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Врз пснпва на член 158-т упчка 1 и член 122 суав (1) упчка 1 пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое 

– пречисуен уексу („Службен весник на Република Македпнија“ бр.30/2012), Одлука на Усуавен суд 

бр.202/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.45/2012), Одлука на Усуавен суд бр. 

130/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.60/2012), Одлука на Усуавен суд бр. 

122/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.64/2012) и Одлука на Усуавен суд бр. 

129/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.23/2013), Спвеупу на eксперуи на Агенцијауа 

за супервизија на псигуруваое дпнесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за фпрмата и спдржината на 

финансиските извештаи и детална спдржина на гпдишнипт извештај за рабптеоетп  

на друштвата за псигуруваое и/или репсигуруваое 

 

Член 1 

Вп Правилникпу за фпрмауа и спдржинауа на финансискиуе извешуаи и деуална спдржина на 

гпдишнипу извешуај за рабпуеоеуп  на друшувауа за псигуруваое и/или репсигуруваое („Службен 

весник на РМ“ бр. 5/2011, 41/2011 и 64/2011), вп Прилпг 1 Финансиски извешуаи на друшувауа за 

псигуруваое, Образецпу БУ – Извешуај за сеппфауна дпбивка (Биланс на успех), се менува сп нпв 

пбразец БУ – Извешуај за сеппфауна дпбивка (Биланс на успех) кпј гласи: 
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Пбразец БУ 
 
Назив на друштвптп за псигуруваое/репсигуруваое 
______________________________________________________ 
 
Група на псигуруваое __________________________________ 
 
ЕМБС_________________________________________________ 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕППФАТНА ДПБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 1 
за перипдпт ______дп _____20____гпдина 

             
           вп денари 

ППЗИЦИЈА 

 
 

Брпј на 
ппзиција  

 Изнпс 

 
Брпј на 

белешка 

Текпвна 
делпвна 
гпдина 

Претхпдна 
делпвна 
гпдина 

1 2 3 4 5 

A. ПРИХПДИ ПД РАБПТЕОЕТП (201+210+223a+224+225) 
 

200 
 

  

I. ЗАРАБПТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТП ПРИХПДИ ПД ПРЕМИЈА 
(202+203+204-205-206-207+208+209) 

201 
 

  

1. Брууп пплисирана премија за псигуруваое 202    

2. Брууп пплисирана премија за сппсигуруваое  203    

3. Брууп пплисирана премија за репсигуруваое и реурпцесија  204    

4. Брууп пплисирана премија предадена вп сппсигуруваое  205    

5. Брууп пплисирана премија предадена вп репсигуруваое/ 
реурпцесија  

206 
 

  

6. Прпмена вп брууп-резервауа за пренпсна премија  207    

7. Прпмена вп брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за 
сппсигуруваое  

208 
 

  

8. Прпмена вп брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за 
репсигуруваое 

209 
 

  

II. ПРИХПДИ ПД ВЛПЖУВАОА  
(211+212+216+217+218+219+223) 

210 
 

  

1. Прихпди пд ппдружници, придружени друшува и заеднички 
кпнурплирани енуиуеуи  

211 
 

  

2. Прихпди пд влпжуваоа вп земјишуе и градежни пбјекуи 
(213+214+215) 

212 
 

  

                                                           
1 Друшувпуп за псигуруваое кпе исупвременп врши рабпуи на неживпунп псигуруваое и псигуруваое на живпу, 
изгпувува два ппсебни биланси на успех. 
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2.1. Прихпди пд наемнини 213    

2.2. Прихпди пд згплемуваое на вреднпсуа на земјишуе и 
градежни пбјекуи 

214 
 

  

2.3. Прихпди пд прпдажба на земјишуе и градежни пбјекуи 215    

3. Прихпди пд камауи 216    

4. Ппзиуивни курсни разлики 217    

5. Вреднпснп успгласуваое (нереализирани дпбивки, 
сведуваое на пбјекуивна вреднпсу) 
 

218 
 

  

6. Реализирани дпбивки пд прпдажба на финансиски импу  - 
капиуална дпбивка (220+221+222) 

219 
 

  

6.1. Финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба 220    

6.2. Финансиски влпжуваоа за ургуваое  (пп пбјекуивна 
вреднпсу) 

221 
 

  

6.3. Осуанауи финансиски влпжуваоа 222    

7. Осуанауи прихпди пд влпжуваоа 223    

III. ПРИХПДИ ПП ПСНПВ НА ПРПВИЗИИ ПД РЕПСИГУРУВАОЕ 223а    

IV. ПСТАНАТИ ПСИГУРИТЕЛНП-ТЕХНИЧКИ ПРИХПДИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕПСИГУРУВАОЕ 

224 
 

  

V. ПСТАНАТИ ПРИХПДИ 225    

Б. РАСХПДИ ПД РАБПТЕОЕТП  
(227+235+245+248+251+261+271+274+275) 

226 
 

  

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТП ТРПШПЦИ ЗА ШТЕТИ) 
 (228-229-230-231+232-233-234) 

227    

1. Брууп исплауени шуеуи  228    

2. Намалуваое за прихпдпу пд брууп реализирани регресни 
ппбаруваоа  

229 
 

  

3. Брууп исплауени шуеуи – дел за сппсигуруваое  230    

4. Брууп исплауени шуеуи – дел за репсигуруваое/реурпцесија  231    

5. Прпмени вп брууп-резервиуе за шуеуи  232    

6. Прпмени вп брууп-резервиуе за шуеуи – дел за 
сппсигуруваое   

233 
 

  

7. Прпмени вп брууп-резервиуе за шуеуи – дел за 
репсигуруваое  

234 
 

  

II. ПРПМЕНИ ВП ПСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТП ПД 
РЕПСИГУРУВАОЕ   (236+239+242) 

235 
 

  

1. Прпмени вп математичката резерва, нетп пд репсигуруваое  
(237-238) 

236 
 

  

1.1. Прпмени вп брууп мауемауичкауа резерва  237    

1.2. Прпмени вп брууп мауемауичкауа резерва  - дел за 
сппсигуруваое/репсигуруваое  

238 
 

  

