
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месечен билтен Месечен билтен Месечен билтен Месечен билтен 

Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin 
 
 
 

    

Месечен билтен Месечен билтен Месечен билтен Месечен билтен 01. 201201. 201201. 201201. 2012/ / / /     

    

Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin 00001111. 2012. 2012. 2012. 2012    

 

 



 

I I I I Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови 
I I I I MMMMandatory pension funds andatory pension funds andatory pension funds andatory pension funds 
 
Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според 

нивннивннивннивнииииот статусот статусот статусот статус    

TableTableTableTable    1: 1: 1: 1: DistributionDistributionDistributionDistribution    ofofofof    thethethethe    MandatoryMandatoryMandatoryMandatory

Задолжителен Задолжителен Задолжителен Задолжителен 

пензиски фонд / пензиски фонд / пензиски фонд / пензиски фонд / 

Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Pension Pension Pension Pension 

FundFundFundFund    

Доброволни / Доброволни / Доброволни / Доброволни / 

VoluntaryVoluntaryVoluntaryVoluntary

        

31313131....12121212.20.20.20.2011111111            
НЛБз / NLBm1 31.801

КБПз / KBPm2 37.500

ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / TOTALTOTALTOTALTOTAL    69.30169.30169.30169.301

33331111....01010101.20.20.20.2011112222            

НЛБз / NLBm 31.827

КБПз / KBPm 37.505

ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / TOTALTOTALTOTALTOTAL    69.33269.33269.33269.332
    
* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб 
МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток 
на членството во задолжителен  пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски 
фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат 
членови во задолжителниот  пензиски фонд во кој биле времено распределени ./
 The insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillar
Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the sta
their Mandatory Pension Fund membership. These persons have t
within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the 
mandatory pension fund to which they were 

 

СликаСликаСликаСлика    1111: : : : Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во 

нивниот статуснивниот статуснивниот статуснивниот статус    (во (во (во (во процентпроцентпроцентпроценти)и)и)и)

Figure 1: Distribution Figure 1: Distribution Figure 1: Distribution Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

((((InInInIn    percentpercentpercentpercents)s)s)s)        

                                                
1 Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд 

mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond 
2 Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен 

/ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond 
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Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови Податоци за задолжителните пензиски фондови ////    
andatory pension funds andatory pension funds andatory pension funds andatory pension funds datadatadatadata    

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според 

MandatoryMandatoryMandatoryMandatory    PPPPensionensionensionension    FundFundFundFund    MMMMembershipembershipembershipembership    bybybyby    theirtheirtheirtheir

Доброволни / Доброволни / Доброволни / Доброволни / 

VoluntaryVoluntaryVoluntaryVoluntary    

Задолжителни / Задолжителни / Задолжителни / Задолжителни / MandatoryMandatoryMandatoryMandatory

Со договор Со договор Со договор Со договор 

/ / / / With With With With 

contractcontractcontractcontract    

Распределени / Распределени / Распределени / Распределени / 

AllocatedAllocatedAllocatedAllocated    

Времено Времено Времено Времено 

распределени / распределени / распределени / распределени / 

Temporary Temporary Temporary Temporary 

allocatedallocatedallocatedallocated

                        
31.801 67.901 36.478 

37.500 72.804 41.573 

69.30169.30169.30169.301    140.705140.705140.705140.705    78.05178.05178.05178.051    

                        

31.827 68.518 36.794 

37.505 73.301 41.881 

69.33269.33269.33269.332    141.819141.819141.819141.819    78.67578.67578.67578.675    

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб * Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на 
задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток 

на членството во задолжителен  пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски 
ат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат 

членови во задолжителниот  пензиски фонд во кој биле времено распределени ./ 
The insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillarThe insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory 

Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the sta
their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach 

month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the 
they were temporarily allocated 

Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови 

и)и)и)и)    

of the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

 

