aenite testovi za 
kontinuitetot za likvidnosta i solventnosta kakvi {to se 
primenuvaat za delovnite pretprijatija da se poka`at kako 



 

 

nepovolni, no drugi faktori da sugeriraat deka subjektot sepak 
raboti  vo kontinuitet. Na primer: 

(a) pri procenkata dali vladata dejstvuva spored principot na 
kontinuitet, mo}ta da nametne dava~ki ili danoci mo`e da im 
ovozmo`i na nekoi subjekti da se smetaat deka rabotat  vo 
kontinuitet i pokraj toa {to vo posledovatelni periodi nivnite 
pari~ni odlivi gi nadminuvaat pari~nite prilivi ; i  

(b) za poedine~en subjekt, procenkata na negovite pari~ni tekovi za 
periodot na izvestuvawe mo`e da sugerira deka subjektot nema da 
dejstvuva vo kontinuitet. Me|utoa, mo`e da postojat 
pove}egodi{ni dogovori za finansirawe so vladata {to }e 
obezbedi kontinuirano rabotewe na subjektot.  

Vonredni stavki 

2.1.6 Se prepora~uva subjektot oddelno da gi obelodeni vidot i iznosot 
na sekoja vonredna stavka. Prezentiraweto mo`e da se napravi vo 
tekstot na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi ili vo drugite 
finansiski izve{tai, ili vo bele{kite kon  finansiskite 
izve{tai. 

2.1.7 Vonrednite stavki se karakteriziraat so faktot deka proizleguvaat 
od nastani ili transakcii koi se razli~ni od redovnite aktivnosti 
na subjektot, ne se o~ekuva ~esto ili redovno da se povtoruvaat i se 
nadvor od kontrola ili vlijanie na subjektot. Spored toa, vonrednite 
stavki se retki, nevoobi~aeni i zna~ajni. 

Razli~ni od redovnite aktivnosti 
2.1.8 Dali eden nastan ili transakcija jasno se razlikuvaat od redovnite 

aktivnosti na subjektot se utvrduva spored vidot na nastanot ili 
transakcijata povrzana so aktivnostite koi redovno se izvr{uvaat od 
subjektot, a ne spored ~estotata so koja se o~ekuva takvite nastani da 
se slu~at. Eden nastan ili transakcija mo`e da bide vonredna za eden 
subjekt ili za edno nivo na vlada, no da ne bide vonredna za drug 
subjekt ili za drugo nivo na vlada, poradi razlikite pome|u nivnite 
soodvetni redovni aktivnosti. Vo kontekst na vladata kako celina 
izvestuvaweto za vonrednite stavki }e bide ekstremno retko.  

Ne se o~ekuva da se povtoruvaat vo dogledna idnina 
2.1.9 Nastanot ili transakcijata treba da bide od takov vid {to razumno ne 

bi se o~ekuvalo da se povtori vo dogledna idnina, zemaj}i gi predvid 
okolnostite vo koi raboti subjektot. Vidot na vonrednite stavki e 
takov {to tie obi~no ne bi se predvidele na po~etokot na period na 
izvestuvawe poradi toa {to ne bi bile vklu~eni vo buxetot. 



 

 

Vklu~uvaweto na edna stavka vo buxetot navestuva deka slu~uvaweto 
na stavkata e predvidlivo i poradi toa taa ne e vonredna.  

 

Nadvor od kontrola ili vlijanie na subjektot 
2.1.10 Nastanot ili transakcijata }e  bide nadvor od kontrola ili vlijanie 

na subjektot. Transakcija ili nastan se pretpostavuva deka e nadvor od 
kontrola ili vlijanie na subjektot dokolku odlukite ili opredelbite 
na subjektot normalno ne vlijaat vrz slu~uvaweto na transakcijata 
ili nastanot.    

Identifikuvawe na vonrednite stavki 
2.1.11 Dali edna stavka e ili ne e vonredna treba da se razgleduva vo 

kontekstot na operativnoto opkru`uvawe na subjektot i na nivoto na 
vladata vo ~ii  ramki  raboti subjektot. Vo dvata slu~ai se primenuva 
li~no rasuduvawe. 

2.1.12 Primeri na pari~ni tekovi povrzani so nastani ili transakcii koi 
mo`at, iako ne i neophodno, da predizvikaat pojava na vonredni 
stavki kaj nekoi subjekti od javniot sektor ili nivoa na vladata se: 

 (a) kratkoro~ni pari~ni tekovi povrzani so davawe uslugi na 
begalci kade {to potrebata za takvi uslugi bila nepredvidena vo 
po~etokot na periodot, i e nadvor od redovniot delokrug na 
aktivnostite na subjektot i von kontrola na subjektot. Dokolku 
takvite uslugi bile predvidlivi ili se slu~uvale vo pove}e od 
eden period na izvestuvawe, obi~no tie ne bi se klasificirale 
kako vonredni; i  

 (b) pari~ni tekovi povrzani so obezbeduvawe uslugi poradi prirodna 
nesre}a ili nesre}a predizvikana od lu|e, na primer, 
obezbeduvawe zasolni{te na lu|e koi gi izgubile domovite kako 
posledica na zemjotres. So cel zemjotresot da se kvalifikuva 
kako vonreden nastan bi trebalo istiot da bide so ja~ina koja 
normalno ne bi bila o~ekuvana nitu vo geografskoto podra~je vo 
koe se slu~il, nitu vo geografskoto podra~je povrzano so 
subjektot, i obezbeduvaweto na vonredni, itni uslugi ili 
obnovuvaweto na osnovnite uslugi bi trebalo da bide nadvor od 
delokrugot na redovnite aktivnosti na subjektot. Koga subjektot e 
odgovoren za obezbeduvawe pomo{ na onie koi se zasegnati so 
prirodna nesre}a, toga{ tro{ocite povrzani so ovaa aktivnost 
obi~no ne bi ja zadovolile definicijata za vonredna stavka.  

2.1.13 Restruktuirawe na aktivnosti e primer na nastan koj normalno ne bi 
bil vonreden nitu za poedine~en subjekt vo javniot sector, nitu za 
subjektot na vladata kako celina koj go vklu~uva toa vladino telo. 
Site tri kriteriumi na definicijata za vonredna stavka moraat da 



 

 

bidat zadovoleni pred da mo`e edna stavka da se klasificira kako 
vonredna. Restruktuirawe mo`e jasno da se razlikuva od redovnite 
aktivnosti na eden subjekt. Me|utoa, na nivo na vladata kako celina, 
mo`e ~esto da se slu~uva restruktuirawe. U{te pova`no 
restruktuiraweto obi~no e vo ramkite na kontrola ili vlijanie na 
subjektot na vladata kako celina. Samo vo onie okolnosti koga se 
nametnuva restruktuirawe od strana na drugo nivo na vladata ili od 
strana na nadvore{en regulativen faktor ili druga nadvore{na 
vlast, toj da mo`e da se klasificira kako nadvor od kontrola ili 
vlijanie na subjektot na vladata zemena kako celina. 

2.1.14 Prezentiraweto na vidot i iznosot na sekoja vonredna stavka mo`e da 
se pravi vo tekstot na izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi ili 
vo drugite finansiski izve{tai koi mo`at da se podgotvuvaat ili vo 
obrazlo`enijata vo tie finansiskite izve{tai. Subjektot, isto taka, 
mo`e da odlu~i da go prezentira samo vkupniot iznos na vonrednite 
stavki vo tekstot na izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi, a 
detalite da gi prezentira vo obrazlo`enijata. 

Administrirawe na  transakcii 

2.1.15 Se prepora~uva vo bele{kite kon finansiskite izve{tai 
subjektot da gi prezentira iznosot i vidot na pari~nite tekovi i 
pari~nite salda koi rezultiraat od transakciite 
administrirani od strana na subjekt kako posrednik vo ime na drugi 
koga ovie iznosi se nadvor od kontrola na subjektot.  

2.1.16 Pari~ni tekovi povrzani so transakcii administrirani od strana na 
subjektot koj raboti kako posrednik vo ime na drugi mo`e da ne 
minuvaat preku bankarska smetka kontrolirana od strana na subjektot 
koj izvestuva. Vo vakvi slu~ai, subjektot ne mo`e da gi upotrebuva, 
ili na drug na~in da ima korist od parite  koi gi administrira, za 
ostvaruvaweto na svoite celi. Ovie pari~ni tekovi ne se 
kontroliraat od strana na subjektot poradi {to ne se vklu~uvaat vo 
vkupnite zbirovi iska`ani vo tekstot na izve{tajot za pari~nite 
prilivi i odlivi ili vo drugite finansiski izve{tai koi mo`at da 
se podgotvuvaat. Me|utoa, po`elno e prezentirawe na glavnite vidovi 
na ovie transakcii po iznos i priroda bidej}i toa obezbeduva korisni 
informacii za delokrugot na aktivnosti na subjektot, i e relevantno 
za ocenuvawe na uspe{nosta na raboteweto na subjektot. 

2.1.17 Koga takvite pari~ni prilivi i odlivi minuvaat preku bankarska 
smetka kontrolirana od subjektot, tie se tretiraat kako pari~ni 
tekovi i salda na samiot subjekt i se vklopuvaat vo zbirovite 
iska`ani vo tekstot na izve{tajot na pari~nite prilivi i odlivi. 
To~kata 1.3.13(a) vo Delot 1 na ovoj Standard dozvoluva izvestuvaweto 
na takvi prilivi i odlivi da se vr{i na  neto osnova. Vo to~kite 



 

 

2.1.18 do 2.1.22 se dava upatstvo za pari~nite prilivi, odlivi i salda  
koi: 

(a) mo`at da se kontroliraat od strana na vladata ili subjekt na 
vladata i }e bidat prezentirani  vo izve{tajot za pari~ni 
prilivi i odlivi vo soglasnost so Delot 1 od ovoj Standard; i 

(b) se upravuvani transakcii koi ne }e bidat vklu~eni vo tekstot 
na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi ili vo drugite 
finansiski izve{tai koi bi mo`elo da se podgotvuvaat, i ~ie 
obelodenuvawe se  prepora~uva. 

Naplata na prihodi 
 
2.1.18 Subjektite vo javniot sektor mo`at da gi kontroliraat pariite ili 

da gi administriraat istite vo ime na vladata ili drugi vladi ili 
subjekti na vladata. Na primer, vladinoto ministerstvo nadle`no za 
odano~uvawe (ili Agencijata za naplata za prihodi) mo`e da bide 
osnovano so svoja bankarska smetka i da mu bidat dodeleni namenski 
sredstva za finansirawe na negovoto rabotewe. Raboteweto na 
ministerstvoto }e vklu~uva upravuvawe so odredeni aspekti od 
Zakonot za odano~uvawe i mo`e da opfati naplata na danoci vo ime 
na vladata. 

2.1.19 Ministerstvoto nadle`no za odano~uvawe mo`e da gi koristi 
pariite koi mu se dodeleni i da gi deponira na bankarska  smetka koja 
ja kontrolira, za ostvaruvawe na svoite operativni celi i mo`e da gi 
isklu~i drugite od upotreba ili koristewe na tie pari. Vo vakvi 
slu~ai ministerstvoto }e gi  kontrolira pariite koi mu se dodeleni 
za negova  upotreba. Me|utoa, pariite koi ministerstvoto gi 
naplatuva vo ime na vladata preku negovite aktivnosti za naplata na 
danoci obi~no se deponiraat vo opredelen vladin fond ili se 
prenesuvaat na bankarska smetka upravuvana od strana na Trezorot 
ili sli~en vladin organ. Vo vakvi okolnosti, naplatenite pari~ni 
sredstva ne mo`e da se koristat za ostvaruvawe na celite na 
ministerstvoto nadle`no za odano~uvawe ili da se preraspredelat 
poinaku spored diskrecionoto pravo na menaxmentot na 
ministerstvoto bez specifi~no soodvetno ili drugo ovlastuvawe 
dadeno od vladata ili od drugo relevantvo telo. Spored toa, 
naplatenite pari ne se kontroliraat od strana na ministerstvoto 
nadle`no za odano~uvawe i ne pretstavuvaat del od pari~nite 
prilivi ili pari~ni salda na ministerstvoto. So odluka na vladata, 
odreden del od naplatenite iznosi mo`e da se dodelat ili na drug 
na~in da se raspredelat za upotreba na ministerstvoto nadle`no za 
odano~uvawe. Me|utoa, vladinata odluka za odobruvawe na rashodite 



 

 

od sredstvata na ministerstvoto za odano~uvawe ja opredeluva 
kontrolata, a ne naplatata na pari~nite sredstva. 

