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Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 
56/09 и 67/10), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седницата одржана 
на ден 29.09.2010 година, донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување 

 
 

 Општи одредби 
 Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува контниот план заедно со упатство за примена на контниот план за 
друштвата за осигурување и реосигурување (во натамошниот текст: друштвата за осигурување). 
 
(2) Контниот план претставува единствен систем на конта согласно кој друштвата за осигурување водат 
сметководство и ги класифицираат податоците во своите трговски книги. 
 
(3) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат контниот план за евидентирање на 
активностите кои ги извршуваат. 
 
(4) Друштвата за осигурување за свои потреби и во согласност со барањата на Меѓународните 
сметководствени стандари (во понатамошниот текст: МСС), Меѓународните стандарди за финансиско 
известување (во понатамошниот текст: МСФИ) и оваа уредба, може дополнително да развијат конта во 
рамки на троцифрените и повеќецифрените конта пропишани со оваа уредба. 
 
(5) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат пропишаниот контен план во согласност со 
упатството за примена на контниот план. Во упатството за примена на контниот план се објаснува 
класификацијата на поединечни сметководствени ставки која произлегува од содржината и функцијата 
на контата пропишани со контниот план, додека, пак, барањата за признавање и мерење се регулирани 
со соодветните МСС и МСФИ.  
 
(6) Контниот план и упатството за примена на контниот план се дадени во прилог на овој правилник и 
се негов составен дел. 
 
 

 Член 2 
(1) Осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување ги водат деловните 
книги согласно правилникот со кој се пропишува сметковниот план за трговски друштва. 
 
(2) Субјектите од став 1 на овој член се должни да организираат и водат евиденција за приходите 
остварени по основ на вршење работи непосредно поврзани со работите на осигурување, и тоа по 
друштва за осигурување и по класи на осигурување за кои ги вршат тие работи.                                                                                                                                                                                              
 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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Член 3 
(1) Друштвата за осигурување се должни да извршат прекнижување на состојбата на 31 декември 2010 
година од сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/02) на контата пропишани со овој правилник. 
 
(2) Настаните кои се однесуваат на деловната 2010 година, друштвата за осигурување ќе ги евидентираат 
на сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 34/02) најдоцна до 28 февруари 2011 година. 
 
 
 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 
 
(член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за друштвата за 
осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
170/2019) 
 

(1) Овој правилник влегува во сила и е во примена со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, друштвата за осигурување кои применуваат 
сметководствени политики на признавање, последователно мерење и обелоденување за 
трошоците за стекнување кои се разликуваат од барањата содржани во Прилог 2 Упатство за 
примена на контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување од овој правилник се 
должни да обезбедат идна примена на променети сметководствени политики најдоцна со 
состојбата на одложените трошоци за стекнување на 1.1.2021 година. 

 
 
 
 
               Претседател на Советот на експерти 
                                 д-р Климе Попоски 
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 ПРИЛОГ 1 
  

 КОНТЕН  ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА  
 ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
 
 
СОДРЖИНА 
КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА 
КЛАСА 1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА 
КЛАСА 2 – КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И 
ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД  
КЛАСА 3 - ЗАЛИХИ 
КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ 
КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
КЛАСА 7 - ПРИХОДИ 
КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО 
КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ  
 
 
 
 

КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА 

 

00 - Нематеријални средства  

000 -  Гудвил 
 0000 – Набавна вредност 
 0008 – Обезвреднување  

 001 – Tрошоци за развој 
 0010 – Набавна вредност 
 0018 – Обезвреднување 
 0019 – Акумулирана амортизација   

 002 - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци, софтвер и слични права 
0020 – Набавна вредност 

 0028 – Обезвреднување 
 0029 – Акумулирана амортизација   
003 – Побарувања по основ на аванси за нематеријални средства 
 0030 – Набавна вредност 
 0038 – Обезвреднување  
004 - Нематеријални средства во подготовка 
 0040 – Набавна вредност 
 0048 – Обезвреднување 
009 - Останати нематеријални средства 

0090 – Набавна вредност 
 0098 – Обезвреднување 
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 0099 – Акумулирана амортизација    
  
 
 
 
 
 
 

 

01 - Материјални средства (кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување) 

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на недвижностите (земјиште и градежни 
објекти), опремата, ситниот инвентар со век на употреба подолг од 12 месеци  и останатите 
материјални средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото, побарувањата по основ 
на дадени аванси за материјални средства, вредноста на земјиштето, градежните објекти и 
опремата кои служат за вршење на дејноста на друштвото во изградба, односно подготовка, 
материјалните средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото под финансиски лизинг 
и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација). 
010 - Земјиште  
 0100 – Набавна вредност 
 0108 – Обезвреднување 
011 - Градежни објекти  
 0110 – Набавна вредност 
 0118 – Обезвреднување 
 0119 – Акумулирана амортизација 
012 - Опрема  

0120 – Набавна вредност 
 0128 – Обезвреднување 
 0129 – Акумулирана амортизација 
013 – Побарувања по основ на аванси за земјиште, градежни објекти, опрема и останати средства  
 0130 – Набавна вредност 
 0138 – Обезвреднување 
014 - Градежни објекти, опрема и останати материјални средства  во изградба односно подготовка  
 0140 – Набавна вредност 
 0148 – Обезвреднување 
 0149 – Акумулирана амортизација 
015 -  Материјални средства под финансиски лизинг 
 0150 – Набавна вредност 
 0158 – Обезвреднување 
 0159 – Акумулирана амортизација 
016 - Вложувања на туѓ имот во употреба 
 0160 – Набавна вредност 
 0168 – Обезвреднување 
 0169 – Акумулирана амортизација 
019 - Останати средства  

0190 – Набавна вредност 
 0198 – Обезвреднување 
 0199 – Акумулирана амортизација 
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02 - Вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста на друштвото за 
осигурување) 

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на вложувањата на друштвото во 
недвижности (земјиште и градежни објекти) кои не служат за вршење на дејноста на друштвото, 
вредноста на вложувањата во опрема и останати материјални средства (кои не служат за вршење 
на дејноста), авансите за материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста), вложувања 
во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста) - во подготовка, вложувања во 
материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста) на друштвото под финансиски лизинг 
и исправката на нивната вредност ( обезвреднување и амортизација).  
020 - Вложување во земјиште 
 0200 - кое ја покрива математичката резерва 
  02000 – Набавна вредност 
  02008 – Обезвреднување 
 0201 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување 
  02010 – Набавна вредност 
  02018 – Обезвреднување  
 0202 - кое ги покрива техничките резерви 
  02020 – Набавна вредност 
  02028 – Обезвреднување 
 0203 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва  
  02030 – Набавна вредност 
  02038 – Обезвреднување 
021 - Вложување во градежни објекти  
 0210 - кое ја покрива математичката резерва 
  02100 – Набавна вредност 
  02108 – Обезвреднување 
  02109 – Акумулирана амортизација  
 0211 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување 
  02110 – Набавна вредност 
  02118 – Обезвреднување 
  02119 – Акумулирана амортизација  
 0212 - кое ги покрива техничките резерви  
  02120 – Набавна вредност 
  02128 – Обезвреднување 
  02129 – Акумулирана амортизација  
 0213  - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва 
  02130 – Набавна вредност 
  02138 – Обезвреднување 
  02139 – Акумулирана амортизација  
022 - Вложување во опрема   
 0220 - кое ја покрива математичката резерва 
  02200 – Набавна вредност 
  02208 – Обезвреднување 
  02209 – Акумулирана амортизација  
 0221 - кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување 
  02210 – Набавна вредност 
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  02218 – Обезвреднување 
  02219 – Акумулирана амортизација  
 0222 - кое ги покрива техничките резерви 
  02220 – Набавна вредност 
  02228 – Обезвреднување 
  02229 – Акумулирана амортизација  
 0223 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва 
  02230 – Набавна вредност 
  02238 – Обезвреднување 
  02239 – Акумулирана амортизација  
023 – Побарувања по основ на аванси за земјиште, градежни објекти, опрема и останати средства  
 0230 – Набавна вредност 
 0238 – Обезвреднување 
024 - Вложувања во градежни објекти, опрема и останати материјални средства  - во изградба односно 
подготовка  

0240 – Набавна вредност 
 0248 – Обезвреднување 
025 -  Вложување во материјални средства -  под финансиски лизинг 

0250 – Набавна вредност 
 0258 – Обезвреднување 
 0259 – Акумулирана амортизација 
029 - Вложување во останати материјални средства 
 0290 –кое ја покрива математичката резерва  
  02900 – Набавна вредност 
  02908 – Обезвреднување 
  02909 – Акумулирана амортизација  

0291 -  кое ја покрива математичката резерва за здравствено осигурување 
  02910 – Набавна вредност 
  02918 – Обезвреднување 
  02919 – Акумулирана амортизација  
 0292 - кое ги покрива техничките резерви 
  02920 – Набавна вредност 
  02928 – Обезвреднување 
  02929 – Акумулирана амортизација  
 0293 - кое не ги покрива техничките и/или математичката резерва 
  02930 – Набавна вредност 
  02938 – Обезвреднување 
  02339 – Акумулирана амортизација 

03 – Финансиски вложувања во подружници,  придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

Во оваа група конта се искажува вредноста на вложувањата на друштвото во друштва во група - 
подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети. Друштвото за 
осигурување е должно, во рамки на  пропишаните конта од оваа група, во согласnoст со МСС и МСФИ, 
да ги искажува  финансиските вложувања кои се чуваат до достасување, финансиските вложувања 
расположливи за продажба, финансиските вложувања според објективна вредност преку билансот 
на успех, како и останатите  финансиски вложувања. Исто така, друштвото за осигурување е 
должно, во рамки на  пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува  финансиските 
вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на 



Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 148/2010 и 41/2011) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 170/2019) 

 

 7 

осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е 
должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја 
поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување.  
030 -  Вложувања во друштва во група - подружници 
 0300 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ја покриваат математичката резерва 
  03000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   030000 - Номинална вредност 
   030001 – Премија 
   030002 – Дисконт 
   030003 – Достасани 
   030005 – Промени во објективната вредност 
   030008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030009 – Акумулирана амортизација  
  03001 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  030010 - Номинална вредност 
   030011 – Премија 
   030012 – Дисконт 
   030013 – Достасани 
   030015 – Промени во објективната вредност 
   030018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030019 – Акумулирана амортизација  
  03002 – Сопственички инструменти  
   030020 - Номинална вредност 
   030028 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03003 – Заеми на подружници 
   030030 – Дадени заеми до една година 
   030031 – Дадени заеми над една година 
   030038 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03004 – Депозити во подружени банки 
   030040 – Депозити по видување 
   030041  – Орочени депозити до една година 
   030042  – Орочени депозити над една година 
   030048  – Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03009 – Останати вложувања 

0301 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ја покриваат математичката резерва 
за здравствено осигурување 

  03010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   030100 - Номинална вредност 
   030101 – Премија 
   030102 – Дисконт 
   030103 – Достасани 
   030105 – Промени во објективната вредност 
   030108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030109 – Акумулирана амортизација   
  03011 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  030110 - Номинална вредност 
   030111 – Премија 
   030112 – Дисконт 
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   030113 – Достасани 
   030115 – Промени во објективната вредност 
   030118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030119 – Акумулирана амортизација  
  03012 – Сопственички инструменти  
   030120 - Номинална вредност 
   030128 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03013 – Заеми на подружници 
   030130 – Дадени заеми до една година 
   030131 – Дадени заеми над една година 
   030138 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03014 – Депозити во подружени банки 
   030140 – Депозити по видување 
   030141  – Орочени депозити до една година 
   030142  – Орочени депозити над една година 
   030148  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03019 – Останати вложувања 
 0302 – Вложувања во друштва во група - подружници кои ги покриваат техничките  резерви 
  03020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   030200 - Номинална вредност 
   030201 – Премија 
   030202 – Дисконт 
   030203 – Достасани 
   030205 – Промени во објективната вредност 
   030208 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030209 – Акумулирана амортизација   
  03021 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  030210 - Номинална вредност 
   030211 – Премија 
   030212 – Дисконт 
   030213 – Достасани 
   030215 – Промени во објективната вредност 
   030218 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030219 – Акумулирана амортизација  
  03022 – Сопственички инструменти  
   030220 - Номинална вредност 
   030228 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03023 – Заеми на подружници 
   030230 – Дадени заеми до една година 
   030231 – Дадени заеми над една година 
   030238 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03024 – Депозити во подружени банки 
   030240 – Депозити по видување 
   030241  – Орочени депозити до една година 
   030242  – Орочени депозити над една година 
   030248  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03029 – Останати вложувања 
 0303 – Вложувања во друштва во група - подружници кои не ги покриваат техничките и/или 
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математичката резерва 
  03030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   030300 - Номинална вредност 
   030301 – Премија 
   030302 – Дисконт 
   030303 – Достасани 
   030305 – Промени во објективната вредност 
   030308 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030309 – Акумулирана амортизација   
  03031 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  030310 - Номинална вредност 
   030311 – Премија 
   030312 – Дисконт 
   030313 – Достасани 
   030315 – Промени во објективната вредност 
   030318 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   030319 – Акумулирана амортизација  
  03032 – Сопственички инструменти  
   030320 - Номинална вредност 
   030328 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03033 – Заеми на подружници 
   030330 – Дадени заеми до една година 
   030331 – Дадени заеми над една година 
   030338 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03034 – Депозити во подружени банки 
   030340 – Депозити по видување 
   030341  – Орочени депозити до една година 
   030342  – Орочени депозити над една година 
   030348  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03039 – Останати вложувања 
031 -  Вложувања во придружени друштва  
 0310 – Вложувања во придружени друштва кои ја покриваат математичката резерва 
  03100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   031000 - Номинална вредност 
   031001 – Премија 
   031002 – Дисконт 
   031003 – Достасани 
   031005 – Промени во објективната вредност 
   031008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031009 – Акумулирана амортизација   
  03101 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  031010 - Номинална вредност 
   031011 – Премија 
   031012 – Дисконт 
   031013 – Достасани 
   031015 – Промени во објективната вредност 
   031018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031019 – Акумулирана амортизација  
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  03102 – Сопственички инструменти  
   031020 - Номинална вредност 
   031028 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03103 – Заеми на подружници 
   031030 – Дадени заеми до една година 
   031031 – Дадени заеми над една година 
   031038 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03104 – Депозити во подружени банки 
   031040 – Депозити по видување 
   031041  – Орочени депозити до една година 
   031042  – Орочени депозити над една година 
   031048  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03109 – Останати вложувања 
 0311 – Вложувања во придружени друштва кои ја покриваат математичката резерва за 
здравствено осигурување 
  03110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   031100 - Номинална вредност 
   031101 – Премија 
   031102 – Дисконт 
   031103 – Достасани 
   031105 – Промени во објективната вредност 
   031108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031109 – Акумулирана амортизација   
  03111 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  031110 - Номинална вредност 
   031111 – Премија 
   031112 – Дисконт 
   031113 – Достасани 
   031115 – Промени во објективната вредност 
   031118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031119 – Акумулирана амортизација  
  03112 – Сопственички инструменти  
   031120 - Номинална вредност 
   031128 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03113 – Заеми на подружници 
   031130 – Дадени заеми до една година 
   031131 – Дадени заеми над една година 
   031138 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03114 – Депозити во подружени банки 
   031140 – Депозити по видување 
   031141  – Орочени депозити до една година 
   031142  – Орочени депозити над една година 
   031148  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03119 – Останати вложувања 
 0312 – Вложувања во придружени друштва кои ги покриваат техничките  резерви 
  03120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   031200 - Номинална вредност 
   031201 – Премија 
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   031202 – Дисконт 
   031203 – Достасани 
   031205 – Промени во објективната вредност 
   031208 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031209 – Акумулирана амортизација   
  03121 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  031210 - Номинална вредност 
   031211 – Премија 
   031212 – Дисконт 
   031213 – Достасани 
   031215 – Промени во објективната вредност 
   031218 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031219 – Акумулирана амортизација  
  03122 – Сопственички инструменти  
   031220 - Номинална вредност 
   031228 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03123 – Заеми на подружници 
   031230 – Дадени заеми до една година 
   031231 – Дадени заеми над една година 
   031238 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03124 – Депозити во подружени банки 
   031240 – Депозити по видување 
   031241  – Орочени депозити до една година 
   031242  – Орочени депозити над една година 
   031248  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03129 – Останати вложувања 
 0313 – Вложувања во придружени друштва кои не ги покриваат техничките и/или математичката 
резерва 
  03130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   031300 - Номинална вредност 
   031301 – Премија 
   031302 – Дисконт 
   031303 – Достасани 
   031305 – Промени во објективната вредност 
   031308 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031309 – Акумулирана амортизација   
  03131 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  031310 - Номинална вредност 
   031311 – Премија 
   031312 – Дисконт 
   031313 – Достасани 
   031315 – Промени во објективната вредност 
   031318 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   031319 – Акумулирана амортизација  
  03132 – Сопственички инструменти  
   031320 - Номинална вредност 
   031328 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03133 – Заеми на подружници 
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   031330 – Дадени заеми до една година 
   031331 – Дадени заеми над една година 
   031338 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03134 – Депозити во подружени банки 
   031340 – Депозити по видување 
   031341  – Орочени депозити до една година 
   031342  – Орочени депозити над една година 
   031348  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03139 – Останати вложувања 
032 -  Вложувања во заеднички контролирани ентитети  
 0320 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ја покриваат математичката резерва 
  03200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   032000 - Номинална вредност 
   032001 – Премија 
   032002 – Дисконт 
   032003 – Достасани 
   032005 – Промени во објективната вредност 
   032008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032009 – Акумулирана амортизација   
  03201 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  032010 - Номинална вредност 
   032011 – Премија 
   032012 – Дисконт 
   032013 – Достасани 
   032015 – Промени во објективната вредност 
   032018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032019 – Акумулирана амортизација  
  03202 – Сопственички инструменти  
   032020 - Номинална вредност 
   032028 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03203 – Заеми на заеднички контролирани друштва 
   032030 – Дадени заеми до една година 
   032031 – Дадени заеми над една година 
   032038 - Исправка на вредност (обезвреднување)) 
  03204 – Депозити во заеднички контролирани банки 
   032040 – Депозити по видување 
   032041  – Орочени депозити до една година 
   032042  – Орочени депозити над една година 
   032048  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03209 – Останати вложувања 

0321 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ја покриваат математичката резерва 
за здравствено осигурување 

  03210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   032100 - Номинална вредност 
   032101 – Премија 
   032102 – Дисконт 
   032103 – Достасани 
   032105 – Промени во објективната вредност 
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   032108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032109 – Акумулирана амортизација   
  03211 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  032110 - Номинална вредност 
   032111 – Премија 
   032112 – Дисконт 
   032113 – Достасани 
   032115 – Промени во објективната вредност 
   032118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032119 – Акумулирана амортизација  
  03212 – Сопственички инструменти  
   032120 - Номинална вредност 
   032128 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03213 – Заеми на заеднички контролирани друштва 
   032130 – Дадени заеми до една година 
   032131 – Дадени заеми над една година 
   032138 - Исправка на вредност (обезвреднување)) 
  03214 – Депозити во заеднички контролирани банки 
   032140 – Депозити по видување 
   032141  – Орочени депозити до една година 
   032142  – Орочени депозити над една година 
   032148  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03219 – Останати вложувања 
 0322 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои ги покриваат техничките  резерви 
  03220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   032200 - Номинална вредност 
   032201 – Премија 
   032202 – Дисконт 
   032203 – Достасани 
   032205 – Промени во објективната вредност 
   032208 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032209 – Акумулирана амортизација   
  03221 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  032210 - Номинална вредност 
   032211 – Премија 
   032212 – Дисконт 
   032213 – Достасани 
   032215 – Промени во објективната вредност 
   032218 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032219 – Акумулирана амортизација  
  03222 – Сопственички инструменти  
   032220 - Номинална вредност 
   032228 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03223 – Заеми на заеднички контролирани друштва 
   032230 – Дадени заеми до една година 
   032231 – Дадени заеми над една година 
   032238 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03224 – Депозити во заеднички контролирани банки 
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   032240 – Депозити по видување 
   032241  – Орочени депозити до една година 
   032242  – Орочени депозити над една година 
   032248  – Исправка на вредност (обезвреднување 
  03229 – Останати вложувања 

0323 – Вложувања во заеднички контролирани ентитети кои не ги покриваат техничките и/или 
математичката резерва 

  03230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   032300 - Номинална вредност 
   032301 – Премија 
   032302 – Дисконт 
   032303 – Достасани 
   032305 – Промени во објективната вредност 
   032308 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032309 – Акумулирана амортизација   
  03231 – Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 `  032310 - Номинална вредност 
   032311 – Премија 
   032312 – Дисконт 
   032313 – Достасани 
   032315 – Промени во објективната вредност 
   032318 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
   032319 – Акумулирана амортизација  
  03232 – Сопственички инструменти  
   032320 - Номинална вредност 
   032328 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03233 – Заеми на заеднички контролирани друштва 
   032330 – Дадени заеми до една година 
   032331 – Дадени заеми над една година 
   032338 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03234 – Депозити во заеднички контролирани банки 
   032340 – Депозити по видување 
   032341  – Орочени депозити до една година 
   032342  – Орочени депозити над една година 
   032348  – Исправка на вредност (обезвреднување) 
  03235 – Учество во Гарантен фонд 
  03239 – Останати вложувања 
  
 
 
  

04 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување 

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други 
финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги 
класифицирало во финансиски имот кој се чува до достасување. Друштвото за осигурување е 
должно, во рамки на  пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува  финансиските 
вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на 
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осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување е 
должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја 
поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не 
ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03. 
 