2. Прпмени вп еквилизаципната резерва, нетп пд 
репсигуруваое   
(240-241) 

239 
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2.1. Прпмени вп еквилизаципнауа резерва, неуп пд 
репсигуруваое  

240 
 

  

2.2. Прпмени вп брууп еквилизаципнауа резерва  - дел за 
сппсигуруваое/репсигуруваое  

241 
 

  

3. Прпмени вп пстанатите технички резерви, нетп пд 
репсигуруваое  
(243-244) 

242 
 

  

3.1. Прпмени вп псуанауиуе брууп уехнички резерви  243    

3.2. Прпмени вп псуанауиуе брууп уехнички резерви – дел за 
сппсигуруваое и репсигуруваое 

244 
 

  

III. ПРПМЕНИ ВП БРУТП МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ПСИГУРУВАОЕ НА ЖИВПТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИПНИПТ РИЗИК Е 
НА ТПВАР НА ПСИГУРЕНИКПТ, НЕТП ПД РЕПСИГУРУВАОЕ (246-
247) 

245 

 

  

1. Прпмени вп брууп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на 
живпу каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу  

246 
 

  

2. Прпмени вп брууп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на 
живпу каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу – 
дел за сппсигуруваое и репсигуруваое  

247 
 

  

IV. ТРПШПЦИ ЗА БПНУСИ И ПППУСТИ, НЕТП ПД 
РЕПСИГУРУВАОЕ (249+250) 

248 
 

  

1. Трпшпци за бпнуси (кпи зависау пд резулуаупу) 249    

2. Трпшпци за пппусуи (кпи не зависау пд резулуаупу) 250    

V. НЕТП ТРПШПЦИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ПСИГУРУВАОЕТП 
(252+256) 

251    

1. Трпшпци за стекнуваое (253+253a+254+255) 252    

1.1. Прпвизија 253    

1.2. Брууп плауи за врабпуениуе вп внаурешнауа прпдажна 
мрежа 

253а 
 

  

1.3. Осуанауи урпшпци за суекнуваое 254    

1.4. Прпмена вп пдлпжениуе урпшпци за суекнуваое  255    

2. Административни трпшпци  (257+258+259+260) 256    

2.1. Ампруизација на мауеријални средсува кпи служау за 
вршеое на дејнпсуа 

257 
 

  

2.2. Трпшпци за врабпуени (258а+258б+258в+258г+258д) 258    

2.2.1. Плауи и надпмесупци 258а    

2.2.2. Трпшпци за данпци на плауи и надпмесупци на плауа 258б    

2.2.3. Придпнеси пд задплжиуелнп спцијалнп псигуруваое 258в    

2.2.4. Трпшпци за дппплниуелнп пензискп псигуруваое за 
врабпуени 

258г 
 

  

2.2.5. Осуанауи урпшпци за врабпуениуе 258д    

2.3. Трпшпци за услуги на физички лица кпи не вршау дејнпсу 
(дпгпвпри за рабпуа, авупрски дпгпвпри и други правни пднпси) 
заеднп сп сиуе давачки 

259 
 

  

2.4. Осуанауи админисурауивни урпшпци (260а+260б+260в) 260    
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2.4.1. Трпшпци за услуги 260а    

2.4.2. Мауеријални урпшпци 260б    

2.4.3. Трпшпци за резервираое и псуанауи урпшпци пд 
рабпуеоеуп 

260в 
 

  

VI. ТРПШПЦИ ПД ВЛПЖУВАОА (262+263+264+265+266+270) 261    

1. Ампруизација и вреднпснп успгласуваое на мауеријални 
средсува кпи не служау за вршеое на дејнпсуа 

262 
 

  

2. Трпшпци за камауи 263    

3. Негауивни курсни разлики 264    

4. Вреднпснп успгласуваое (нереализирани загуби, сведуваое 
на пбјекуивна вреднпсу) 

265 
 

  

5. Реализирани загуби пд прпдажба на финансиски импу  - 
капиуална загуба (267+268+269) 

266 
 

  

5.1. Финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба 267    

5.2. Финансиски влпжуваоа за ургуваое  (пп пбјекуивна 
вреднпсу) 

268 
 

  

5.3. Осуанауи финансиски влпжуваоа 269    

6. Осуанауи урпшпци пд влпжуваоа 270    

VII. ПСТАНАТИ ПСИГУРИТЕЛНП-ТЕХНИЧКИ ТРПШПЦИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕПСИГУРУВАОЕ (272+273) 

271 
 

  

1. Трпшпци за превенуива 272    

2. Осуанауи псигуриуелнп уехнички урпшпци , намалени за 
репсигуруваое  

273 
 

  

VIII. ВРЕДНПСНП УСПГЛАСУВАОE НА ППБАРУВАОАТА ПП 
ПСНПВ НА ПРЕМИЈА 

274 
 

  

IX. ПСТАНАТИ РАСХПДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНПСНИ 
УСПГЛАСУВАОА 

275 
 

  

X. ДПБИВКА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПРЕД ПДАНПЧУВАОЕ 
(200-226) 

276 
 

  

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПРЕД ПДАНПЧУВАОЕ (226-
200) 

277 
 

  

XII. ДАНПК НА ДПБИВКА, ПДНПСНП ЗАГУБА  278    

XIII. ПДЛПЖЕН ДАНПК 279    

XIV. ДПБИВКА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПП ПДАНПЧУВАОЕ 
 (276-278-279) 

280 
 

  

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПП ПДАНПЧУВАОЕ 
 (277-278-279) 

281 
 

  

 
 

Датум: 
 
Изгптвил: (име и презиме и пптпис)       
 
Пдгпвпрнп лице: (целп име и презиме и пптпис)  
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Член 2 

Вп Прилпг 3 – Упаусувп за пппплнуваое на финансискиуе извешуаи, вп упчкауа 2 – Извешуај за 

сеппфауна дпбивка (Биланс на успех), ппуупчкауа 2.2 Упаусувп за пппплнуваое на ппединечниуе 

ппзиции вп Извешуајпу за сеппфауна дпбивка (Биланс на успех) се менува и гласи: 

2.2. УПАТСТВП ЗА ППППЛНУВАОЕ на ппединечниуе ппзиции вп Извешуај за сеппфауна дпбивка 

(Биланспу на успех) 
 

На ппзицијауа бр. 200 сп назив А - ПРИХПДИ ПД РАБПТЕОЕТП се искажуваау вкупниуе прихпди пд 

рабпуеое на друшувпуп за псигуруваое. Оваа ппзиција преусуавува збир на ппзицииуе бр. 201, 210, 

223а, 224 и 225. 
 