2.1.20 Sli~ni okolnosti mo`at da se javat koga edna vlada, na primer 
republi~ka vlada ili lokalna uprava, naplatuva pari vo ime na druga 
vlada (kakva {to e nacionalnata vlada). Vo vakvi slu~ai, vladata 
dejstvuva kako posrednik na drugi za naplata na pari~ni sredstva. 
Pari koi se rezultat na upravuvaweto so transakcii kako posrednik 
za drugi subjekti, obi~no ne bi bile deponirani na bankarska smetka 
na posrednikot koj naplatuva i poradi toa ne bi formirale del od 
pari~nite prilivi, pari~ni odlivi i pari~nite salda na subjektot koj 
izvestuva. 

"Tranzitni" pari~ni tekovi  
 
2.1.21 Vo nekoi slu~ai postoe~kite administrativni aran`mani za  

aktivnostite za naplata na prihodi koi vladata ili vladin subjekt  gi 
prevzemaat kako posrednik za druga stranka, mo`e da predviduvat  
naplatenite pari da bidat inicijalno deponirani na bankarska 
smetka na subjektot pred da bidat preneseni na krajniot primatel. 
Pari~nite tekovi koi proizleguvaat kako posledica na ovie 
transakcii ponekoga{ se narekuvaat tranzitni pari~ni tekovi. Vo 
vakvi slu~ai, subjektot: 

(a) }e gi kontrolira pariite, koi gi naplatuva soodvetno na  
svoite mo`nosti kako posrednik, za periodot (obi~no se raboti 
za kratok period)  dodeka sredstvata se deponirani na 
bankarska smetka na subjektot pred da bidat preneseni na treti 
stranki; 

(b) obi~no }e ostvari  korist od kakva bilo kamata koja 
proizleguva od iznosite deponirani na smetkite koi nosat 
kamati pred da bidat preneseni na drugi subjekti; i 

(v) ima obvrska da gi prenese naplatenite pari na tretite strani 
vo soglasnost so zakonskite barawa ili administrativnite 
aran`mani. 

Koga pari~nite prilivi od transakciite koi se 
administrirani preminuvaat preku bankarska smetka 
kontrolirana od strana na subjektot koj izvestuva, pari~nite 
prilivi, pari~nite odlivi i pari~nite salda koi 
proizleguvaat od aktivnostite za naplata }e bidat vklu~eni vo 
izve{tajot za pari~ni  prilivi i odlivi na subjektot vo 
soglasnost so to~kata 1.3.4(a)(i) na Del 1 od ovoj Standard. Vo 
to~kata 1.3.13(a) na Delot 1 od ovoj Standard se specifira deka 
za pari~nite prilivi i odlivi koi proizleguvaat od 
transakcii so koi upravuva subjektot vo ime na drugi strani i 



 

 

koi se priznavaat vo finansiskite izve{tai, mo`e da se 
izvestuva na neto osnova. 

 

Transferni pla}awa 
 
2.1.22 Soglasno  so celite na vladata i so zakonskata regulativa ili so 

drugo ovlastuvawe, iznosite na namenskite sredstva na subjektot na 
vladata (ministerstvo, agencija ili sli~no) mo`e da vklu~at iznosi 
koi treba da se prenesat na treti strani vo vrska so, na primer, 
nadomestoci za nevrabotenost, starosni ili invalidski penzii, 
dodatoci za semejstva i drugi nadomestoci za socijalna i op{testvena 
sigurnost. Vo nekoi slu~ai ovie iznosi }e pominat preku  bankarska 
smetka kontrolirana od subjektot. Vo vakvi slu~ai subjektot }e gi 
priznae pariite  nameneti  za transfer za vreme na period na 
izvestuvawe kako pari~en priliv, iznosite transferirani  za vreme 
na toj period na izvestuvawe kako pari~ni odlivi i iznosite koi 
ostanuvaat na krajot period na izvestuvawe a }e se transferiraat vo 
idnina, subjektot }e gi priznae kako del od krajnoto  saldo na pari.  

Obelodenuvawe na glavnite grupi na pari~ni tekovi 

2.1.23 Se prepora~uva subjektot da obelodeni, bilo vo tekstot na 
izve{tajot za pari~nite prilivi i odlivi  bilo vo drugite 
finansiski izve{tai ili vo bele{kite kon tie izve{tai: 

(a) analiza na vkupnite pari~ni prilivi i odlivi od strana na 
treti strani koristej}i klasifikacija zasnovana bilo 
spored vidot na isplatite bilo spored nivnata funkcija vo 
ramkite na subjektot, kako {to e soodvetno; i 

(b) prilivi od pozajmuvawa. Pokraj toa, iznosot na 
pozajmuvawata mo`e ponatamu da se klasificira spored 
vidot i iznosot. 

2.1.24 Podklasifikacijata ~ija prezentacija se prepora~uva vo to~kata 
2.1.23(a) mo`e da se prezentira vo tekstot na izve{tajot za pari~ni 
prilivi i odlivi  vo soglasnost so barawata vo to~kite 1.3.12 i 1.3.24 
vo Delot 1 na ovoj Standard. Koga vo izve{tajot za pari~ni prilivi i 
odlivi e usvoena razli~na osnova za klasifikacija, vo to~kata 
2.1.23(a) se prepora~uvaat dopolnitelni ras~leneti prezentirawa 
bilo kako odvoen izve{taj bilo kako bele{ka. 

2.1.25 Stavkite na pari~ni prilivi i odlivi od strana na treti strani mo`e 
da bidat ponatamu podklasificirani so cel da se istaknat tro{ocite 
i nadomestocite na tro{ocite na posebnite programi, aktivnosti ili 
drugi relevantni segmenti na subjektot koj izvestuva. Se prepora~uva 



 

 

subjektot da gi prezentira ovie informacii barem na  eden od 
slednite dva na~ina. 

2.1.26 Prvata metoda ~esto se narekuva metoda po vid na odlivi. Odlivite se 
sobiraat vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi spored nivniot 
vid (na primer, kupuvawe materijali, transportni tro{oci, plati i 
nadomestoci) i ne se preraspredeluvaat pome|u razli~ni funkcii vo 
ramkite na subjektot. Kako primer za klasifikacija koristej}i ja 
metodata po vidot na odlivite mo`e da poslu`i slednovo: 

 Pari~ni odlivi Isplati od 
strana na treti 

strani 
Nadomestoci i plati (H) (H) 
Transportni tro{oci (H) (H) 
Kapitalni nabavki (H) (H) 
Tro{oci za pozajmuvawe (H) (H) 
Ostanato (H) (H) 
Vkupni odlivi (H) (H) 

 
2.1.27 Spored vtorata metoda, koja se narekuva funkcionalna metoda na 

klasifikacija, odlivite se klasificiraat spored programata ili 
celta za koja tie bile izvr{eni. Prezentiraweto ~esto obezbeduva 
porelevantni informacii za korisnicite, iako alokacijata na 
odlivite spored funkcii mo`e da bide proizvolna i mo`e da 
vklu~uva zna~ajno li~no rasuduvawe. Kako primer na funkcionalna 
klasifikacija na pari~ni odlivi mo`e da poslu`i slednovo: 

 

 Pari~ni odlivi Isplati od 
strana na treti 

strani 
Zdravstveni uslugi (H) (H) 
Obrazovni uslugi (H) (H) 
Kapitalni nabavki (H) (H) 
Tro{oci za pozajmuvawe (H) (H) 
Ostanato (H) (H) 
Vkupni odlivi (H) (H) 

 
2.1.28 Spored ovaa metoda, pari~nite odlivi povrzani so glavnite funkcii 

prevzemeni od strana na subjektot se iska`ani oddelno. Spored ovoj 
primer, subjektot vr{i funkcii povrzani so obezbeduvawe na 
zdravstveni uslugi i obrazovni uslugi. Subjektot prezentira stavki za 
pari~ni odlivi za sekoja od ovie funkcii. 

2.1.29 Se prepora~uva subjektite koi gi klasificiraat odlivite spored 
funkciite da prezentiraat dopolnitelni informacii za vidot na 



 

 

odlivite vklu~uvaj}i gi odlivite izvr{eni za plati i drugite 
nadomestoci na vrabotenite. 

2.1.30 Vo to~kata 1.3.12 od Delot 1 na ovoj Standard se bara prezentirawe na 
vkupnite pari~ni prilivi na subjektot so koi oddelno se iska`uva 
podklasifikacijata na vkupnite pari~ni prilivi koristej}i ja 
osnovata za klasifikacija koja e soodvetna na raboteweto na 
subjektot. Podklasifikacijata na pari~nite prilivi zasnovana na 
soodvetni grupi }e zavisi od goleminata, vidot i funkcijata na 
vklu~enite iznosi. Pokraj prezentiraweto na iznosot na prilivite 
od pozajmuvawata, slednata podklasifikacija mo`e isto taka da bide 
soodvetna: 

(a) prilivi od odano~uvawe (ovie mo`at ponatamu da se 
podklasificiraat spored vidovite na danocite); 

(b) prilivi od nadomestoci, kazni i licenci; 

(v) prilivi od transakcii za razmena vklu~uvaj}i gi uplatite od 
proda`ba na proizvodi i uslugi i od naplata od korisnicite 
(koga ovie se klasificiraat kako transakcii za razmena); 

(g) prilivi od grantovi, transferi ili buxetski namenski 
sredstva (mo`na e i klasifikacija spored izvorite); 

(d) prilivi od kamati i dividendi; i 

(|) prilivi od podaroci i donacii. 

Obelodenuvawe  na transakcii so povrzani strani 

2.1.31 Se prepora~uva subjektot da obelodeni vo bele{kite kon 
finansiskite izve{tai informacii bazirani na Me|unarodniot 
smetkovodstven standard vo javniot sektor MSSJS 20 
Obelodenuvawa za povrzani strani. 

2.1.32 MSSJS 20 obelodenuvawata  za povrzanite strani vo serijata na 
MSSJS na presmetkovna osnova gi definira povrzanite strani i 
drugite relevantni termini, bara prezentirawe na odnosite so 
povrzanite strani kade postoi kontrola i bara prezentirawe na 
izvesni informacii vo vrska so transakciite na povrzanite strani, 
vklu~uvaj}i gi informaciite za zbirnoto nagraduvawe na klu~niot 
personal.  

 

Obelodenuvawe na sredstvata, obvrskite i sporedba so buxetot  

2.1.33 Se prepora~uva subjektot da obelodeni vo bele{kite kon 
finansiskite izve{tai: 



 

 

(a) informacii vo vrska so sredstvata i obvrskite na subjektot; 
i 

(b) sporedba so buxetot 

2.1.34 Vladata i subjektite na vladata kontroliraat pokraj parite i drugi 
zna~ajni resursi  koi gi anga`iraat  so cel isporaka na uslugi. Tie 
isto taka, pozajmuvaat za da gi finansiraat svoite aktivnosti, pravat 
drugi dolgovi i obvrski vo tekot na nivnoto rabotewe i pravat 
dogovorni obvrski za idno tro{ewe na sredstva  za steknuvawe na 
kapitalni sredstva. Sepak, sredstvata i obvrskite nema da bidat 
prezentirani vo tekstot na izve{tajot za  pari~ni prilivi i odlivi 
ili drugite finansiski izve{tai koi bi mo`ele da se podgotvuvaat 
spored smetkovodstvoto na gotovinska  osnova. Me|utoa, vladata vodi 
evidencija za, i gi nadgleduva i upravuva so nivnite dolgovi i drugite 
obvrski i nivnite nepari~ni sredstva. Obelodenuvaweto na 
informacii vo vrska so sredstvata i obvrskite i tro{ocite za 
posebnite programi i aktivnosti }e ja podobri odgovornosta  koja se 
pottiknuva vo ovoj Standard. 