040 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои ја 
покриваат математичката резерва 
 0400 – Нефинансиски друштва  
  04000 –Приватни нефинансиски друштва 
   040000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0400000 - Номинална вредност 
    0400001 – Премија 
    0400002 – Дисконт 
    0400003 - Достасани 
    0400008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0400009 – Акумулирана амортизација 
   040001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0400010 - Номинална вредност 
    0400011 – Премија 
    0400012 – Дисконт 
    0400013 - Достасани 
    0400018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0400019 – Акумулирана амортизација 
  04001 – Јавни нефинански друштва 
   040010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0400100 - Номинална вредност 
    0400111 – Премија 
    0400112 – Дисконт 
    0400113 - Достасани 
    0400118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0400119 – Акумулирана амортизација 
   040011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0400110 - Номинална вредност 
    0400111 – Премија 
    0400112 – Дисконт 
    0400113 - Достасани 
    0400118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0400119 – Акумулирана амортизација 
  0401 – Држава 
  04010 – Централна Влада 
   040100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0401000 - Номинална вредност 
    0401001 – Премија 
    0401002 – Дисконт 
    0401003 - Достасани 
    0401008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0401009 – Акумулирана амортизација 
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   040101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0401010 - Номинална вредност 
    0401011 – Премија 
    0401012 – Дисконт 
    0401013 - Достасани 
    0401018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0401019 – Акумулирана амортизација 
  04011 – Локална самоуправа 
   040110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0401100 - Номинална вредност 
    0401101 – Премија 
    0401102 – Дисконт 
    0401103 - Достасани 
    0401108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0401109 – Акумулирана амортизација 
   040111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0401110 - Номинална вредност 
    0401111 – Премија 
    0401112 – Дисконт 
    0401113 - Достасани 
    0401118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0401119 – Акумулирана амортизација 
 0402 – Финансиски друштва 
  04020 – Централна банка 
   040200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0402000 - Номинална вредност 
    0402001 – Премија 
    0402002 – Дисконт 
    0402003 - Достасани 
    0402008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0402009 – Акумулирана амортизација 
   040201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0402010 - Номинална вредност 
    0402011 – Премија 
    0402012 – Дисконт 
    0402013 - Достасани 
    0402018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0402019 – Акумулирана амортизација 
  04021 – Банки 
   040210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0402100 - Номинална вредност 
    0402101 – Премија 
    0402102 – Дисконт 
    0402103 - Достасани 
    0402108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0402109 – Акумулирана амортизација 
   040211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0400110 - Номинална вредност 
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    0400111 – Премија 
    0400112 – Дисконт 
    0400113 - Достасани 
    0400118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0400119 – Акумулирана амортизација 
  04029 – Останати 
   040290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0402900 - Номинална вредност 
    0402901 – Премија 
    0402902 – Дисконт 
    0402903 - Достасани 
    0402908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0402909 – Акумулирана амортизација 
   040291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0402910 - Номинална вредност 
    0402911 – Премија 
    0402912 – Дисконт 
    0402913 - Достасани 
    0402918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0402919 – Акумулирана амортизација 
 
041 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои ја 
покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
 0410 – Нефинансиски друштва  
  04100 –Приватни нефинансиски друштва 
   041000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0410000 - Номинална вредност 
    0410001 – Премија 
    0410002 – Дисконт 
    0410003 - Достасани 
    0410008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0410009 – Акумулирана амортизација 
   041001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0410010 - Номинална вредност 
    0410011 – Премија 
    0410012 – Дисконт 
    0410013 - Достасани 
    0410018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0410019 – Акумулирана амортизација 
  04101 – Јавни нефинансиски друштва 
   041010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0410100 - Номинална вредност 
    0410101 – Премија 
    0410102 – Дисконт 
    0410103 - Достасани 
    0410108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0410109 – Акумулирана амортизација 
   041011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
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    0410110 - Номинална вредност 
    0410111 – Премија 
    0410112 – Дисконт 
    0410113 - Достасани 
    0410118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0410119 – Акумулирана амортизација 
  0411 – Држава 
  04110 – Централна Влада 
   041100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0411000 - Номинална вредност 
    0411001 – Премија 
    0411002 – Дисконт 
    0411003 - Достасани 
    0411008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0411009 – Акумулирана амортизација 
   041101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0411010 - Номинална вредност 
    0411011 – Премија 
    0411012 – Дисконт 
    0411013 - Достасани 
    0411018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0411019 – Акумулирана амортизација 
  04111 – Локална самоуправа 
   041110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0411100 - Номинална вредност 
    0411101 – Премија 
    0411102 – Дисконт 
    0411103 - Достасани 
    0411108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0411109 – Акумулирана амортизација 
   041111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0411110 - Номинална вредност 
    0411111 – Премија 
    0411112 – Дисконт 
    0411113 - Достасани 
    0411118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0411119 – Акумулирана амортизација 
 0412 – Финансиски друштва 
  04120 – Централна банка 
   041200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0412000 - Номинална вредност 
    0412001 – Премија 
    0412002 – Дисконт 
    0412003 - Достасани 
    0412008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412009 – Акумулирана амортизација 
   041201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0412010 - Номинална вредност 



Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 148/2010 и 41/2011) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 170/2019) 

 

 19 

    0412011 – Премија 
    0412012 – Дисконт 
    0412013 - Достасани 
    0412018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412019 – Акумулирана амортизација 
  04121 – Банки 
   041210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0412100 - Номинална вредност 
    0412101 – Премија 
    0412102 – Дисконт 
    0412103 - Достасани 
    0412108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412109 – Акумулирана амортизација 
   041211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0412110 - Номинална вредност 
    0412111 – Премија 
    0412112 – Дисконт 
    0412113 - Достасани 
    0412118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412119 – Акумулирана амортизација 
  04129 – Останати 
   041290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0412900 - Номинална вредност 
    0412901 – Премија 
    0412902 – Дисконт 
    0412903 - Достасани 
    0412908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412909 – Акумулирана амортизација 
   041291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0412910 - Номинална вредност 
    0412911 – Премија 
    0412912 – Дисконт 
    0412913 - Достасани 
    0412918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0412919 – Акумулирана амортизација 
042 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои  ги 
покриваат техничките резерви 
 0420 – Нефинансиски друштва  
  04200 – Приватни нефинансиски друштва 
   042000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0420000 - Номинална вредност 
    0420001 – Премија 
    0420002 – Дисконт 
    0420003 - Достасани 
    0420008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0420009 – Акумулирана амортизација 
   042001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0420010 - Номинална вредност 
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    0420011 – Премија 
    0420012 – Дисконт 
    0420013 - Достасани 
    0420018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0420019 – Акумулирана амортизација 
  04201 – Јавни нефинансиски друштва 
   042010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0420100 - Номинална вредност 
    0420111 – Премија 
    0420112 – Дисконт 
    0420113 - Достасани 
    0420118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0420119 – Акумулирана амортизација 
   042011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0420110 - Номинална вредност 
    0420111 – Премија 
    0420112 – Дисконт 
    0420113 - Достасани 
    0420118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0420119 – Акумулирана амортизација 
  0421 – Држава 
  04210 – Централна Влада 
   042100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0421000 - Номинална вредност 
    0421001 – Премија 
    0421002 – Дисконт 
    0421003 - Достасани 
    0421008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0421009 – Акумулирана амортизација 
   042101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0421010 - Номинална вредност 
    0421011 – Премија 
    0421012 – Дисконт 
    0421013 - Достасани 
    0421018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0421019 – Акумулирана амортизација 
  04211 – Локална самоуправа 
   042110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0421100 - Номинална вредност 
    0421101 – Премија 
    0421102 – Дисконт 
    0421103 - Достасани 
    0421108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0421109 – Акумулирана амортизација 
   042111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0421110 - Номинална вредност 
    0421111 – Премија 
    0421112 – Дисконт 
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    0421113 - Достасани 
    0421118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0421119 – Акумулирана амортизација 
 0422 – Финансиски друштва 
  04220 – Централна банка 
   042200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0422000 - Номинална вредност 
    0422001 – Премија 
    0422002 – Дисконт 
    0422003 - Достасани 
    0422008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0422009 – Акумулирана амортизација 
   042201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0422010 - Номинална вредност 
    0422011 – Премија 
    0422012 – Дисконт 
    0422013 - Достасани 
    0422018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0422019 – Акумулирана амортизација 
  04221 – Банки 
   042210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0422100 - Номинална вредност 
    0422101 – Премија 
    0422102 – Дисконт 
    0422103 - Достасани 
    0422108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0422109 – Акумулирана амортизација 
   042211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0422110 - Номинална вредност 
    042 2111 – Премија 
    0422112 – Дисконт 
    0422113 - Достасани 
    0422118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0422119 – Акумулирана амортизација 
  04229 – Останати 
   042290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0422900 - Номинална вредност 
    0422901 – Премија 
    0422902 – Дисконт 
    0422903 - Достасани 
    0422908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0422909 – Акумулирана амортизација 
   042291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0422910 - Номинална вредност 
    0422911 – Премија 
    0422912 – Дисконт 
    0422913 - Достасани 
    0422918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
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    0422919 – Акумулирана амортизација 
 
043 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат до достасување кои не ја 
покриваат математичката и/или техничките резерви 
 0430 – Нефинансиски друштва  
  04300 –Приватни нефинансики друштва 
   043000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0430000 - Номинална вредност 
    0430001 – Премија 
    0430002 – Дисконт 
    0430003 - Достасани 
    0430008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0430009 – Акумулирана амортизација 
   043001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0430010 - Номинална вредност 
    0430011 – Премија 
    0430012 – Дисконт 
    0430013 - Достасани 
    0430018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0430019 – Акумулирана амортизација 
  04301 – Јавни нефинансиски друштва 
   043010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0430100 - Номинална вредност 
    0430101 – Премија 
    0430102 – Дисконт 
    0430103 - Достасани 
    0430108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0430109 – Акумулирана амортизација 
   043011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0430110 - Номинална вредност 
    0430111 – Премија 
    0430112 – Дисконт 
    0430113 - Достасани 
    0430118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0430119 – Акумулирана амортизација 
  0431 – Држава 
  04310 – Централна Влада 
   043100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0431000 - Номинална вредност 
    0431001 – Премија 
    0431002 – Дисконт 
    0431003 - Достасани 
    0431008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0431009 – Акумулирана амортизација 
   043101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0431010 - Номинална вредност 
    0431011 – Премија 
    0431012 – Дисконт 
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    0431013 - Достасани 
    0431018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0431019 – Акумулирана амортизација 
  04311 – Локална самоуправа 
   043110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0431100 - Номинална вредност 
    0431101 – Премија 
    0431102 – Дисконт 
    0431103 - Достасани 
    0431108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0431109 – Акумулирана амортизација 
   043111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0431110 - Номинална вредност 
    0431111 – Премија 
    0431112 – Дисконт 
    0431113 - Достасани 
    0431118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0431119 – Акумулирана амортизација 
 0432 – Финансиски друштва 
  04320 – Централна банка 
   043200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0432000 - Номинална вредност 
    0432001 – Премија 
    0432002 – Дисконт 
    0432003 - Достасани 
    0432008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0432009 – Акумулирана амортизација 
   043201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0432010 - Номинална вредност 
    0432011 – Премија 
    0432012 – Дисконт 
    0432013 - Достасани 
    0432018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0432019 – Акумулирана амортизација 
  04321 – Банки 
   043210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0432100 - Номинална вредност 
    0432101 – Премија 
    0432102 – Дисконт 
    0432103 - Достасани 
    0432108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0432109 – Акумулирана амортизација 
   043211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0432110 - Номинална вредност 
    0432111 – Премија 
    0432112 – Дисконт 
    0432113 - Достасани 
    0432118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
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    0432119 – Акумулирана амортизација 
  04329 – Останати 
   043290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0432900 - Номинална вредност 
    0432901 – Премија 
    0432902 – Дисконт 
    0432903 - Достасани 
    0432908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0432909 – Акумулирана амортизација 
   043291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0432910 - Номинална вредност 
    0432911 – Премија 
    0432912 – Дисконт 
    0432913 - Достасани 
    0432918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0432919 – Акумулирана амортизација 
 
 

05 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба 

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други 
финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги 
класифицирало во финансиски имот расположлив за продажба. Друштвото за осигурување е 
должно, во рамки на пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува  финансиските 
вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на 
осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. .Друштвото за осигурување  е 
должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја 
поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не 
ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03. 
 
050 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ја покриваат 
математичката резерва 
 0500 – Нефинансиски друштва  
  05000 –Приватни нефинансиски друштва 
   050000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0500000 - Номинална вредност 
    0500001 – Премија 
    0500002 – Дисконт 
    0500003 – Достасани 
    0500005 – Промени во објективната вредност 
    0500008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0500009 – Акумулирана амортизација 
   050001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0500010 - Номинална вредност 
    0500011 – Премија 
    0500012 – Дисконт 
    0500013 – Достасани 
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    0500015 – Промени во објективната вредност 
    0500018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0500019 – Акумулирана амортизација 
   050002 – Сопственички инструменти 
    0500020 - Набавна вредност 
    0500025 – Промени во објективната вредност 
    0500028 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05001 – Јавни нефинансиски друштва 
   050010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0500100 - Номинална вредност 
    0500101 – Премија 
    0500102 – Дисконт 
    0500103 – Достасани 
    0500105 – Промени во објективната вредност 
    0500108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0500109 – Акумулирана амортизација 
   050011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0500110 - Номинална вредност 
    0500111 – Премија 
    0500112 – Дисконт 
    0500113 – Достасани 
    0500115 – Промени во објективната вредност 
    0500118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0500119 – Акумулирана амортизација 
   050012 – Сопственички инструменти 
    0500120 - Номинална вредност 
    0500125 – Промени во објективната вредност 
    0500128 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  0501 – Држава 
  05010 – Централна Влада 
   050100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0501000 - Номинална вредност 
    0501001 – Премија 
    0501002 – Дисконт 
    0501003 – Достасани 
    0501005 – Промени во објективната вредност 
    0501008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0501009 – Акумулирана амортизација 
   050101 –Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0501010 - Номинална вредност 
    0501011 – Премија 
    0501012 – Дисконт 
    0501013 – Достасани 
    0501015 – Промени во објективната вредност 
    0501018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0501019 – Акумулирана амортизација 
  05011 – Локална самоуправа 
   050110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
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    0501100 - Номинална вредност 
    0501101 – Премија 
    0501102 – Дисконт 
    0501103 – Достасани 
    0501105 – Промени во објективната вредност 
    0501108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0501109 – Акумулирана амортизација 
   050111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0501110 - Номинална вредност 
    0501111 – Премија 
    0501112 – Дисконт 
    0501113 – Достасани 
    0501115 – Промени во објективната вредност 
    0501118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0501119 – Акумулирана амортизација 
 0502 – Финансиски друштва 
  05020 – Централна банка 
   050200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0502000 - Номинална вредност 
    0502001 – Премија 
    0502002 – Дисконт 
    0502003 – Достасани 
    0502005 – Промени во објективната вредност 
    0502008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502009 – Акумулирана амортизација 
   050201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0502010 - Номинална вредност 
    0502011 – Премија 
    0502012 – Дисконт 
    0502013 – Достасани 
    0502015 – Промени во објективната вредност 
    0502018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502019 – Акумулирана амортизација 
  05021 – Банки 
   050210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0502100 - Номинална вредност 
    0502101 – Премија 
    0502102 – Дисконт 
    0502103 – Достасани 
    0502105 – Промени во објективната вредност 
    0502108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502109 – Акумулирана амортизација 
   050211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0502110 - Номинална вредност 
    0502111 – Премија 
    0502112 – Дисконт 
    0502113 – Достасани 
    0502115 – Промени во објективната вредност 
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    0502118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502119 – Акумулирана амортизација 
   050212 – Сопственички инструменти 
    0502120 - Набавна вредност 
    0502125 – Промени во објективната вредност 
    0502128 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05022 – Инвестициски фондови 
   050220 - Удели во отворени инвестициски фондови    
   050221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
   050229 – Исправка на вредност (обезвреднување)     
  
  05029 – Останати вложувања  
   050290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0502900 - Номинална вредност 
    0502901 – Премија 
    0502902 – Дисконт 
    0502903 – Достасани 
    0502905 – Промени во објективната вредност 
    0502908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502909 – Акумулирана амортизација 
   050291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0502910 - Номинална вредност 
    0502911 – Премија 
    0502912 – Дисконт 
    0502913 – Достасани 
    0502915 – Промени во објективната вредност 
    0502918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0502919 – Акумулирана амортизација 
   050292 – Сопственички инструменти 
    0502920 - Набавна вредност 
    0502925 – Промени во објективната вредност 
    0502928 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
     
051 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ја покриваат 
математичката резерва за здравствено осигурување 
 0510 – Нефинансиски друштва  
  05100 –Приватни нефинансиски друштва 
   051000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0510000 - Номинална вредност 
    0510001 – Премија 
    0510002 – Дисконт 
    0510003 – Достасани 
    0510005 – Промени во објективната вредност 
    0510008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0510009 – Акумулирана амортизација 
   051001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0510010 - Номинална вредност 
    0510011 – Премија 
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    0510012 – Дисконт 
    0510013 – Достасани 
    0510015 – Промени во објективната вредност 
    0510018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0510019 – Акумулирана амортизација 
   051002 – Сопственички инструменти 
    0510020 – Набавна вредност 
    0510025 - Промени во објективната вредност 
    0510028 - Исправка на вредност (обезвреднување)    
  05101 – Јавни нефинансиски друштва 
   051010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0510100 - Номинална вредност 
    0510101 – Премија 
    0510102 – Дисконт 
    0510103 – Достасани 
    0510105 – Промени во објективната вредност 
    0510108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0510109 – Акумулирана амортизација 
   051011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0510110 - Номинална вредност 
    0510111 – Премија 
    0510112 – Дисконт 
    0510113 – Достасани 
    0510115 – Промени во објективната вредност 
    0510118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0510119 – Акумулирана амортизација 
   051012 - Сопственички инструменти 
    0510120 – Набавна вредност 
    0510125 - Промени во објективната вредност 
    0510128 - Исправка на вредност ( обезвреднување) 
  0511 – Држава 
  05110 – Централна Влада 
   051100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0511000 - Номинална вредност 
    0511001 – Премија 
    0511002 – Дисконт 
    0511003 – Достасани 
    0511005 – Промени во објективната вредност 
    0511008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0511009 – Акумулирана амортизација 
   051101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0511010 - Номинална вредност 
    0511011 – Премија 
    0511012 – Дисконт 
    0511013 – Достасани 
    0511015 – Промени во објективната вредност 
    0511018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0511019 – Акумулирана амортизација 
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  05111 – Локална самоуправа 
   051110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0511100 - Номинална вредност 
    0511101 – Премија 
    0511102 – Дисконт 
    0511103 – Достасани 
    0511105 – Промени во објективната вредност 
    0511108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0511109 – Акумулирана амортизација 
   051111 –Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0511110 - Номинална вредност 
    0511111 – Премија 
    0511112 – Дисконт 
    0511113 – Достасани 
    0511115 – Промени во објективната вредност 
    0511118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0511119 – Акумулирана амортизација 
 0512 – Финансиски друштва 
  05120 – Централна банка 
   051200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0512000 - Номинална вредност 
    0512001 – Премија 
    0512002 – Дисконт 
    0512003 – Достасани 
    0512005 – Промени во објективната вредност 
    0512008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512009 – Акумулирана амортизација 
   051201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0512010 - Номинална вредност 
    0512011 – Премија 
    0512012 – Дисконт 
    0512013 – Достасани 
    0512015 – Промени во објективната вредност 
    0512018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512019 – Акумулирана амортизација 
   051202 – Сопственички инструменти 
    0512020 – Набавна вредност 
    0512025 – Промени во објективната вредност 
    0512028 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05121 – Банки 
   051210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0512100 - Номинална вредност 
    0512101 – Премија 
    0512102 – Дисконт 
    0512103 – Достасани 
    0512105 – Промени во објективната вредност 
    0512108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512109 – Акумулирана амортизација 
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   051211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0512110 - Номинална вредност 
    0512111 – Премија 
    0512112 – Дисконт 
    0512113 – Достасани 
    0512115 – Промени во објективната вредност 
    0512118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512119 – Акумулирана амортизација 
   051212 - Сопственички инструменти 
    0512120 – Набавна вредност 
    0512125 – Промени во објективната вредност 
    0512128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05122 – Инвестициски фондови 
   051220 - Удели во отворени инвестициски фондови   
   051221 – Акции од затворени инвестициски фондови     
   051229 – Исправка на вредност (обезвреднување)  
 
  05129 – Останати 
   051290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0512900 - Номинална вредност 
    0512901 – Премија 
    0512902 – Дисконт 
    0512903 – Достасани 
    0512905 – Промени во објективната вредност 
    0512908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512909 – Акумулирана амортизација 
   051291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0512910 - Номинална вредност 
    0512911 – Премија 
    0512912 – Дисконт 
    0512913 – Достасани 
    0512915 – Промени во објективната вредност 
    0512918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0512919 – Акумулирана амортизација 
   051292 - Сопственички инструменти 
    0512920 – Набавна вредност 
    0512925 – Промени во објективната вредност 
    0512928 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
 