На ппзицијауа бр. 201 сп назив I - ЗАРАБПТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТП-ПРИХПДИ ПД ПРЕМИЈА) се искажува 
изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 70. 
 

Ппзицијауа бр. 202 сп назив I (1) - Брутп пплисирана премија за псигуруваое се пднесува на брууп 
пплисиранауа премија за псигуруваое. Брууп пплисиранауа премија за неживпунп псигуруваое ги 
вклучува сиуе изнпси на премија кпи се дпгпвпрени (пплисирани) вп уекпвнипу пресмеукпвен перипд, 
без разлика дали исуиуе вп целпсу или делумнп се пднесуваау на нареднипу пресмеукпвен перипд. 
Финансискиуе пппусуи кпи ги дава друшувпуп не се пдбиуни суавки пд брууп пплисиранауа премија. 
Брууп пплисирана премија за псигуруваое на живпу, пднпснп брууп пплисиранауа премија за 
дппплниуелниуе псигуруваоа кпн псигуруваоеуп на живпу ги ппфаќа сиуе изнпси на премија за 
псигуруваое кпи се дпспеани (врз пснпва на пдредбиуе пд дпгпвпрпу за псигуруваое) вп уекпвнипу 
пресмеукпвен перипд вп пднпс на сиуе акуивни дпгпвпри за псигуруваое. Брууп пплисиранауа 
премија за псигуруваое на живпу, пднпснп брууп пплисиранауа премија за дппплниуелниуе 
псигуруваоа кпн псигуруваоеуп на живпу, вклучува: еднпкраунп плауена премија пп дпгпвпри за 
псигуруваое кпи влегле вп сила вп уекпу на пресмеукпвнипу перипд или рауа на премија кпја 
дпспеала за наплауа вп уекпу на пресмеукпвнипу перипд вп случај кпга спгласнп дпгпвпрпу за 
псигуруваое е дпгпвпренп ппвеќекраунп плаќаое на премијауа. Финансискиуе пппусуи кпи ги дава 
друшувпуп не се пдбиуни суавки пд брууп пплисиранауа премија. На пваа ппзиција се искажува 
изнпспу евиденуиран на кпнупуп 700. 
 

Ппзицијауа бр. 203 сп назив I (2) - Брутп пплисирана премија за сппсигуруваое се пднесува на брууп 

пплисиранауа премија примена вп сппсигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран 

на кпнупуп 701. 
 

Ппзицијауа бр. 204 сп назив I (3) - Брутп пплисирана премија за репсигуруваое и ретрпцесија се 

пднесува на брууп пплисиранауа премија примена вп репсигуруваое, пднпснп реурпцесија. На пваа 

ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 702. 
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Ппзицијауа бр. 205 сп назив I (4) - Брутп пплисирана премија предадена вп сппсигуруваое се 

пднесува на делпу пд брууп пплисиранауа премија пп пднпс на рабпуи на псигуруваое предадени вп 

сппсигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 

703. 
 

Ппзицијауа бр. 206 сп назив I (5) - Брутп пплисирана премија предадена вп репсигуруваое се 

пднесува на делпу пд брууп пплисиранауа премија пп пднпс на рабпуи на псигуруваое предадени вп 

репсигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 

704. 
 

Ппзицијауа бр. 207 сп назив I (6) - Прпмена вп брутп-резервата за пренпсна премија преусуавува 
разлика ппмеду брууп-резервауа за пренпсна премија на крајпу и брууп-резервауа за пренпсна премија 
на ппчеупкпу на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на 
кпнупуп 705. 
 

Ппзицијауа бр. 208 сп назив I (7) - Прпмена вп брутп-резервата за пренпсна премија - дел за 

сппсигуруваое преусуавува разлика ппмеду брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за 

сппсигуруваое на крајпу и брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за сппсигуруваое на ппчеупкпу 

на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 706. 
 

Ппзицијауа бр. 209 сп назив I (8) - Прпмена вп брутп-резервата за пренпсна премија - дел за 

репсигуруваое преусуавува разлика ппмеду брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за 

репсигуруваое на крајпу и брууп-резервауа за пренпсна премија - дел за репсигуруваое на ппчеупкпу 

на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 707. 
 

Ппзицијауа 210 сп назив II - ПРИХПДИ ПД ВЛПЖУВАОА ги ппфаќа прихпдиуе кпи се псуваруваау пп 

пснпв на влпжуваоа (дивиденда, учесувп вп дпбивка, згплемуваое на вреднпсуа и др.). Оваа ппзиција 

преусуавува збир пд вреднпсуа искажана на ппзицијауа бр.211, 212, 216, 217, 218, 219 и 223. 

 

Ппзицијауа бр. 211 сп назив II (1) - Прихпди пд ппдружници, придружни друштва и заеднички 

кпнтрплирани ентитети ги ппфаќа прихпдиуе псуварени пд ппдружници, придружени друшува и 

заеднички кпнурплирани енуиуеуи. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на збирниуе 

кпнуа 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270 и дел пд изнпспу евиденуиран на кпнупуп 729. 
 

Ппзицијауа бр. 212 сп назив II (2) - Прихпди пд влпжуваоа вп земјиште и градежни пбјекти се 
пднесува на псуварениуе прихпди на друшувауа за псигуруваое, пп пснпв на влпжуваоа вп земјишуе и 
градежни пбјекуи. Вклучува прихпди пд наемнини, прихпди пд згплемуваое на вреднпсуа на 
земјишуеуп и градежниуе пбјекуи и прихпди пд прпдажба на земјишуе и градежни пбјекуи, пднпснп 
збир на вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 213, 214 и 215. 
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Ппзицијауа бр. 213 сп назив II (2.1) - Прихпди пд наемнини се пднесува на прихпдиуе на друшувауа за 

псигуруваое псуварени пп пснпв на земјишуе и градежни пбјекуи дадени ппд наем. На пваа ппзиција 

се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 7279. 
 

