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ПОРАКА ОД 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР

Почитувани акционери,

Во 2017 година системот на капитално финансирано пензиско осигурување продолжи да функционира и да се развива 
во рамките на воспоставената пензиска реформа. КБ Прво пензиско друштво АД Скопје се движи по зацртаниот пат и 
остана лидер во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување.
Користење на пасивна стратегија за инвестирање, со фокус на стратегиска алокација на средствата, имајќи предвид дека 
изборот на класи инструменти и нивното учество во портфолиото е најважната инвестициска одлука. Имајќи го предвид 
долгорочниот инвестициски хоризонт на нашите членови, инвестициската стратегија ја вршиме дисциплинирано дури 
и во периоди на пазарна неизвесност. Инвестициската стратегија е базирана врз основа на следниве принципи:
− Вложувања во акции преку високоликвидни ЕТФи и домашни blue-chip компании;
− Обезбедување на пазарниот принос со минимум трошоци;
− Пасивна инвестициска стратегија со низок обрт на портфолио;
− Метод на просечни трошоци.
Примената на овие принципи ни овозможува ефикасно управување со портфолиото и задоволување на очекувањата на 
нашите членови. Успехот на нашата стратегија можеме да го потврдиме со остварените приноси. Најважно е што беше 
достигната и надмината целта да се победи инфлацијата за два процентни поена на годишна основа.
Веруваме дека инвестициската стратегија спроведена врз основа на горенаведените принципи ќе води кон остварување 
на целите на нашите членови и ќе резултира со адекватни заштеди за пензија.

Изминатата година беше успешна година и дополнета со уште еден настан од голема важност како за Друштвото, така 
и за клиентите на Друштвото.
Во 2017 година Друштвото, во соработка со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
− МАПАС и НЛБ Нов пензиски фонд, ја организираше втората едукативна кампања „ПОГЛЕДНИ ПОДАЛЕКУ, НА 
ПЕНЗИЈА.МК“. Цел на едукативната кампања беше информирање и едуцирање на населението во Македонија за 
пензиската реформа, подигање на свеста за реформираниот пензиски систем, пензиските заштеди на граѓаните и 
едукација на членовите и идните членови за предностите од пензиската реформа.

Следниве податоци за 2017 година говорат дека клиентите го препознаа КБ Прво пензиско друштво АД Скопје како 
сериозен партнер кој создава вредност за своите членови.
Членство − бројот на членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд − Скопје на 31.12.2017 година достигна 
238.215*. Бројот на членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд − Скопје на 31.12.2017 година достигна 14.157.*
Средства во управување − Средствата во управување на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд − Скопје 
достигнаа 494,2 милиони евра на крајот на 2017 година. Средствата во управување на КБ Прв отворен доброволен 
пензиски фонд − Скопје достигнаа 11,3 милиони евра на крајот на 2017 година.**
Вкупни средства − Вкупните средства на Друштвото на крајот на 2017 година го надминаа износот од 7,99 милиони евра.**
Добивка − Друштвото, во 2017 година, оствари добивка од 1,83 милиони евра, при намален надоместок за примени 
уплати (2,75%, наместо минатогодишниот 3,00%).**
Главнина − на крајот на 2017 година главнината на Друштвото достигна 7,69 милиони евра.**

И во годината што следува ќе останеме целосно посветени на основните принципи на корпоративното управување, 
компетенциите во управувањето и фидуцијарна должност. Дополнително ќе ги зајакнеме внатрешните контроли и ќе 
продолжиме разумно и дисциплинирано да ги инвестираме средствата на членовите во задолжителниот и во доброволниот 
пензиски фонд. Исто така, ќе продолжиме со посветеност во работењето, со цел да ги оствариме зацртаните цели и да ја 
потврдиме лидерската позиција на Друштвото.