052 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои ги покриваат 
техничките резерви 
 0520 – Нефинансиски друштва  
  05200 –Приватни нефинансиски друштва 
   052000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0520000 - Номинална вредност 
    0520001 – Премија 
    0520002 – Дисконт 
    0520003 – Достасани 
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    0520005 – Промени во објективната вредност 
    0520008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0520009 – Акумулирана амортизација 
   052001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0520010 - Номинална вредност 
    0520011 – Премија 
    0520012 – Дисконт 
    0520013 – Достасани 
    0520015 – Промени во објективната вредност 
    0520018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0520019 – Акумулирана амортизација 
   052002 - Сопственички инструменти 
    0520020 – Набавна вредност 
    0520025 – Промени во објективната вредност 
    0520028 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05201 – Јавни нефинансиски друштва 
   052010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0520100 - Номинална вредност 
    0520101 – Премија 
    0520102 – Дисконт 
    0520103 – Достасани 
    0520105 – Промени во објективната вредност 
    0520108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0520109 – Акумулирана амортизација 
   052011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0520110 - Номинална вредност 
    0520111 – Премија 
    0520112 – Дисконт 
    0520113 – Достасани 
    0520115 – Промени во објективната вредност 
    0520118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0520119 – Акумулирана амортизација 
   052012 - Сопственички инструменти 
    0520120 – Набавна вредност 
    0520125 – Промени во објективната вредност 
    0520128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  0521 – Држава 
  05210 – Централна Влада 
   052100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0521000 - Номинална вредност 
    0521001 – Премија 
    0521002 – Дисконт 
    0521003 – Достасани 
    0521005 – Промени во објективната вредност 
    0521008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0521009 – Акумулирана амортизација 
   052101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0521010 - Номинална вредност 
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    0521011 – Премија 
    0521012 – Дисконт 
    0521013 – Достасани 
    0521015 – Промени во објективната вредност 
    0521018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0521019 – Акумулирана амортизација 
  05211 – Локална самоуправа 
   052110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0521100 - Номинална вредност 
    0521101 – Премија 
    0521102 – Дисконт 
    0521103 – Достасани 
    0521105 – Промени во објективната вредност 
    0521108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0521109 – Акумулирана амортизација 
   052111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0521110 - Номинална вредност 
    0521111 – Премија 
    0521112 – Дисконт 
    0521113 – Достасани 
    0521115 – Промени во објективната вредност 
    0521118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0521119 – Акумулирана амортизација 
 0522 – Финансиски друштва 
  05220 – Централна банка 
   052200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0522000 - Номинална вредност 
    0522001 – Премија 
    0522002 – Дисконт 
    0522003 – Достасани 
    0522005 – Промени во објективната вредност 
    0522008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522009 – Акумулирана амортизација 
   052201 –Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0522010 - Номинална вредност 
    0522011 – Премија 
    0522012 – Дисконт 
    0522013 – Достасани 
    0522015 – Промени во објективната вредност 
    0522018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522019 – Акумулирана амортизација 
  05221 – Банки 
   052210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0522100 - Номинална вредност 
    0522101 – Премија 
    0522102 – Дисконт 
    0522103 – Достасани 
    0522105 – Промени во објективната вредност 
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    0522108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522109 – Акумулирана амортизација 
   052211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0522110 - Номинална вредност 
    0522111 – Премија 
    0522112 – Дисконт 
    0522113 – Достасани 
    0522115 – Промени во објективната вредност 
    0522118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522119 – Акумулирана амортизација 
   052212 - Сопственички инструменти 
    0522120 – Набавна вредност 
    0522125 – Промени во објективната вредност 
    0522128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05222 – Инвестициски фондови 
   052220 - Удели во отворени инвестициски фондови    
   052221 – Акции од затворени инвестициски фондови  
   052228 – Исправка на вредност (обезвреднување)     
  05229 – Останати 
   052290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0522900 - Номинална вредност 
    0522901 – Премија 
    0522902 – Дисконт 
    0522903 – Достасани 
    0522905 – Промени во објективната вредност 
    0522908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522909 – Акумулирана амортизација 
   052291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0522910 - Номинална вредност 
    0522911 – Премија 
    0522912 – Дисконт 
    0522913 – Достасани 
    0522915 – Промени во објективната вредност 
    0522918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0522919 – Акумулирана амортизација 
   052292 - Сопственички инструменти 
    0522920 – Набавна вредност 
    0522925 – Промени во објективната вредност 
    0522928 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
 
053 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба кои не ја 
покриваат математичката и/или техничките резерви 
 0530 – Нефинансиски друштва  
  05300 –Приватни нефинансики друштва 
   053000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0530000 - Номинална вредност 
    0530001 – Премија 
    0530002 – Дисконт 
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    0530003 – Достасани 
    0530005 – Промени во објективната вредност 
    0530008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0530009 – Акумулирана амортизација 
   053001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0530010 - Номинална вредност 
    0530011 – Премија 
    0530012 – Дисконт 
    0530013 – Достасани 
    0530015 - Промени во објективната вредност 
    0530018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0530019 – Акумулирана амортизација 
   053002 - Сопственички инструменти 
    0530020 – Набавна вредност 
    0530025 – Промени во објективната вредност 
    0530028 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05301 – Јавни нефинансиски друштва 
   053010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0530100 - Номинална вредност 
    0530101 – Премија 
    0530102 – Дисконт 
    0530103 – Достасани 
    0530105 - Промени во објективната вредност 
    0530108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0530109 – Акумулирана амортизација 
   053011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0530110 - Номинална вредност 
    0530111 – Премија 
    0530112 – Дисконт 
    0530113 – Достасани 
    0530115 - Промени во објективната вредност 
    0530118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0530119 – Акумулирана амортизација 
   053012 - Сопственички инструменти 
    0530120 – Набавна вредност 
    0530125 – Промени во објективната вредност 
    0530128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  0531 – Држава 
  05310 – Централна Влада 
   053100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0531000 - Номинална вредност 
    0531001 – Премија 
    0531002 – Дисконт 
    0531003 – Достасани 
    0531005 - Промени во објективната вредност 
    0531008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0531009 – Акумулирана амортизација 
   053101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
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    0531010 - Номинална вредност 
    0531011 – Премија 
    0531012 – Дисконт 
    0531013 – Достасани 
    0531015 - Промени во објективната вредност 
    0531018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0531019 – Акумулирана амортизација 
  05311 – Локална самоуправа 
   053110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0531100 - Номинална вредност 
    0531101 – Премија 
    0531102 – Дисконт 
    0531103 – Достасани 
    0531105 - Промени во објективната вредност 
    0531108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0531109 – Акумулирана амортизација 
   053111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0531110 - Номинална вредност 
    0531111 – Премија 
    0531112 – Дисконт 
    0531113 – Достасани 
    0531115 - Промени во објективната вредност 
    0531118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0531119 – Акумулирана амортизација 
 0532 – Финансиски друштва 
  05320 – Централна банка 
   053200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0532000 - Номинална вредност 
    0532001 – Премија 
    0532002 – Дисконт 
    0532003 – Достасани 
    0532005 - Промени во објективната вредност 
    0532008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532009 – Акумулирана амортизација 
   053201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0532010 - Номинална вредност 
    0532011 – Премија 
    0532012 – Дисконт 
    0532013 – Достасани 
    0532015 - Промени во објективната вредност 
    0532018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532019 – Акумулирана амортизација 
   053202 - Сопственички инструменти 
    0532020 – Набавна вредност 
    0532025 – Промени во објективната вредност 
    0532028 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05321 – Банки 
   053210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
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    0532100 - Номинална вредност 
    0532101 – Премија 
    0532102 – Дисконт 
    0532103 – Достасани 
    0532105 - Промени во објективната вредност 
    0532108 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532109 – Акумулирана амортизација 
   053211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0532110 - Номинална вредност 
    0532111 – Премија 
    0532112 – Дисконт 
    0532113 – Достасани 
    0532115 - Промени во објективната вредност 
      0532118 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532119 – Акумулирана амортизација 
   053212 - Сопственички инструменти 
    0532120 – Набавна вредност 
    0532125 – Промени во објективната вредност 
    0532128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  05322 – Инвестициски фондови 
   053220 - Удели во отворени инвестициски фондови     
   053221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
  
   053228 – Исправка на вредност (обезвреднување)  
  05329 – Останати 
   053290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    0532900 - Номинална вредност 
    0532901 – Премија 
    0532902 – Дисконт 
    0532903 – Достасани 
    0532905 - Промени во објективната вредност 
    0532908 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532909 – Акумулирана амортизација 
   053291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
    0532910 - Номинална вредност 
    0532911 – Премија 
    0532912 – Дисконт 
    0532913 – Достасани 
    0532915 - Промени во објективната вредност 
    0532918 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
    0532919 – Акумулирана амортизација 
   053292 - Сопственички инструменти 
    0532920 – Набавна вредност 
    0532925 – Промени во објективната вредност 
    0532928 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
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06 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување (по објективна 
вредност преку билансот на успех) 

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото во хартии од вредност и други 
финансиски инструменти кои друштвото, во согласност со МСС 39 и својата деловна политика, ги 
класифицирало во финансиски имот за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех). 
Друштвото за осигурување е должно, во рамки на  пропишаните конта од оваа група, посебно да ги 
искажува  финансиските вложувања во согласност со барањата за известување пропишани во 
Законот за супервизија на осигурување и донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. 
Друштвото за осигурување е должно вложувањата кои ја покриваат математичката резерва да 
ги искажува посебно за секоја поединечна класа на осигурување на живот, како и за дополнителното 
осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во група-подружници, придружени 
друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03. 
 
060 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување кои ја покриваат 
математичката резерва 
 0600 – Нефинансиски друштва  
  06000 –Приватни нефинансиски друштва 
   060000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   060001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   060002 – Сопственички инструменти 
  06001 – Јавни нефинансиски друштва 
   060010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
    
   060011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   060012 – Сопственички инструменти    
  0601 – Држава 
  06010 – Централна Влада 
   060100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   060101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
  06011 – Локална самоуправа 
   060110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   060111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
 0602 – Финансиски друштва 
  06020 – Централна банка 
   060200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   060201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
  06021 – Банки 
   060210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   060211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
     060212 – Сопственички инструменти   
  06022 – Инвестициски фондови 
   060220 - Удели во отворени инвестициски фондови    
   060221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
   
  06029 – Останати 
   060290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
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   060291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
    
   060292 – Сопственички инструменти 
061 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување кои ја покриваат 
математичката резерва за здравствено осигурување 
 0610 – Нефинансиски друштва  
  06100 –Приватни нефинансиски друштва 
   061000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   061002 – Сопственички инструменти   
  06101 – Јавни нефинансиски друштва 
   061010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   061012 - Сопственички инструменти 
  0611 – Држава 
  06110 – Централна Влада 
   061100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
  06111 – Локална самоуправа 
   061110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
 0612 – Финансиски друштва 
  06120 – Централна банка 
   061200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година  
   061201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
  
   061202 – Сопственички инструменти     
  06121 – Банки 
   061210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   061212 - Сопственички инструменти 
  06122 – Инвестициски фондови 
   061220 - Удели во отворени инвестициски фондови    
   061221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
  
  06129 – Останати 
   061290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   061291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   061292 - Сопственички инструменти 
062 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат за тргување е кои ги покриваат 
техничките резерви 
 0620 – Нефинансиски друштва  
  06200 –Приватни нефинансиски друштва 
   062000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
  
   062001 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   062002 - Сопственички инструменти 
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  06201 – Јавни нефинансиски друштва 
   062010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   062011 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   062012 - Сопственички инструменти     
  0621 – Држава 
  06210 – Централна Влада 
   062100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една годинаи 
   062101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
  06211 – Локална самоуправа 
   062110 -  Должнички инструменти со рок на достасување до една годинаи 
  
   062111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
 0622 – Финансиски друштва 
  06220 – Централна банка 
   062200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   062201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
  06221 – Банки 
   062210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   062211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   062212 - Сопственички инструменти   
  06222 – Инвестициски фондови 
   062220 - Удели во отворени инвестициски фондови   
   062221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
   
  06229 – Останати вложувања 
   062290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   062291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   062292 - Сопственички инструменти 
063 – Хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се чуваат за тргување кои не ја покриваат 
математичката и/или техничките резерви 
 0630 – Нефинансиски друштва  
  06300 –Приватни нефинансиски друштва 
   063000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   063001 –  Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
   063002 - Сопственички инструменти 
  06301 – Јавни нефинансиски друштва 
   063010 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   063011 –  Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година 
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   063012 - Сопственички инструменти    
  0631 – Држава 
  06310 – Централна Влада 
   063100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   063101 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
  06311 – Локална самоуправа 
   063110 - Инструменти на пазарот на пари     
   063111 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
 0632 – Финансиски друштва 
  06320 – Централна банка 
   063200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   063201 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   063202 - Сопственички инструменти     
  06321 – Банки 
   063210 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   063211 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   063212 - Сопственички инструменти 
  06322 – Инвестициски фондови 
   063220 - Удели во отворени инвестициски фондови     
   063221 – Акции од затворени инвестициски фондови    
  
  06329 – Останати 
   063290 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   
   063291 – Должнички инструменти со рок на достасување подолг од една година
   
   063292 - Сопственички инструменти 
 

07 – Деривативни финансиски инструменти (објективна вредност) 

Во оваа група конта се искажуваат деривативните финансики инструменти чувани за тргување, 
вградените деривативи и деривативните финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
(хеџинг).  
 
070 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
 0700 – Договори зависни од промена на каматната стапка   
 0701 – Договори зависни од промена на курсот 
 0702 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност   
071 – Вградени деривативи 
 0710 – Договори зависни од промена на каматната стапка   
 0711 – Договори зависни од промена на курсот 
 0712 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност  
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072 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
 0720 – Договори зависни од промена на каматната стапка  
 0721 – Договори зависни од промена на курсот  
 0722 – Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност 
   
  
 

08 – Депозити, заеми и побарувања  

Во оваа група конта се искажува вредноста на дадените депозити, заеми (вклучувајќи ги 
депозитите и заемите со девизна клаузула), некраткорочни средства наменети за продажба и 
прекинати работења и останати пласмани.  Друштвото за осигурување е должно, во рамки на 
пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува  финансиските пласмани во согласност 
со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и донесените 
подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување  е должно пласманите кои ја 
покриваат математичката резерва да ги искажува посебно за секоја поединечна класа на 
осигурување  на живот, како и за дополнителното осигурување. Оваа група не ги опфаќа 
вложувањата во друштва во група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети кои се прикажуваат на групата конта 03. 
 
080 – Депозити 
 0800 – кои ја покриваат математичката резерва  
  08000 – Депозити по видување 
  08001 – Орочени депозити до една година 
  08002 – Орочени депозити над една година 
  08008 – Исправка на вредност (обезвреднување) 
 0801 –  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување   
  08010 – Депозити по видување 
  08011 – Орочени депозити до една година 
  08012 – Орочени депозити над една година 
  08018 – Исправка на вредност (обезвреднување) 
 0802 –  кои ги покриваат техничките резерви    
  08020 – Депозити по видување 
  08021 – Орочени депозити до една година 
  08022 – Орочени депозити над една година 
  08028 – Исправка на вредност (обезвреднување) 
 0803 – кои  кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва  
  08030 – Депозити по видување 
  08031 – Орочени депозити до една година 
  08032 – Орочени депозити над една година 
  08038 – Исправка на вредност (обезвреднување) 
081 – Дадени заеми 

0810 – Дадени заеми обезбедени со хипотека 
08100 – кои ја покриваат математичката резерва  

   081000 – Дадени заеми до една година 
   081001 – Дадени заеми над една година 
   081008 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08101 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување  
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   081010 – Дадени заеми до една година 
   081011 – Дадени заеми над една година 
   081018 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08102 – кои ги покриваат техничките резерви    
   081020 – Дадени заеми до една година 
   081021 – Дадени заеми над една година 
   081028 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08103 – кои  не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва  
   081030 – Дадени заеми до една година 
   081031 – Дадени заеми над една година 
   081038 - Исправка на вредност (обезвреднување) 

  0810 – Дадени заеми обезбедени со хипотека 
0811 – Останати дадени заеми  

08110 – кои ја покриваат математичката резерва  
   081100 – Дадени заеми до една година 
   081101 – Дадени заеми над една година 
   081108 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08111 – кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување  
   081110 – Дадени заеми до една година 
   081111 – Дадени заеми над една година 
   081118 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08112 – кои ги покриваат техничките резерви    
   081120 – Дадени заеми до една година 
   081121 – Дадени заеми над една година 
   081128 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
  08113 – кои  не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва  
   081130 – Дадени заеми до една година 
   081131 – Дадени заеми над една година 
   081138 - Исправка на вредност (обезвреднување)    
  
082 – Некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати работења 
 0820 – Долгорочни  нематеријални средства наменети за продажба 
 0821 - Долгорочни материјални средства наменети за продажба 
 0822 - Капитални вложувања во друштва во група – подружници, наменти за продажба 
 0829 – Останати некраткорочни средства наменети за продажба 
083 – Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар 
 0830 – кои ја покриваат математичката резерва 
  08300 – Набавна врендост 
  08308 – Обезвредување 
  08309 – Акумулирана амортизација 
 0831 – кои ја покриваат математичката резерва 
  08310 – Набавна врендост 
  08318 – Обезвредување 
  08319 – Акумулирана амортизација 
 0832 – кои ја покриваат математичката резерва 
  08320 – Набавна врендост 
  08328 – Обезвредување 
  08329 – Акумулирана амортизација 
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 0833 – кои ја покриваат математичката резерва 
  08330 – Набавна врендост 
  08338 – Обезвредување 
  08339 – Акумулирана амортизација 
089 – Останати пласмани, депозити и заеми 
 0890 –  кои ја покриваат математичката резерва  
  08900 - Набавна вредност 
  08908 -  Обезвреднување 
 0891 –  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување  
  
  08910 - Набавна вредност 
  08918 - Обезвреднување 
 0892 –  кои ги покриваат техничките резерви 
  08920 - Набавна вредност 
  08928 – Обезвреднување 
 0899 - кои не ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва  
  08990 - Набавна вредност 
  08998 - Обезвреднување 
 
 
 

09 – Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за 
осигурување) 

Во оваа група конта поединечно се прикажува вредноста на финансиските вложувања кои се 
искажуваат, признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 39 и донесената сметководствена 
политки, како и со одредбите од договорот за осигурување.  Друштвото за осигурување е должно 
во рамки на овие пропишани конта, дополнително да развие конта на кои засебно, во согласност со 
МСС и МСФИ, ќе ги прикажува вложувањата кои се чуваат до достасување, финансиски вложувања 
расположливи за продажба, финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност, преку 
билансот на успех), како и останати финансиски вложувања. Друштвото за осигурување е должно, 
во рамки на  пропишаните конта од оваа група, посебно да ги искажува  финансиските вложувања 
во согласност со барањата за известување пропишани во Законот за супервизија на осигурување и 
донесените подзаконски акти врз основа на овој закон. Друштвото за осигурување  е должно 
вложувањата кај кои осигуреникот го презема инвестициониот ризик да ги  искажува посебно за 
секој поединечен договор за осигурување. Оваа група не ги опфаќа вложувањата во друштва во 
група-подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети кои се прикажуваат 
на групата конта 03. 
090 - Должнички инструменти  
 0900 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година   
  09000 - Номинална вредност 
  09001 – Премија 
  09002 – Дисконт 
  09003 – Достасани 
  09005 - Промени во објективната вредност 
  09008 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  09009 – Акумулирана амортизација 
 0901 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
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  09010 - Номинална вредност 
  09011 – Премија 
  09012 – Дисконт 
  09013 – Достасани 
  09015 - Промени во објективната вредност 
  09018 -  Исправка на вредност (обезвреднување) 
  09019 – Акумулирана амортизација 
091 – Сопственички инструменти  
 0910 - Набавна вредност 
 0915 – Промени во објективната вредност 
 0918 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
092 - Вложувања во заеднички и инвестициски фондови 
 0920 - Набавна вредност 
 0925 – Промени во објективната вредност 
 0928 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
099 – Останати финансиски инструменти  
 0990 - Набавна вредност 
 0998 - Исправка на вредност (обезвреднување) 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛАСА 1 – ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА 

  

10 -  Парични средства во банка и во благајна  

100 – Парични средства во банка во домашна валута 
101 – Парични средства на посебни сметки  за покритие на математичката резерва 

1010 - Парични средства на посебна сметки  за покритие на математичката резерва 
1011 - Парични средства на посебна сметки  за покритие на математичката резерва за 

здравствено осигурување. 
1012 - Парични средства на посебна сметки  за покритие на математичката резерва каде 

инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот 
1013 - Парични средства на посебна сметки  за покритие на математичката резерва во однос на 

останати класи на осигурување за кои е потрбно да се издвојува математичка резерва 
102 - Парични средства на други посебни сметки со посебна намена 
103 - Парични средства во благајна во домашна валута 
104 - Парични средства во банка во странска валута 
105 - Парични средства во благајна во странска валута 
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106 - Девизни акредитиви 
108 – Останати парични средства  
109 – Исправка на вредност 
 

11  - Парични еквиваленти 

110 – Чекови 
111 - Меници 
112 - Останати парични еквиваленти 
119 – Исправка на вредност 
 
 

12 – Побарувања од непосредни работи на осигурување 

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
побарувањата од осигуреници по основ на премија за осигурување по класи на осигурување, како и 
посебно за дополнителните осигурувања. Друштвата за осигурување се должни во својата 
евиденција да обезбедат точни и ажурирани податоци за старосната структура на побарувањата 
(по рок на доспевање). 
120 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата 

1200 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата 
1201 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во земјата – друштва во 

група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
121 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување  во странство 

1210 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во странство 
1211 - Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување во странство – друштва 

во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
122 - Побарувања од застапници и посредници во осигурувањето по основ на премија за осигурување  

1220 - Побарувања од посредници и застапници во осигурувањето по основ на премија за 
осигурување во земјата  

1221 - Побарувања од посредници и застапници  во осигурувањето по основ на премија за 
осигурување во странство 

1222 - Побарувања од посредници и застапници во осигурувањето по основ на премија за 
осигурување – друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 

128 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување 
1280 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување 
1281 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување - друштва во група 

(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
129 - Исправка на вредноста на побарувањата од непосредни работи на осигурување 

1290 – Исправка на вредност на побарувањата од непосредни работи на осигурување – 
резервирања (посебна резерва) 

1291 -  Исправка на вредноста на побарувањата од непосредни работи на осигурување – отпис 
 
 
 

13 – Побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување (активно соосигурување / 
реосигурување) 

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
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побарувањата по основ на премија за сoосигурување и реосигурување по класи на осигурување, како 
и посебно за дополнителните осигурувања. Друштвата за осигурување се должни во својата 
евиденција да обезбедат точни и ажурирани податоци за старосната структура на побарувањата 
(по рок на доспевање). 
 