2.1.35 Se prepora~uva na subjektite koi pravat takvi obelodenuvawa da gi 
identifikuvaat sredstvata i obvrskite spored vidot, na primer po 
pat na klasificirawe na: 

(a) sredstvata kako pobaruvawa, vlo`uvawa ili nedvi`nosti, 
postrojki i oprema; i 

(b) obvrskite kako obvrski sprema dobavuva~ite, pozajmuvawa 
spored vidot ili izvorot i drugi obvrski.  

Dodeka vakvite prika`uvawa mo`e prvi~no da ne bidat seopfatni, se 
prepora~uva subjektite progresivno da gi razvivaat i da gi 
nadgraduvaat. So cel da se usoglasat so barawata vo to~kite 1.3.5 i 
1.3.37 od Delot 1 na ovoj Standard, ovie prezentirawa }e treba da se 
usoglasat so kvalitativnite karakteristiki na finansiskite 
informacii i treba da bidat opi{ani jasno i da bidat lesno 
razbirlivi. MSSJS na presmetkovnata osnova vklu~uvaj}i gi i 
MSSJS 13 Naemi, MSSJS 17 Nedvi`nosti, postrojki i oprema  i 
MSSJS 19 Rezervi, neizvesni obvrski i neizvesni sredstva mo`at da 
im dadat korisno upatstvo na subjektite za prezentirawe na 
dopolnitelni informacii vo vrska so sredstvata i obvrskite. 

Sporedba so buxetot 
 
2.1.36 Subjektite vo javniot sektor se tipi~no predmet na buxetski 

ograni~uvawa vo forma na opredeluvawe na namenski sredstva  ili 
drugi buxetski ovlastuvawa koi imaat zakonska sila preku ovlastena 
legislativa. Edna od celite na finansiskoto izvestuvawe od strana 
na subjektite vo javniot sektor e da se izvestuva dali pariite bile 



 

 

obezbedeni i upotrebeni vo soglasnost so zakonski usvoeniot buxet. 
Vo nekoi zakonodavstva ova barawe e vklu~eno vo regulativata. Vo 
ovoj Standard se prepora~uva obelodenuvawe na sporedbi na 
fakti~kite so buxetskite iznosi za periodot na izvestuvawe. 
Izvestuvaweto za sporedba so buxetot mo`e da se prezentira na 
razli~ni na~ini vklu~uvaj}i: 

(a) podgotvuvawe na bele{ki so odvoeni koloni za buxetskite iznosi 
i fakti~kite iznosi. Isto taka, zaradi kompletnost mo`e da se 
prezentira edna kolona za iska`uvawe kakvo bilo otstapuvawe od 
buxetot ili namenskite sredstva; i 

(b) izve{taj spored poedinec(i), odgovoren za podgotvuvaweto na 
finansiskite izve{tai deka buxetskite iznosi ne bile 
pre~ekoreni. Dokolku kakvi bilo buxetski iznosi ili namenski 
sredstva bile pre~ekoreni, ili bile izvr{eni isplati 
nesoodvetno bez namena ili drug oblik na odobruvawe, toga{ vo 
obrazlo`enijata mo`at da bidat obelodeneti detalite na 
relevantnata stavka vo finansiskite izve{tai. 

Konsolidirani finansiski izve{tai 

2.1.37 Se prepora~uva subjektot da obelodeni vo bele{kite kon 
finansiskite izve{tai: 

(a) del od sopstveni~koto u~estvo vo kontroliranite subjekti 
i dali toa u~estvo e vo forma na akcii, glasa~kata mo} koja ja 
poseduva (samo koga taa e razli~na od proporcionalnoto 
sopstveni~ko u~estvo);  

(b) koga e primenlivo: 

(i) ime na sekoj kontroliran subjekt vo koj kontrolniot 
subjekt poseduva sopstveni~ko u~estvo i/ili glasa~ki 
prava od 50% ili pomalku zaedno so objasnuvawe kakva 
kontrola postoi; i 

(ii) naziv na sekoj subjekt vo koj se poseduva sopstveni~ko 
u~estvo pove}e od 50%, no koj  ne e kontroliran subjekt, 
zaedno so objasnuvawe zo{to ne postoi kontrola; i 

(v) opis na koristenata metoda vo odvoenite finansiski 
izve{tai na kontrolniot subjekt za da se opfatat 
kontroliranite subjekti.  

2.1.38 Kontrolniot subjekt koj ne prezentira konsolidiran izve{taj za 
pari~nite uplati i isplati se prepora~uva da gi obelodeni 
pri~inite zo{to konsolidiranite finansiski izve{tai ne se 
prezentirani zaedno so osnovite spored koi bile opfateni 
kontroliranite subjekti vo odvoenite finansiski izve{tai. Isto 
taka, se prepora~uva kontrolniot subjekt koj gi objavuva 



 

 

konsolidiranite finansiski izve{tai, da go objavi imeto i 
glavnata adresa na kontroliraniot subjekt. 2.1.39 Vo to~kata 
1.6.20(b) od Delot 1 na ovoj Standard se bara da se navedat pri~inite 
za nekonsolidacija na kontroliraniot subjekt. Vo to~kite 1.6.7 i 1.6.8 
na Delot 1 od ovoj Standard isto taka, se obezbeduva deka kontrolniot 
subjekt koj  e i samiot vo celosna sopstvenost na drug subjekt ili 
kontrolen subjekt koj e vo sopstvenost na vladata, no mal del 
sopstveni~ko u~estvo poseduva i privatniot sektor, ne treba da 
prezentira konsolidirani finansiski izve{tai. Vo vakvi slu~ai, se 
prepora~uva prezentirawe na informacii spored to~kata 2.1.38.  

 

Steknuvawe i otu|uvawe na kontrolirani subjekti i drugi operativni 
edinici 
 
2.1.40 Se prepora~uva subjektot da gi prezentira zbirnite pari~ni 

tekovi koi proizleguvaat od steknuvawe i od otu|uvawe na 
kontrolirani subjekti i drugi operativni edinici. 

2.1.41 Se preora~uva subjektot vo bele{kite kon  finansiskite 
izve{tai,  a vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto kako na 
kontrolirani subjekti taka i na drugite operativni edinici vo 
tekot na periodot na izvestuvawe zbirno da gi prezentira 
slednive podatoci: 

 (a) vkupnata nabavka ili naplateno otu|uvawe (vklu~uvaj}i pari 
ili drugi sredstva); 

 (b) del od nabavkata ili naplatenoto otu|uvawe so pari; i 

 (v) iznosot na pari vo kontroliraniot subjekt ili steknatata 
ili otu|entaa operativna edinica.  

2.1.42 Oddelnoto prezentirawe na efektite od pari~nite tekovi od 
steknuvawe i otu|uvawe na kontrolirani subjekti i drugi 
aktivnosti, zaedno so odvoeno obelodenuvawe na iznosite na 
sredstvata i obvrskite steknati ili otu|eni, pomaga da se 
razlikuvaat ovie pari~ni tekovi od pari~nite prilivi i odlivi koi 
proizleguvaat od drugi aktivnosti na subjektot. Za da im ovozmo`i 
na korisnicite da gi identifikuvaat efektite od steknuvawata i 
otu|uvawata, efektite na pari~nite tekovi od otu|uvawata ne treba 
da se odzemat od onie na steknuvawata.  

2.1.43 Zbirniot iznos na platenite ili primenite pari koi proizleguvaat 
od  nabavka ili naplatena proda`ba, se iska`uvaat netirano vo 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi. 



 

 

2.1.44 Vo to~kata 2.1.33 se prepora~uva obelodenuvawe na sredstvata i 
obvrskite na subjektot. Sredstvata i obvrskite osven pariite na 
kontroliraniot subjekt ili operativnata edinica, steknati ili 
otu|eni, mo`at isto taka odvoeno da se prezentiraat, sumirani po 
sekoja glavna kategorija. Vo soglasnost so baraweto vo to~kata 1.3.37 
vo Delot 1 na ovoj Standard, koga se pravi takvo obelodenuvawe, 
sredstvata i obvrskite treba jasno da se identifikuvaat i da se 
objasni osnovata na koja tie se priznaeni i mereni.   

Zaedni~ki vlo`uvawa 

2.1.45 Se prepora~uva subjektot da gi gi obelodeni   zaedni~kite 
vlo`uvawa koi se neophodni za objektivno prezentirawe na 
pari~nite prilivi i odlivi na subjektot za vreme na periodot na 
izvestuvawe i pari~nite salda pod datumot na  izvestuvawe. 

2.1.46 Mnogu subjekti vo javniot sektor pravat zaedni~ki vlo`uvawa za da 
prevzemaat razni aktivnosti. Vidot na ovie aktivnosti se dvi`i od 
komercijalni pretpriemni{tva do davawe uslugi na zaednicata bez 
nadomestok. Uslovite za zaedni~koto vlo`uvawe se utvrdeni so 
dogovor ili drug obvrzuva~ki aran`man i obi~no gi specificiraat 
po~etnite vlo`uvawa na sekoj u~esnik vo zaedni~koto vlo`uvawe i 
u~estvata vo prihodite ili drugite koristi (dokolku ima) i  
rashodite na sekoj u~esnik vo zaedni~koto vlo`uvawe. Subjektite koi 
izvestuvaat na gotovinska osnova obi~no }e gi izvestuvaat: 

(a) kako pari~ni odlivi, pariite potro{eni vo steknuvawe na 
u~estvo vo zaedni~koto vlo`uvawe i vo tekovnoto rabotewe na 
zaedni~koto vlo`uvawe; i 

(b) kako pari~ni prilivi, pariite primeni od zaedni~koto 
vlo`uvawe. 

Obelodenuvawata vo vrska so zaedni~kite vlo`uvawa mo`e da vklu~at 
spisok i opis na u~estvata vo zna~ajnite zaedni~ki vlo`uvawa. 
Me|unarodniot smetkovodstven standard vo javniot sektor MSSJS 8 
Finansisko izvestuvawe za u~estvoto vo zaedni~ki vlo`uvawa vo 
serii na presmetkovna osnova na MSSJS, dava upatstvo za razli~nite 
formi i strukturi na  zaedni~kite vlo`uvawa i dopolnitelni 
obelodenuvawa  koi mo`at da se napravat. 

Finansisko izvestuvawe vo hiperinflatorni ekonomii 

2.1.47 Vo edna hiperinflatorna ekonomija ne e korisno prezentirawe na 
finansiskite izve{tai vo lokalna valuta bez povtorni presmetki 
na iznosite prezentirani vo ovie izve{tai. Vo takvi uslovi 
parite ja gubat kupovnata mo} so takva brzina i stapka {to 
sporedbata na iznosite na transakciite i drugite nastani koi se 



 

 

slu~ile vo razli~no vreme, ~estopati duri i vo ramkite na istiot 
smetkovodstven period mo`e da dovede do zabluda.    

2.1.48 Vo ovoj Standard ne se identifikuva nekoja apsolutna stapka spored 
koja se smeta deka raste hiperinflacijata. Pra{awe e na procenka 
koga povtornoto presmetuvawe na iznosite na finansiskite izve{tai 
vo soglasnost so preporakite vo ovoj Standard stanuva neophodno. Na 
sostojba od hiperinflacijata uka`uvaat karakteristikite na 
ekonomsko opkru`uvawe vo zemjata koe go vklu~uva, no ne se 
ograni~uva na slednoto: 

(a) naselenieto pretpo~ituva da go ~uva svojot imot  vo 
nemonetarni sredstva ili vo relativno stabilna stranska 
valuta. Iznosite zadr`ani vo doma{nata valuta vedna{ se 
vlo`uvaat za da se odr`uva kupovnata mo}; 

(b) naselenieto ne gi presmetuva monetarnite iznosi vo doma{na 
valuta, tuku vo relativno stabilna stranska valuta. Cenite 
mo`at da se opredeluvaat vo taa valuta;  

(v) proda`bi i kupuvawa na kredit se vr{at po ceni koi gi 
kompenziraat o~ekuvanite zagubi na kupovnata mo} za vreme na 
periodot na kreditirawe duri i koga toj period e kratok. 

(g) kamatnite stapki, platite i cenite se povrzani so indeksot na 
ceni; i 

(d) kumulativnata stapka na inflacija vo tekot na tri godini 
dostignuva ili nadminuva 100%. 