Ппзицијауа бр. 214 сп назив II (2.2) - Прихпди пд згплемуваое на вреднпста на земјиштетп и 

градежните пбјекти се пднесува на прихпдиуе на друшувауа за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд 

ревалпризација на земјишуеуп и градежниуе пбјекуи. На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнупуп 7245. 
 

Ппзицијауа бр. 215 сп назив II (2.3) - Прихпди пд прпдажба на земјиште и градежни пбјекти се 
пднесува на прихпдиуе на друшувауа за псигуруваое псуварени пп пснпв на прпдажба на земјишуе и 
градежни пбјекуи. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 7263. 
 

Ппзицијауа бр. 216 сп назив II (3) - Прихпди пд камати се пднесува на прихпдиуе на друшувауа за 

псигуруваое псуварени пп пснпв на камауи на финансиски влпжуваоа (на пр., камауен прихпд пд 

пбврзници, дадени заеми, деппзиуи и сл.). Смеукпвпдсувенп се уреуираау вп спгласнпсу сп МСС18: 

Прихпди. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 

7206 и 7209. 
 

Ппзицијауа бр. 217 сп назив II (4) - Ппзитивни курсни разлики се пднесува на ппзиуивниуе курсни 

разлики кпи прпизлегуваау пд прпмени на среднипу курс на суранскиуе валууи при пресмеууваое на 

вреднпсуа на влпжуваоауа на друшувауа за псигуруваое. Исуиуе смеукпвпдсувенп се уреуираау вп 

спгласнпсу сп МСС 21: Ефекуи пд прпмена на девизнипу курс. На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнуауа 7221, 7222, 7223, 7224,7225, 7226 и 7229. 
 

Ппзицијауа бр. 218 сп назив II (5) - Вреднпснп успгласуваое (нереализирани дпбивки, сведуваое на 

пбјективна вреднпст) се пднесува на прихпдиуе на друшувауа за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд 

вреднпснпуп успгласуваое на влпжуваоауа класифицирани вп ппруфплипуп за ургуваое (пп 

пбјекуивна вреднпсу). На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 7251, 7252, 7253 

и 7259. 
 

Ппзицијауа бр. 219 сп назив II (6) - Реализирани дпбивки пд прпдажба на финансиски импт - 

капитална дпбивка се пднесува на прихпдиуе на друшувауа за псигуруваое, пднпснп репсигуруваое 

псуварени пд прпдажба на финансиски влпжуваоа. Вклучува финансиски влпжуваоа распплпжливи за 

прпдажба, финансиски влпжуваоа за ургуваое (пп пбјекуивна вреднпсу) и псуанауи финансиски 

влпжуваоа. Оваа ппзиција преусуавува збир на вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 220, 221 и 222. 
 

Ппзицијауа бр. 220 сп назив II (6.1) - Финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба се пднесува 
на прихпди на друшувауа за псигуруваое, пднпснп репсигуруваое псуварени сп прпдажба на 
финансиски влпжуваоа класифицирани вп ппруфплипуп за прпдажба. На пваа ппзиција се искажува 
изнпспу евиденуиран на кпнупуп 7261. 
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Ппзицијауа бр. 221 сп назив II (6.2) - Финансиски влпжуваоа за тргуваое (пп пбјективна вреднпст) се 

пднесува на прихпди на друшувауа за псигуруваое, пднпснп репсигуруваое псуварени сп прпдажба на 

финансиски влпжуваоа класифицирани вп ппруфплипу пп пбјекуивна вреднпсу. На пваа ппзиција се 

искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 7262. 
 

Ппзицијауа бр. 222 сп назив II (6.3) - Пстанати финансиски влпжуваоа се пднесува на сиуе псуанауи 

прихпди пд прпдажба на финансиски влпжуваоа на друшувауа за псигуруваое, пднпснп 

репсигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на збирнпуп кпнуп 7269. 
 

Ппзицијауа бр. 223 сп назив II (7) Пстанати прихпди пд влпжуваоа се пднесува на сиуе псуанауи 

прихпди пд влпжуваоа на друшувауа за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на збирниуе кпнуа 7211, 7231, 7232, 7239, 7241, 7242, 7243, 7244, 7249 и дел пд изнпспу 

евиденуиран на кпнуп 729. 
 

Ппзицијауа бр. 223а сп назив III – ПРИХПДИ ПП ПСНПВ НА ПРПВИЗИИ ПД РЕПСИГУРУВАОЕ се 

пднесува на прихпдиуе псуварени пп пснпв на прпвизија за репсигуруваое и псуанауи учесува вп 

дпбивка. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 710. 

 

Ппзицијауа бр. 224 сп назив IV - ПСТАНАТИ ПСИГУРИТЕЛНП-ТЕХНИЧКИ ПРИХПДИ, НАМАЛЕНИ ЗА 

РЕПСИГУРУВАОЕ се пднесува на прихпдиуе псуварени пд прпцена на шуеуи, прихпди пп пснпв на 

исплауени шуеуи пп пснпв на непсигурени и неппзнауи мпупрни впзила и слични псигуриуелнп-

уехнички прихпди на друшувауа за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран 

на групауа кпнуа 71, псвен кпнупуп 710. 
 

Ппзицијауа бр. 225 сп назив V - ПСТАНАТИ ПРИХПДИ се пднесува на псуанауиуе прихпди на друшувпуп 

неискажани на други ппзиции. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 73. 
 
 

На ппзицијауа бр. 226 сп назив Б - РАСХПДИ ПД РАБПТЕОЕТП се искажуваау вкупниуе расхпди пд 

рабпуеое на друшувпуп за псигуруваое. Оваа ппзиција преусуавува збир на ппзицииуе бр. 228, 236, 

246, 249, 252, 271, 281, 284 и 285.  

 

На ппзицијауа бр. 227 сп назив I - НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТП ТРПШПЦИ ЗА ШТЕТИ) се искажува 

изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 40. 
 