130 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување 

1300 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување 
1301 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија од соосигурување - друштва 

во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
131 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во земјата 

1310 -  Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за ресоосигурување во 
земјата 

1311 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за ресоосигурување во 
земјата -  друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

132 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување во странство 
1320 -  Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за ресоосигурување во 

странство 
1321 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на премија за ресоосигурување во 

странство - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

133 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за реосигурување 
 1330 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за 
реосигурување во земјата 
 1331 -  Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за 
реосигурување во странство 
 1332 - Побарувања кои произлегуваат од дадени депозити по основ на договори за 
реосигурување во странство - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 
138 -Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување  
 1380 - Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување во земјата 
 1381 - Останати побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување во странство 
 1382 - Останати побарувања по основ на работи за соосигурување и реосигурување  - друштва 
во група  (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
139 - Исправка на вредност на побарувања по основ на работи на соосигурување и реосигурување 
 
 
 

14 – Побарувања по основ на учество во надомест на штети и останати побарувања по основ на 
соосигурување и реосигурување  

140 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување 

1400  - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување 

1401 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 

141 -  Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на  штети  од 
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ресоосигурување 
 1410  - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на  штети  од 
реосигурување 
 1411 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на  штети  од 
ресоосигурување -   друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 
142 -  Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети  од ретроцесија 

1420  - Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети  од 
ретроцесија 

1421 - Побарувања од друштва за ретроцесија по основ на учество во надомест на штети  од 
ретроцесија -  друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 

148 – Останати побарувања по основ на соосигурување, реосигурување и ретроцесија 
1480  - Останати побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување, 

реосигурување и ретроцесија 
1481 - Останати побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување, 

реосигурување и ретроцесија - друштва во група (подружници), придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети 

149 - Исправка на вредноста на побарувања по основ на учество во надомест на штети  и останатите 
побарувања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување 

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
побарувањата по основ на регрес (конто 150)  по класи на осигурување, како и посебно за 
дополнителните осигурувања. 
 
150 - Побарувања по основ на регрес 

1500 - Побарувања по основ на регрес 
1501 - Побарувања по основ на регрес - друштва во група (подружници), придружени друштва и 

заеднички контролирани ентитети  
151 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети  

1510 -  Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни  штети во 
земјата 

1511 -  Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети во 
странство 

 1512 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети  - 
друштва во група  (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
152 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за обработка на услужно исплатени 

штети 
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1520 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети  во 
земјата 

1521 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети во 
странство 

1522 - Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - 
подружници, придружени друштва и учества во вложувања 

153 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила 
1530 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати 

моторни возила 
1531 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на надомест за обработка на штети од 
неосигурани и непознати моторни возила 
1532 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од 
неосигурани и непознати моторни возила (вонсудски и судски) 
1533 – Побарувања по основ на учество во Гарантен фонд 
1539 – Останати побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни 

возила 
154 - Побарувања по основ на провизија од реосигурување  

1540 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од реосигурување 
 1541 - Побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од реосигурување - 
друштва во група  (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
155 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети 

1550 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети  
 1551 - Побарувања по основ на дадени аванси за штети - друштва во група  (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
158 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување 

1580 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување 
 1581 - Останати краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување - друштва во 
група  (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
 159 – Исправка на вредност на останатите побарувања од непосредни работи на осигурување 
 

16 – Побарувања по основ на вложувања 

160 – Побарувања по основ на камата 
1600 - Побарувања по основ на камата 
1601 - Побарувања по основ на камата - друштва во група (подружници), придружени друштва и 

заеднички контролирани ентитети 
161 – Побарувања по основ на дивиденда 

1610 - Побарувања по основ на дивиденда 
1611 - Побарувања по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), придружени 

друштва и заеднички контролирани ентитети 
162 – Побарувања по основ на останати учества во добивката 

1620 - Побарувања по основ на останати учества во добивката 
1621 - Побарувања по основ на останати учества во добивката - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
163 – Побарувања по основ на наемнини 

1630 - Побарувања по основ на наемнини 
1631 - Побарувања по основ на наемнини - друштва во група (подружници), придружени 

друштва и заеднички контролирани ентитети 
168 - Останати побарувања по основ на вложувања 
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1680 - Останати побарувања по основ на вложувања 
1681 - Останати побарувања по основ на вложувања - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
169 - Исправка на вредност на побарувања по основ на вложувања 
  
 
 
 

17 - Останати побарувања  

170 – Побарувања по основ на даноци 
171 -  Побарувања од државата и други институции 
172 -  Побарувања од вработени 
173 -  Побарувања од купувачи  

1730 - Побарувања од купувачи  
1731 - Побарувања од купувачи  - друштва во група (подружници), придружени друштва и 

заеднички контролирани ентитети 
174 -  Побарувања за депозити, аванси и кауции  

1740 - Побарувања за депозити, аванси и кауции  
1741 - Побарувања за депозити, аванси и кауции  - друштва во група (подружници), придружени 

друштва и заеднички контролирани ентитети 
175 –  Побарувања од работи на управување со заеднички пензиски фондови 
178 -Останати  побарувања 
 1780 - Останати  побарувања 
 1781 - Останати  побарувања -  друштва во група (подружници), придружени друштва и 
заеднички контролирани   ентитети 
179 - Исправка на вредност на останатите побарувања  
 

19 - Однапред платени трошоци за идниот период и пресметани приходи - Активни временски 
разграничувања 

Во оваа група на конта поединечно се прикажуваат разграничените трошоци,  приходот кој не може 
да се припише на сметководствениот период на кој се однесуваат и разграничените трошоци за 
стекнување. 
190 –Пресметани приходи по основ на камати и наемнини 
191 – Останати пресметани приходи 
192 - Одложени трошоци за стекнување 

1920 - Одложени трошоци за стекнување 
1921 - Одложени трошоци за стекнување -  друштва во група (подружници), придружени 

друштва и заеднички контролирани ентитети 
193 – Останати одложени трошоци  
198 - Одложени даночни средства 
199 - Останати пресметани приходи и одложени трошоци 
 
 
 

КЛАСА 2  - КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА  ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И 
ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД  
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20 – Обврски од непосредни работи на осигурување 

200 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои 
треба да бидат исплатени во земјата 

 2000 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени во земјата 

 2001 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени во земјата  - друштва во група (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани   ентитети 

201 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои 
треба да бидат исплатени во странство 

 2010 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени во странство 

 2011 - Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени во странство  - друштва во група (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 

 
202 – Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени износи кои 

треба да бидат исплатени 
 2020 - Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 

износи кои треба да бидат исплатени,  во земјата 
2021 - Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени,  во странство 

 2022 - Обврски спрема посредници по основ на штети, суми на осигурување и договорени 
износи кои треба да бидат исплатени -друштва во група (подружници), придружени друштва 
и заеднички контролирани ентитети 

209 – Останати обврски од непосредни работи на осигурување 
 2090 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување во земјата 
          2091 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување во странство 
 2092 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување - друштва во група 

(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 2093 – Обрски спрема оштетени лица по основ на штети од неосигурани и непознати 

моторни возила 
 
 

21 – Обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување  (пасивно 
соосигурување/реосигурување)  

210 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сооосигурување 
 2100 -Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сооосигурување во 

земјата 
 2101 -Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сооосигурување во 

странство 
 2102 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сооосигурување -

друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
211 - Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на премија за реоосигурување 
 2110 -Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на премија за реоосигурување во 

земјата 
 2111 - Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на премија за реосигурување во 

странство 
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 2112 - Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на премија за реоосигурување - 
друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 

212 – Обврски кои произлегуваат од примени депозити по снов на работи на соосигурување и 
реосигурување 
 2120 - Обврски кои произлегуваат од примени депозити по снов на работи на соосигурување и 
реосигурување во   земјата 
 2121 - Обврски кои произлегуваат од примени депозити по снов на работи на соосигурување и 
реосигурување во   странство 

2122 – Обврски кои произлегуваат од примени депозити по снов на работи на соосигурување и 
реосигурување – друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани ентитети 

219 - Останати обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување   
 2190 - Останати обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување  во земјата 
 2191 - Останати обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување  во странство 
 2192  - Останати обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување  - друштва во 
група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 
 

22 – Обврски по основ на учество во надомест на штети од работи на соосигурување и реосигурување  

220 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и договорени 
износи од соосигурување  

 2200 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и 
договорени износи од соосигурување  

 2201 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и 
договорени износи од соосигурување  - друштва во група (подружници), придружени 
друштва и заеднички контролирани   ентитети 

221 -  Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети  од 
ресоосигурување  
 2210 -  Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и 

договорени износи од реосигурување во земјата 
 2211 -  Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и 

договорени износи од реосигурување во странство 
 2212- Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и 

договорени износи од реосигурување -  друштва во група (подружници), придружени 
друштва и заеднички контролирани   ентитети 

222 -  Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети  од 
ретроцесија  

 2220 -  Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети  
од ретроцесија  

 2221 -  Обврски спрема друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети  
од ретроцесија  - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички 
контролирани   ентитети 

229 - Останати обврски по основ на учество во надомест на штети  
 2290 - Останати обврски по основ на учество во надомест на штети  
 2291 - Останати обврски по основ на учество во надомест на штети - друштва во група 

(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
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23 - Останати обрски од непосредни работи на осигурување 

230 - Обврски по основ на регрес  
 2300 - Обврски по основ на регрес  
 2301 - Обврски по основ на регрес - друштва во група (подружници), придружени друштва и 
заеднички контролирани   ентитети 
231 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на исплатени штети - услужни штети  
 2310 - Обврски спрема друштва за осигурување за исплата на штети  - услужни штети во 

земјата 
 2311 - Обврски спрема други друштва за осигурување за исплата на штети  - услужни штети 

во странство 
 2312 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на исплатени штети - друштва во 

група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
232 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за услужно исплатени штети  

2320 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - 
пристојба во земјата 

 2321 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - 
пристојба во странство 

 2322 - Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест за исплатени штети - 
пристојба - друштва во група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

233 - Обвски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила  
2330 - Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати 
моторни возила 
2331 – Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од 
неосигурани и непознати моторни возила   
2332 – Обврски по основ на учество во Гарантен фонд 
2339 – Останати обврски од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни вози 

234 - Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето 
2340 - Обврски по основ на провизија на друштва за застапување 
2341 - Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето 
2342 - Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва 
2343 – Обврски по основ на провизија на останати субјекти 

235- Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување  
 2350- Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување  
 2351- Обврски за провизија по основ на соосигурување и реосигурување  - друштва во група 
(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
236- Обврски по основ на придонеси, членарини, надоместоци и други давачки 

2360 - Обврски спрема надзорниот орган  
2361 - Обврски  по основ на противпожарен придонес, придонес за безбедност и останати 

законски пропишани давачки 
  23610 - Обврски  по основ на противпожарен придонес 
  23611 - Обврски  по основ на придонес за безбедност 
  23612 - Обврски  по основ на останати законски пропишани давачки 

2362 - Останати обврски  
237 - Обврски за примени аванси по основ на премија и штети 

2370 - Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување 
  23700 - Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување 
  23701- Обврски за примени аванси по основ на премија за осигурување - друштва во 
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група (подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 2371 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети 
  23710 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети 
  23711 - Обврски за примени аванси по основ на надомест на штети - друштва во група 
(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
239 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување  
 2390 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување  
 2391 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување - друштва во група (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 
 

24 – Обврски по основ на вложувања 

240 – Обврски по основ на камати 
 2400 – Краткорочни обврски по основ на камати 
 2401 – Краткорочни обврски по основ на камати -друштва во група (подружници), придружени 
друштва и заеднички   контролирани ентитети 
 2402 - Долгорочни обврски по основ на камати 
 2403 - Долгорочни обврски по основ на камати -друштва во група (подружници), придружени 
друштва и заеднички   контролирани ентитети 
241 - Обврски по основ на дивиденда 

2410 - Краткорочни обврски по основ на дивиденда 
2411 - Краткорочни обврски по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
2412 - Долгорочни обврски по основ на дивиденда 
2413 - Долгорочни обврски по основ на дивиденда - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
242 - Обврски по основ на останати учества во добивката 

2420 - Краткорочни обврски по основ на останати учества во добивката 
2421 - Краткорочни обврски по основ на останати учества во добивката - друштва во група 

(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
2422 - Долгорочни обврски по основ на останати учества во добивката 
2423 - Долгорочни обврски по основ на останати учества во добивката - друштва во група 

(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
243 - Обврски по основ на земени заеми и кредити од банки 
 2430 - Краткорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки 
 2431 - Краткорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки - друштва во група 
(подружници),    придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 2432 - Долгорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки 
 2433 - Долгорочни обврски по основ на земени заеми и кредити од банки - друштва во група 
(подружници),    придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
244 - Обврски по основ на останати земени заеми и кредити 
 2440 - Краткорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити 
 2441 - Краткорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити - друштва во група 
(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
 2442 - Долгорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити 
 2443 - Долгорочни обврски по основ на останати земени заеми и кредити - друштва во група 
(подружници), придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  
245 - Обврски за издадени хартии од вредност 
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2450 - Краткорочни обврски за издадени хартии од вредност 
2451 - Краткорочни обврски за издадени хартии од вредност - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
2452 - Долгорочни обврски за издадени хартии од вредност 
2453 - Долгорочни обврски за издадени хартии од вредност - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
246 - Обврски по основ на финансиски лизинг 

2460 – Краткорочни обврски по основ на финансиски лизинг 
2461 – Краткорочни обврски по основ на финансиски лизинг - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
2462 – Долгорочни обврски по основ на финансиски лизинг 
2463 – Долгорочни обврски по основ на финансиски лизинг - друштва во група (подружници), 

придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
247 – Субординирани обврски 
249 - Останати  обврски по основ на вложувања 
 2490 - Останати  краткорочни обврски по основ на вложувања 

2491 - Останати краткорочни обврски по основ на вложувања - друштва во група (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 
2492 - Останати  долгорочни обврски по основ на вложувања 
2493 - Останати долгорочни  обврски по основ на вложувања - друштва во група (подружници), 
придружени друштва и заеднички контролирани ентитети 

 
 

25 – Резервирања за ризици и незивесности 

250 - Резервирања за пензиски планови 
251 – Резервирања за отпремнини 
252 – Резервирања за јубилејни награди 
253 – Резервирања за судски спорови 
254 – Резервирања за неповолни договори 
255 – Резервирања за гаранции 
259 – Останати резервирања 
 

27 - Обврски спрема вработените 

270 - Обврски по основ на бруто плати и надоместоци на плати  
271 - Обврски по основ на нето плати 
272 - Обврски спрема вработените за платено отсуство (боледување) 
273 -  Обврски спрема вработените за надомест за регрес за годишен одмор 
274 -  Обврски за придонеси од плати 
275 - Обврски за даноци од плати 
279 - Останати обврски спрема вработените 
 

28 - Останати обврски 

280 - Обврски за даноци  
281 - Обврски спрема добавувачи  
282 - Обврски по основа на примени други аванси, депозити и кауции 
283 – Обврски по договори на дело` 
284 – Обврски спрема ревизорски друштва 
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285 – Обврски спрема органи на управување 
286 - Обврски спрема раководството на заеднички пензиски фонд 
289 - Останати краткорочни обврски 
 
  

29 - Одложено плаќање на трошоци и приходи кои се однесуваат на идните периоди - Пасивни 
временски разграничувања 

290 – Обврски за пресметани а одложени трошоци 
291 - Пресметани приходи за идни периоди 
292 – Одложено признавање на приходи за кои постои неизвесност за наплата 
293 – Пресметани директни провизии 
294 - Одложена провизија од реосигурување 

2940 - Одложена провизија од реосигурување - осигурување на живот 
2941 - Одложена провизија од реосигурување - неживотно осигурување 

295 – Одложени даночни обврски 
296 - Останати пресметани трошоци и одложени приходи 
 
 

КЛАСА 3 - ЗАЛИХИ 

 

30 - Залихи на материјали 

300 - Залихи на материјали 
308 - Вредносно усогласување на залихите на материјали 
309 - Исправка на вредност на залихите на материјали 
 
 

31 - Залихи на ситен инвентар 

310 - Залихи на ситен инвентар 
311 – Ситен инвентар во употреба 
318 - Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар 
319 - Исправка на вредност на залихите на ситен инвентар 
 

32 – Остатоци на осигурени оштетени предмети (спасени остатоци) 

320 - Залихи на осигурани оштетени предмети (спасени остатоци) 
328 - Вредносно усогласување на залихите на залихи на осигурани оштетени предмети (спасени 

остатоци) 
329 - Исправка на вредност на залихите на залихите на осигурани оштетени предмети (спасени остатоци) 
 
 
 
 
 

КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ 

 

40 – Настанати штети (нето-трошоци за штети) 

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
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трошоците за исплатени штети по класи на осигурување, како и посебно за дополнителното 
осигурување. 
 
400 -  Бруто исплатени штети и договорени суми на осигурување 
 4000 – Бруто исплатени штети и договорени суми на осигурување кон осигуреници  

4001 – Трошоци поврзани со обработка и исплата на штети (понатаму да се развијат 
дополнителни аналитички конта за трошоци за извид и проценка, трошоци за 
вештачења, адвокатски услуги  и останати трошоци поврзани со обработка и исплата на 
штети) 

401 -  Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања и спасени остатоци   
402 -  Бруто исплатени штети - дел за соосигурување  
403 -  Бруто исплатени штети - дел за реосигурување  
404 -  Промени во бруто резервите за штети    
 4040 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети  
 4041 -Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети (ИБНР)  
405 – Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување  
 4050 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети  -  дел за соосигурување 
 4051 - Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети (ИБНР)  - дел за 
соосигурување 
406 -Промени во бруто резервите за штети  - дел за реосигурување  
 4060 - Промени во бруто резервите за настанати пријавени штети – дел за реосигурување 
 4061 - Промени во бруто резервите за настанати непријавени штети  (ИБНР) – дел за 
реосигурување 
 
 

41 – Нето промени во останатите технички резерви  

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
трошоците за промени во  останатите технички резерви по класи на осигурување, како и посебно 
за дополнителното осигурување. 
 
410 - Промени во бруто математичката резерва   

4100 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот 
4101 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот 

ризик е на товар на осигуреникот 
4102 - Промени во бруто математичката резерва за здравствено осигурување  
4103 - Промени во бруто математичката резерва во однос на останатите класи на осигурување 

во однос на кои   треба да се издвојува математичка резерва 
411 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва  

4110 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва 
4111 -Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва  за 

осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот  
4112 -  Промени во делот за соосигурување  и реосигурување во бруто математичката резерва 

за здравствено осигурување 
4113 -  Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва во 

однос на  останатите класи на осигурување во однос на кои треба да се  издвојува 
математичка резерва 

412 - Промени во бруто резервите за бонуси и попусти  
413 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување  во бруто  резервите за бонуси и попусти   
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414 - Промени во бруто еквилизационата резерва   
415 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва  
416 - Промени во останатите бруто технички резерви  
417 - Промени во делот за соосигурување и реосигурување во  останатите бруто технички резерви  
  
 

42  - Останати осигурително технички трошоци 

420 – Трошоци за одобрени бонуси и попусти  
 4200 – Трошоци за одобрени бонуси (кои зависат од резултатот) 
 4201 – Трошоци за одобрени попусти (кои не зависат од резултатот) 
421 – Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила  
422 - Трошоци по основ на противпожарен придонес, придонес за безбедност и останати законски 
пропишани давачки 

4220 – Трошоци по основ на противпожарен придонес 
4221 – Трошоци по основ на придонес за безбедност 

 4222 - Трошоци по основ на останати законски давачки 
423 – Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган и Националното биро за 
осигурување 
 4230 - Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган  
 4231 - Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување 
424 – Трошоци за превентива 
425 – Провизија по основ на договори за осигурување 
429 – Останати осигурително технички трошоци 
 
 

43  - Трошоци за услуги 

Друштвата за осигурување се должни да развијат дополнителни конта на кои ќе ги прикажуваат 
трошоците за провизија по класи на осигурување, како и посебно за дополнителното осигурување 
430 – Провизија  

4300 – Провизија спрема друштва за застапување во осигурувањето 
4301 – Провизија спрема застапници во осигурувањето 
4302 – Провизија спрема осигурително брокерски друштва 
4309 – Останата провизија  

431 - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори 
и други правни  односи) заедно со сите давачки 
432 - Трошоци за наемнини  
433 – Трошоци за банкарски услуги 
434 - Трошоци за премија за осигурување 
435– Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги 
436 - Трошоци за услуги за одржување 
437 – Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и донации 

4370 – Трошоци за маркетинг 
4371 – Трошоци за репрезентација 
4372 – Трошоци за спонзорства и донации 

438 - Промена во одложените трошоци за стекнување 
439 -Трошоци за останати услуги  
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44 - Амортизација и обезвредување 

Во оваа група се искажуваат трошоците за амортизација и обезвреднување на средствата кои 
служат за вршење на дејноста на друштвото. 
 