Povtorno presmetuvawe na iznosite vo finansiskite izve{tai  
 
2.1.49 Subjektot koj izvestuva vo valuta na hiperinfaltornata 

ekonomija se prepora~uva da: 

(a) napravi povtorna presmetka na iznosite vo  svojot izve{taj za 
pari~ni prilivi i odlivi i vo drugite finansiski izve{tai vo 
tekovna merna edinica na datumot na izvestuvawe; 

(b) napravi povtorna presmetka na  sporedbenite informacii od 
prethodniot period i sekoja informacija vo vrska so 
porane{nite periodi vo tekovna merna edinica na datumot na 
izvestuvawe; i 

(v) go koristi op{tiot indeks na ceni koj gi reflektira 
promenite na op{tata kupovna mo}. Po`elno e site subjekti 
koi izvestuvaat vo valuta na ista ekonomija da koristat ist 
indeks.  

2.1.50 Se prepora~uva subjektot da go prika`e slednovo: 

(a) faktot deka izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi i drugite 
finansiski izve{tai i soodvetnite cifri vo prethodniot 



 

 

period bile povtorno presmetuvani za promenite vo op{tata 
kupovna mo} na valutata na izvestuvawe i kako rezultat se 
iska`ani vo tekovnata merna edinica na datumot na 
izvestuvawe; i  

(b) nivoto na indeksot na ceni na datumot na izvestuvawe i 
dvi`eweto na indeksot za vreme na tekovniot i na prethodnite 
periodi na izvestuvawe.  

2.1.51 Vo tekot na vremeto cenite se menuvaat kako rezultat na razni  
politi~ki, ekonomski i socijalni sili. Odredeni sili kakvi {to se 
promenite vo ponudata, pobaruva~kata i tehnolo{kite promeni 
mo`at da dovedat do zna~itelno zgolemuvawe ili namaluvawe  na 
poedine~nite ceni  nezavisno edna od druga. Pokraj toa, op{tite 
eknomski sili mo`at da rezultiraat vo promeni na op{toto nivo na 
cenite, pa ottamu i vo op{tata kupovna mo} na parite. 

2.1.52 Vo hiperinflatorna ekonomija, korisnosta na finansiskite 
izve{tai zna~itelno se zgolemuva dokolku tie se izrazeni vo tekovna 
merna edinica na datumot na izvestuvawe. Kako rezultat na toa, se 
prepora~uvaat postapkite i prika`uvawata navedeni vo to~kite 
2.1.49 i 2.1.50. Prezentiraweto na ovie informacii se prepora~uva 
kako osnovno prezentirawe namesto kako dodatok na finansiskite 
izve{tai vo koi iznosite ne se povtorno presmetani. Ne e po`elno 
oddelno prezentirawe na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi i 
drugite finansiski izve{tai pred iznosite vo niv  da bidat povtorno 
presmetani. 

2.1.53 Site stavki vo izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi treba da bidat 
izrazeni vo tekovna edinica na datumot na izvestuvawe. Poradi toa, 
iznosite vklu~uvaj}i gi i site isplati od strana na treti stranki 
prika`ani vo tekstot na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi ili 
vo drugite finansiski izve{tai, treba da bidat povtorno presmetani 
so primena na promenata vo op{tiot indeks na cenite na datumot koga 
prilivite i odlivite  bile prvi~no evidentirani.  

2.1.54 Mnogu subjekti vo javniot sektor vo nivnite finansiski izve{tai 
vklu~uvaat soodvetni buxetski informacii, za da se olesni 
sporedbata so buxetot. Vo vakvi slu~ai ovoj Standard prepora~uva 
povtorno presmetuvawe na iznosite sodr`ani vo buxetskite 
informacii vo soglasnost so ovoj Standard.  

Sporedbeni informacii 
 
2.1.55 Za da bidat zna~ajni sporedbite so prethodnite periodi, iznosite na 

sporedbenite informacii za prethodniot period na izvestuvawe 
treba da bidat povtorno presmetani so primena na op{tiot indeks na 
ceni, taka {to sporedbenite finansiski izve{tai se prezentiraat vo 



 

 

vo merna edinica {to va`i na krajot na period na izvestuvawe. 
Informaciite koi se prezentiraat vo vrska so prethodnite periodi 
isto taka, se izrazuvaat vo merna edinica {to va`i na krajot na 
periodot na  izvestuvawe.  

Konsolidirani finansiski izve{tai 
 
2.1.56 Kontrolen subjekt koj izvestuva vo valuta na hiperinflatornata 

ekonomija mo`e da ima kontrolirani subjekti koi isto taka 
izvestuvaat vo valuta na hiperinflatorni ekonomii. Dokolku 
izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi  i drugite finansiski 
izve{tai treba da bidat podgotveni na konzistentna osnova, iznosite 
vo finansiskite izve{tai na sekoj takov kontroliran subjekt treba 
povtorno da se presmetuvaat so primena na op{tiot indeks na ceni vo 
zemjata vo ~ija valuta toj subjekt izvestuva pred tie da bidat vklu~eni 
vo konsolidiranite finansiski izve{tai izdadeni od strana na 
negoviot kontrolen subjekt. Koga takviot kontroliran subjekt e 
stranski kontroliran subjekt, negovite finansiski izve{tai so 
povtorno presmetuvani iznosi se preveduvaat spored zaklu~ni 
kursevi.   

2.1.57 Dokolku se konsolidiraat finansiski izve{tai so razli~ni datumi 
na izvestuvawe  site stavki, bilo nemonetarni bilo monetarni, treba 
povtorno da se presmetat vo merna edinica {to se primenuva na 
datumot na konsolidiraniot finansiski izve{taj.  

Izbor i upotreba na op{t indeks na ceni 
 
2.1.58 Povtorno presmetuvawe na iznosite vo finansiskite izve{tai vo 

soglasnost so pristapot {to se prepora~uva so ovoj Standard bara 
upotreba na op{t indeks na ceni koj gi reflektira promenite vo 
op{tata kupovna mo}. Po`elno e site subjekti koi izvestuvaat vo 
valuta na ista ekonomija da koristat ist indeks.  

2.1.59 So prezentirawata {to se prepora~uvaat so ovoj Standard se 
nastojuva da se pojasni osnovata za spravuvawe so efektite na 
hiperinflacijata vo finansiskite izve{tai. Isto taka, celta e so 
niv da se obezbedat drugi informacii neophodni za pravilno 
razbirawe na osnovata na dobienite iznosi.  



 

 

2.2 Vladi i drugi subjekti vo javniot sektor koi imaat 
namera da preminat kon smetkovodstvo na presmetkovna 
osnova  
 

Prezentirawe na izve{taj za pari~ni prilivi i odlivi 

2.2.1 Subjekt koj ima namera da premine kon smetkovodstvoto na 
presmetkovna osnova se prepora~uva da prezentira izve{taj za 
pari~ni prilivi i odlivi na ist obrzec kakov {to se bara spored 
Me|unarodniot smetkovodstven standard vo javniot sektor 
MSSJS 2 Izve{taj za pari~ni tekovi. 

2.2.2 Vo MSSJS 2 Izve{taj za pari~ni tekovi dadeno e upatstvo za 
klasificirawe na pari~nite tekovi na operativni, finansiski i 
vlo`uva~ki, i vklu~uva barawa za podgotvuvawe na izve{taj za 
pari~ni tekovi so koi za ovie grupi se izvestuva odvoeno vo tekstot 
na izve{tajot. Vo Prilogot 3 e vklu~eno rezime na klu~nite aspekti 
na MSSJS 2 i upatstvo za nivnata primena za finansiskoto 
izvestuvawe spored Standardot. Vo Delot 2 na ovoj Standard se 
prepora~uva prezentirawe na informacii pokraj onie spored MSSJS 
2. Subjektite koi go usvoile formatot od MSSJS 2 za prezentirawe 
na izve{taj za pari~ni prilivi i odlivi  isto taka se prepora~uva  da 
pravat dopolnitelni obelodenuvawa identifikuvani vo Delot 2 na 
ovoj Standard. 

Delokrug na konsolidiranite izve{tai - isklu~uvawa od 
ekonomskiot subjekt 

2.2.3 Koga subjektot ja usvojuva presmetkovnata osnova vo smetkovodstvoto 
vo soglasnost so MSSJS na presmetkovna osnova, toj ne gi 
konsolidira subjektite koi vremeno gi kontrolira, bidej}i 
kontroliraniot subjekt e steknat i se ~uva isklu~ivo so cel za 
otu|uvawe vo bliska idnina. Vremena kontrola postoi koga na primer, 
nacionalnata vlada ima namera da go prenese svoeto u~estvo na nekoj 
kontroliran subjekt na lokalnata uprava.  

2.2.4 Vo Delot 1 na ovoj Standard ne se predviduva vakvite subjekti da 
bidat isklu~eni od konsolidiranite finansiski izve{tai 
podgotveni spored smetkovodstvo na gotovinska osnova bidej}i: 

(a) pariite na vremeno kontroliraniot subjekt mo`e da se 
upotrebuvaat za ostvaruvawe na korist na ekonomskiot subjekt 
za vreme na periodot na vremenata kontrola; i 



 

 

(b) potencijalnite slo`eni prilagoduvawa vo konsolidacijata koi 
bi bile neophodni spored presmetkovnata osnova, ne bi se 
javile spored gotovinska osnova.  

2.2.5 Za da ova izemawe od konsolidacija se primenuva spored MSSJS na 
presmetkovna osnova, kontrolniot subjekt mora jasno so formalen 
plan da se obvrze da go prodade, ili pove}e da ne go kontrolira 
subjektot koj e predmet na vremena kontrola. Za da se primeni ova 
izemawe za pove}e od eden posledovatelni datumi na izvestuvawe, 
kontrolniot subjektot  mora da poka`e cvrsta namera da go prodade, 
ili pove}e da ne kontrolira, subjekt koj e predmet na vremena 
kontrola. Subjektot e jasno obvrzan da go prodade, ili pove}e da ne 
kontrolira drugiot subjekt koga toj ima formalen plan toa da go 
napravi i nema realni mo`nosti da se  povle~e od toj plan.  

2.2.6 Subjektite koi se podgotvuvaat da preminat kon presmetkovna osnova 
treba da bidat svesni za ovie razliki vo barawata za konsolidacija 
spored MSSJS na presmetkovna osnova i na gotovinska osnova i da 
utvrdat dali kontrolata e vremena za site kontrolirani subjekti 
vklu~eni vo konsolidiraniot izve{taj za pari~ni prilivi i odlivi. 



 

 

PRILOG 2 - Ilustracija na odredeni prika`uvawa prepora~ani vo 
Delot 2 od Standardot  
Ovoj Prilog e samo ilustrativen. Negovata celta e da ja ilustrira pri~inata 
za dadenite preporaki i  da pomogne vo pojasnuvaweto na nivnoto zna~ewe.  

Izvadok od  obrazlo`enijata na  finansiskite izve{tai na Subjektot ABV 

Upravuvani transakcii (to~ka 2.1.15) 

Upravuvanite transakcii gi opfa}aat pari~nite tekovi koi rezultiraat od 
upravuvani transakcii od strana na subjektot kako posrednik vo ime na vladata i 
na odredeni  vladini tela. Site pari~ni sredstva koi subjektot gi naplatuva vo 
ramki na svoite mo`nosti kako posrednik se dodavaat na sredstvata na 
konsolidirani prihodi i/ili se deponiraat na smetka na specijalen fond (naziv na 
smetkata), dokoklu e soodvetno. Ovie smetki ne se kontroliraat od strana na 
subjektot i subjektot ne mo`e da gi koristi deponiranite pari~ni sredstva bez 
posebno ovlastuvawe od strana na relevantno vladino telo.  