Со почит,

Весна Стојановска,
Генерален директор и претседател на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

* Извор: Агенција за супервизија - МАПАС
** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
ЗА ДРУШТВОТО

ПРОФИЛ НА 
ДРУШТВОТО

ЕМБС на Друштвото: 5990815
Даночен број: 4030005550662
Адреса: Бул. „Илинден“, бр. 1, Скопје
Контакт-телефон: 02 3243 777 и 02 3243 772
Е-пошта: contact@kbprvo.com.mk
Веб-адреса: www.kbprvo.com.mk

Друштвото е основано и регистрирано на 19.5.2005 година, согласно Законот за трговски друштва и Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и со дозвола бр. 02-470/3 за основање Друштво за 
управување со пензиски фондови и одобрение за управување со КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд − 
Скопје издадени од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во понатамошниот 
текст: Агенцијата). Задолжителниот фонд почна со работа на 31.1.2006 година.
На 20.11.2008 година Агенцијата донесе одлука за издавање одобрение на Друштвото за управување со задолжителен 
пензиски фонд со неограничено траење.

На 24.8.2009 година, Друштвото доби дозвола бр. 02-1534/3 за проширување на дејноста − управување со доброволен 
пензиски фонд. На 4.12.2009 година, Друштвото доби полноважно одобрение за работа во третиот столб бр. 02-
2158/5 за управување на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд − Скопје. Доброволниот фонд почна со работа 
на 21.12.2009 година.

Во оригиналната структура на капиталот основачи на Друштвото се:
1. Прва покојнинска дружба дд Љубљана (реорганизиранa во Прва Груп во 2007 година), со 51% сопственост во 
основачкиот капитал на Друштвото, односно 765 акции во вкупна номинална вредност од 765.000 евра.
2. Комерцијална банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно домашниот 
партнер учествува со 735.000 евра во основачкиот капитал.
Основната главнина беше поделена на 1.500 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 евра по акција и секоја 
акција дава право на еден глас.
Во 2009 година основачите го зголемија капиталот за нови 300.000,00 евра.

Моменталната структура на капиталот е следната:
1. Prva Group plc.Ljubljana, со 51% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно 918 акции во вкупна 
номинална вредност од 918.000,00 евра.
2. Комерцијална банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно 882 акции во 
вкупна номинална вредност од 882.000,00 евра.

Основната главнина е поделена на 1.800 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 евра по акција и секоја акција 
дава право на еден глас.
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ИЗДВОЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

За задолжителниот пензиски фонд:
− Број на членови заклучно со 31.12.2017 година: 238.215 членови и времено распределени лица1.
− Големина на нето-средства во фондот заклучно со 31.12.2017 година: 30.392.736.971,60 МКД2.
− Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2010 − 31.12.2017 година: 6,01%3.
− Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2010 − 31.12.2017 година: 4,51%4.

Наплатуван надоместок од придонеси5

Период КБ Прво

1.1.2010 − 31.12.2010 5,50%

1.1.2011 − 31.12.2011 4,50%

1.1.2012 − 31.5.2013 4,00%

1.6.2013 − 31.12.2013 3,75%

1.1.2014 − 31.12.2014 3,50%

1.1.2015 − 31.12.2015 3,25%

1.1.2016 − 31.12.2016 3,00%

1.1.2017 − 31.12.2017 2,75%

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето-средства на КБ Прв отворен 
задолжителен пензиски фонд − Скопје6

Период КБ Прво

1.1.2010 − 31.5.2013 0,05%

1.6.2013 − 31.12.2014 0,045%

1.1.2015 − 31.12.2016 0,04%

1.1.2017– 31.12.2017 0,035%

Надоместок за премин7

Број на денови ≤ 720 15 евра

Број на денови > 720 Не се наплаќа

Трансакциски провизии8 Износ во денари

Вкупен износ на трансакциски 
провизии во периодот

1.1.2017 − 31.12.2017
479.858,58

Приносот на вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на вашиот задолжителен пензиски фонд и 
од надоместоците наплатени од вашето друштво што управува со задолжителниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2017 година во денари: 1.848 МКД9.
- Висина на бруто-уплати во 2017 година во денари: 3.311.503.662,00 МКД10.
- Процентуално учество на средствата на фондот во странски сопственички хартии од вредност: 29,18% или 
   8.872.215.674,60 МКД11.
- Процентуално учество на средствата на фондот во домашни државни обврзници: 63,35% или 19.261.648.128,54 МКД12.