440 - Амортизација на нематеријални средства 
441  - Амортизација на материјални средства  кои служат за вршење на дејноста 
 4410 – Амортизација на градежни објекти 
 4411 – Амортизација на опрема 
 4412 – Амортизација на останати материјални средства 
442 - Обезвреднување на нематеријални средства 
443  - Обезвреднување на материјални средства кои служат за вршење на дејноста 
 4430 - Обезвреднување на градежни објекти кои служат за вршење на дејноста 
 4431 - Обезвреднување на опрема кои служат за вршење на дејноста 
               4432 - Обезвреднување  на останати материјални средства кои служат за вршење на дејноста 
444 – Обезвреднување на краткорочни тековни средства 
449 – Останато  обезвреднување 
 

45 – Материјални трошоци 

450 - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување 
451 - Трошоци за канцелариски и потрошен материјали 
452 – Трошоци за комунални услуги (струја,вода и сл) 
453 – Трошоци за печатење обрасци  
454 – Трошоци за весници и списанија 
455 – Отпис на ситен инвентар 
456 – Трошоци за потрошено гориво 
459 –  Останати материјални трошоци 
 
 

46 – Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето 

Во оваа група се искажуваат трошоците за резервирања, како и останатите трошоци од 
работењето, освен осигурително технички трошоци.   
460 – Трошоци од резервирања  

4600 – Трошоци од резервирања за пензиски планови 
  46000 -  Трошоци од резервирања за пензиски планови 
  46001 – Ослободување на резервирањето  

4601 –Трошоци од  резервирања за отпремнини 
  46010 - Трошоци од  резервирања за отпремнини 
  46011 - Ослободување на резервирањето  

4602 - Трошоци од резервирања за јубилејни награди 
  46020 - Трошоци од резервирања за јубилејни награди 
  46021 – Ослободување на резервирањето  

4603 – Трошоци од резервирања за судски спорови 
46030 - Трошоци од резервирања за  судски спорови 
46031 – Ослободување на резервирањето  

 4604- – Трошоци од  резервирања за неповолни договори 
46040 - Трошоци од резервирања за  неповолни договори 
46041 – Ослободување на резервирањето  
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 4605 – Трошоци од резервирања за гаранции 
  46050 - Трошоци од резервирања за  гаранции 
  46051 – Ослободување на резервирањето  

4609 – Останати трошоци од резервирања 
  46090 -Останати трошоци од резервирања 
  46091 – Ослободување на резервирањето  
461 - Трошоци за придонеси и членарини  
 4610 – Трошоци за придонеси 
 4611 – Трошоци за членарини 
462 -  Трошоци по основ на надоместоци за службени патување и патни трошоци  
463 – Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување 
464 – Трошоци за стручно усовршување 
465 – Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд 
466 – Трошоци за ревизија 
467 – Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти 
468 – Трошоци за даноци и придонеси  
469- Останати трошоци од работењето 
 
 
 

47 - Трошоци за вработени 

470 – Бруто-плати 
4700 – Бруто-плати за вработени во внатрешната продажна мрежа 
4701 – Бруто-плати за вработени во проценка и ликвидација на штети 
4702 – Бруто-плати за останати вработени 

471 - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени 
479 - Останати трошоци за вработени согласно закон и колективен договор 
 
 
 

48 - Расходи по основ на финансиски вложувања  

480 - Камати 
4800 - Трошоци за камати по основ на обврзници и други издадени хартии од вредност 
4801 -Трошоци за камати по основ на  заеми и кредити од банки 
4802 – Трошоци за камати по основ на финансиски наем 
4803 – Трошоци за камати по основ на деривативни финансики инструменти 
4804 - Трошоци за камати по основ на останати финансиски обврски 

481 – Негативни курсни разлики  
 4810 – Вложувања во друштва во група  – подружници, придружени друштва и заединички 
контролирани ентитети 
  48100- кои ја покриваат математичката резерва 
   481000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481002 – Сопственички инструменти  
   481003 – Дадени заеми 
   481004 – Дадени депозити 
  48101 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   481010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
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   481011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481012 – Сопственички инструменти  
   481013 – Дадени заеми 
   481014 – Дадени депозити 
  48102 – кои ги покриваат техничките резерви 
   481020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481022 – Сопственички инструменти  
   481023 – Дадени заеми 
   481024 – Дадени депозити 
  48103 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   481030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481032 – Сопственички инструменти  
   481033 – Дадени заеми 
   481034 – Дадени депозити 
 4811 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување 
  48110- кои ја покриваат математичката резерва 
   481100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  48111 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   481110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  48112 – кои ги покриваат техничките резерви 
   481120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  48113 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви 
   481130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  4812 – Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  48120- кои ја покриваат математичката резерва 
   481200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481202 – Сопственички инструменти  
   481203 – Инвестициски фондови 
  48121 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   481210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481212 – Сопственички инструменти  
   481213 – Инвестициски фондови 
  48122 – кои ги покриваат техничките резерви 
   481220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481222 – Сопственички инструменти  
   481223 – Инвестициски фондови 
  48123 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   481230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
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   481232 – Сопственички инструменти  
   481233 – Инвестициски фондови 
 4813 – Финансиски вложувања за тргување 
  48130- кои ја покриваат математичката резерва 
   481300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481302 – Сопственички инструменти  
   481303 – Инвестициски фондови 
  48131 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   481310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481312 – Сопственички инструменти  
   481313 – Инвестициски фондови 
  48132 – кои ги покриваат техничките резерви 
   481320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481322 – Сопственички инструменти  
   481323 – Инвестициски фондови 
  48133 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   481330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   481331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   481332 – Сопственички инструменти  
   481333 – Инвестициски фондови 
 4814 – Деривативни финансиски инструменти 
  48140- кои ја покриваат математичката резерва 
   481400 – деривативи чувани за тргување 
   481401 – вградени деривативи 
   481402 – деривативи чувани за управување со ризик 
  48141 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   481410 – деривативи чувани за тргување 
   481411 – вградени деривативи 
   481412 – деривативи чувани за управување со ризик 
  48142 – кои ги покриваат техничките резерви 
   481420 – деривативи чувани за тргување 
   481421 – вградени деривативи 
   481422 – деривативи чувани за управување со ризик 
  48143 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   481430 – деривативи чувани за тргување 
   481431 – вградени деривативи 
   481432 – деривативи чувани за управување со ризик 
 4815 – Дадени заеми 
  48150- кои ја покриваат математичката резерва 
  48151 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48152 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48153 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
 4816 – Дадени депозити 
  48160- кои ја покриваат математичката резерва 
  48161 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
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  48162 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48163 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 4819 – Останати вложувања 
  48190- кои ја покриваат математичката резерва 
  48191 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48192 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48193 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
482 – Загуби поради обезвреднување на вложувањата  
 4820 - Вложувања  во друштва во група – подружници, придружени друштва и заединички 
контролирани ентитети 
  48200 - кои ја покриваат математичката резерва  
   482000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482002 – Сопственички инструменти  
   482003 – Дадени заеми 
   482004 – Дадени депозити 
  48201 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   482010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482012 – Сопственички инструменти  
   482013 – Дадени заеми 
   482014 – Дадени депозити 
  48202 – кои ги покриваат техничките резерви 
   482020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482022 – Сопственички инструменти  
   482023 – Дадени заеми 
   482024 – Дадени депозити 
  48203 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   482030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482032 – Сопственички инструменти  
   482033 – Дадени заеми 
   482034 – Дадени депозити 
 4821 -  Финансиски вложувања  кои се чуваат до достасување  
  48210 - кои ја покриваат математичката резерва 
   482100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  48211 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   482110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  48212 – кои ги покриваат техничките резерви 
   482120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  48213 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   482130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 4822- Финансиски вложувања расположливи за продажба 
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  48220 - кои ја покриваат математичката резерва 
   482200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482202 – Сопственички инструменти  
   482203 – Инвестициски фондови 
  48221 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   482210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482212 – Сопственички инструменти  
   482213 – Инвестициски фондови 
  48222 – кои ги покриваат техничките резерви 
   482220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482222 – Сопственички инструменти  
   482223 – Инвестициски фондови 
  48223 - кои не ја покриваат матемаитчката и/или техничките резерви  
   482230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   482231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   482232 – Сопственички инструменти  
   482233 – Инвестициски фондови 
 4823 - Дадени заеми  
  48230 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48231 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48232 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48233 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви    
 4824 - Побарувањата по основ на дадени депозити    
  48240 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48241 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48242 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48243 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  

4825 -  Вложувања  во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста   
  48250 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48251 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48252 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48253 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 4829 - Останати финансиски средства и вложувања  
  48290 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48291 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48292 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48293 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
483 - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност  

4830 – Вложувања  во друштва во група – подружници, придружени друштва и заединички 
контролирани ентитети 

  48300 - кои ја покриваат математичката резерва 
   483000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483002 – Сопственички инструменти  
   483003 – Дадени заеми 
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   483004 – Дадени депозити 
  48301 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   483010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483012 – Сопственички инструменти  
   483013 – Дадени заеми 
   483014 – Дадени депозити 
  48302 – кои ги покриваат техничките резерви 
   483020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483022 – Сопственички инструменти  
   483023 – Дадени заеми 
   483024 – Дадени депозити 
  48303 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   483030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483032 – Сопственички инструменти  
   483033 – Дадени заеми 
   483034 – Дадени депозити 

4831 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)
  

  48310- кои ја покриваат математичката резерва 
   483100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483102 – Сопственички инструменти  
   483103 – Инвестициски фондови 
  48311 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   483110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483112 – Сопственички инструменти  
   483113 – Инвестициски фондови 
  48312 – кои ги покриваат техничките резерви 
   483120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483122 – Сопственички инструменти  
   483123 – Инвестициски фондови 
  48313 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   483130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   483131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   483132 – Сопственички инструменти  
   481333 – Инвестициски фондови 

4832 -  Деривативни финансиски инструменти 
  48320 - кои ја покриваат математичката резерва 
   483200 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   483201 – Вградени деривативи 
   483202 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  48321 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   483210 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
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   483211 – Вградени деривативи 
   483212 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  48322 – кои ги покриваат техничките резерви 
   483220 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   483221 – Вградени деривативи 
   483222 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  48323 -  кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви 
   483230 – Деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   483231 – Дградени деривативи 
   483232 – Деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 

4833 -  Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејност (кои се водат по 
објективна вредност) 

  48330 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48331 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48332 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48333 -  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 

4839 – Останати финансиски средства и вложувања кои се водат по објективна вредност 
  48390 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48391 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48392 – кои ги покриваат техничките резерви 
  48393 -  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
484 – Реализирани загуби од продажба  (капитална загуба) на финансиски имот 

4840 -  Финансиски вложувања во друштва во група-подружници, придружени друштва и 
заединички   контролирани  ентитети 

  48400 - кои ја покриваат математичката резерва 
   484000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484002 – Сопственички инструменти  
   484003 – Дадени заеми 
   484004 – Дадени депозити 
  48401 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   484010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484012 – Сопственички инструменти  
   484013 – Дадени заеми 
   484014 – Дадени депозити 
  48402 – кои ги покриваат техничките резерви 
   484020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484022 – Сопственички инструменти  
   484023 – Дадени заеми 
   484024 – Дадени депозити 
  48403 -  кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви   
   484030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484032 – Сопственички инструменти  
   484033 – Дадени заеми 
   484034 – Дадени депозити 
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 4841 –Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  48410- кои ја покриваат математичката резерва 
   484100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484102 – Сопственички инструменти  
   484103 – Инвестициски фондови 
  48411 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   484110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484112 – Сопственички инструменти  
   484113 – Инвестициски фондови 
  48412 – кои ги покриваат техничките резерви 
   484120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484122 – Сопственички инструменти  
   484123 – Инвестициски фондови 
  48413 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   484130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484132 – Сопственички инструменти  
   484133 – Инвестициски фондови   
 4842 – Финансиски вложувања за тргување  (по објективна вредност) 
  48420- кои ја покриваат математичката резерва 
   484200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484202 – Сопственички инструменти  
   484203 – Инвестициски фондови 
  48421 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   484210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484212 – Сопственички инструменти  
   484213 – Инвестициски фондови 
  48422 – кои ги покриваат техничките резерви 
   484220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484222 – Сопственички инструменти  
   484223 – Инвестициски фондови 
  48423 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   484230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   484231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   484232 – Сопственички инструменти  
   484233 – Инвестициски фондови   
 4843 -  Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста 
  48430 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48431- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48432– кои ги покриваат техничките резерви 
  48433-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
 4849 – Останати финансиски средства и вложувања 
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  48490 - кои ја покриваат математичката резерва 
  48491- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  48492– кои ги покриваат техничките резерви 
  48493-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
485 – Трошоци по основ на надоместоци 
489 – Останати расходи по основ на вложувања  
 4890 - кои ја покриваат математичката резерва 
 4891- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
 4892– кои ги покриваат техничките резерви 
 4893-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
 
 

49 – Останати финансиски и други расходи  

490 – Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста 
 4900 - кои ја покриваат математичката резерва 
 4901- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
 4902– кои ги покриваат техничките резерви 
 4903-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
491 – Расходи по основ на расходување и продажба на нематеријални средства и материјални средства 
кои служат за вршење  на дејност 
492 – Расходи по основ на материјали и спасени остатоци 
 4920 – Расходи по основ на обезвреднување на материјали и спасени остатоци 
 4921 – Расходи по основ на расходување и продажба на материјални и спасени остатоци 
493 – Расходи по основ на краткорочни тековни средства 
 4930 - Загуби поради обезвреднување на краткорочни тековни средства 
 4931 – Расходи од продажба на некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати 
работења 
494 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување 
 4940 -  Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување – 
посебна резерва 
 4941 – Ослободување на загубата поради обезвреднување на побарувањата по основ на премија 
за осигурување –   посебна резерва  
 4942 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување – 
отпис 
 4943 – Наплатени претходно отпишани побарувања  
495 – Загуби поради обезвреднување  на останатите побарувања, освен побарувања по основ на 
премија осигурување  
 4950 -  Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ 
на премија за    осигурување  
 4951 – Ослободување на загубата поради обезвреднување на останатите побарувања, освен 
побарувањата по   основ на премија за осигурување  
 4952 - Загуби поради обезвреднување на  останатите побарувања, освен побарувањата по основ 
на премија за   осигурување – отпис 
 4953 – Наплатени претходно отпишани останати побарувања  
496 – Платени казни и надоместоци 
497 - Останати финансиски и други расходи 
498 – Вонредни расходи 
499 – Распоред на трошоци и расходи 
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КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

 
600 - Резерва за преносна премија 
 6000 – Бруто резерва за преносна премија 
 6001 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија 
601 – Математичка резерва за осигурување на живот 
 6010 – Бруто математичка резерва 
 6011 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва  
602 – Математичка резерва за осигурување на живот во однос на договори за осигурување каде 
инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот 
 6020 – Бруто износ на математичката резерва 
 6021 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва  
603 – Резерви за настанати и пријавени штети 
 6030 – Бруто резерви за настанати и пријавени штети 
 6031 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за настанати и пријавени 
штети  
604 – Резерви за настанати а непријавени штети- 
 6040 – Бруто резерви за настанати а непријавени штети 
 6041 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за настанати а непријавени 
штети  
605 – Резерви за бонуси и попусти 
 6050 – Бруто резерви за бонуси и попусти 
 6051 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти  
606 – Еквилизациона резерва 
 6060 – Бруто еквилизациона резерва 
 6061 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва  
607 – Останати осигурително технички резерви 
 6070 – Бруто останати осигурително технички резерви 
 6071 – Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви  
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛАСА 7 – ПРИХОДИ 

 

70 – Нето-приходи од премија (нето заработена премија) 

Друштвата за осигурување се должни да ги расчленат приходите од група 70 на поединечни 
аналитички конта по класи на осигурување. 
700 – Бруто полисирана премија за осигурување  
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701 – Бруто полисирана премија од соосигурување  
702 – Бруто полисирана премија од реосигурување и ретроцесија  
703  – Бруто полисирана премија предадена во соосигурување  
704 – Бруто полисирана премија предадена во реосигурување  
705 - Промена во бруто резервата за преносна премија  
706 - Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување  
707 - Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување   
 
  
 

71 – Останати осигурително технички приходи  

710 – Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка  
711 – Приходи од Гарантен фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и 
непознати моторни возила  
712 – Приходи од Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) 
713 - Приходи од друштва за осигурување по основ на надомест за обработка на услужно  исплатени 
штети 
714 – Приходи од претходни години 
719 – Останати осигурително технички приходи 
 
 

72 - Приходи од вложувања 

720 - Приходи од камати  
 7200 – Вложувања во друштва во група  – подружници, придружени друштва и учества во 
вложувања 
  72000- кои ја покриваат математичката резерва 
   720000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720002 – Сопственички инструменти  
   720003 – Дадени заеми 
   720004 – Дадени депозити 
  72001 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   720010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720012 – Сопственички инструменти  
   720013 – Дадени заеми 
   720014 – Дадени депозити 
  72002 – кои ги покриваат техничките резерви 
   720020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720022 – Сопственички инструменти  
   720023 – Дадени заеми 
   720024 – Дадени депозити 
  72003 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   720030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720032 – Сопственички инструменти  
   720033 – Дадени заеми 



Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 148/2010 и 41/2011) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 170/2019) 

 

 70 

   720034 – Дадени депозити 
 7201 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување 
  72010- кои ја покриваат математичката резерва 
   720100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72011 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   720110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72012 – кои ги покриваат техничките резерви 
   720120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72013 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
   720130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  7202 – Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  72020- кои ја покриваат математичката резерва 
   720200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720202 – Сопственички инструменти  
   720203 – Инвестициски фондови 
  72021 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   720210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720212 – Сопственички инструменти  
   720213 – Инвестициски фондови 
  72022 – кои ги покриваат техничките резерви 
   720220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720222 – Сопственички инструменти  
   720223 – Инвестициски фондови 
  72023 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   720230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720232 – Сопственички инструменти  
   720233 – Инвестициски фондови 
 7203 – Финансиски вложувања за тргување 
  72030- кои ја покриваат математичката резерва 
   720300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720302 – Сопственички инструменти  
   720303 – Инвестициски фондови 
  72031 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   720310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720312 – Сопственички инструменти  
   720313 – Инвестициски фондови 
  72032 – кои ги покриваат техничките резерви 
   720320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
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   720321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720322 – Сопственички инструменти  
   720323 – Инвестициски фондови 
  72033 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   720330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   720331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   720332 – Сопственички инструменти  
   720333 – Инвестициски фондови 
 7204 – Деривативни финансиски инструменти 
  72040- кои ја покриваат математичката резерва 
   720400 – Деривативи чувани за тргување 
   720401 – Вградени деривативи 
   720402 – Деривативи чувани за управување со ризик 
  72041 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   720410 – Деривативи чувани за тргување 
   720411 – вградени деривативи 
   720412 – Деривативи чувани за управување со ризик 
  72042 – кои ги покриваат техничките резерви 
   720420 – Деривативи чувани за тргување 
   720421 – Вградени деривативи 
   720422 – Деривативи чувани за управување со ризик 
  72043 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   720430 – Деривативи чувани за тргување 
   720431 – Вградени деривативи 
   720432 – Деривативи чувани за управување со ризик 
 7205 – Дадени заеми 
  72050- кои ја покриваат математичката резерва 
  72051 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72052 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72053 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 7206 – Дадени депозити 
  72060- кои ја покриваат математичката резерва 
  72061 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72062 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72063 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
 7209 – Останати вложувања 
  72090- кои ја покриваат математичката резерва 
  72091 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72092 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72093 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
  72094 – вложувања во Гарантен фонд  
721 – Приходи од амортизација на дисконтот  на обврзниците 

7210 -  Вложувања во друштва во група, подружници и придружени друштва 
  72100 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72101-  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72102 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72103 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 

7211 – Останати вложувања  
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  72110 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72111-  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72112 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72113 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
722 – Позитивни курсни разлики 

7220 – Вложувања во друштва во група  – подружници, придружени друштва и учества во 
вложувања 

  72200- кои ја покриваат математичката резерва 
   722000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722002 – Сопственички инструменти  
   722003 – Дадени заеми 
   722004 – Дадени депозити 
  72201 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   722010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722012 – Сопственички инструменти  
   722013 – Дадени заеми 
   722014 – Дадени депозити 
  72202 – кои ги покриваат техничките резерви 
   722020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722022 – Сопственички инструменти  
   722023 – Дадени заеми 
   722024 – Дадени депозити 
  72203 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   722030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722032 – Сопственички инструменти  
   722033 – Дадени заеми 
   722034 – Дадени депозити 
 7221 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување 
  72210- Кои ја покриваат математичката резерва 
   722100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72211 - Кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   722110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72212 – Кои ги покриваат техничките резерви 
   722120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  72213 - Кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
   722130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
  7222 – Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  72220 -  кои ја покриваат математичката резерва 
   722200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 



Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 148/2010 и 41/2011) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 170/2019) 

 

 73 

   722202 – Сопственички инструменти  
   722203 – Инвестициски фондови 
  72221 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   722210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722212 – Сопственички инструменти  
   722213 – Инвестициски фондови 
  72222 – кои ги покриваат техничките резерви 
   722220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722222 – Сопственички инструменти  
   722223 – Инвестициски фондови 
  72223 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   722230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722232 – Сопственички инструменти  
   722233 – Инвестициски фондови 
 7223 – Финансиски вложувања за тргување 
  72230- кои ја покриваат математичката резерва 
   722300 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722301 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722302 – Сопственички инструменти  
   722303 – Инвестициски фондови 
  72231 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   722310 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722311 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722312 – Сопственички инструменти  
   722313 – Инвестициски фондови 
  72232 – кои ги покриваат техничките резерви 
   722320 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722321 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722322 – Сопственички инструменти  
   722223 – Инвестициски фондови 
  72233 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   722330 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   722331 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   722332 – Сопственички инструменти  
   722233 – Инвестициски фондови 
 7224 – Деривативни финансиски инструменти 
  72240- кои ја покриваат математичката резерва 
   722400 – деривативи чувани за тргување 
   722401 – вградени деривативи 
   722402 – деривативи чувани за управување со ризик 
  72241 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   722410 – деривативи чувани за тргување 
   722411 – вградени деривативи 
   722412 – деривативи чувани за управување со ризик 
  72242 – кои ги покриваат техничките резерви 
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   722420 – деривативи чувани за тргување 
   722421 – вградени деривативи 
   722422 – деривативи чувани за управување со ризик 
  72243 - кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви  
   722430 – деривативи чувани за тргување 
   722431 – вградени деривативи 
   722432 – деривативи чувани за управување со ризик 
 7225 – Дадени заеми 
  72250- кои ја покриваат математичката резерва 
  72251 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72252 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72253 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 7226 – Дадени депозити 
  72260- кои ја покриваат математичката резерва 
  72261 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72262 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72263 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 7229 – Останати вложувања 
  72290- кои ја покриваат математичката резерва 
  72291 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72292 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72293 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
723 – Приходи од дивиденди  

7230 – Вложувања во друштва во група  – подружници, придружени друштва и учества во 
вложувања 

  72300- кои ја покриваат математичката резерва 
  72301 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   
  72302 – кои ги покриваат техничките резерви    
  72303 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
   
  7231 – Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  72310 -  кои ја покриваат математичката резерва   
  72311 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  
  72312 – кои ги покриваат техничките резерви   
  72313 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
  