(vo iljadi edinici na 
valutata) 

Vid na transakcijata 200H 200H-1 

Naplateni pari~ni 
sredstva vo ime na  

Izvr{nata/Crown 
Agencijata EF 
 
 

Pari~ni sredstva 
preneseni na soodvetni 
subjekti 

 
 
Naplateni danoci 
Naplatena provizija od 
komunalni uslugi 

 
 

H 
 

H 

 
 
 
 

H 
 

(H) 

 
 

H 
 

H 

 
 
 
 

H 
 

(H)

   -  - 
 
Transakcii na povrzanite stranki (to~ka 2.1.31) 

Glavniot menaxerski tim (kako {to e definiran vo me|unarodniot smetkovodstven 
standard za javniot sektor MSSJS 20 Prezentirawa na povrzani stranki) na 
subjektot ABV se ministerot, ~lenovite na upravniot organ i ~lenovite na 
rakovodnata menaxerska grupa. Upravniot organ  se sostoi od ~lenovi imenuvani 
od vladata A. Glavniot rakovoden funkcioner i glavniot finansiski funkcioner 
prisustvuvaat na sostanocite na upravniot organ, no ne se negovi ~lenovi. 
Ministerot ne dobiva plata od strana na subjektot ABV. Zbirniot iznos za plati 
na  ~lenovite na upravniot organ i brojot na ~lenovite utvrdeni vrz osnova na 
ekvivalentno polno rabotno vreme koi se pla}aat vo ramkite na ovaa kategorija se 

Zbiren iznos na plati                        AH milioni 
Broj na lica                          AU lica 



 

 

Rakovodnata menaxerska grupa se sostoi od glavniot izvr{en funkcioner na 
subjektot, glavniot finansiski funkcioner i rakovoditeli na oddeli. Zbirniot 
iznos na plati na ~lenovite na rakovodnata menaxerska grupa i brojot na 
menaxerite utvrdeni vrz osnova na ekvivalentno polno rabotno vreme koi se 
pla}aat vo ramkite na ovaa kategorija se: 

Zbiren iznos na plati                                   AP milioni 
Broj na lica                          AK lica 

Izvadok od  obrazlo`enijata na finansiskite izve{tai na vladata H 

Sredstva i obvrski (to~ka 2.1.33(a)) 

Nedvi`nosti, postrojki i oprema 

Vladata go zapo~nala procesot na identifikuvawe i vrednuvawe na glavnite grupi 
na nejzinite nedvi`nosti, postrojki i oprema. Sredstvata se iska`ani spored 
nabavnata vrednost ili procenka. Procenkata e izvr{ena od strana na nezavisen 
profesionalen procenitel. Osnovata koristena za procenka na sekoja grupa na 
sredstva e kako {to sleduva: 

Postrojki i oprema  Nabavna vrednost 
Zemja     Tekovna vrednost 
Zgradi    Nabavna vrednost ili pazarna vrednost 

 

(Izvadok od obrazlo`enijata vo finansiskite izve{tai na vladata H: Sredstva 
i obvrski (to~ka 2.1.33(a) prodol`uva) - 

(vo iljadi edinici na valutata) 200H 200H-1 
Postrojki i oprema H H 
Zemja i zgradi   

Nedvi`nosti vo ramki na gradskite ograni~uvawa H H 
Zgradi spored nabavna vrednost H H 
Zgradi spored procenka H H 

 H H 
   
 
Pozajmuvawa 

Spisokot na pozajmuvawata na vladata se navedeni podolu: 

(vo iljadi edinici na valutata) 200H 200H-1 
Saldo na po~etokot na godinata H H 
   
PRINOSI   

Doma{ni komercijalni institucii H H 
Nadvore{ni komercijalni institucii H H 
Banki za razvoj i sli~ni agencii za davawe na zaemi H H 



 

 

Vkupno pozajmuvawa H H 
   
OTPLATI   

Doma{ni komercijalni institucii (H) (H) 
Nadvore{ni komercijalni institucii (H) (H) 
Banki za razvoj i sli~ni agencii za davawe na zaemi (H) (H) 

Vkupno otplati (H) (H) 
   
Saldo na krajot na godinata H H 
   
 

 

 

 

 



 

 

(Izvadok od obrazlo`enijata vo finansiskite izve{tai na Vladata H, 
prodol`uva) 

Sporedba so buxetot (to~ka 2.1.33(b)) 

(vo iljadi edinici na valutata) Fakti~ki Planirano 
so Buxetot 

Razlika 

PRILIVI       
Danoci       

Danoci od dobivka H  H  H  
Danok na dodadena vrednost  H  H  (H)  
Danok za nedvi`nosti H  H  H  
Drugi danoci H  H  (H)  
  H  H  H 
       

Dogovori za pomo{       
Me|unarodni agencii H  H  -  
Drugi grantovi i pomo{ H  H  -  

  H  H  - 
       

Pozajmuvawa       
Prinosi od pozajmuvawa   H  H  (H)
       

Kapitalni prilivi       
Prinosi od otu|uvawe na 

postrojki i oprema  
  

H 
  

H 
  

H 
       

Trgovski aktivnosti       
Prilivi od trgovski aktivnosti   H  H  H 

       
Drugi prilivi  H  H  H 

Vkupno prilivi  H  H  H 
       
 ODLIVI       

Rabotewe       
Namenini, plati i pridonesi na 

vrabotenite 
 

(H)
  

(H) 
  

(H)
 

Materijali i potro{uva~ka   (H)  (H)  (H)  
  (H)  (H)  (H)
       

Transferi       
Grantovi (H)  (H)  -  
Drugi transferi (H)  (H)  -  

  (H)  (H)  - 
Kapitalni rashodi       

Kupuvawe/izgradba na postrojki i 
oprema 

(H)  (H)  (H)  

Kupuvawe na finansiski 
instrumenti  

(H)  (H)  -  

  (H)  (H)  (H)



 

 

       
Zaemi i otplata na kamati       

Otplata na pozajmuvawe (H)  (H)  -  
Isplata na kamati   (H)  (H)  -  

  (H)  (H)  - 
Drugi odlivi  (H)  (H)  H 

Vkupno odlivi  (H)  (H)  (H)
       
NETO PRILIVI/(ODLIVI)  H  H  H 
       

 

Izvadok od obrazlo`enijata vo finansiskite izve{tai na Subjektot 
XYZ 
Kontrolirani subjekti (to~ki 2.1.37, 2.1.40 i 2.1.41)  

Subjektot XYZ ima mo} da upravuva so finansiskite i operativnite 
politiki za da ostvaruva korist od aktivnostite na drugi subjekti. Tie se 
kontrolirani subjekti. Site kontrolirani subjekti se vklu~eni vo 
konsolidiranite finansiski izve{tai. (Vo to~kata 1.6.20(a) vo Delot 1 
na ovoj Standard se bara da se prika`e spisokot na zna~ajnite 
kontrolirani subjekti). 

Kontrolata na vladinite subjekti proizleguva od statut ili druga 
zakonska regulativa. Kontrolata na dr`avnite delovni pretprijatija 
proizleguva od statutot, a vo slu~ajot na Pretprijatieto V i G 
proizleguva od sopstvenoto u~estvo. Subjektot XYZ ja odr`uva 
kontrolata preku zakonsko ovlastuvawe iako pogolemiot del od 
akcionerskiot kapital na Pretprijatieto D e prodadeno na privatni 
vlo`uva~i.  

Pretprijatie Sopstveno u~estvo (%) Glsa~ka mo} (%)
Pretprijatie D HH HH 
 
Steknuvawe na kontrolirani subjekti operativni edinici 

Naziv na 
steknatite 

pretprijatija 

Del na 
steknati 
akcii %

Naplata na 
kupuvaweto 
(vo iljadi 
edinici na 
valutata)  

Gotovinski del 
na naplatata za 

nabavka (vo 
iljadi edinici 

na valutata) 

Pari~no 
saldo 

steknato  
(vo iljadi 
edinici na 
valutata) 

Pretprijatie V HH H H H 
Pretprijatie G HH H H H 
  H H H 
     

 

 

 



 

 

(Izvadok od obrazlo`enijata vo finansiskite izve{tai na Subjektot 
XYZ, prodol`uva) 

Otu|uvawe na kontrolirani subjekti i drugi operativni edinici 

Naziv na otu|enite 
pretprijatija 

Del na 
otu|eni 
akcii %

Naplata na 
otu|uvaweto 

(vo iljadi 
edinici na 
valutata)  

Gotovinski 
del na otu|-
uvaweto (vo 

iljadi edinici 
na valutata) 

Pari~no 
saldo na 

otu|uva-weto 
(vo iljadi 
edinici na 
valutata) 

Pretprijatie \ HH H H H 
 
Zna~ajni zaedni~ki vlo`uvawa (to~ka 2.1.45) 

U~estvo vo 
proizvodstvoto   

Ime na 
zaedni~koto 
vlo`uvawe 

 
 

Glavna aktivnost 200H  
% 

200H-1  
% 

Regionalen 
odbor za voda  

 
Snabduvawe so voda 

 
HH 

 
HH 

Regionalen 
odbor za struja 

Snabduvawe so 
komunalni uslugi 

 
HH 

 
HH 

    
 

 



 

 

PRILOG 3 -Prezentirawe na izve{taj za pari~ni prilivi i 
odlivi vo obrazec koj se bara spored MSSJS 2 Izve{taj za 
pari~nite tekovi   
 
Vo to~kata 2.2.1 na Delot 2 na ovoj Standard se prepora~uva subjektot 
koj ima namera da premine kon smetkovodstvo na presmetkovna osnova da 
prezentira izve{taj za pari~ni prilivi i odlivi na ist obrazec kakov 
{to se bara vo MSSJS 2 Izve{taj za pari~nite tekovi. MSSJS 2 se 
primenuva od strana na subjekt koj izvestuva spored smetkovodstvo na 
presmetkovna osnova vo soglasnost so Me|unarodnite smetkovodstveni 
standardi vo javniot sektor.  

Vo ovoj prilog se dava rezime na klu~nite aspekti na MSSJS 2 i 
upatstvo za nivnata primena vo finansiskoto izvestuvawe spored 
smetkovodstvo na gotovinska osnova kako {to se bara spored ovoj 
Standard. Subjektite koi imaat namera da prezentiraat izve{taj za 
pari~ni prilivi i odlivi vo soglasnost so barawata vo MSSJS 2 se 
dodeka toa e soodvetno  }e treba da se povikaat na toj MSSJS.   

Prezentirawe na obrazecot koj se bara spored MSSJS 2 Izve{taj za 
pari~nite tekovi  

1. Vo MSSJS 2 Izve{taj za pari~nite tekovi se bara subjektot koj 
podgotvuva i prezentira finansiski izve{tai spored 
smetkovodstvo na presmetkovna osnova  da podgotvuva Izve{taj za 
pari~ni tekovi so koj se izvestuva za pari~nite tekovi za vreme na 
periodot na izvestuvawe, klasificirani kako operativni, 
vlo`uva~ki i finansiski aktivnosti, koi {to se definirani 
podolu: 

Definicii 

2. Finansiski aktivnosti se aktivnosti koi rezultiraat vo promeni 
na goleminata i sostavot na uplateniot kapital i pozajmuvawata 
na subjektot.  

Vlo`uva~ki aktivnosti se steknuvawe i otu|uvawe na dolgoro~ni 
sredstva i drugi vlo`uvawa koi ne se vklu~eni vo ekvivalenti.  

Operativni aktivnosti se aktivnosti koi ne se nitu vlo`uva~ki 
nitu finansiski aktivnosti.  

Delovi na finansiski izve{tai 

3. Pri prezentiraweto na izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi vo 
ovoj format mo`e da bide neophodno da se klasificiraat pari~nite 
tekovi koi proizleguvaat od edna  transakcija na razli~ni na~ini. 
(Izrazot izve{taj za pari~ni tekovi se koristi vo preostanatiot del 
na ovoj Prilog za izve{tajot za pari~ni prilivi i odlivi 
prezentiran na ist obrazec kako i obrazecot koj se bara spored 
MSSJS 2). Na primer, koga pari~nata otplata na eden zaem vklu~uva 
kamata i kapital, kamatata mo`e da se klasificira kako operativna 
aktivnost, a kapitalot mo`e da se klasificira kako finansiska 



 

 

aktivnost. Subjektot koj prezentira informacii so izve{taj za 
pari~ni tekovi gi prezentira pari~nite tekovi od operativni, 
vlo`uva~ki i finansiski aktivnosti na na~in koj e najsoodveten na 
negovite aktivnosti.  

4. Izve{tajot za pari~nite tekovi }e gi vklu~i stavkite koi gi 
prezentirat slednite iznosi: 

(a) vkupnite prilivi od operativnite aktivnosti; 

(b) vkupnite odlivi od operativnite aktivnosti; 

(v) neto pari~ni tekovi od operativnite aktivnosti; 

(g) neto pari~ni tekovi od vlo`uva~kite aktivnosti; 

(d) neto pari~ni tekovi od finansiskite aktivnosti; 

(|) po~etni i zavr{ni salda na pari; 

(e) neto zgolemuvawe ili namaluvawe na pariite. 