Ппзицијауа бр. 228 сп назив I (1) - Брутп исплатени штети се пднесува на брууп исплауениуе шуеуи, 

пднпснп надпмесупциуе за шуеуи, суми на псигуруваое и други дпгпвпрени изнпси кпи се исплаќаау 

на псигуренициуе, пднпснп кприснициуе на псигуруваоеуп пп пснпв на сиуе склучени дпгпвпри за 
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псигуруваое, сппсигуруваое и репсигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на 

кпнупуп 400. 
 

Ппзицијауа бр. 229 сп назив I (2) - Намалуваое за прихпдпт пд брутп реализирани регресни 

ппбаруваоа се пднесува на прихпдиуе псуварени пп пснпв на реализирани регресни ппбаруваоа и 

спасени псуаупци пд псигуренипу импу. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 

401. 
 

Ппзицијауа бр. 230 сп назив I (3) - Брутп исплатени штети - дел за сппсигуруваое се пднесува на делпу 
на сппсигуруваое вп брууп исплауениуе шуеуи. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на 
кпнупуп 402. 
 

Ппзицијауа бр. 231 сп назив I (4) - Брутп исплатени штети - дел за репсигуруваое/ ретрпцесија се 

пднесува на делпу на репсигуруваое вп брууп исплауениуе шуеуи. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнупуп 403. 
 

Ппзицијауа бр. 232 сп назив I (5) - Прпмени вп брутп резервите за штети ја преусуавува разликауа 

ппмеду брууп-резервиуе за шуеуи на крајпу и брууп-резервиуе за шуеуи на ппчеупкпу на 

пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 404. 
 

Ппзицијауа бр. 233 сп назив I (6) - Прпмени вп брутп-резервите за штети - дел за сппсигуруваое ја 

преусуавува разликауа ппмеду брууп-резервиуе за шуеуи - дел за сппсигуруваое на крајпу и брууп-

резервиуе за шуеуи - дел за сппсигуруваое на ппчеупкпу пд пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција 

се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 405. 
 

Ппзицијауа бр. 234 сп назив I (7) - Прпмени вп брутп-резервите за штети - дел за репсигуруваое ја 

преусуавува разликауа ппмеду резервауа за шуеуи - дел за репсигуруваое на крајпу и резервауа за 

шуеуи - дел за репсигуруваое на ппчеупкпу пд пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнупуп 406. 
 

Ппзицијауа бр. 235 сп назив II - ПРПМЕНИ ВП ПСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТП ПД 

РЕПСИГУРУВАОЕ ги ппфаќа неуп прпмениуе вп мауемауичкауа резерва и неуп прпмениуе вп 

псуанауиуе уехнички резерви. Преусуавува збир пд вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 236 и 239. На 

пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 41. 
 

Ппзицијауа бр. 236 сп назив II (1) - Прпмени вп математичката резерва, нетп пд репсигуруваое 

преусуавува разлика пд вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 238 и 239. 
 

Ппзицијауа бр. 237 сп назив II (1.1.) - Прпмени вп брутп математичката резерва ги ппфаќа прпмениуе 

вп брууп мауемауичкауа резерва, пднпснп разликауа ппмеду брууп мауемауичкауа резерва на крајпу и 
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брууп мауемауичкауа резерва на ппчеупкпу на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнуауа 4100, 4102 и 4103. 
 

Ппзицијауа бр. 238 сп назив II (1.2.) - Прпмени вп брутп математичката резерва - дел за 

сппсигуруваое/репсигуруваое преусуавува разлика ппмеду брууп мауемауичкауа резерва -дел за 

сппсигуруваое/репсигуруваое на крајпу и брууп мауемауичкауа резерва - дел за 

сппсигуруваое/репсигуруваое на ппчеупкпу на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнуауа 4110, 4112 и 4113. 
 

Ппзицијауа бр. 239 сп назив II (2) - Прпмени вп еквилизаципната резерва, нетп пд репсигуруваое 

вклучува прпмени вп еквилизаципнауа резерва а преусуавува разлика пд вреднпсуа искажана на 

ппзицииуе бр. 241 и 242. 
 

Ппзицијауа бр. 240 сп назив II (2.1.) - Прпмени вп брутп еквилизаципната резерва се пднесува на 
прпмени вп брууп еквилизаципнауа резерва и преусуавува разлика ппмеду брууп еквилизаципнауа 
резерва на крајпу и брууп еквилизаципнауа резерва на ппчеупкпу на пресмеукпвнипу перипд. На пваа 
ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 414. 
 

Ппзицијауа бр. 241 сп назив II (2.2.) - Прпмени вп брутп еквилизаципната резерва - дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое преусуавува разлика ппмеду брууп еквилизаципнауа резерва, дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое на крајпу на перипдпу и брууп еквилизаципнауа резерва, дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое на ппчеупкпу на перипдпу. На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнупуп 415. 
 

Ппзицијауа бр. 242 сп назив II (3) - Прпмени вп пстанатите технички резерви, нетп пд репсигуруваое 

вклучува прпмени вп псуанауиуе уехнички резерви (кпи вклучуваау други уехнички резерви), а 

преусуавува разлика пд вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 244 и 245. 
 

Ппзицијауа бр. 243 сп назив II (3.1.) - Прпмени вп пстанатите брутп технички резерви се пднесува на 
прпмени вп псуанауиуе брууп уехнички резерви и преусуавува разлика ппмеду псуанауиуе брууп 
уехнички резерви на крајпу и псуанауиуе брууп уехнички резерви на ппчеупупкпу на пресмеукпвнипу 
перипд. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 412 и 416. 
 

Ппзицијауа бр. 244 сп назив II (3.2.) - Прпмени вп пстанатите брутп технички резерви - дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое преусуавува разлика ппмеду псуанауи брууп уехнички резерви, дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое на крајпу на перипдпу и псуанауи брууп уехнички резерви, дел за 

сппсигуруваое и репсигуруваое на ппчеупкпу на перипдпу. На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнуауа 413 и 417. 
 

Ппзицијауа бр. 245 сп назив III - ПРПМЕНИ ВП МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА 

ЖИВПТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИПНИПТ РИЗИК Е НА ТПВАР НА ПСИГУРЕНИКПТ, НЕТП ПД РЕПСИГУРУВАОЕ 
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вклучува прпмени вп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу ризик е 

на упвар на псигуреникпу, неуп пд репсигуруваое а преусуавува разлика пд вреднпсуа искажана на 

ппзицииуе бр. 247 и 248. 
 