         
Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / 

mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje  

Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје 

KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje  

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според 

theirtheirtheirtheir    StatusStatusStatusStatus        

MandatoryMandatoryMandatoryMandatory    Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 

/ / / / TotalTotalTotalTotal    

Времено Времено Времено Времено 

распределени / распределени / распределени / распределени / 

Temporary Temporary Temporary Temporary 

allocatedallocatedallocatedallocated    ****    

Вкупно/ Вкупно/ Вкупно/ Вкупно/ 

TotalTotalTotalTotal    

        

                    
4.039 108.418 140.219 

4.535 118.912 156.412 

8.5748.5748.5748.574    227.330227.330227.330227.330    296.631296.631296.631296.631    

                    

4.088 109.400 141.227 

4.603 119.785 157.290 

8.6918.6918.6918.691    229.185229.185229.185229.185    298.517298.517298.517298.517    

веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на 
задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток 

на членството во задолжителен  пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски 
ат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат 

have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory 
Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of 

he right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach 
month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the 

задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови задолжителните пензиски фондови според според според според 

of the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Statusof the Mandatory Pension Fund Membership by their Status    

„НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the 



 

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на 

сметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds 

Accounting Units Accounting Units Accounting Units Accounting Units     

ДатумДатумДатумДатум    /  /  /  /  DateDateDateDate 

Нето средстваНето средстваНето средстваНето средства

Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars)

НЛБзНЛБзНЛБзНЛБз    / / / / NLBmNLBmNLBmNLBm

31.12.2011 7.435,29

10.01.2012 7.513,41

20.01.2012 7.630,56

31.01.2012 7.672,32

    

Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure Figure Figure Figure 2222: Valu: Valu: Valu: Value of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assets

    

    

Слика Слика Слика Слика 3333: Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во 

Figure Figure Figure Figure 3333: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension
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сметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондовисметководствените единици на задолжителните пензиски фондови    

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds 

Нето средстваНето средстваНето средстваНето средства    ((((во милиони денариво милиони денариво милиони денариво милиони денари))))    / / / /     

Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars)Net assets (in millions of denars) 

Вредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единица

    Accounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit Value

NLBmNLBmNLBmNLBm    КБПзКБПзКБПзКБПз    / / / / KBPmKBPmKBPmKBPm    НЛБзНЛБзНЛБзНЛБз    / / / / NLBmNLBmNLBmNLBm    

7.435,29 8.583,89 129,003093

7.513,41 8.679,09 129,535545

7.630,56 8.836,95 130,234030

7.672,32 8.878,39 130,688227

Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

e of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assetse of the Mandatory Pension Funds Net assets    

: Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во : Вредност на сметководствените единици во задолжителнитезадолжителнитезадолжителнитезадолжителните

: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension: Value of the Mandatory Pension    Funds Accounting UnitsFunds Accounting UnitsFunds Accounting UnitsFunds Accounting Units    

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителените пензиски фондови и на 

    

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds 

Вредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единица    ////    

Accounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit Value 

КБПзКБПзКБПзКБПз    / / / / KBPmKBPmKBPmKBPm    

129,003093 130,697013 

129,535545 131,373089 

130,234030 132,548449 

130,688227 132,889869 

Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондовиСлика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови    

 

задолжителнитезадолжителнитезадолжителнитезадолжителните    пензиски фондовипензиски фондовипензиски фондовипензиски фондови    

 



 

Слика Слика Слика Слика 4444: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБ

Figure Figure Figure Figure 4444: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLB

    

 
 

    
СликаСликаСликаСлика    5555: : : : СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура    нананана    инвестициитеинвестициитеинвестициитеинвестициите

Figure Figure Figure Figure 5555: S: S: S: Structure of Investment oftructure of Investment oftructure of Investment oftructure of Investment of
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: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБ: Структура на инвестициите на НЛБзззз    

: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLB: Structure of Investment of NLBmmmm    