Dopolnitelni stavki i podzbirovi }e se prezentiraat, isto taka vo 
tekstot na izve{tajot koga takvoto prezentirawe e neophodno za 
objektivno prezentirawe na pari~nite tekovi na subjektot.   

5. Subjektot }e gi prezentira vo tekstot na izve{tajot za pari~nite 
tekovi ili vo obrazlo`enijata: 

(a) glavnite grupi na bruto pari~nite prilivi i bruto pari~nite 
odlivi koi proizleguvaat od operativni, vlo`uva~ki i finansiski 
aktivnosti, osven do visinata do koja vo to~kata 1.3.13 na Delot 1 
vo ovoj Standard se dozvoluva izvestuvawe na neto osnova; 

(b) podklasifikacijata na vkupnite pari~ni prilivi od raboteweto 
na na~in soodveten na raboteweto na subjektot; i 

(v) analiza na odlivite za operativnite aktivnosti koristej}i 
klasifikacija zasnovana bilo na vidot na odlivite bilo na 
nivnata funkcija vo ramkite na subjektot, kako {to e soodvetno. 

Posebno prika`uvawe na odlivite napraveni za steknuvawe na 
kapital i za kamata i dividendi e isto taka konzistentno so barawata 
vo MSSJS 2. 

6. Obelodenuvawe na informacii vo vrska so pra{awa kakvi {to se 
dali pariite dobieni od danoci, kazni, taksi (operativni 
aktivnosti), proda`ba na kapitalni sredstva (vlo`uva~ki 
aktivnosti) i/ili pozajmuvawa (finansiski aktivnosti) i dali tie se 
potro{eni za da se podmirat operativnite tro{oci za steknuvawe na 
kapitalni sredstva (vlo`uva~ki aktivnosti) ili za otplata na dolg 
(finansiski aktivnosti) }e ja unapredi transparentnosta i 
ot~etnosta od finansiskite izve{tai. Isto taka, ovie prika`uvawa, 
}e doprinesat za pravewe na analizi i procenki za tekovnite pari~ni 
izvori na sredstva i na potencijalnite izvori, kako i za odr`livosta 
na idnite pari~ni prilivi, zasnovani na kvalitetni informacii. 
Spored toa, so ovoj Standard e prepora~livo site subjekti da gi 
obelodenat ovie informacii vo finansiskite izve{tai i/ili vo 
soodvetnite bele{ki . 



 

 

Operativni aktivnosti 

7. Iznosot na neto pari~nite tekovi koi proizleguvaat od operativni 
aktivnosti e klu~en pokazatel za stepenot na finansirawe na 
raboteweto na subjektot: 

(a) po pat na danoci (direktno i indirektno); i 

(b) od primateli na proizvodi i uslugi obezbedeni od strana na 
subjektot.  

Prika`uvaweto na iznosot na neto pari~nite tekovi od operativnite 
aktivnosti, isto taka pomaga vo identifikuvawe na stepenot do koj 
aktivnostite na subjektot generiraat pari koi mo`e da se koristat za 
otplata na obvrski, pla}awe na dividenda/raspredelba na 
sopstvenicite, kako i za novi vlo`uvawa bez koristewe na  
nadvore{ni izvori za finansirawe. Konsolidiranite operativni 
pari~ni tekovi na vladata kako celina poka`uvaat do koj stepen 
vladata gi finansira svoite tekovni aktivnosti preku odano~uvawe i 
dava~ki. Informaciite vo vrska so specifi~nite delovi na minatite 
operativni pari~ni tekovi povrzani i so drugi informacii se 
korisni za proekcija na idnite operativni pari~ni tekovi.   

8. Pari~nite tekovi od operativnite aktivnosti glavno proizleguvaat 
od glavnite aktivnosti na subjektot koi generiraat pari~ni sredstva. 
Primeri za pari~ni tekovi od operativnite aktivnosti se:  

(a)  pari~ni prilivi od danoci, taksi i kazni; 

(b)  pari~ni prilivi od naplati za proizvodi i uslugi obezbedeni od 
subjektot;  

(v) pari~ni prilivi od grantovi ili transferi i drugi namenski 
sredstva ili buxetski ovlastuvawa dadeni od strana na 
centralnata vlada ili drugi subjekti od javniot sektor, 
vklu~uvaj}i gi i onie za steknuvawe na kapitalni sredstva; 

(g) pari~ni prilivi i odlivi od tantiemi , taksi i provizii; 

(d)  pari~ni prilivi na drugi subjekti vo javniot sektor za 
finansirawe na nivnoto rabotewe (ne vklu~uvaj}i gi zaemite i 
uplatite  vo akcionerski kapital); 

(|) pari~ni odlivi kon dobavuva~ite za proizvodi i uslugi; 

(e)  pari~ni odlivi na i vo ime na vrabotenite; 

(`)pari~ni prilivi i pari~ni odlivi na  osiguritelen subjekt vo 
javniot sektor za premii i pobaruvawa po osnov na anuiteti i 
drugi koristi spored polisi za osiguruvawe; 

(z) pari~ni odlivi za lokalni danoci za nedvi`nosti ili drugi danoci 
na prihodi (kade {to  e soodvetno) vo vrska so operativnite 
aktivnosti; 

(y) pari~ni prilivi i odlivi spored dogovori za delovni ili trgovski 
celi;  

(i)  pari~ni prilivi i odlivi od prekini vo raboteweto; i  

(j)  pari~ni prilivi i odlivi vo vrska so sudski parnici. 



 

 

9. Subjektot mo`e da dr`i hartii od vrednost ili zaemi za delovni ili 
trgovski celi, vo koj slu~aj tie se sli~ni na zalihite koi se 
specijalno steknati so cel nivna preproda`ba. Poradi toa, pari~nite 
tekovi koi proizleguvaat od kupuvawe i proda`ba na delovni ili 
hartii od vrednost nameneti za trguvawe, se klasificiraat kako 
operativni aktivnosti. Na sli~en na~in pari~nite avansi i zaemi na 
javnite finansiski institucii obi~no se klasificiraat kako 
operativni aktivnosti, bidej}i tie se odnesuvaat na glavnata 
aktivnost koja generira  pari za subjektot. 

10. Vo nekoi zakonodavstva vladata ili drugi subjekti vo javniot sektor 
davaat namenski sredstva ili ovlastuvaat sredstva na subjektite za 
finansirawe na raboteweto na subjektot i pri raspredelbata i 
raspolagaweto so ovie sredstva ne se pravi jasna razlika pome|u 
tekovnite aktivnosti, kapitalnitite raboti i uplaten kapital. Tamu 
kade {to subjektot ne mo`e posebno da gi identifikuva namenskite 
sredstva  ili buxetskite ovlastuvawa kako tekovni aktivnosti, 
kapitalni raboti (operativni aktivnosti) i uplaten 
kapital(vlo`uva~ki aktivnosti), MSSJS 2 objasnuva deka subjektot 
treba da gi klasificira namenskite sredstva  ili buxetskite 
ovlastuvawa kako pari~ni tekovi od raboteweto i ovoj fakt treba da 
bide obelodenet  vo bele{kite kon  izve{tajot za pari~ni tekovi.   

Vlo`uva~ki aktivnosti  

11. Posebnoto obelodenuvawe na pari~nite tekovi koi proizleguvaat od 
vlo`uva~ki aktivnosti ja identifikuva visinata do koja se napraveni 
pari~nite odlivi za sredstva nameneti da pridonesat za davawe na 
idni uslugi na subjektot. Primeri na pari~ni tekovi koi 
proizleguvaat od vlo`uva~ki aktivnosti se: 

(a)  pari~ni odlivi za  steknuvawe na nedvi`nosti, postrojki i oprema, 
nematerijalni sredstva i drugi dolgoro~ni sredstva. Ovie pla}awa 
gi vklu~uvaat onie odlivi koi se odnesuvaat na kapitaliziranite 
tro{oci za razvoj i izgradba na nedvi`nosti so sopstveni sredstva, 
postrojki i oprema; 

(b)  pari~ni prilivi od proda`ba na nedvi`nosti, postrojki i oprema, 
nematerijalni sredstva i drugi dolgoro~ni sredstva; 

(v)  pari~ni odlivi za kupuvawe na akcii ili dol`ni~ki instrumenti 
na drugi subjekti i u~estvo vo zaedni~ki vlo`uvawa (osven 
primawata za onie instrumenti koi se smetaat kako pari~ni  
ekvivalenti  ili koi se ~uvaat za delovni i komercijalni celi); 

(g) pari~ni prilivi od proda`ba na akcii ili dol`ni~ki instrumenti 
na drugi subjekti i u~estva vo zaedni~ki vlo`uvawa (osven 
prilivite za onie instrumenti koi se smetaat za pari~ni 
ekvivalenti i onie koi se ~uvaat za delovni ili trgovski celi); 

(d)  pari~ni avansi i zaemi dadeni na drugi stranki (osven avansite i 
zaemite koi {to gi dava javna finansiska institucija); 

(|)  pari~ni prilivi i odlivi  od otplati na avansi i zaemi dadeni na 
drugi stranki (osven avansite i zaemite na nekoja javna finansiska 
institucija); 



 

 

(e)  pari~ni odlivi za idni dogovori, terminski dogovori, opcioni 
dogovori i swop dogovori, osven onie dogovori nameneti za delovni 
ili komercijalni celi, ili isplati koi se klasificiraat kako 
finansiski aktivnosti; i  

(`)pari~ni prilivi od idni dogovori, terminski dogovori, opcioni 
dogovori i swop dogovori, osven koga dogovorite se odnesuvaat za 
delovni i komercijalni celi, ili koga prilivite se 
klasificiraat kako finansiski aktivnosti. 

Koga namenata na dogovorite e osiguruvawe od zaguba na nekoja 
pozicija {to mo`e da se identifikuva, pari~nite tekovi od 
dogovorot se klasificiraat na istoveten na~in kako i pari~nite 
tekovi na pozicijata za koja se vr{i osiguruvawe od zaguba.  

Finansiski aktivnosti 

12. Posebnoto obelodenuvawe  na pari~nite tekovi koi proizleguvaat od 
finansiski aktivnosti e zna~ajno za predviduvawe na pobaruvawata 
na idnite pari~ni prilivi od onie koi obezbeduvaat kapital za 
subjektot. Primeri za pari~ni tekovi koi proizleguvaat od 
finansiski aktivnosti se: 

 (a) pari~ni  prilivi od emisija na akcii, od zaemi, menici, 
obvrznici, hipoteki i drugi kratkoro~ni ili dolgoro~ni 
pozajmuvawa;  

 (b) pari~ni otplati na pozajmeni sumi; i  

 (v)  pari~ni odlivi od strana na zakupecot napraveni so cel 
namaluvawe na nepodmirenite obvrski za  finansiski zakup; i 

 (g) pari~ni odlivi povrzani so izdavawe i otkup na valuta. 

Kamati i dividendi 

13. So MSSJS 2 se bara prika`uvawe na pari~nite tekovi od primeni i 
plateni kamati i dividendi. Isto taka, vo MSSJS 2 se bara tamu kade 
{to se prika`ani ovie pari~ni tekovi da bidat klasificirani na 
konzistenten na~in od period vo period, bilo kako operativni, 
vlo`uva~ki, ili pak kako finansiski aktivnosti. 

14. Vkupniot iznos na platenite i primenite kamati i dividendi za 
vreme na periodot se prika`uva vo izve{tajot na pari~nite tekovi. 
Platenite  i primenite kamati i dividendi obi~no se klasificiraat 
kako operativni pari~ni tekovi vo javnite finansiski institucii. 
Me|utoa, ne postoi konsenzus za klasifikacija na pari~nite tekovi 
povrzani so primenite i platenite kamati i dividendi za drugi 
subjekti. Platenite i primenite kamati i dividendi mo`at da se 
klasificiraat kako operativni pari~ni tekovi, ili pak, platenite 
kamati i dividendi i primenite kamati i dividendi mo`e da bidat 
klasificirani kako finansiski pari~ni tekovi i vlo`uva~ki 
pari~ni tekovi respektivno, bidej}i tie se tro{oci za dobivawe na 
finansiski sredstva ili zarabotka  od investiraweto. 

