
ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТAJOT ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

Претставува колку вкупно 
заштедени средства има 

членот на својата сметка на 
крајот на годината.

На пр. на 31.12.2018 година 
поседувате 57.000 денари.

Датум на уплата / 
исплата Опис Износ

05.01.2018 П201712 2.000

04.02.2018 П201801 2.000

05.03.2018 П201802 2.000

06.04.2018 П201803 2.000

04.05.2018 П201804 2.000
03.06.2018 П201805 2.000

07.07.2018 П201806 2.000

02.08.2018 П201807 2.000
04.09.2018 П201808 2.000
05.10.2018 П201809 2.000
03.11.2018 П201810 2.000
07.12.2018 П201811 2.000

Претставува датум кога е извршена уплата или 
исплата на средства од сметката на членот.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен 
придонес, корекција итн.

На пр. П201809 означува уплатен придонес за месец 
септември 2018 година.

Доколку во ова поле има  Корекција, детално ќе биде 
наведен описот  на  корекцијата. Доколку во ова поле 
има Поврат - п,  тоа означува поврат на придонеси 
(на пример поради погрешно уплатени средства).

Претставува износ на уплатен придонес.

На пример на 05.10.2018 година извршена е 
уплата на придонес за септември 2018 година 

во висина од 2.000 денари.

Почетната состојба означува средства заштедени во 
претходната година, а крајната состојба претставува колку 

заштедени средства има на крајот на годината. Од примерот 
на графичкиот приказ може да се види порастот на 

средствата за пензиска заштеда во текот на годината. 

Уплати/исплати во 2018 година

Информациите за наплатените надоместоци и 
одредени поими за капитално финансирано пензиско 
осигурување (задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос, 

сметководствена единица и други поими) се вклучени 
на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: 31.12.2018            

Вие поседувате  377,929343  сметководствени единици, односно вкупен износ од       57.000      (денари). 

        57.000      (денари) =               377,929343                  *               150,821843                 (денари)
  (Вкупен износ)                           (Број на сметководствени единици)     (Вредност на сметководствената единица ) 

Претставува број на сметководствени 
единици кои ги поседува секој член 

на својата сметка. 
На пр. на 31.12.2018 година членот 

поседува 377,929343 единици. 

Сметководствена единица претставува 
пропорционален дел во вкупните нето 

средства на пензискиот фонд. 
На пр. на 31.12.2018 година вредноста 

на сметководствената единица на 
31.12.2018 година е 150,821843 денари. 

ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ –           
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk  тел. 02 3224 229
Контактирајте го Вашето пензиско друштво (контакт информации)

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.2017 
год.и на 31.12. 2018 год.

За посигурни пензионерски денови
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