инвестициитеинвестициитеинвестициитеинвестициите    нананана    КБКБКБКБПзПзПзПз    

tructure of Investment oftructure of Investment oftructure of Investment oftructure of Investment of    KBPmKBPmKBPmKBPm    

 

    



 

II II II II Податоци за Податоци за Податоци за Податоци за доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните
II II II II VVVVoluntary pension fundsoluntary pension fundsoluntary pension fundsoluntary pension funds

    
Табела Табела Табела Табела 3333: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск

начинотначинотначинотначинот    на членство на членство на членство на членство     

Table 3Table 3Table 3Table 3: Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the 

    
Доброволен пензиски Доброволен пензиски Доброволен пензиски Доброволен пензиски 

фонд / фонд / фонд / фонд / Voluntary pension Voluntary pension Voluntary pension Voluntary pension 

fundfundfundfund    

Со Со Со Со доброволна доброволна доброволна доброволна 

сметка / сметка / сметка / сметка / 

individual accountindividual accountindividual accountindividual account

 

31313131....12121212.20.20.20.2011111111    

НЛБд / NLBv 3 4 

КБПд / KBPv5 6    

ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / TOTALTOTALTOTALTOTAL    

31313131....01010101.20.20.20.2012121212    

НЛБд / NLBv  

КБПд / KBPv    

ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / ВКУПНО / TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 
Слика Слика Слика Слика 6666: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск

начинначинначинначинотототот    на членство на членство на членство на членство (во(во(во(во    

FigureFigureFigureFigure    6666: Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the 

((((inininin    percents)percents)percents)percents)    

    

    

                                                
3 Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд 

voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond 
4 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / 

contributions in NLBv started on 15 July 2009
5 Кратенката КБПд се користи за  КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд 

fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond 
6 Зачленувањето и плаќањето на придонеси во 

voluntary contributions in KBPv  started on 21 December 2009
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доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните    пензиски фондовипензиски фондовипензиски фондовипензиски фондови    / / / /     
oluntary pension fundsoluntary pension fundsoluntary pension fundsoluntary pension funds    data data data data     

: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензискииии

: Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the VoluntaryVoluntaryVoluntaryVoluntary    Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by membership membership membership membership 

доброволна доброволна доброволна доброволна индивидуална индивидуална индивидуална индивидуална 

сметка / сметка / сметка / сметка / WithWithWithWith    voluntaryvoluntaryvoluntaryvoluntary    

individual accountindividual accountindividual accountindividual account 

Во пензиска шема со Во пензиска шема со Во пензиска шема со Во пензиска шема со 

професионална сметка / професионална сметка / професионална сметка / професионална сметка / 

pension pension pension pension schemeschemeschemescheme    with with with with 

accountaccountaccountaccount

 

2.502 

622 

                                                                                        3.124      3.124      3.124      3.124      

 

2.506 

631 

                                                                                        3.137      3.137      3.137      3.137      

: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензиск: Дистрибуција на членството во доброволните пензискииии

    процентипроцентипроцентипроценти))))    

: Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the : Distribution of the Voluntary Voluntary Voluntary Voluntary Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by 

         
Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС “ Скопје / 

voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje 

Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary 

contributions in NLBv started on 15 July 2009 

ката КБПд се користи за  КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје /KBPv stands for the voluntary pension 

fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje 

Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд  започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of 

voluntary contributions in KBPv  started on 21 December 2009 

ииии    фондови според фондови според фондови според фондови според 

membership membership membership membership typetypetypetype    

Во пензиска шема со Во пензиска шема со Во пензиска шема со Во пензиска шема со 

професионална сметка / професионална сметка / професионална сметка / професионална сметка / In a In a In a In a 

with with with with occupational occupational occupational occupational 

accountaccountaccountaccount 

Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно / / / / 

TotalTotalTotalTotal 

  

1.326             3.828      

7.748             8.370      

                                                        9.074      9.074      9.074      9.074                                                  12.198      12.198      12.198      12.198      