 



 

 

Izvestuvawe za glavnite grupi na prilivi i odlivi 

15. Podklasifikacijata na prilivite zavisi od goleminata, vidot i 
funkcijata na iznosite. Vo zavisnost od vidot na subjektot, slednata 
podklasifikacija mo`e da bide soodvetna:  

(a)  prilivi od odano~uvawe (ovie ponatamu mo`at da bidat 
podklasificirani spored vidot na danocite); 

(b)  prilivi  od danoci, taksi  i kazni; 

(v)  prilivi od transakcii za razmena vklu~uvaj}i gi prilivite od 
proda`ba na proizvodi i uslugi i dava~ki od korisnicite (tamu 
kade {to se klasificirani kako transakcii za razmena);  

(g) prilivi od grantovi, transferi ili buxetski namenski sredstva  
(po mo`nost klasificirani  spored izvor); i 

(d) prilivi od kamati i dividendi. 

16. Stavkite na odlivi se podklasificiraat so cel da se istaknat 
tro{ocite i nadomestokot na tro{ocite na posebni programi, 
aktivnosti ili drugi relevantni segmenti na subjektot koj 
izvestuva. Primeri na klasifikacijata na odlivi spored vidot i 
funkcijata se vklu~eni vo Delot 1 na ovoj Standard. 

PRILOG 4 - Kvalitativni karakteristiki na finansiskoto 
izvestuvawe  
Vo to~kata 1.3.32 na Delot 1 na ovoj Standard se bara finansiskite 
izve{tai da obezbedat informacii koi zadovoluvaat  odreden broj 
kvalitativni karakteristiki. Vo ovoj prilog  se sumirani  
kvalitativnite karakteristki na finansiskoto izvestuvawe.  

Kvalitativnite karakteristiki se svojstva koi gi pravat informaciite 
dadeni vo finansiskite izve{tai korisni za korisnicite. Tie se 
primenlivi vo finansiskite izve{tai bez ogled na smetkovodstvenata 
osnova koristena za podgotvuvawe na finansiskite izve{tai. ^etirite 
glavni kvalitativni karakteristiki se razbirlivost, relevantnost, 
verodostojnost i sporedlivost. 

Razbirlivost 

Informaciite se razbirlivi koga korisnicite mo`at razumno da 
o~ekuvaat deka }e go sfatat nivnoto zna~ewe. Za ovaa cel se 
pretpostavuva deka korisnicite imaat razumno poznavawe na 
aktivnostite na subjektot i opkru`uvaweto vo koi tie rabotat i deka se 
zainteresirani da gi prou~uvaat informaciite.  

Informaciite vo vrska so slo`enite pra{awa ne treba da bidat 
isklu~eni od finansiskite izve{tai samo poradi stavot deka bi im bilo 
mnogu te{ko na odredeni korisnici da gi razberat. 

Relevantnost 

Informaciite se relevantni za korisnicite dokolku tie mo`at da se 
koristat za procenka na minati, sega{ni ili idni nastani ili za 



 

 

potvrduvawe ili koregirawe na minati procenki. So cel da bidat 
relevantni, informaciite isto taka moraat da bidat blagovremeni. 

Zna~ajnost 

Relevantnosta na informaciite e pod vlijanie na nivniot vid i 
zna~ajnost.  

Informaciite se zna~ajni dokolku nivnoto izostanuvawe ili neto~no 
prika`uvawe mo`e da vlijae vrz odlukite na korisnicite ili ocenkite 
napraveni vrz osnova na finansiskite izve{tai. Zna~ajnosta zavisi od 
vidot i goleminata na edna stavka ili gre{noto ocenuvawe vo oddelni 
okolnosti na nejzinoto izostanuvawe ili pogre{no prika`uvawe. Taka, 
zna~ajnosta obezbeduva prag ili to~ka na prekin namesto da bide 
primarna karakteristika koja informaciite moraat da ja imaat za da 
bidat korisni. 

Verodostojnost 

Verodostojnite informacii ne sodr`at zna~ajni gre{ki i predrasudi, i 
korisnicite  mo`at da smetaat deka verno pretstavuvaat ona {to uka`uva 
deka pretstavuvaat ili {to e razumno da se o~ekuva deka pretstavuvaat. 

Verno pretstavuvawe 

Za da mo`at informaciite verno da gi pretstavuvaat transakciite i 
drugite nastani, tie treba da bidat prezentirani vo soglasnost so 
su{tinata na transakciite i drugite nastani, a ne voglavno vrz nivnata 
zakonska forma. 

Su{tina pred formata 

Dokolku informaciite treba verno da gi pretstavuvaat transakciite i 
drugite nastani za koi tie uka`uvaat deka gi pretstavuvaat, neophodno e 
tie da se izgotvuvaat i prezentiraat spored nivnata su{tina i 
ekonomskata realnost, a ne glavno sprema nivnata zakonska forma. 
Su{tinata na transakcijata ili drugite nastani ne e sekoga{ 
konzistentna so nivnata zakonska forma. 

Neutralnost 
Informaciite se neutralni dokolku se oslobodeni od predrasudi. 
Finansiskite izve{tai ne se neutralni, ako informaciite koi gi 
sodr`at bile odbrani ili prezentirani na na~in kreiran da vlijae vrz 
donesuvawe odluki ili prosuduvawe za da se ostvari prethodno utvrden 
rezultat ili ishod. 

Pretpazlivost 

Pretpazlivost e vklu~uvawe na odreden stepen na vnimatelnost vo  
rasuduvawata potrebni pri pravewe na baranite procenki vo uslovi na 
neizvesnost, taka {to sredstvata ili prihodite da ne bidat preceneti, a 
obvrskite i rashodite da ne bidat potceneti. 

Potpolnost 

Informaciite vo finansiskite izve{tai treba da bidat potpolni vo 
ramkite na granicite na zna~ajnosta i tro{ocite. 



 

 

Sporedlivost 

Informaciite vo finansiskite izve{tai se sporedlivi koga 
korisnicite mo`at da gi identifikuvaat sli~nostite i razlikite 
pome|u tie informaciite i informaciite vo drugi izve{tai. 

Sporedlivosta se primenuva kaj: 

• sporedbite na finansiskite izve{tai na razli~ni subjekti; i 

• sporedbite na finansiskite izve{tai na ist subjekt za vremenski 
periodi. 

Zna~ajna implikacija od karakteristikata sporedlivosta e deka 
korisnicite treba da bidat informirani za politikite primeneti vo 
podgotvuvaweto na finansiskite izve{tai, promenite vo tie politiki i 
efektite na tie promeni. 

Bidej}i korisnicite sakaat da go sporeduvaat raboteweto na subjektot vo 
tekot na vremeto, zna~ajno e finansiskite izve{tai da iska`uvaat 
korespodentni informacii za prethodnite periodi. 

Ograni~uvawa za relevantnite i verodostojnite informacii 

Blagovremenost 

Dokolku postoi prekumerno odlo`uvawe vo izvestuvaweto informaciite  
mo`at da ja izgubat svojata relevantnost. Za da se obezbedat navremeni 
informacii  mo`e ~estopati da e neophodno da se izvestuva pred da bidat 
poznati site aspekti na transakcijata, so {to bi se namalila 
verodostojnosta. Sprotivno na ova, dokolku izvestuvaweto se odlaga 
dodeka site aspekti ne bidat poznati, informaciite mo`at da bidat 
mo{ne relevantni, no sepak od mala korist na korisnicite koi vo 
me|uvreme morale da donesat odluki. Za da se postigne ramnote`a pome|u 
relevantnosta i verodostojnosta, najgolemo vnimanie treba da se posveti 
na toa kako najdobro da se zadovolat potrebite na korisnicite za 
donesuvawe na odluki. 

Ramnote`a pome|u korist i tro{ok 

Ramnote`ata pome|u korista i tro{ocite e zna~ajno ograni~uvawe . 
Koristite koi proizleguvaat od informaciite treba da gi nadminat 
tro{ocite za nivnoto obezbeduvawe. No, procenkata na koristite i 
tro{ocite e  vsu{nost pra{awe na rasuduvawe. Ponatamu, tro{ocite ne 
se sekoga{ na tovar  na onie korisnici koi gi u`ivaat koristite. 
Koristite isto taka mo`at da gi u`ivaat korisnici za koi 
informaciite ne se podgotvuvani. Od ovie  pri~ini te{ko e da se 
primeni tro{ok-korist testot (cost-benefit test)  za sekoj poedine~en 
slu~aj. Sepak, podgotvuva~ite na standardite,  kako i onie koi se 
odgovorni za podgotvuvawe na finansiski izve{tai i korisnicite na 
finansiski izve{tai treba da bidat svesni za ova ograni~uvawe. 

Ramnote`a pome|u kvalitativnite karakteristiki 

Vo praksa  ponekoga{ e neophodno balansirawe ili pravewe na odredeni 
otstapki pome|u kvalitativnite karakteristiki. Op{to zemeno celta e 
da se postigne soodvetna ramnote`a pome|u karakteristikite so cel da se 
zadovolat celite na finansiskite izve{tai. Relativnata va`nost na 
karakteristikite vo razli~ni slu~ai e pra{awe na profesionalno 
rasuduvawe.  



 

 

PRILOG 5 - Vospostavuvawe kontrola vrz drug subjekt za 
celite na finansiskoto izvestuvawe  
1. Dali subjektot kontrolira drug subjekt za celite na finansiskoto 

izvestuvawe e pra{awe na li~no rasuduvawe zasnovano na 
definicijata za kontrola vo ovoj Standard i na posebnite okolnosti 
za  sekoj poedine~en slu~aj. Toa zna~i deka e neophodno da se prou~i 
vidot na odnosot pome|u dvata subjekta. Treba posebno da se 
razgledaat dvata elementi na definicijata za kontrola vo ovoj 
Standard. Toa se elementot na mo} (mo} da se upravuva so 
operativnite i finansiskite politiki na drug subjekt) i elementot 
na korisnosta (koja pretstavuva mo`nost na kontrolniot subjekt da 
ima korist od aktivnostite na drugiot subjekt).  

2. So cel da se vospostavi kontrola, kontrolniot subjekt treba da 
ostvaruva  korist od aktivnostite na drugiot subjekt. Na primer, 
subjektot mo`e da ima korist od aktivnostite na drug subjekt vo 
pogled na raspredelbata na negovite vi{oci (kakva {to e 
dividendata) i e izlo`en na rizik od potencijalna zaguba. Vo drugi 
slu~ai, subjektot mo`e da ne ostvaruva nikakvi finansiski koristi 
od drug subjekt, no mo`e da ima korist od negovata sposobnost da go 
naso~uva drugiot subjekt da raboti so nego za  ostvaruvawe na svoite 
celi. Isto taka, toa mo`e da mu ovozmo`i na subjektot da ostvari i 
finansiski i nefinansiski koristi od aktivnostite na drugiot 
subjekt. Na primer, dr`avnite delovni pretprijatija (DDP) mo`e da 
mu davaat dividenda na kontrolen subjekt i istovremeno da mu 
ovozmo`at da ostvari nekoja od svoite celi na socijalna politika.  

Kontrola za celite na finansiskoto izvestuvawe 

3. Za celite na finansiskoto izvestuvawe, kontrolata proizleguva od 
mo}ta da se upravuva so finansiskite i operativnite politiki na 
drug subjekt i ne se bara zadol`itelno subjektot da ima  mnozinstvo  
na akcii ili drugo u~estvo vo kapitalot na drugiot subjekt. Mo}ta da 
se kontrolira mora da bide vedna{ primenliva. Toa zna~i, subjektot 
mora ve}e da ja ima  mo}ta koja  mu e dadena so zakon ili so nekoj 
formalen dogovor. Silata da se kontrolira ne e vedna{ primenliva  
dokolku taa bara promena na regulativata ili povtorni pregovori za 
da dogovorite  stapat vo sila. Ova treba da se razlikuva od faktot 
deka postoeweto na mo} da se kontrolira drug subjekt ne zavisi od 
verojatnosta  taa mo} da bide primeneta. 