 7232 – Финансиски вложувања за тргување 
  72320- кои ја покриваат математичката резерва    
  72321 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   
  72322 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72323 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
    
 7239 – Останати вложувања 
  72390- кои ја покриваат математичката резерва 
  72391 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
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  72392 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72393 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
724 – Зголемување на вредноста на вложувањата 

7240 - Вложувања  во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во 
вложувања 

  72400 - кои ја покриваат математичката резерва  
   724000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724002 – Сопственички инструменти  
   724003 – Дадени заеми 
   724004 – Дадени депозити 
  72401 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   724010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724012 – Сопственички инструменти  
   724013 – Дадени заеми 
   724014 – Дадени депозити 
  72402 – кои ги покриваат техничките резерви 
   724020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724022 – Сопственички инструменти  
   724023 – Дадени заеми 
   724024 – Дадени депозити 
  72403 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   724030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724032 – Сопственички инструменти  
   724033 – Дадени заеми 
   724034 – Дадени депозити 
 7241 -  Финансиски вложувања  кои се чуваат до достасување  
  72410 - кои ја покриваат математичката резерва 
   724100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  72411 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   724110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  72412 – кои ги покриваат техничките резерви 
   724120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
  72413 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   724130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година  
 7242- Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  72420 - кои ја покриваат математичката резерва 
   724200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724202 – Сопственички инструменти  
   724203 – Инвестициски фондови 
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  72421 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   724210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724212 – Сопственички инструменти  
   724213 – Инвестициски фондови 
  72422 – кои ги покриваат техничките резерви 
   724220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724222 – Сопственички инструменти  
   724223 – Инвестициски фондови 
  72423 - кои не ја покриваат матемаитчката и/или техничките резерви  
   724230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   724231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   724232 – Сопственички инструменти  
   724233 – Инвестициски фондови 
 7243 - Дадени заеми  
  72430 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72431 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72432 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72433 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви    
 7244 - Побарувањата по основ на дадени депозити    
  72440 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72441 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72442 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72443 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  

7245 -  Вложувања  во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста  (за кои се 
пресметува амортизација)     

  72450 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72451 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72452 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72453 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
 7249 - Останати финансиски средства и вложувања  
  72490 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72491 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72492 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72493 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
725 - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата 

7250 – Вложувања  во друштва во група – подружници, придружени друштва и учества во 
вложувања 

  72500 - кои ја покриваат математичката резерва 
   725000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725002 – Сопственички инструменти  
   725003 – Дадени заеми 
   725004 – Дадени депозити 
  72501 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   725010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
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   725012 – Сопственички инструменти  
   725013 – Дадени заеми 
   725014 – Дадени депозити 
  72502 – кои ги покриваат техничките резерви 
   725020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725022 – Сопственички инструменти  
   725023 – Дадени заеми 
   725024 – Дадени депозити 
  72503 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   725030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725032 – Сопственички инструменти  
   725033 – Дадени заеми 
    725034 – Дадени депозити 

7251 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех)
  

  72510- кои ја покриваат математичката резерва 
   725100 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725101 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725102 – Сопственички инструменти  
   725103 – Инвестициски фондови 
  72511 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   725110 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725111 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725112 – Сопственички инструменти  
   725113 – Инвестициски фондови 
  72512 – кои ги покриваат техничките резерви 
   725120 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725121 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725122 – Сопственички инструменти  
   725123 – Инвестициски фондови 
  72513 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   725130 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   725131 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   725132 – Сопственички инструменти  
   725133 – Инвестициски фондови 

7252 -  Деривативни финансиски инструменти 
  72520 - кои ја покриваат математичката резерва 
   725200 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   725201 – вградени деривативи 
   725202 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  72521 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   725210 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   725211 – вградени деривативи 
   725212 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  72522 – кои ги покриваат техничките резерви 
   725220 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
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   725221 – вградени деривативи 
   725222 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 
  72523 -  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
   725230 – деривативни финансиски инструменти чувани за тргување 
   725231 – вградени деривативи 
   725232 – деривативни финансиски инструменти чувани за управување со ризик 

7253 -  Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејност (кои се водат по 
објективна вредност) 

  72530 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72531 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72532 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72533 -  кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви 

7259 – Останати финансиски средства и вложувања кои се водат по објективна вредност 
  72590 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72591 - кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72592 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72593 -  кои не ја покриваат матемаичката и/или техничките резерви 
726 – Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања 

     7260 -  Финансиски вложувања во друштва во група-подружници, придружени друштва и 
учества во вложувања 
  72600 - кои ја покриваат математичката резерва 
   726000 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726001 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726002 – Сопственички инструменти  
   726003 – Дадени заеми 
   726004 – Дадени депозити 
  72601- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   726010 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726011 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726012 – Сопственички инструменти  
   726013 – Дадени заеми 
   726014 – Дадени депозити 
  72602– кои ги покриваат техничките резерви 
   726020 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726021 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726022 – Сопственички инструменти  
   726023 – Дадени заеми 
   726024 – Дадени депозити 
  72603 -  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
   726030 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726031 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726032 – Сопственички инструменти  
   726033 – Дадени заеми 
   726034 – Дадени депозити 
 7261 –Финансиски вложувања расположливи за продажба 
  72610- кои ја покриваат математичката резерва 
   726100 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726101- Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
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   726102 - Сопственички инструменти  
   726103 – Инвестициски фондови 
  72611 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   726110 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726111- Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726112 - Сопственички инструменти  
   726113 – Инвестициски фондови 
  72612 – кои ги покриваат техничките резерви 
   726120 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726121- Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726122 - Сопственички инструменти  
   726123 – Инвестициски фондови 
  72613 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   726130 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726131- Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726132 - Сопственички инструменти  
   726133 – Инвестициски фондови  
 7262 – Финансиски вложувања за тргување  (по објективна вредност) 
  72620- кои ја покриваат математичката резерва 
   726200 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726201 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726202 – Сопственички инструменти  
   726203 – Инвестициски фондови 
  72621 -  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
   726210 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726211 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726212 – Сопственички инструменти  
   726213 – Инвестициски фондови 
  72622 – кои ги покриваат техничките резерви 
   726220 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726221 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726222 – Сопственички инструменти  
   726223 – Инвестициски фондови 
  72623 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  
   726230 – Должнички инструменти со рок на достасување до една година 
   726231 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година 
   726232 – Сопственички инструменти  
   726233 – Инвестициски фондови   
 7263 -  Вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста 
  72630 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72631- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72632– кои ги покриваат техничките резерви 
  72633-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
 7269 – Останати финансиски средства и вложувања 
  72690 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72691- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72692– кои ги покриваат техничките резерви 
  72693-  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви   
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727 – Приходи од наемнини по основ на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење 
на дејност 

7270 -  Вложувања во друштва во група, подружници и придружени друштва   
  72700 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72701- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72702 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72703 - кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 

7279 - Останати вложувања  
  72790 - кои ја покриваат математичката резерва 
  72791-  кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
  72792 – кои ги покриваат техничките резерви 
  72793 -   кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
729 – Останати приходи од вложувања  

7290 - кои ја покриваат математичката резерва 
 7291- кои ја покриваат математичката резерва за здравствено осигурување 
 7292 – кои ги покриваат техничките резерви 

7293 -  кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви 
 
 

73 – Останати финансиски и други приходи 

 
730 – Приходи по основ на вредносно усогласување на нематеријални средства и материјални средства 
кои служат за  вршење на дејноста  
731 – Приходи по основ на расходување и продажба на нематеријални средства и материјлни средства 
кои служат за вршење  на дејност 
732 - Приходи по основ на вредносно усогласување на вложувањата во материјални средства кои не 
служат за  вршење на дејноста (за кои не се пресметува амортизација) 
733 – Приходи по основ на краткорочни тековни средства 
734 – Приходи по основ на продажба на некраткорочни средства наменети за продажба и прекинати 
работења 
735 – Приходи по основ на отпис на обврски 
736 – Приходи по основ на казни и надоместоци 
737 – Приходи по основ на дотации, субвенции и други надоместоци 
738 – Вонредни приходи  
739 – Останати финансиски и други приходи   
 
 

79 – Распоред на приходи  

799 – Распоред на приходи 
 
 
 

КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

80 - Добивка или загуба пред оданочување 

800 – Разлика меѓу приходи и расходи 
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801 - Добивка пред оданочување 
802 - Загуба пред оданочување 
 

81 - Данок на добивка или загуба пред оданочување 

 
810 - Данок на добивка пред оданочување 
811 - Данок на загуба пред оданочување 
 
 

82 – Нето-добивка или загуба по оданочување 

 
820 – Нето-добивка по оданочување 
821 – Нето-загуба по оданочување 
 

83 - Распоред на добивката за финансиската година 

830 – Дел од нето-добивката за покривање на загубата од претходните години 
831 - Дел од нето-добивката за математичка резерва 
832 - Дел од нето-добивката за законски и статутарни резерви 
833 - Дел од нето-добивката за останати резерви 
834 - Дел од нето-добивката за исплата на дивиденда на акционерите 
835 - Дел од нето-добивката за плати и надоместоци од добивката 
836 - Нераспределена нето-добивката 
 
 
 

КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

 

90 - Запишан капитал 

900 - Акционерски капитал - запишани обични акции 
 9000 - Акционерски капитал - запишани обични акции од РМ 
 9001 - Акционерски капитал - запишани обични акции од домашни правни лица 
 9002 - Акционерски капитал - запишани обични акции од домашни физички лица 
 9003 - Акционерски капитал - запишани обични акции од странски лица 
901 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции 
 9010 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од РМ 
 9011 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од домашни правни лица 
 9012 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од домашни физички лица 
 9013 - Акционерски капитал - запишани приоритетни акции од странски лица 
902 – Запишан а неуплатен капитал  (-) 
 9020 – Запишан а неуплатен капитал – обични акции  (-) 
 9021– Запишан а неуплатен капитал – приоритетни акции  (-) 
 

91 -Премии на емитирани акции 

910 – Премии на емитирани обични акции 
911 – Премии на емитирани приоритетни акции 
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92 - Резерви 

921 - Резерви од добивката 
 9210 - Законски резерви 
 9211 - Резерви за сопствени акции 
 9212 - Статутарни резерви 
 9213 - Останати резерви од добивката 
922 – Откупени сопствени акции (-)    
 9220 – Откупени сопствени обични акции 
 9221 – Откупени сопствени приоритетни акции 
 
 

93 – Ревалоризациона резерва 

930 – Ревалоризациона резерва на нематеријални средства  
931 – Ревалоризациона резерва на материјални средства  
932  – Ревалоризациона резерва на финансиски вложувања расположливи за продажба 
939 – Останати  ревалоризациони резерви   
 
 

94 - Нераспределена нето-добивка или пренесена загуба 

940 – Нераспределена нето-добивка од претходните години 
941 - Пренесена загуба од претходните години 
 

95 – Нето-добивка или загуба за тековната година 

950 – Нето-добивка за тековната деловна година 
951 – Нето-загуба за тековната деловна година 
 
 

99 - Вонбилансна евиденција  

Активни вонбилансни конта 
990 – Нереализирани регресни побарувања  
991 – Дадени гаранции и други облици на емство 
992 - Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност 
993 - Вложувања, потенцијална добивка и други резултати 
994 -  Останати активни конта 
 
Пасивни вонбилансни конта 
995 - Нереализирани регресни побарувања  
996 - Дадени гаранции и други облици на емство 
997 - Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност 
998 - Вложувања, потенцијална добивка и други резултати 
999 - Останати пасивни конт 
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 ПРИЛОГ 2  
  

 УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИОТ  ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА  
 ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
  
 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Друштвата за осигурување се должни да ги водат своите деловни книги со користење на контниот 
план за друштвата за осигурување пропишан од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. 
Заради единствена примена на контниот план се дава ова упатство со кое се појаснува класификацијата 
на поединечните сметководствени ставки која произлегува од содржината и функцијата на контата 
пропишани со контниот план. Барањата за признавање и мерење се регулирани со соодветните МСФИ.  
 
2. Во случаите кога во контниот план е предвидено одредени конта понатаму да се развиваат по класи 
на осигурување, последните цифри на аналитичкото конто треба да се совпаѓаат со бројот на класата на 
осигурување, како што е предвидено во Законот за супервизија на осигурување или во други 
подзаконски акти донесени врз основа на тој закон. 
 
3. Во случаите кога во контниот план е предвидено одредени вложувања да се класифицираат по 
сектори, во зависност од типот на издавачот на финансискиот инструмент, термините употребени во 
контниот план го имаат следното значење: 
 1. Секторот Нефинансиски друштва опфаќа институционални единици – правни лица чија 
примарна дејност е производство на стоки или давање нефинансиски услуги наменети за пазар. 
Определувањето на потсектори во рамки на овој сектор се врши во зависност од тоа дали се 
контролирани од државата или не. Согласно ова, ги разликуваме следните потсектори: 

• приватни нефинансиски друштва кои не ги контролира државата и 

• јавни нефинансиски друштва кои ги контролира државата (сите нефинансиски друштва кои се 
под контрола на државни единици). Контролата се дефинира како можност на државата за 
определување на генералната политика на друштвата преку поседување на повеќе од 50% од 
акциите со право на глас, преку пропис кој и дава право на државата да ја определува 
политиката на друштвото и да назначува директори. 

 2. Секторот Држава ги вклучува сите институционални единици формирани да ја спроведуваат 
политиката на државата преку инструменти на економска регулација, трансфер на приходите од 
задолжителни давачки и кои претставуваат непазарни производители чиешто производство е наменето 
за индивидуална и заедничка потрошувачка а кои главно се финансираат преку задолжителни плаќања. 
Секторот држава ги опфаќа следните потсектори: 

• потсекторот Централна влада  ги опфаќа сите административни оддели на државата, како и 
други централни органи чиишто компетенции вообичаено се протегаат на целата економска 
територија, како и непрофитни институции кои се контролирани и главно финансирани од 
страна на централната влада и чиишто компетенции вообичаено се протегаат на целата 
економска територија (институционални единици кои се финансираат од буџетот на РМ, 
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претседател и Влада на РМ, министерства, Уставен суд, агенции на владата кои се финансирани 
од буџетот на РМ и др). 

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

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

• Централна банка 

• Банки 

• Инвестициски фондови 

• Останати финансиски друштва 
 
КЛАСА 0 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ВЛОЖУВАЊА 
На поединечните групи конта од оваа класа се искажуваат нематеријалните средства,  материјалните 
средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување, вложувањата во друштва во 
група - подружници, придружени друштва и заедничкки контролирани ентитети, вложувањата во 
финансиски средства, како и останатите финансиски вложувања (депозити, заеми и останати пласмани). 
Покрај тоа, во рамки на оваа класа се искажуваат и материјалните средства преземени во замена на 
ненаплатени побарувања, како и вложувањата во материјални средства во согласност со МСС 40. 
 
ГРУПА 00 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
На контата од оваа група се искажуваат нематеријалните средства кои ги исполнуваат условите за 
признавање во согласност со МСС 38 Нематеријални средства. На контата од оваа група се искажуваат и 
останатите нематеријални средства кои ги исполнуваат условите за признавање во согласност со  други 
МСФИ, на пример: гудвил стекнат преку деловно спојување - МСФИ 3 Деловни комбинации, 
финансискиот наем на нематеријални средства - МСС 17 Наеми, како и сегашната вредност на стекнато 
осигурително портфолио - МСФИ 4 Договори за осигурување. На контата од оваа група се искажува и 
акумулираната амортизација и вредносното усогласување на нематеријалните средства. 
 
Во рамки на контото 000 се искажува вредноста на гудвил-от стекнат преку деловно спојување во 
согласност со МСФИ 3 Деловни комбинации.  
 
Во рамки на контото 001 се искажуваат трошоците за развој доколку истите ги исполнуваат 
критериумите за признавање согласно МСС 38  Нематеријални средства. 
 
Во рамки на контото 002 се искажуваат трошоците за патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и 
слични права кои се признаваат во согласност со МСС 38  Нематеријални средства. На овие конта се 
искажува и компјутерскиот софтвер кој не е интегриран дел на хардверот во согласност со МСС  38. 
Компјутерскиот софтвер за компјутерски контролирана алатка која не може да работи без овој софтвер, 
претставува интегриран дел на хардверот и се искажува како материјално средство во согласност со МСС 
16 Недвижности, постројки и опрема. Интерно развиениот софтвер се искажува во рамки на контото 002 
во согласност со барањата од МСС 38  Нематеријални средства. 
 
 Во рамки на контото 003 се искажуваат побарувањата по основ на дадени аванси за средства кои по 



Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 148/2010 и 41/2011) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 170/2019) 

 

 85 

набавката ќе ги исполнуваат условите за признавање во рамки на некоe од останатите конта во рамки 
на групата 00.  
 
На контото 004 се искажува вредноста на нематеријалните средства кои сеуште не се ставени во 
употреба. 
 
Во рамки на контото 009 се искажуваат останатите нематеријални средства кои не се искажани на 
останатите конта од оваа група а кои ги исполнуваат критериумите за признавање во согласност со МСС 
38 Нематеријални средства. Во рамки на ова конто, на посебни аналитички конта се искажува и 
вредноста на финансискиот наем на нематеријални средства во согласност со МСС 17, како и сегашната 
вредност на стекнатото осигурително портфолио во согласност со МСФИ  4.  
 
Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното 
усогласување заради евентуално обезвреднување на нематеријалните средства, како и акумулираната 
амортизација.  
 
Обезвреднувањето се евидентира во согласност со МСС 36. Друштвото за осигурување може да ги 
ревалоризира нематеријалните средства во согласност со МСС 38 само доколку објективната вредност 
на нематеријалните средства може да се утврди на активен пазар.  
 
Загубата по основ на обезвреднување на нематеријалните средства во согласност со МСС 36 (односно 
МСФИ 3 за гудвил), друштвото за осигурување ја книжи на товар на контото 442 – Обезвреднување на 
нематеријални средства, односно на товар на расположливата ревалоризациона резерва на конто 930, 
доколку оваа резерва претходно била формирана.  
 
Зголемувањето на вредноста по основ на ревалоризација се прикажува на контото 930 - 
Ревалоризациона резерва на нематеријални средства или во корист на контото 730 - Приходи по основ 
на вредносно усоглаување на нематеријални средства и материјални средства кои служат за вршење на 
дејноста, но само до висина на расходите кои во претходниот период биле книжени на товар на контото 
442 -  Обезвреднување на нематеријални средства.  
 
Корисниот век на траење на средството и методите на амортизација ги утврдува друштвото за 
осигурување во своите сметководствени политики во согласност со МСС 38. Трошокот за амортизација 
се прикажува на контото 440. 
 
Група 01 – Материјални средства кои служат за вршење на дејноста на друштвото за осигурување и 
Група 02 - Вложувања во материјални средства (кои не служат за вршење на дејноста на друштвото за 
осигурување) 
 
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства се материјални вложувања кои служат за 

вршење на дејноста, но и такви кои не служат за вршење на дејноста, од кои се очекува да имаат корисен 

век подолг од една година. 

Земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства, без разлика дали се за вршење на 

дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и 

за акумулираните загуби поради обезвреднување. 

Друштвото за осигурување кое се стекнало со земјиште, градежни објекти и останати средства има 

обврска веднаш по стекнувањето, да ангажира независен/ни проценител/и кој/кои ќе изврши/ат 
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проценка на земјиштето, градежните објекти и останатите средства. При проценката може да се 

применат повеќе од една методологија кои може да резултираат со различни проценети вредности. 

Агенцијата за супервизија на осигурување може да ангажира независен/ни проценител/и кој/кои ќе 

изврши/ат проценка на земјиштето, градежните објекти и останатите средства на друштвото за 

осигурување. Трошоците за проценката се на товар на друштвото за осигурување. 

Друштвото за осигурување е должно да ја признае и евидентира во сметководството најниската 

вредност помеѓу добиените проценети вредности и сметководствената вредност на датумот на 

проценка.  

Разликата помеѓу пониската проценета вредност и сметководствената вредност на датумот на проценка 

на земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства друштвото за осигурување ја 

признава во согласност со сметководствените правила за признавање на загуби поради 

обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршена проценка. 

Доколку најниската проценета вредност е повисока од сметководствената вредност, друштвото за 

осигурување ја признава сметководствената вредност, а информацијата за извршена проценка ја објавува 

во белешките од финансиските извештаи на крајот на годината.  

Во однос на поимите кои се користат во овој правилник, како и за останатите барања кои не се предмет 

на регулирање во овој правилник, а се однесуваат на признавањето, последователното мерење и 

обелоденувањето за земјиште, градежни објекти и останати материјални средства се применуваат 

соодветните меѓународни сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско 

известување кои се однесуваат на Недвижности, постројки и опрема и Вложувања во недвижности. 

Во рамки на контата 010, 011, 012 и 019 се искажуваат трошоците од вложувањето во материјални 
средства. Под трошоци од вложувањето се подразбираат трошоците за набавка на долгорочните 
материјални средства во согласност со МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема. 
 
Во рамки на конто 012, покрај останатото, се искажува и вредноста на компјутерската и останатата 
опрема за обработка на податоци, вклучувајќи го и компјутерскиот софтвер кој се смета за составен дел 
на хардверот (МСС 38 - Нематеријални средства). 
 
Во рамки на конто 013 се искажува вредноста на исплатените аванси за долгорочни материјални 
средства, додека, пак, вложувањата во текот на подготовка на тие средства се евидентираат во рамки 
на конто 014. По завршување на подготовката, вредноста на вложувањето искажана на овие конта се 
пренесува на соодветни конта од група 01. 
 
На контото 015  се искажува вредноста  на опремата и градежните објекти набавени по пат на 
финансиски лизинг во согласност со МСС 17 – Наеми со истовремено искажување на долгорочни 
обврски во рамки на контото 246. 
 
На контото 016 се искажува вредноста на вложувањата на туѓ имот во употреба.  
 
Во рамки на контото 019 се искажуваат останатите  материјални средства кои не се искажани на 
останатите конта од оваа група. 
 
Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното 
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усогласување заради евентуално обезвреднување на материјалните средства, како и акумулираната 
амортизација.  
 
Износот на акумулираната амортизација и вредносното усогласување (обезвреднување) го утврдува 
друштвото за осигурување во своите сметководствени политики во согласност со МСС 16 - Недвижности, 
постројки и опрема и МСС 36 - Намалување на вредноста на средствата.  
 
Загубата по основ на вредносно усогласување на  материјалните средства кои служат завршење на 
дејноста се книжи на товар на конто 443 – Обезвреднување на материјални средства кои служат за 
вршење дејност, односно  на товар на расположливата ревалоризациона резерва на конто 931, доколку 
оваа резерва претходно била формирана.  
 
Зголемувањето на вредноста по основ на ревалоризација на материјалните средства кои служат за 
вршење на дејност се книжи во корист на контото 931 - Ревалоризациона резерва на материјални 
средства или во корист на контото 730 - Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства 
и материјални средства кои служат за вршење на дејноста, но само до висина на расходите кои во 
претходниот период биле книжени на товар на контото  443 - Обезвреднување на материјални средства 
кои служат за вршење дејност. 
 
На конта од групата 02 се искажува вредноста на долгорочните материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото за осигурување. Вложувањата во недвижности друштвото за 
осигурување ги искажува само ако истите ги исполнуваат условите дека е веројатно друштвото за 
осигурување да остварува идни економски користи од вложувањето во недвижноста, како и дека 
трошокот на вложување може со сигурност да се измери. Вложувањето во недвижност почетно се мери 
според трошокот за набавка. Во почетното мерење се вклучуваат сите трансакциски трошоци. 
 
Почетниот трошок за учество во недвижност која се држи под наем и се класифицира како вложување 
во недвижност е пропишан како финансиски наем согласно МСС 17. Во овој случај средствата се 
признаваат по објективна вредност на недвижноста или сегашна вредност на минималните плаќања на 
наемот во зависност од тоа што е пониско. Истиот износ се признава и како обврска во согласност со 
МСС 17.  
 
Во рамки на конто 029, покрај другото, се искажува и вредноста на преземените материјални средства 
во замена за ненаплатени побарувања, расчленети по видови материјални средства. Вредноста на 
преземените материјални средства во замена за ненаплатени побарувања, се искажува по објективна 
вредност. 
 
Во рамки на секое од горенаведените конта, на посебни аналитички конта се искажува вредносното 
усогласување заради евентуално обезвреднување на материјалните средства средства, како и 
акумулираната амортизација. 
 
Група 03 - Финансиски вложувања во друштва во група – подружници,  придружени друштва и учества 
во вложувања 
 
Во оваа група конта поединечно се искажува вредноста на вложувањата на друштвото за осигурување 
во други друштва во кои друштвото за осигурување поседува акции со право на глас и удели во износ 
поголем од 50% сопственост, односно права на управување во друштвото со што се остварува мнозинско 
учество во друштвото.  Овие вложувања друштвото за осигурување ги вреднува и прикажува во 
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согласност со МСС 27 – Консолидирани и посебни финансиски извештаи. Во вложувања на друштвото 
за осигурување во придружени друштва се прикажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во 
други друштва во кои друштвото поседува акции со право на глас и удели од 20% до 50% сопственост, 
односно право на управување во друштвото, со што се остварува значајно учество во работењето и 
деловната политика на друштвото чии акции и удели се стекнати. Овие вложувања друштвото ги 
искажува и вреднува во своите финансиски извештаи во согласност со МСС 28 – Вложувања во 
придружени ентитети. На истата група конта се прикажуваат и вложувањата во друштва во кои 
друштвото за осигурување има учество. Овие вложувања друштвото за осигурување ги искажува и 
вреднува во согласност со МСС 31 – Учества во заеднички вложувања.  
 
Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во друштва во група 
– подружници,  придружени друштва и учества во вложувања се класифицираат вид на финансиски 
инструмент, а во рамките на тој критериум според рокот на достасаност на финансиските инструменти, 
со  тоа што понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, 
премијата, дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 
 
 

Група 04 – Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување 

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти кои друштвото за осигурување во согласност со МСС 39 – Финансиски 
инструменти, признавање и мерење и со својата деловна политика, ги класифицирало во финансиски 
имот кој се чува до достасување. Во оваа категорија друштвото за осигурување може да ги класифицира 
инструментите кои имаат фиксни или определени плаќања и фиксно достасување и кои друштвото има 
намера и можност да ги чува до достасување, освен оние кои друштвото за осигурување при почетното 
признавање ги определило по објективна вредност преку билансот на успех, оние кои друштвото за 
осигурување ги класифицирало како расположливи за продажба и оние кои ја исполнуваат 
дефиницијата за заеми и побарувања во согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, признавање 
и мерење. 
 
Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти кои се чуваат до достасување, се класифицираат по сектори во зависност од типот на 
издавачот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според вид на финансискиот 
инструмент и рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што 
понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, 
дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 
 
Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти кои се чуваат до достасување, се 
вреднуваат по амортизиран трошок во согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, признавање и 
мерење.  
 
Група 05 – Финансиски вложувања расположливи за продажба 

Во оваа група конта поединечно се искажува вредноста на финансиски вложувања на друштвото за 
осигурување во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои во согласност со МСС 39 – 
Финансиски инструменти – признавање и мерење и со својата деловната политкика, друштвото за 
осигурување ги класифицира во финансиски средства расположливи за продажба. Во оваа група се 
класифицираат инструментите кои не се чуваат до доспевање и кои не се чуваат за тргување, односно 
оние за кои не е позната намерата при купувањето (може да се предмет на продажба или може да се 
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чуваат до доспевање).  

Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти расположливи за продажба, се класифицираат по сектори во зависност од типот на 
издавачот на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според видот на финансискиот 
инструмент и рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што 
понатаму се расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, 
дисконтот, достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 
 
Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти кои се класифицираат во портфолиото 
расположливо за продажба, почетно се признаваат во деловните книги по објективна вредност 
(трошоци за набавка, вклучувајќи ги и транскациските трошоци). Резултатот од дополнително вредносно 
усогласување со објективната вредност (нереализирана добивка/загуба) се книжи како зголемување 
или намалување на објективната вредност на вложувањето на конта на кои е искажано вредносното 
усогласување со признавање на ефектот од вредносното усогласување во капиталот (одобрување или 
задолжување на конто 932). Реализираната добивка/загуба од продажба се пренесува од капиталот во 
билансот на успех (со одобрување на соодветно приходно конто од групата 72, односно задолжување 
на соодветно расходно конто од групата 48). Амортизација на почетно признаената премија или дисконт 
при купување на должнички хартии од вредност кои се класифицирани како финансиски вложувања 
расположливи за продажба, се признава во билансот на успех како зголемување или намалување на 
приходот од камати (со одобрување или задолжување на соодветно конто). 
 

Група 06 - Финансиски вложувања кои се чуваат за тргување (по објективна вредност преку билансот 
на успех)  

Во оваа група конта се искажуваат вложувањата на друштвото за осигурување во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти кои друштвото за осигурување во согласност со МСС 39 и со својата 
деловна политика, ги класифицирало во финансиски средства кои се чуваат за тргување (по објективна 
вредност преку билансот на успех).  
 
Контата за искажување на финансиските вложувања на друштвото за осигурување во финансиски 
инструменти кои се чуваат за тргување, се класифицираат по сектори во зависност од типот на издавачот 
на финансискиот инструмент, а во рамките на тој критериум според вид на финансискиот инструмент и 
рокот на достасаност на финансискиот инструмент кој се чува до достасување, со тоа што понатаму се 
расчленуваат на конта на кои одвоено се искажува номиналната вредност, премијата, дисконтот, 
достасаноста, обезвреднувањето и акумулираната амортизација. 
 
Хартиите од вредност и останатите финансиски инструменти класифицирани во финансиски средства 
чувани за тргување (според објективна вредност преку билансот на успех), почетно се признаваат на 
соодветните конта во рамки на група 06 по објективна вредност (трошоци за набавка). Трансаксциските 
трошоци на овие средства не се вклучуваат во износот по кој првично се мери инструментот.  
 
Резултатот од дополнително вредносно усогласување со објективната вредност (нереализирана 
добивка/загуба) се книжи како зголемување или намалување на објективната вредност на вложувањето 
на конта на кои е искажано вредносното усогласување со признавање на ефектот од вредносното 
усогласување во билансот на успех (со одобрување на соодветно конто од групата 72 односно 
задолжување на соодвтено расходно конто од групата 48).   
 

Група  07 – Деривативни финансиски инструменти (објективна вредност) 
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На оваа група конта поединечно се искажуваат деривативните финансиски инструменти чувани за 
тргување, вградените деривативи и деривативните финансиски инструменти чувани за управување со 
ризик. 
 

Група 08 – Депозити, заеми и побарувања 

На оваа група конта поединечно се искажува вредноста на дадените депозити и заеми (вклучувајќи ги 
депозитите и заемите со девизна клаузула) побарувања  по основ на дадени гаранции,  некраткорочните 
средства наменети за продажба и прекинати работења и останати пласмани.  
 
Во рамки на конто 080 се  искажува вредноста на дадените депозити, депозити со валутна клаузула кај 
банки и останати финансиски институции . Признавањето и мерењето на овие депозити се врши во 
согласност со МСС-39 и донесената сметководствена политика на друштвото за осигурување. 

 
Во рамки на конто 081 се  искажува вредноста на дадените заеми расчленети на краткорочни и 
долгорочни заеми, а понатаму по критериум на вложување од средства кои ја покриваат: математичката 
резерва, математичката резерва за здравствено осигурување, техничките резерви, како и вложувања од 
средства кои не ги покриваат техничките и/ или математичката резерва.  
  
На конта од оваа група се искажува и исправката на вредност од вредносното усогласување на заемите 
кое друштвото за осигурување го утврдува во согласност со донесената сметководствена политика за 
вреднување на побарувањата по основ на дадени заеми. За износот на извршената исправка на 
вредност на пласманот се зголемуваат трошоците со задолжување на соодветно конто од групата 48 и 
одобрување на  соодветно конто во рамки на конто 081. За износот на вредносното усогласување 
(намалување на исправката на вредност), кое може да настане како резултат на наплата на 
побарувањето за кое претходно е извршена исправка на вредност, се задолжува соодветното конто за 
вредносно усогласување на конто 081, со одобрување на соодветно конто од класата 7 – приходи  врз 
основа на наплата на претходно извршена исправка на вредност на товар на трошоците. Во случај на 
дефинитивен отпис на побарувањето за кое претходно е извршена исправка на вредност, се задолжува 
соодветното конто во рамки на конто 081 а се одобрува контото на кое е книжено побарувањето кое 
дефинитвино се отпишува како билансна позиција, па истото, евентуално, се пренесува во 
вонбилансната евиденција на друштвото за осигурување. 
 
Во рамки на конто 082  се искажуваат вложувањата во материјални и нематеријални средства кои ги 
исполнуваат критериумите за класификација да се чуваат за продажба (или се вклучени во групата за 
отуѓување класифицирани како да се чуваат за продажба), во согласност со МСФИ 5 – Нетековни 
средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења.  
 
Во рамки на конто 083 се искажуваат хартиите од вредност и останатите инструменти со кои активно не 
се тргува (за разлика од хартиите од вредност и останатите инструменти со кои активно се тргува а кои 
се искажуваат во рамки на конта од групата 06). 
 
Во рамки на конто 089 се искажува вредноста на останатаите финансиски вложувања кои не се 
претходно наведени. 
 

Група 09 – Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик 

Во оваа група конта поединечно се искажува вредноста на финансиските вложувања кои се 
искажуваат, признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 39 и со донесената сметководствена 
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политика, како и со одредбите од договорот за осигурување.   

 

КЛАСА 1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ПОБАРУВАЊА И РАЗГРАНИЧУВАЊА 
На поединечните групи конта од оваа класа се искажуваат паричните средства на сметки во банка и во 
благајна, побарувањата од непосредни работи на осигурување, побарувањата по основ на премија за 
соосигурување и реосигурување, побарувањата по основ на учество во надомест на штети и останати 
побарувања по основ на соосигурување и реосигурување, останатите побарувања од непосредни 
работи на осигурување, побарувањата по основ на вложувања, останатите побарувања од работењето, 
како и платените трошоци кои се однесуваат на идни периоди и недоспеаната наплата на приходи. 
 
На конта од групите 10 се искажуваат паричните средства во банка и во благајна, како и останатите 
парични средства. 
 
На конта од групата 11 се искажуваат чековите, мениците и останатите парични еквиваленти. 
 
На конта од групата 12 се искажуваат побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување, 
побарувањата од посредници во осигурувањето по основ на премија за осигурување и останати 
побарувања од непосредни работи на осигурување и исправката на вредност на побарувањата по основ 
на премија која се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување и 
со донесените супервизорски нормативи за вреднување на побарувањата по основ на премија. 
 
На конта од групата 13 се искажуваат побарувањата од друштва за осигурување и реосигурување по 
основ на премија за соосигурување и реосигурување, побарувањата од краткорочни депозити по основ 
на договори за реосигурување, останатите побарувања од работи на соосигурување и реосигурување, 
како и исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за соосигурување и реосигурување 
која се врши во согласност со сметководствената политика на друштвото за осигурување.  
 
На конта од групата 14 се искажуваат побарувања од друштва за осигурување, друштва за 
реосигурување и ретроцесија по основ на учество во надомест на штети, како и исправката на вредност 
на побарувањата по основ на учество во надомест на штети која се врши во согласност со 
сметководствената политика на друштвото за осигурување. 
 
На конта од групата 15 се искажуваат останатите побарувања од непосредни работи на осигурување, 
како што се побарувањата по основ на регрес, побарувањата од друштва за осигурување по основ на 
исплатени штети - услужни штети, побарувањата од друштва за осигурување по основ на надомест за 
исплатени штети – пристојба, побарувања од друштва за реосигурување по основ на провизија од 
реосигурување, побарувањата по основ на дадени аванси за штети, побарувањата од гарантен фонд по 
основ на неосигурани и непознати моторни возила, побарувањата од друштва за осигурување по основ 
на штети од гарантен фонд, останатите краткорочни побарувања од непосредни работи на осигурување, 
како и исправката на вредност на останатите краткорочни побарувања од непосредни работи на 
осигурување. Вреднувањето на овие побарувања се врши во согласност со сметководствената политика 
на друштвото за осигурување.  
 
На конта од групата 16 се искажуваат краткорочните побарувања по основ на финансиски вложувања, и 
тоа побарувањата по основ на камати, дивиденди, побарувањата по основ на останати учества во 
добивката, побарувањата по основ на наемнини, како и останатите побарувања по основ на вложувања.  
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На конта од групата 17 се искажуваат останатите краткорочни побарувања од работењето, како што се 
побарувања по основ на даноци, побарувањата од вработени, побарувањата од купувачи, 
побарувањата по основ на дадени депозити, аванси и кауции и останататите побарувања од 
работењето. Вреднувањето на овие побарувања се врши во согласност со сметководствената политика 
на друштвото за осигурување.  
 
На конта од групата 19 се искажуваат однапред пресметаните приходи, одложените трошоци, 
одложените даночни средства и останати активни временски разграничувања.  
 
Во рамки на конто 190 и 191  се прикажува недоспеаната наплата на приходи.  
 
Во рамки на конто 192 се прикажуваат одложените трошоци за стекнување.  
 
Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот 

приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, 

трошоците за стекнување се распределуваат по договори за осигурување, односно по класи на 

осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите 

од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи 

на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства. 

Друштвото за осигурување треба да утврди и редовно да ажурира документирани процедури за начинот 

на пресметка на одложените трошоци за стекнување. Сметководственото признавање и промената на 

вредноста на одложените трошоци за стекнување мора да биде соодветно документирано. 

Во рамки на конто 193 се прикажуваат одложените даночни средства кои се признаваат во согласност 
со МСС 12  - Данок на добивка. При признавање на одложените даночни средства се врши книжење на 
товар на конто 193 со одобрување на конта од групата 81, освен  даночниот имот кој произлегува од 
трансакција или деловен настан кој се признава во главнината, како и деловното спојување кое 
претставува стекнување (МСС 12). 
 
 
КЛАСА 2  - КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ И 
ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД  
 
На поединечните групи конта од оваа класа се искажуваат обврските од непосредни работи на 
осигурување,  обврските по основ на премија за соосигурување и реосигурување, обврските по основ 
на учество во надомест на штети од работи на соосигурување и реосигурување, останатите обврски од 
непосредни работи на осигурување,  обврски по основ на финансиски вложувања, обврските спрема 
вработените, останатите  обврски од работењето, како и одложеното плаќање на трошоци и приходи 
кои се однесуваат на идните периоди. 
 
На конта од групата 20 се искажуваат обврските по основ на штети, суми на осигурување и други 
договорени износи по основ на сите склучени договори за осигурување, соосигурување и 
реосигурување; што треба да бидат исплатени на осигурениците, корисниците на осигурувањето, или 
трети лица, кои во вид на услуга, во име и за сметка на друштвото за осигурување ја надоместуваат 
штетата (автосервиси, здравствени установи и сл.). На оваа група на конта се искажуваат и останатите 
обврски од непосредни работи на осигурување. 
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На конта од групата 21 се искажуваат обврските спрема друштва за осигурување и друштва за 
реосигурување по основ на премија за соосигурување и реосигурување која треба да се плати, како и 
останатите обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување. 
 
На конта од групата 22 се искажуваат обврските спрема друштва за осигурување по основ на учество во 
надомест на штети од соосигурување, реосигурување и ретроцесија, како и останатите обврски по основ 
на учество во надомест на штети.  
 
На конта од групата 23 се искажуваат останатите обврски од непосредни работи на осигурување, како 
што се обврските по основ на регрес, обврските спрема друштва за осигурување по основ на исплатени 
штети и надомест за исплатени штети, обврските спрема гарантниот фонд по основ на неосигурани и 
непознати моторни возила, обврските по основ на провизија од работи на застапување и посредување 
во осигурување, како и обврските по основ на провизија за реосигурување, обврските по основ на 
депозити задржани од работи на реосигурување, обврските по основ на придонеси и членарини, 
обврските по основ на примени аванси, како и останатите краткорочни обврски од непосредни работи 
на осигурување.  
 
На конта од групата 24 се искажуваат обврските по основ на финансиски вложувања, како што се 
обврските по основ на камати, дивиденди, останати обврски по основ на земени заеми и кредити, 
обврските по основ на издадени хартии од вредност, обврските по основ на финансиски лизинг, 
обврските по основ на гарантирани депозити, како останатите обврски по основ на вложувања. 
 
На конта од групата 25 се прикажуваат обврските за резервирања, како што се резервирања за пензиски 
планови, отпремнини, јубилејни награди (во согласност со МСС 19 – Користи за вработените), 
резервирања за судски спорови, неповолни договори (МСС 37 – Резервирања, неизвесни средства и 
неизвесни обврски).  
 
На конта од групата 27 се искажуваат обврските спрема вработените по основ на плати, придонеси и 
даноци од плати, како и останатите краткорочни обврски спрема вработените. 
 
На конта од групата 28 се искажуваат останатите обврски кои произлегуваат од работењето на 
друштвото за осигурување, како што се обврските по основ на даноци, обврските спрема добавувачи, 
обврските по основ на депозити и кауции,  обврските по договори на дело, обврските спрема 
ревизорски друштва, обврските спрема органи на управување, како и останатите обврски кои 
произлегуваат од работењето на друштвото за осигурување.  
 
Во рамки на конто 290 се искажуваат обврските по основ на настанати трошоци за идниот период. Во 
рамки на конто 291 се прикажуваат пресметаните приходи за идните периоди. Во рамки на конто 292 
се прикажуваат одложените приходи за кои постои неизвесност во наплатата. Во рамки на конто 293 се 
прикажуваат пресметаните директни провизии, а во рамки на конто 294 се прикажуваат разграничените 
провизии за реосигурување. Во рамки на конто 295 се искажуваат одложените даночни обврски во 
согласност со МСС 12 – Данок на добивка. При признавање на одложените даночни обврски се врши 
книжење на товар на конта од групата 81 со одобрување на конто 295, освен  даночните обврски кои 
произлегуваат од трансакција или деловен настан кој се признава директно во главнината.  
 
КЛАСА 3 – ЗАЛИХИ 
 
На конта од класата 3 се искажуваат залихите на материјали, залихите на ситен инвентар, ситниот 
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инвентар во употреба,  залихите на спасени остатоци, исправката на вредност на ситниот инвентар, како 
и отстапувањето од цените на ситниот инвентар во согласност со МСС 2. 
 
 
КЛАСА 4 – ТРОШОЦИ И РАСХОДИ 
 
На контото 4000 се прикажуваат надоместоците за штети, суми на осигурување и други договорени 
износи по основ на сите склучени договори за осигурување, соосигурување и реосигурување; што се 
исплаќаат на осигурениците, корисниците на осигурувањето, или трети лица, кои во вид на услуга, во 
име и за сметка на друштвото за осигурување ја надоместуваат штетата (автосервиси, здравствени 
установи и сл.). Книжења на товар на ова конто се вршат веднаш по извршената ликвидација на 
оштетното побарување, без оглед кога оштетното побарување ќе биде фактички реализирано, односно 
без оглед на тоа кога ќе биде исплатена штетата, сумата на осигурување, односно договорениот износ. 
На ова конто не се прикажуваат надоместоците за штети и други договорени износи кои се исплаќаат по 
основ на непознати и неосигурени моторни возила. 
 
На контото 4001 се искажуваат трошоците поврзани со обработка и исплата на штетата, како што се 
трошоците за адвокатски услуги поврзани со обработка и исплата на штети, трошоци за проценка на 
штета и останати трошоци поврзани со обработка и исплата на штетите. 
 
На контото 401 (на страната побарува) се искажуваат приходите по основ на реализирани регресни 
побарувања и спасени остатоци. Приходот по основ на реализирани регресни побарувања се признава 
само во висина на наплатениот износ од регресното побарување. 
 