  

1.339             3.845      

7.751             8.382      

                                                        9.090      9.090      9.090      9.090                                              12.227      12.227      12.227      12.227      

ииии    фондови според  фондови според  фондови според  фондови според  

Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by Pension Fund Membership by membership typemembership typemembership typemembership type    

    

„НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС “ Скопје / NLBv stands for the 

Membership and payment of voluntary 

KBPv stands for the voluntary pension 

mbership and payment of 



 

Табела Табела Табела Табела 4444: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на

сметководствените единици на сметководствените единици на сметководствените единици на сметководствените единици на 

Table Table Table Table 4444: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension 

Funds Accounting Units Funds Accounting Units Funds Accounting Units Funds Accounting Units     

ДатумДатумДатумДатум    /  /  /  /  

DateDateDateDate 

Нето средстваНето средстваНето средстваНето средства

Net assets (in Net assets (in Net assets (in Net assets (in 

НЛБд НЛБд НЛБд НЛБд / / / / NLBvNLBvNLBvNLBv

31.12.2011 71.544,98

10.01.2012 72.180,71

20.01.2012 72.687,26

31.01.2012 74.543,74

    

Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure Figure Figure Figure 7777: Valu: Valu: Valu: Value of the Voluntary e of the Voluntary e of the Voluntary e of the Voluntary 

    

 
Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во 

фондовифондовифондовифондови    

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units
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: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на: Вредност на нето средствата на    доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните    пензиски фондови и на пензиски фондови и на пензиски фондови и на пензиски фондови и на 

сметководствените единици на сметководствените единици на сметководствените единици на сметководствените единици на доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните    пензиски фондовипензиски фондовипензиски фондовипензиски фондови    

: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension 

    
Нето средстваНето средстваНето средстваНето средства    ((((вововово    илјадиилјадиилјадиилјади    денариденариденариденари) ) ) ) / / / /     

Net assets (in Net assets (in Net assets (in Net assets (in thousand thousand thousand thousand denars)denars)denars)denars) 

Вредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единица

    Accounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit Value

NLBvNLBvNLBvNLBv    КБПд / КБПд / КБПд / КБПд / KBPKBPKBPKBPvvvv    НЛБдНЛБдНЛБдНЛБд    / / / / NLBvNLBvNLBvNLBv    

71.544,98 40.057,92 111,854726 

72.180,71 40.513,78 112,416091 

72.687,26 41.796,01 112,714287 

74.543,74 41.902,75 112,486474 

Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

e of the Voluntary e of the Voluntary e of the Voluntary e of the Voluntary Pension Funds Net assetsPension Funds Net assetsPension Funds Net assetsPension Funds Net assets    

Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting UnitsFigure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units    

пензиски фондови и на пензиски фондови и на пензиски фондови и на пензиски фондови и на 

    

: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension : Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension 

Вредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единицаВредност на сметковод.единица    ////    

Accounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit ValueAccounting Unit Value 

КБПд / КБПд / КБПд / КБПд / KBPKBPKBPKBPvvvv    

112,639593 

112,652232 

112,596720 

112,428642 

Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондовиСлика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови    

 

доброволнитедоброволнитедоброволнитедоброволните    пензиски пензиски пензиски пензиски 



 

Слика 9: Структура Слика 9: Структура Слика 9: Структура Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБд

Figure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBv

 

 
Слика Слика Слика Слика 10101010: Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на 

Figure 10Figure 10Figure 10Figure 10: Structure of Investment of : Structure of Investment of : Structure of Investment of : Structure of Investment of 
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на инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБдна инвестициите на НЛБд    

Figure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBvFigure 9: Structure of Investment of NLBv    

: Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на : Структура на инвестициите на КБПКБПКБПКБПдддд    

: Structure of Investment of : Structure of Investment of : Structure of Investment of : Structure of Investment of KBPvKBPvKBPvKBPv    

 

 