Ппзицијауа бр. 246 сп назив III (1) - Прпмени вп брутп математичката резерва за псигуруваое на 

живпт каде инвестиципнипт ризик е на тпвар на псигуреникпт се пднесува на прпмени вп брууп 

мауемауичкауа резерва за псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на 

псигуреникпу на крајпу и брууп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу 

ризик е на упвар на псигуреникпу на ппчеупкпу на пресмеукпвнипу перипд. На пваа ппзиција се 

искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4101. 
 

Ппзицијауа бр. 247 сп назив III (2) - Прпмени вп брутп математичката резерва за псигуруваое на 

живпт каде инвестиципнипт ризик е на тпвар на псигуреникпт - дел за сппсигуруваое и 

репсигуруваое преусуавува разлика ппмеду брууп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на живпу 

каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу - дел за сппсигуруваое и репсигуруваое на 

крајпу на перипдпу и брууп мауемауичкауа резерва за псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу 

ризик е на упвар на псигуреникпу - дел за сппсигуруваое и репсигуруваое на ппчеупкпу на перипдпу. 

На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4111. 
 

Ппзицијауа  бр.  248 сп  назив  IV - ТРПШПЦИ  ЗА БПНУСИ  И  ПППУСТИ, НЕТП ПД РЕПСИГУРУВАОЕ 
преусуавува збир пд вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 250 и 251. 
 

Ппзицијауа бр. 249 сп назив IV (1) - Трпшпци за бпнуси (кпи зависат пд резултатпт) - преусуавуваау дел 

пд ппзицијауа бр. 249 кпј се пднесува на урпшпци за ппврау на премија кпи зависау пд резулуаупу. На 

пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4200. 
 

Ппзицијауа бр. 250 сп назив IV (2) - Трпшпци за пппусти (кпи не зависат пд резултатпт) - преусуавуваау 

дел пд ппзицијауа бр. 249 кпја се пднесува на урпшпци за ппврау на премија кпи не зависау пд 

резулуаупу. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4201. 
 

Ппзицијауа бр. 251 сп назив V - НЕТП ТРПШПЦИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ПСИГУРУВАОЕТП - 

преусуавува збир пд ппзицииуе 252 и 256, пднпснп збир пд урпшпциуе за суекнуваое на псигуруваое и 

админисурауивниуе урпшпци на друшувауа за псигуруваое. 

 

Ппзицијауа бр. 252 сп назив V (1) - Трпшпци за стекнуваое преусуавува збир пд ппзицииуе бр. 253, 

253а, 254 и 255. Се пднесува на урпшпциуе насуанауи какп резулуау на склучуваое на дпгпвпри за 

псигуруваое, а вклучува дирекуни урпшпци за суекнуваое (прпвизија за засуапници и брпкери) и 

индирекуни урпшпци (урпшпци за маркеуинг, дел пд урпшпциуе за печауеое пбрасци, плауи на 

врабпуениуе вп внаурешнауа прпдажна мрежа и сл.). 
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Ппзицијауа бр. 253 сп назив V (1.1.) - Прпвизија се пднесува на урпшпци кпи друшувауа за псигуруваое 

какп резулуау на пресмеуани прпвизии врз пснпва на склучени дпгпвпри за псигуруваое. Прпвизијауа 

најчесуп се искажува какп прпцену пд вреднпсуа на урансакцијауа, а реукп какп фиксен изнпс. На пваа 

ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 430. 
 

Ппзиција бр. 253а сп назив V (1.2.) – Брутп-плати за врабптените вп внатрешната прпдажна мрежа се 
пднесува на урпшпциуе за плауи и придпнеси за плауи на врабпуениуе вп внаурешнауа прпдажна 
мрежа. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4700. 
 

Ппзицијауа бр. 254 сп назив V (1.3.) - Пстанати трпшпци за стекнуваое се пднесува на сиуе псуанауи 

урпшпци за суекнуваое на псигуруваое на друшувауа за псигуруваое, псвен пние искажани вп 

ппзицијауа бр. 253 и на 253а. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4370, какп 

и дел пд урпшпциуе искажани на кпнуауа 4371 и 453. 
 

Ппзиција бр. 255 сп назив V (1.4.) - Прпмена вп пдлпжените трпшпци за стекнуваое се пднесува на 
временскпуп пдлпжуваое на урпшпциуе за суекнуваое кпи мпжау да се пдлпжау за време на ураеое 
на дпгпвпрпу за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 438. 
 

Ппзицијауа бр. 256 сп назив V (2.) - Административни трпшпци преусуавува збир пд ппзицииуе бр. 

257, 258, 259 и 260 а се пднесува на урпшпциуе ппврзани сп наплауа на премија, управуваое сп 

ппруфплип, пбрабпука на бпнуси и пппусуи, акуивнп и пасивнп репсигуруваое иун. Ппсебнп спдржи 

урпшпци за врабпуени, урпшпци за ампруизација, урпшпци за услуги на физички лица кпи не вршау 

дејнпсу и псуанауи админисурауивни урпшпци. Вп пвие урпшпци се искажуваау и урпшпциуе за пбнпва 

на пплиси. Админисурауивниуе урпшпци не мпжау да се разграничуваау. 
 

Ппзицијауа бр. 257 сп назив V (2.1.) - Ампртизација на материјални средства кпи служат за вршеое 

на дејнпста се пднесува на ампртизираоетп на ппсупјниуе мауеријални средсува вп уекпу на нивнипу 

век на уппуреба. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 44. 
 

Ппзицијауа бр. 258 сп назив V (2.2.) - Трпшпци за врабптените преусуавува збир пд ппзицииуе бр. 

258а, 258б, 258в, 258г и 258д и исуауа се пднесува на урпшпциуе за плауи на врабпуениуе, урпшпци за 

данпци и придпнеси за плауа, придпнеси пд задплжиуелнп спцијалнп псигуруваое, урпшпци за 

дппплниуелнп пензискп псигуруваое на врабпуениуе и псуанауи урпшпци за врабпуениуе.  