На контата 402 и 403 (на страната побарува) се искажува делот за соосигурување и реосигурување во 
бруто исплатените штети како ставки кои ги намалуваат трошоците за штети. 
 
На контото 404 се искажува промената (зголемување или намалување) во бруто резервите за штети. Со 
задолжување на ова конто (секоја промена на страната должи) се врши одобрување на конто 6030, 
односно 6040 кога се врши зголемување на бруто резервите за штети. Со одобрување на ова конто 
(секоја промена на страната побарува) се врши задолжување на конто 6030, односно 6040 кога се врши 
намалување (ослободување) на бруто резервите за штети.  
 
На контото 405 и 406 се искажува промената (зголемување или намалување) на делот за соосигурување 
и реосигурување во бруто резервите за штети. Со одобрување на ова конто (секоја промена на страната 
побарува на контото 405, односно 406) се врши задолжување на контото 6031, односно контото 6041 
кога се книжи делот за реосигурување во бруто резервите за штети и негово зголемување. Со 
задолжување на ова конто (секоја промена на страната должи на конто 405, односно 406) се врши 
одобрување на конто 6031, односно контото 6041 кога се намалува делот за сооигурување односно 
реосигурување во бруто резервите за штети.  
 
На контата 4100, 4102 и 4103  се искажуваат промените (зголемување или намалување) во бруто 
математичката резерва.  Со задолжување на овие конта (секоја промена на страната должи) се врши 
одобрување на контото 6010 кога се врши зголемување на бруто математичката резерва. Со одобрување 
на овие конта (секоја промена на страната побарува на контата 4100, 4102 и 4103) се врши задолжување 
на конто 6010 кога се врши намалување (ослободување) на бруто математичката резерва. Промените 
(зголемување или намалување) во  бруто математичката резерва за осигурување на живот каде 
инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, се искажуваат преку соодветни книжења на контата 
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4101 и 6020. 
 
На контото 4110, 4112 и 4113 се искажуваат промените (зголемување или намалување) во делот за 
соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва. Со одобрување на овие конта (секоја 
промена на страната побарува на контата 4110, 4112 и 4113) се врши задолжување на конто 6011. Со 
задолжување на овие конта (секоја промена на страната должи на контата 4110, 4112 и 4113) се врши 
одобрување на конто 6011.  Промените (зголемување или намалување) во делот за соосигурување и 
реосигурување бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот, се искажуваат преку соодветни книжења на  4111 и 6021. 
 
На контата 412, 414 и 416 соодветно, се искажуваат промените (зголемување или намалување) во бруто 
останатите осигурително технички резерви.  Со задолжување на овие конта (секоја промена на страната 
должи на контата 412, 414 и 416) се врши одобрување на контата 6050, 6060, односно 6070 кога се врши 
зголемување на бруто останатите осигурително технички резерви. Со одобрување на овие конта (секоја 
промена на страната побарува на контата 412, 414 и 416) се врши задолжување на контата 6050, 6060 и 
6070 соодветно  кога се врши намалување (ослободување) на бруто останатите осигурително технички 
резерви.  
 
На контото 413, 415 и 417 се искажуваат промените (зголемување или намалување) во делот за 
соосигурување и/или реосигурување во бруто останатите осигурително технички резерви. Со 
одобрување на овие конта (секоја промена на страната побарува на контата 413, 415 и 417) се врши 
задолжување на контата 6051, 6061 и 6071. Со задолжување на овие конта (секоја промена на страната 
должи на контата 413, 415 и 417) се врши одобрување на контата 6051, 6061 и 6071.   
 
На конта од групата 42 се искажуваат останатите осигурително технички трошоци, како што се трошоците 
за одобрени бонуси и попусти, трошоците за превентива, трошоците за исплата на штети по основ на 
непознати и неосигурени моторни возила, трошоците по основ на противпожарен придонес, придонес 
за безбедност и останати законски давачки, трошоците по основ на финансирање на супервизоркиот 
орган и Националното биро за осигурување, како и останатите осигурително технички трошоци, односно 
трошоци директно поврзани со договорите за осигурување. 
 
На конта од групата 43 се прикажуваат трошоците за услуги.  
 
Притоа во рамки на контото 430 се прикажуваат трошоците за провизија на застапници, друштва за 
застапување и осигурително брокерски друштва како и останати трошоци за стекнување на полиси за 
осигурување.  
 
Трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување на полиси за осигурување се трошоците кои 

се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки 

договори за осигурување. 

Трошоци за стекнување се следниве варијабилни (маргинални) трошоци: 

а) Провизија на застапници во осигурување и осигурителни брокери и трошоци за одобрени бонуси за 

склучени договори за осигурување.  

б) Еден дел од вкупните надоместоци исплатени кон вработените во продажната мрежа, кој дел е во 

непосредна врска со потрошеното време на вработените за извршување на следниве активности кои 

довеле до склучување на договори за осигурување: 
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1. Снимање и преземање на ризик во осигурување; 

2. Подготовка и печатење на полисата; 

3. Надоместоци за извршени здравствени прегледи, со цел утврдување и контрола на ризикот кој се 

презема во осигурување. 

в) Останати трошоци кои се непосредно поврзани со вршењето на работи на осигурување, наведени во 

параграфот б), а кои друштвото за осигурување не би ги признало во случај да не би биле склучени 

договорите за осигурување.  

Следниве трошоци не се трошоци за стекнување и не се капитализираат, односно истите се признаваат 

во моментот на нивно настанување: 

- надомест за спроведување на супервизија на осигурување, надомест за финансирање на 

противпожарните единици, надомест за финансирање на услуги од задолжителното здравствено 

осигурување и други јавни давачки кои се утврдуваат на премијата; 

- трошоците за реклама и маркетинг; 

- промотивни активности кои не резултираат со склучување на договори за осигурување; 

- трошоци за истражување и развој на нови производи; 

- обуки; 

- режиски трошоци; 

- ренти и кирии; 

- амортизација; 

- трошоци за одржување на опремата и софтверот; 

- останати режиски трошоци. 
 
На контото 438 се прикажува промената во одложените трошоци за стекнување. 
 
Останатите конта од оваа група ги опфаќаат трошоците за услуги на физички лица, трошоците за 
наемнини, банкарски услуги, телекомуникациски и транспортни услуги, услуги за одржување, премија 
за осигурување, маркетинг, репрезентација, спонзорства и донации, како и трошоците за останати 
услуги.  
 
На конта од групата 44 се прикажуваат трошоците за амортизација и обезвреднување на долгорочните 
материјални средства согласно МСС 16 Недвижности, постројки и опрема, како и трошоците за 
нематеријални средства во согласност со МСС 38 Нематеријални средства и МСС 36 Обезвреднување на 
средства.  
 
На конта од групата 45 се прикажуваат материјалните трошоци од работењето, како што се трошоци за 
резервни делови и материјали, трошоците за канцелариски материјали, трошоците за комунални 
услиги, печатење обрасци, весници и списанија и останати материјални трошоци. 
 
На конта од групата 46 се прикажуваат трошоците за резервирања, како што се резервирања за пензиски 
планови, отпремнини, јубилејни награди (во согласност со МСС 19), резервирања за судски спорови, 
неповолни договори (МСС 37 – Резервирања, непредвидени обврски и непредвидени средства) и 
останатите трошоци  од работењето, како што се трошоците за придонеси и членарини, трошоците по 
основ на надоместоци за службени патувања, трошоците за управување со заеднички пензиски фонд, 
трошоците  за даноци и други трошоци.  
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На конта од групата 47 се искажуваат трошоците за вработени, и тоа бруто плати за вработените 
(посебно се искажуваат бруто-платите за вработените во внатрешната продажна мрежа на друштвото за 
осигурување, бруто-платите за вработените во проценка и ликвидација на штети и останатите 
вработени), трошоците за дополнително пензиско осигурување и останати трошоци за вработени 
утврдени во согласност со закон и колективен договор. 
 
На конта од групата 48 се искажуваат расходите по основ на финансиските вложувања, како што се 
расходите по основ на камати, курсни разлики, расходите по основ на намалување на вредноста на 
финансиските вложувања,  нереализираните загуби од сведување по објективна вредност на 
финансиските вложувања, реализираните загуби од продажба на финансиски имот, како и останатите 
расходи по основ на финансиски  вложувања. 
 
На конта од групата 49  се искажуваат останатите расходи од работењето. Во рамки на оваа група се 
искажуваат загубите поради обезвреднување на побарувањата по основ на премија за осигурување. 
Притоа на контото 4950 и 4952 на страната должи се книжи износот на извршената резервација, односно 
отпис на побарувањата по основ на премија за осигурување во согласност со сметководствената 
политика на друштвото за осигурување и со донесените супервизорски нормативи за вреднување на 
побарувањата по основ на премија. На контото 4951 и 4953 на страната побарува се книжи износот на 
ослободување на резервацијата, како и наплатата на побарувањето за кое претходно е извршен отпис.   
 
КЛАСА 6 – ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
Во рамки на класата 6 се прикажуваат техничките резерви за осигурување кои друштвото за осигурување 
мора да ги издвои во врска со работите на осигурување кои ги врши а кои се наменети за покривање на 
идните обврски што произлегуваат од договорите за осигурување и евнетуални загуби поради ризици 
кои произлегуваат од работи на осигурување. Промената на техничките резерви во однос на 
претходниот пресметковен период се искажува во рамки на контата 403, 410, 412, 414 и 416 – промени 
во бруто техничките резерви, освен промената во бруто преносната премија која се прикажува во рамки 
на конто 705.  
 

Во рамки на конто 6000 се искажува бруто резервата за преносна премија како дел од премијата која се 
однесува на наредната деловна година а која по правило се пресметува за секој вид на осигурување 
поединечно во согласност со правилата за издвојување на преносна премија пропишани од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување. Основа за пресметка на бруто резервата за преносна премија 
претставува бруто полисираната премија. Бруто полисираната премија за неживотно осигурување ги 
вклучува сите износи на премија кои се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период, 
без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период.  
Финансиските попусти кои ги дава друштвото не се одбитни ставки од бруто полисираната премија. 
Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за 
дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за 
осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот 
пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија 
за осигурување на живот, односно  бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон 
осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платенa премија по договори за осигурување кои влегле 
во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на 
пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно 
плаќање на премијата. Финансиските попусти кои ги дава друштвото не се одбитна ставки од бруто 
полисираната премија. Кај осигурувањето на живот, како и кај другите осигурувања за кои се издвојува 
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математичка резерва, преносната премија се искажува заедно со математичката резерва, односно 
истата е нејзин составен дел. Во рамки на конто 6001 (на страната должи)  се искажува делот за 
соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија. Бруто резервата за преносна 
премија се искажува на соодветна позиција во пасивата на Билансот на состојба, а делот за 
реосигурување во бруто преносната премија се прикажува на соодветна позиција во активата во 
Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата за преносна 
премија и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната деловна 
година. 
 
Во рамки на контата 6010 и 6020 се прикажува износот на издвоената математитичка резерва која 
друштвото за осигурување ја издвојува во однос на договорите за осигурување на живот. 
Математитичката резерва се состои од актуарски пресметаната вредност на идните обврските на 
друштвото за осигурување, намалени за актуарски пресметаната вредност на идните премии. Делот за 
реосигурување се прикажува на контата 6011 односно 6012 (на страната должи).  
 
Во рамки на конто 6030 и 6040 се прикажуваат резервите за штети како вкупно проценети трошоци кои 
настанале или ќе настанат за решавање на сите осигурани случаи кои се случиле (без разлика дали се 
пријавени или не) во пресметковниот период а истите не се ликвидирани и исплатени. Начинот и 
методологијата за издвојување на резерви за штети е утврден во правилата за издвојување на резерви 
за штети пропишани од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Во рамки на конта 6031 и 
6041 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за 
штети. Бруто резервите за штети се искажуваат на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на 
состојба а делот за реосигурување во бруто резервите за штети се прикажува на соодветна позиција во 
Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата за 
резервите за штети и промената во делот за соосигурување и реосигурување во резервите за штети во 
однос на претходната деловна година. 
 
Во рамки на конто 6050 се прикажуваат резервите за бонуси и попусти. Резерви за бонуси и попусти се 
издвојуваат во висина на износот на чија исплата имаат право осигурениците врз основа на право на: 
(1) учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси), 
освен ако за тие осигурувања не се обликува математичка резерва; (2) идни делумни намалувања на 
премијата (попусти) и враќање на дел од премијата за неискористеното време на осигурување поради 
прерано прекинување на осигурувањето (откажување). Во рамки на конто 6051 (на страната должи) се 
прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти. Бруто 
резервата за бонуси и попусти се искажува на соодветна позиција во Пасивата на Билансот на состојба 
а делот за реосигурување во бруто резервата за бонуси и попусти се прикажува на соодветна позиција 
во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува промената во бруто резервата 
за бонуси и попусти и промената во делот за соосигурување и реосигурување во однос на претходната 
деловна година. 
 
Во рамки на 6060 се прикажува еквилизационата резерва која се издвојува во однос на класата на 
осигурување на кредити, како и во однос на други класи на осигурување во согласност со закон. Оваа 
резерва е наменета за израмнување на нерамномерното настанување на штетни настани. Во рамки на 
конто 6061 (на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва. Бруто еквилизационата резерва се искажува на соодветна позиција во 
Пасивата на Билансот на состојба, а делот за реосигурување во бруто еквилизационата резерва се 
прикажува на соодветна позиција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се 
прикажува промената во бруто еквилизационата резерва и промената во делот за соосигурување и 
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реосигурување во однос на претходната деловна година. 
 
Во рамки на 6070 се прикажуваат останатите осигурително технички резерви. Во рамки на конто 6071 
(на страната должи) се прикажува делот за соосигурување и реосигурување во бруто останатите 
технички резерви. Бруто останатите технички резерви се искажуваат на соодветна позиција во Пасивата 
на Билансот на состојба, а делот за реосигурување во бруто останатите технички резерви се прикажува 
на соодветна позиција во Активата во Билансот на состојба. Во Билансот на успех се прикажува 
промената во бруто останатите технички резерви и промената во делот за соосигурување и 
реосигурување во однос на претходната деловна година. 
 
 
КЛАСА 7 - ПРИХОДИ 
 
Во рамки на конто 700 се прикажуваат остварените приходи по основ на бруто полисирана премија од 
сите договори за осигурување склучени во тековната деловна година. Бруто полисираната премија за 
неживотно осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се договорени (полисирани) во тековниот 
пресметковен период, без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот 
пресметковен период. Финансиските попусти кои ги дава друштвото не се одбитни ставки од бруто 
полисираната премија.  Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната 
премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија 
за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот 
пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за 
осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон 
осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платенa премија по договори за осигурување кои влегле 
во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на 
пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно 
плаќање на премијата. Финансиските попусти кои ги дава друштвото не се одбитни ставки од бруто 
полисираната премија. 
 
Во рамки на конто 701 се прикажуваат остварените приходи по основ на бруто полисирана премија по 
сите договори за сооосигурување, а на контото 702 се прикажуваат остварените приходи по основ на 
бруто полисирана премија по сите договори за реосигурување склучени во тековната деловна година 
(активно соосигурување  и реосигурување).  
 
Во рамки на конто 703 (на страната должи) се прикажува износот на премија предадена во 
соосигурување  во согласност со склучените договори за соосигурување, а во рамки на конто 704 (на 
страната должи) се прикажува износот на премија предадена во реосигурување во согласност со 
склучените договори за реосигурување (пасивно реосигурување).  
 
На контото 705 се прикажува промената (зголемување или намалување) во бруто резервата за преносна 
премија. Со задолжување на ова конто (секоја промена на страната должи на контото 705) се врши 
одобрување на конто 6000 кога се врши зголемување на бруто резервата за преносна премија. Со 
одобрување на ова конто (секоја промена на страната побарува) се врши задолжување на конто 6000 
кога се врши намалување (ослободување) на бруто резервата за преносна премија. 
 
На контото 706, односно 707 се искажува промената (зголемување или намалување) на делот за 
соосигурување односно реосигурување во бруто резервата за преносна премија. Со одобрување на 
овие  конта (секоја промена на страната побарува на контото 706, односно 707) се врши задолжување 
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на конто 6001 кога се книжи делот за соосигурување, односно реосигурување во бруто резервата за 
преносна премија, односно негово зголемување. Со задолжување на овие конта (секоја промена на 
страната должи на конта 706 и 707) се врши одобрување на конто 6001 кога се намалува делот за 
сооигурување односно реосигурување во бруто резервата за преносна премија.  
 
Во рамки на конта од групата 71 се прикажуваат останатите осигурително технички приходи, како што 
се приходите по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка, приходите по основ на 
наплатени побарувања по основ на останати работи на осигурување и ре осигурување (освен по основ 
на премија за осигурување), приходите од претходни години, како и останати осигурително технички 
приходи. 
 
На конта од групата 72 се прикажуваат приходите од финансиски вложувања, како што се приходите по 
основ на камати, курсни разлики, зголемување на  вредноста на финансиските вложувања и 
вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста, нереализираните добивки 
од сведување на објективна вредност на финансиските и останатите вложувања, реализираните 
добивки од продажба на финансиски имот и материјални средства кои не служат за вршење на дејноста, 
приходите од амортизација на дисконтот на обврзниците, приходите по основ на дивиденди,  приходите 
по основ на наемнини, како и останатите приходи од вложувања во финансиски и материјален имот.  
 
На конта од групата 73 се прикажуваат останатите финансиски и други приходи од работењето, како што 
се  приходите по основ на вредносно усогласување на нематеријални и материјални средства  кои 
служат за вршење на дејноста, приходите по основ на некраткорочни средства наменети за продажба и 
прекинати работења, приходите по основ на наплатени казни, приходите по основ на дотации, грантови 
и субвенции,  како и останатите финансиски приходи и други приходи од работењето на друштвото за 
осигурување. 
 
 
КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО 
На поединечните конта од оваа класа се искажува добивката или загубата пред оданочување, данокот 
на добивка или загуба, добивката или загубата по оданочување, како и распоредот на добивката за 
финансиската година. 
 
КЛАСА 9 – КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
Група 90 – Запишан капитал 
На поединечните конта од оваа група се искажува акционерскиот капитал (основната главнина), 
односно вкупната вредност на издадените акции на друштвото за осигурување. Книжење во главната 
книга на конта од групата 90 се врши само во случај на зголемување или намалување на акционерскиот 
капитал. Промените на сопствениците на акции немаат влијание врз книжењата на овие конта. 
Податоците за сопственичката структура на акционерскиот капитал и другите податоци за 
сопствениците, друштвото  за осигурување ги евидентира во книгата на акции и другите аналитички 
евиденции.  
 
Доколку акциите во текот на емисијата или продажбата се продадат по повисока цена од номиналната, 
таа разлика претставува дополнително уплатени средства над номиналната вредност и истата се книжи 
во корист на конта од групата  91 – Премии на емитирани акции. 
 
Група 92 – Резерви 
На поединечните конта од оваа група се искажуваат законските, статутарните и останатите резерви 
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(освен ревалоризационите) кои се формираат од остварената добивка по оданочување во согласност со 
законот и статутот на друштвото за осигурување. 
 
Група 93 – Ревалоризациона резерва 
Во рамки на контата 930 и 931 се прикажуваат резервите кои се резултат на ревалоризација на 
долгорочните материјални и нематеријални средства. 
 
Во рамки на контата 932 се прикажува нереализираната добивка/загуба врз основа на промена на 
објективната вредност на финансиските вложувања расположливи за продажба. Кога финансиските 
средства (за кои нереализираната добивка/загуба е призната во капиталот) се продадат или доколку 
дојде до обезвреднување  на истите, кумулативната добивка/загуба која претходно била призната во 
капиталот, треба да се пренесе од конто 932 на соодветно конта во рамки на групата 72. 
 
Во рамки на конто 939 се искажуваат останатите ревалоризациони резерви кои не се опфатени на 
останатите конта од оваа група, како и ревалоризационите резерви настанати во вонредни околности. 
 
Група 94 –  Нераспределена нето-добивка или пренесена загуба 
Во рамки на конта 940, односно 941 се прикажува нераспределената добивка или пренесената загуба 
од претходната година. Книжење на овие конта се врши по донесување одлука врз основа на законот 
или статутот на друштвото за осигурување, остварената добивка или загуба од претходната година да се 
рапореди во категоријата нераспределена добивка, односно загубата од претходната година да се 
прикаже во деловните книги како пренесена загуба. 
 
Група 95 –  Нето-добивка или загуба за тековната година 
Во рамки на конта 950 односно 951 се прикажува добивката или загубата за тековната деловна година, 
односно годината за која се составува финансискиот извештај. Овие конта по правило се користат за 
книжење на нето-добивката/загубата по оданочување која е остварена во тековната деловна година за 
која се составува финансискиот извештај, а се спроведува под датум 31.12. за состојбата на ова конто да 
се прикаже во билансот на позицијата добивка или загуба за тековната година. Книжење на овие конта 
се врши по донесување одлука врз основа на законот или статутот на друштвото за осигурување, 
остварената добивка или загуба од претходната година да се рапореди во категоријата нераспределена 
добивка, односно загуба од претходната година и истата да се прикаже во деловните книги како 
нераспределена добивка или пренесена загуба. 
 
 
Група 99 – Вонбилансна евиденција 
Вонбилансната евиденција претставува автономен дел на главната книга каде состојбата на активните 
и на пасивните вонбилансни записи мора да биде урамнотежена според начелото на двојно 
книговодство. 
 
Во рамки на конта 990-994 се книжат активните вонбилансни записи (потенцијални средства/имот), како 
што се разни материјални облици на средства, хартии од вредност и останати активни вонбилансни 
записи. За секој од наведените записи се води аналитичка евиденција во која се обезбедуваат сите 
податоци за инструментите кои се предмет на вонбилансната евиденција. 
 
Во рамки на конта 995-999 се книжат пасивните вонбилансни записи (потенцијални обврски и извори 
на средства).  За секој од наведените записи се води аналитичка евиденција во која се обезбедуваат сите 
податоци за инструментите кои се предмет на вонбилансната евиденција.  
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