4. Sli~no na ova, postoeweto na kontrola ne bara od subjektot da ima 
odgovornost za upravuvaweto so (ili involviraweto vo) 
sekojdnevnoto rabotewe na drugiot subjekt. Vo mnogu slu~ai, 
subjektot mo`e samo da ja sproveduva svojata mo} na kontrola nad drug 
subjekt kade {to postoi neispolnuvawe ili poni{tuvawe na nekoj 
dogovor pome|u kontroliraniot subjekt i negoviot kontrolniot 
subjekt. 

5. Na primer, vladino ministerstvo  mo`e da ima sopstveno u~estvo vo 
Upravata na `eleznicite koja raboti kako DDP. Na Upravata na 
`eleznicite i e dozvoleno da raboti avtonomno i ne e povrzana so 



 

 

Vladata za finansirawe, no obezbeduva kapital preku zna~ajni 
pozajmuvawa za koi kako garant se javuva  vladata. Upravata na 
`eleznicite ne raspredelila  dividenda na vladata nekolku godini. 
Vladata ima mo} da go imenuva ili da go povlekuva mnozinstvoto na 
~lenovi vo upravnoto telo na Upravata na `eleznicite. Vladata 
nikoga{ ne ja primenuvala mo}ta da povlekuva ~lenovi na 
upravuvnoto telo i bi odbila toa da go pravi poradi ~uvstvitelnosta 
na izbira~ite imaj}i go predvid prethodnoto involvirawe na 
Vladata vo rabotata na `elezni~kata mre`a. Vo ovoj slu~aj, mo}ta da 
se kontrolira mo`e vedna{ da se primeni,  no spored postojniot 
odnos pome|u kontroliraniot subjekt i kontrolniot subjektot ne se 
slu~il nastan so koj }e se opravda kontrolniot subjekt da ja primeni 
svojata mo}  vrz kontrolniot subjekt. Spored toa, kontrolata postoi 
bidej}i mo}ta da se kontrolira e dovolna i pokraj toa {to 
kontrolniot subjekt mo`e da odlu~i da ne ja primenuva taa mo}. 

6. Postoeweto na posebni zakonski regulirani vidovi na mo} samo po 
sebe ne spre~uva eden subjekt da bide kontroliran od drug subjekt. Na 
primer, Zavodot za statatistika pri vladata obi~no ima statutarna 
mo} da raboti nezavisno od vladata. Toa zna~i, Zavodot za statistika 
mo`e da ima mo} da dobiva informacii i da izvestuva za svoite naodi 
bez da se obra}a na vladata ili na bilo kakvo drugo telo. Postoeweto 
na kontrola ne bara od subjektot da ima odgovornost za sekojdnevnoto 
rabotewe na drug subjekt ili za na~inot na koj subjektot gi izvr{uva 
profesionalnite funkcii.  

7. Mo}ta na eden subjekt da upravuva so donesuvaweto na odluki vo vrska 
so finansiskite i operativnite politiki na drug subjekt sama po 
sebe e nedovolna da osiguri postoewe na kontrola kako {to e 
definirana vo ovoj Standard. Kontrolniot subjekt  treba da bide vo 
mo`nost da upravuva so donesuvaweto na odluki za da  mo`e da 
ostvaruva korist od negovite aktivnosti, na primer so ovozmo`uvawe 
na drugiot subjekt da raboti so nego kako del od ekonomskiot subjekt 
vo ostvaruvaweto na negovite celi. Efektot od ova bi bil  
isklu~uvawe od definiciite za "kontrolniot subjekt" i 
"kontroliraniot subjekt" na odnosite koi ne se ni{to pove}e od  na 
primer, onie na  likvidator i subjekt koj se likvidira, i normalno bi 
isklu~il i odnosot na  pozajmuva~ i lice koe dobiva zaem. Sli~no na 
ova, eden uprauva~ko telo ~ij odnos so upravuvaniot subjekt ne e  
pove}e od normalnite odgovornosti na upravuva~koto telo ne bi se 
smetale kako kontrola vrz upravuvaniot subjekt  za celite na ovoj 
Standard. 

Regulativna i kupovna mo}  

8. Vladata i nejzinite subjekti imaat sila da go reguliraat odnesuvaweto 
na mnogu subjekti po pat na upotreba na nivnite nezavisna ili zakonski 
mo}. Regulativnata i kupovnata mo} ne ja pretstavuvaat kontrolata za 
celite na finansisko izvestuvawe. Za da se osiguri deka finansiskoto 
izvestuvawe na subjektot vo javniot sektor gi vklu~uva samo onie 
sredstva (pari, vklu~uvaj}i i pari~ni ekvivalenti) koi toj gi 
kontrolira i mo`e od niv da imaat korist, zna~eweto na kontrolata za 
celite na ovoj Standard ne se pro{iruva na: 



 

 

(a) mo}ta na zakonodavstvoto da vospostavi regulativna ramka vo ~ij 
delokrug subjektite rabotat i da nalo`i uslovi ili sankcii za 
nivnoto rabotewe. Takvata mo} ne pretstavuva kontrola od strana 
na subjektot vo javniot sektor vrz sredstvata razvieni od strana 
na subjektite. Na primer, avtoritetot za kontrola na 
zagaduvaweto mo`e da ima mo} da go isklu~i raboteweto na 
subjektite koi ne se usoglaseni so zakonskata regulativa za 
`ivotna sredina. Sepak, ovaa mo} ne pretstavuva kontrola, 
bidej}i avtoritetot za kontrola na zagaduvaweto edinstveno ima 
pravo da regulira; ili 

(b) subjektite koi se ekonomski zavisni od subjekt vo javniot sektor. 
Toa zna~i, tamu kade {to subjektot zadr`uva diskreciono pravo 
da odlu~uva dali da zema sredstva za finansirawe od, ili da 
obavuva delovni odnosi so nekoj subjekt vo javniot sektor, toj 
subjekt ja ima krajnata mo} da upravuva so svoite finansiski ili 
operativni politiki i soglasno so toa ne e kontroliran od strana 
na subjekt vo javniot sektor. Na primer, vladino ministerstvo 
mo`e da bide vo sostojba da vlijae vrz finansiskite i 
operativnite politiki na eden subjekt ~ie finansirawe zavisi 
od ministerstvoto (kako na primer dobrotvorni institucii) ili 
na profitno orientiran subjekt koj e ekonomski zavisen od 
raboteweto so ministerstvoto. Soglasno na ova, vladinoto 
ministerstvo ima nekoja mo} kako kupuva~, no ne i da upravuva so 
finansiskite i operativnite politiki na subjektot. 

Utvrduvawe dali postoi kontrola za celite na finansisko izvestuvawe  
 
9. Subjektite vo javniot sektor mo`at da sozdavaat drugi subjekti za da 

ostvarat nekoi od nivnite celi. Vo nekoi slu~ai mo`e da bide jasno 
daka subjektot e kontroliran i poradi toa treba da bide 
konsolidiran. Vo drugi slu~ai toa mo`e da ne e jasno. To~kite 10 i 11 
davaat upatstvo za da pomognat pri utvrduvaweto dali postoi ili ne 
postoi kontrola za celite na finansiskoto izvestuvawe.    

10. Pri ispituvaweto na odnosot pome|u dva subjekta, se pretpostavuva 
deka postoi kontrola barem vo eden od slednite uslovi na mo} i 
postoi edna od slednite koristi, osven dokolku nema jasen dokaz deka 
kontrolata i pripa|a na drug subjekt. 

Uslovi na mo} 

(a) Subjektot ima, neposredno ili posredno preku kontroliraniot 
subjekt, sopstvenost na mnozinstvoto glasovi vo drug subjekt. 

(b) Subjektot ima mo}, dadena od strana na zakonodavstvoto ili pak 
primenuvana  vo ramkite na postojnata regulativa, da go imenuva 
ili da go povlekuva mnozinstvoto na ~lenovite na upravnoto 
telo na drug subjekt. 

(v) Subjektot ima pravo da go otpu{ti, ili da go regulira 
otpu{taweto na  mnozinstvoto na glasovi koi verojatno treba da 
se otpu{tat na generalnoto sobranie na drugiot subjekt. 

(g) Subjektot ima mo} da go otpu{ti mnozinstvoto na glasovi na 
sostanocite na odborot na direktori ili soodvetnoto upravno 
telo. 



 

 

Uslovi za ostvaruvawe na  korist 

(a) Subjektot ima mo} da raspu{ti drug subjekt i da obezbedi 
zna~ajno nivo na ostanatite  ekonomski koristi ili pak da snosi  
zna~ajni obvrski. Na primer, koristen uslov mo`e da ima 
dokolku eden subjekt ima odgovornost za ostatokot na obvrskite 
na drug subjekt. 

(b) Subjektot ima mo} da izvle~e od raspredelba na sredstva od drug 
subjekt i/ili mo`e da bide odgovoren za odredeni obvrski na 
drug subjekt.    

11. Koga edna ili pove}e okolnosti navedeni vo to~kata 10 ne postojat, 
verojatno e deka slednite faktori, bilo poedine~no bilo kolektivno 
}e uka`uvaat na postoeweto na kontrola. 

  Indikatori za mo} 

(a) Subjektot ima mo`nost da stavi veto na operativniot i 
kapitalniot buxet na drug subjekt. 

(b) Subjektot ima mo`nost da stavi veto, da gi odbie ili da gi 
modificira odlukite na upravnoto telo na subjektot. 

(v) Subjektot ima mo`nost da usvojuva vrabotuvawe, otpu{tawe i 
premestuvawe na klu~niot personal na drug subjekt. 

(g) Mandatot na drug subjekt se vostanovuva i ograni~uva so 
regulativa. 

(d) Subjektot go poseduva "kontrolniot paket na akcii"1 (ili 
ekvivalentot) vo drug subjekt {to mu dava pravo da upravuva so 
finansiskite i operativnite politiki na toj drug subjekt.  

 Indikatori za korist 

(a) Subjektot poseduva neposredno ili posredno pravo na 
sopstvenost na neto sredstvataglavninata   na drug subjekt so 
postoe~ko pravo na pristap kon niv.  

(b) Subjektot ima pravo na zna~ajno nivo na neto sredstvata/ 
glavninata na drug subjekt vo slu~aj na likvidacija ili 
distribucija koja ne e likvidacija. 

(v) Subjektot e vo mo`nost da naso~uva drug subjekt da sorabotuva 
vo ostvaruvaweto na svoite celi.  

(g) Subjektot e izlo`en na ostanatite obvrski na drug subjekt.  

12. Sledniot dijagram gi poka`uva osnovnite postapki vklu~eni  vo 
vospostavuvaweto na kontrola na drug subjekt. Toj treba da se ~ita 
zaedno so to~kite 1 do 11 na ovoj prilog.  

                                                 
1 1 “Kontrolen paket na akcii” zna~i grupa na akcii koi go ovlastuvaat imatelot so 
specifi~na sila ili prava koi op{tozemeno gi nadminuvaat onie koi{to se 
normalno povrzani so u~estvoto vo sopstvenosta na imatelot ili pretstavuvawe vo 
upravuva~koto telo. 



 

 

Vospostavuvawe kontrola vrz drug subjekt za celite na finansiskoto 
izvestuvawe  
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13. Ponekoga{ kontroliraniot subjekt e isklu~en od konsolidacijata 
koga negovite aktivnosti ne se sli~ni so onie na drugite subjekti vo 
ramkite na ekonomskiot subjekt, na primer konsolidacija na DDP so 
subjekti vo buxetski sektor. Isklu~uvawata od ovie pri~ini ne se 
opravdani, bidej}i podobri informacii bi se obezbedile so 
konsolidacija na takvi kontrolirani subjekti i prika`uvaweto na 
dopolnitelni informacii vo konsolidiranite finansiski 
izve{tai za  razli~nite aktivnosti na kontroliranite subjekti.  

 

 

Dali subjektot ima korist od 
aktivnostite od drug subjekt? 

(to~ki 2, 10 i 11) 

Dali subjektot ima mo} da upravuva so 
finansiskite i operativnite 

politiki na drug subjekt? 
(to~ki 3, 10 i 11) 

Dali silata da se upravuva so 
finansiskite i operativnite 

politiki e vedna{ primenliva? 
(to~ki 3 -5) 

Subjektot kontrolira drug subjekt Izgleda deka ne postoi 
kontrola 
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