 

Ппзицијауа бр. 258а сп назив V (2.2.1) – Плати и надпместпци се пднесува на плауи и надпмесупци на 

врабпуениуе. На пваа ппзиција се искажува делпу пд изнпспу евиденуиран на кпнуауа 4701 и 4702 кпј 

се пднесува на плауи и надпмесупци на врабпуениуе. 
 

Ппзицијауа бр. 258б сп назив V (2.2.2) – Трпшпци за данпци за плати и надпместпци на плата се 

пднесува на урпшпци за данпци за плауи и надпмесупци на плауа на врабпуениуе. На пваа ппзиција се 
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искажува делпу пд изнпспу евиденуиран на кпнуауа 4701 и 4702 кпј се пднесува на урпшпци за данпци 

за плауи и надпмесупци на плауа на врабпуениуе. 

 

Ппзицијауа бр. 258в сп назив V (2.2.3) – Придпнеси пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое се 

пднесува на урпшпци за придпнеси пд задплжиуелнп спцијалнп псигуруваое на врабпуениуе. На пваа 

ппзиција се искажува делпу пд изнпспу евиденуиран на кпнуауа 4701 и 4702 кпј се пднесува на 

урпшпци за придпнеси пд задплжиуелнп спцијалнп псигуруваое на врабпуениуе. 

 

Ппзицијауа бр. 258г сп назив V (2.2.4) – Трпшпци за дппплнителнп пензискп псигуруваое за 

врабптени се пднесува на урпшпци за дппплниуелнп пензискп псигуруваое за врабпуениуе. На пваа 

ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 471. 

 

Ппзицијауа бр. 258д сп назив V (2.2.5) – Пстанати трпшпци за врабптени се пднесува на сиуе псуанауи 

урпшпци за врабпуениуе. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 479. 

 

Ппзицијауа бр. 259 сп назив V (2.3.) - Трпшпци за услуги на физички лица кпи не вршат дејнпст 

(дпгпвпри за рабпта, автпрски дпгпвпри и други правни пднпси) заеднп сп сите давачки. На пваа 

ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 431. 

 

Ппзицијауа бр. 260 сп назив V (2.4.) - Пстанати административни трпшпци се пднесува на псуанауи 

админисурауивни урпшпци на друшувауа за псигуруваое, вклучувајќи урпшпци за услуги, мауеријални 

урпшпци и урпшпци за резервираоа. Оваа ппзиција преусуавува збир пд ппзицииуе 260а, 260б и 260в.  
 

Ппзицијауа бр. 260а сп назив V (2.4.1) - Трпшпци за услуги се пднесува на урпшпциуе за услуги на 
друшувауа за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 
432,433,434,435,436,4371д, 4372 и 439. 
 
Ппзицијауа бр. 260б сп назив V (2.4.2) – Материјални трпшпци се пднесува на мауеријалниуе урпшпци 
на друшувауа за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 
450,451,452,453д,454,455,456 и 459. 

 
Ппзицијауа бр. 260в сп назив V (2.4.3) –Трпшпци за резервираое и пстанати трпшпци пд рабптеоетп 
се пднесува на урпшпци за резервираое и псуанауи урпшпци пд рабпуеоеуп на друшувауа за 
псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на групауа кпнуа 46. 

 

Ппзицијауа бр. 261 сп назив VI - ТРПШПЦИ ПД ВЛПЖУВАОА преусуавува збир пд ппзицииуе бр. 
262,263,264,265,266 и 270. 
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Ппзицијауа бр. 262 сп назив VI (1) - Ампртизација и вреднпснп успгласуваое на материјални средства 

кпи не служат за вршеое на дејнпста се пднесува на ампруизација на недвижнпсуи кпи 

смеукпвпдсувенп се уреуираау сппред МСС 40 и кпи се вреднуваау сппред мпделпу на урпшпци. На 

пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 490. 
 

Ппзицијауа бр. 263 сп назив VI (2) - Трпшпци за камати преусуавува урпшпк на друшувауа за 

псигуруваое, пднпснп репсигуруваое пп пснпв на камауа пд влпжуваоа, пднпснп урпшпк на ценауа на 

уппуреба на паричниуе средсува. На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 480. 
 

Ппзицијауа бр. 264 сп назив VI (3) - Негативни курсни разлики се пднесува на негауивни курсни 

разлики кпи прпизлегуваау пд прпмениуе на среднипу курс на суранскиуе валууи при пресмеууваое на 

вреднпсуа на влпжуваоауа на друшувауа за псигуруваое, пднпснп репсигуруваое. Смеукпвпдсувенп 

се уреуираау спгласнп МСС 21: Ефекуи пд прпмени вп девизниуе курсеви. На пваа ппзиција се 

искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 481. 
 

Ппзицијауа бр. 265 сп назив VI (4) - Вреднпснп успгласуваое (нереализирани загуби, сведуваое на 

пбјективна вреднпст) се пднесува на загубауа кпја друшувпуп за псигуруваое ја псуварилп какп 

резулуау на вреднпснп успгласуваое на финансискипу импу класифициран вп ппруфплипуп на 

влпжуваоа за ургуваое (пп пбјекуивна вреднпсу). На пваа ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран 

на кпнупуп 483. 
 

Ппзицијауа бр. 266 сп назив VI (5) - Реализирани загуби пд прпдажба на финансиски импт - 

капитална загуба се пднесува на загубиуе кпи друшувпуп за псигуруваое ги псуварува при прпдажба 

на финансиски импу. Оваа ппзиција преусуавува збир на вреднпсуа искажана на ппзицииуе 267, 268 и 

269. 
 

На ппзиција бр. 267 сп назив VI (5.1) - Финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба се 
искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 4841. 
 

На ппзиција бр. 268 сп назив VI (5.1) - Финансиски влпжуваоа за тргуваое се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнупуп 4842. 
 

На ппзицијауа бр. 269 сп назив VI (5.3) - Пстанати финансиски влпжуваоа се искажува изнпспу 
евиденуиран на кпнуауа 4840, 4843 и 4849. 
 

Ппзицијауа бр. 270 сп назив VI (6) - Пстанати трпшпци пд влпжуваоа ги ппфаќа сиуе псуанауи 

урпшпци кпи друшувпуп за псигуруваое ги класифициралп какп урпшпк пд влпжуваое. На пваа 

ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 482, 485 и 489. 
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Ппзиција 271 сп назив VII - ПСТАНАТИ ПСИГУРИТЕЛНП-ТЕХНИЧКИ ТРПШПЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА 

РЕПСИГУРУВАОЕ преусуавуваау збир пд вреднпсуа искажана на ппзицииуе бр. 282 и 283. 
 

Ппзицијауа бр. 272 сп назив VII (1) - Трпшпци за превентива - На пваа ппзиција се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнупуп 424. 
 

На ппзицијауа бр. 273 сп назив VII (2) - Пстанати псигурителнп технички трпшпци, намалени за 

репсигуруваое се искажува изнпспу евиденуиран на кпнуауа 421, 422, 423, 425 и 429. 
 

Ппзицијауа бр. 274 сп назив VIII - ВРЕДНПСНП УСПГЛАСУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА ПП ПСНПВ НА 
ПРЕМИЈА се пднесува на исправкауа на вреднпсуа на ппбаруваоауа пп пснпв на премија за 
псигуруваое пп пднпс на извршена резервација, пслпбпдуваое на резервацијауа и наплауени 
преухпднп пупишани ппбаруваоа пп пснпв на премија за псигуруваое. На пваа ппзиција се искажува 
изнпспу евиденуиран на кпнупуп 494. 
 

Ппзицијауа бр. 275 сп назив IX - ПСТАНАТИ РАСХПДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ВРЕДНПСНИ УСПГЛАСУВАОА се 

пднесува на псуанауиуе расхпди на друшувпуп неискажани на други ппзиции. На пваа ппзиција се 

искажува изнпспу евиденуиран на збирниуе кпнуа 491, 492, 493, 495, 496, 497 и 498. 
 

Ппзицијауа бр. 276 сп назив X - ДПБИВКА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПРЕД ПДАНПЧУВАОЕ преусуавува 
разлика меду вреднпсуа искажана на ппзицијауа 200 и вреднпсуа искажана на ппзицијауа 226. На пваа 
ппзиција се искажува изнпспу евиденуиран на кпнупуп 801. 
 

Ппзицијауа бр. 277 сп назив XI - ЗАГУБА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА преусуавува разлика меду вреднпсуа 

искажана на ппзицијауа 226 и вреднпсуа искажана на ппзицијауа 200. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнупуп 802. 
 

На ппзицијауа бр. 278 сп назив XII - ДАНПК НА ДПБИВКА, ПДНПСНП ЗАГУБА се искажува изнпспу 

евиденуиран на кпнупуп 810 и 811. 
 

Ппзицијауа бр. 279 сп назив XIII - ПДЛПЖЕН ДАНПК преусуавува пдлпженипу данпк кпј е вклучен вп 

пдредуваое на неуп дпбивкауа или загубауа за перипдпу. 
 

Ппзицијауа бр. 280 сп назив XIV - ДПБИВКА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПП ПДАНПЧУВАОЕ се пднесува 

на дел пд капиуалпу какп резулуау на вишпк прихпд над расхпди псуварени вп уекпвнипу 

пресмеукпвен перипд ппсле пресмеукауа на данпкпу на дпбивка. На пваа ппзиција се искажува 

изнпспу евиденуиран на кпнупуп 820. 
 

Ппзицијауа бр. 281 сп назив XV - ЗАГУБА ЗА ДЕЛПВНАТА ГПДИНА ПП ПДАНПЧУВАОЕ се пднесува на 
дел пд капиуалпу какп резулуау на вишпк расхпди над прихпдиуе псуварени вп уекпвнипу 
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пресмеукпвен перипд ппсле пресмеукауа на данпкпу на дпбивка. На пваа ппзиција се искажува 
изнпспу евиденуиран на кпнупуп 821. 
 
 

Член 3 

Вп Прилпг 4 – Преглед на кпнуа и групи на кпнуа пп ппзиции пд финансискиуе извешуаи, Прегледпу на 

кпнуа и групи на кпнуа пп ппзиции пд Извешуајпу за сеппфауна 

дпбивка (Биланс на успех) се менува и гласи: 
 

ПРЕГЛЕД НА КПНТА И ГРУПИ НА КПНТА ПП ППЗИЦИИ ПД ИЗВЕШТАЈПТ ЗА СЕППФАТНА 

ДПБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 

    
 Брпј на ппзиција   Група на кпнта, кпнта  

    
 2 _  3  

202 700 

203 701 

204 702 

205 703 

206 704 

207 705 

208 706 

209 707 

211 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 729д 

213 7279 

214 7245 

215 7263 

216 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7209 

217 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7229 

218 7251, 7252, 7253, 7259 

220 7261 

221 7262 

222 7269 

223 7211, 7231, 7232, 7239, 7241, 7242,7243, 7244, 7249, 729д 

223а 710 

224 711, 712,713,714, 719 

225 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 

228 400 

229 401 

230 402 
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231 403 

232 404 

233 405 

234 406 

237 4100, 4102, 4103 

238 4110, 4112, 4113 

240 414 

241 415 

243 412, 416 

244 413, 417 

246 4101 

247 4111 

249 4200 

250 4201 

253 430 

253а 4700 

254 4370, 4371д, 453д 

255 438 

257 44 

258а 4701д, 4702д,  

258б 4701д, 4702д, 

258в 4701д, 4702д, 

258г 471 

258д 479 

259 431 

260а 432, 433,434, 435, 436, 4371д, 4372, 439, 

260б 450,451,452,453д, 454,455,456,459,  

260в 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 

262 490 

263 480 

264 481 

265 483 

267 4841 

268 4842 

269 4840, 4843, 4849 

270 482,485,489 

272 424 

273 421, 422, 423, 425, 429 

274 494 

275 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498 

276 801 

277 802 

278 810, 811 

280 820 

281 821 
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Член 4 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на Република 

Македпнија”  а ќе заппчне да се применува при изгпувуваое на уримесечниуе (кваруални) финансиски 

извешуаи сп спсупјба на 31 мару 2014 гпдина. 

 

Бр. 0201-1273/3                         Претседател на Спветпт на експерти  

26.12.2013 гпдина            д-р Климе Ппппски 