1, 3, 4, 5, 6, 7 Извор: Агенција за супервизија − МАПАС
2, 8, 9, 10, 11, 12 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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За доброволниот пензиски фонд:
− Број на членови заклучно со 31.12.2017 година: 14.157 членови1.
− Големина на нето-средства во фондот заклучно со 31.12.2017 година: 694.240.573,61 МКД2.
− Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2010 − 31.12.2017 година: 6,21%3.
− Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2010 − 31.12.2017 година: 4,71%4.
   

Наплатуван надоместок од придонеси5

Период КБ Прво

1.1.2010 − 23.4.2010 5,5%

24.4.2010 − 31.5.2013 4,0%

1.6.2013 − 31.12.2017
2,9% (или согласно договор за 

професионална пензиска шема на 
компанија)

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето-средства на КБ Прв отворен 
доброволен пензиски фонд − Скопје6

Период КБ Прво

1.1.2010 − 31.12.2010 0,15%

1.1.2011 − 31.12.2017 0,075%

Надоместок за премин7

Број на денови ≤ 360 10 евра

Број на денови > 360 Не се наплаќа

Трансакциски провизии8 Износ во денари

Вкупен износ на трансакциски 
провизии во периодот

1.1.2017 − 31.12.2017
32.660,35

Приносот на вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од 
приносот на вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од вашето друштво што управува со 
доброволниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2017 година во денари: 5.534 МКД9.
- Висина на бруто-уплати во 2017 година во денари: 140.731.065 МКД10

1, 3, 4, 5, 6, 7 Извор: Агенција за супервизија − МАПАС
2, 8, 9, 10 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО 
ЗА 2018 ГОДИНА

ПРОМОЦИЈА НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ 
НА ЈАВНОСТА;

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРНОТО УЧЕСТВО ВО ВТОРИОТ 
СТОЛБ;

РАСТ ВО ПРОДАЖБАТА И УПЛАТИТЕ НА ТРЕТИОТ СТОЛБ;

ОДРЖУВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТИВНА И ВНИМАТЕЛНА 
ИНВЕСТИЦИСКА СТРАТЕГИЈА СО ГОЛЕМИ НАПОРИ 
КОН ПОСТИГНУВАЊЕ НА ДОБАР ПРИНОС, КАКО ВО 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД, ТАКА И ВО
ДОБРОВОЛНИОТ ФОНД;

ПРИМЕНА НА СВЕТСКИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
СРЕДСТВА;

КВАЛИТЕТНО КОМУНИЦИРАЊЕ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ФОНДОВИТЕ;

ОДРЖУВАЊЕ НА ДОБРА И ПОСТОЈАНА КОМУНИКАЦИЈА 
СО РЕГУЛАТОРОТ, ПИОМ, ВЛАДАТА И МЕДИУМИТЕ;

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ;

ОДРЖУВАЊЕ НА ИМИЏОТ ЗА СИГУРНО, ДОВЕРЛИВО, 
ТРАНСПАРЕНТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИСКО 

ДРУШТВО;

ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ РИЗИЦИ: 
ОПЕРАТИВНИ, ПАЗАРНИ И РЕГУЛАТОРНИ;

ВНЕСУВАЊЕ НА НОВИ АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ПРОДУКТИВНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО;

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВТОРОТО НИВО НА МЕНАЏМЕНТ И 
МИТИГАЦИЈА НА СИТЕ РИЗИЦИ ПОСОЧЕНИ ОД СТРАНА 

НА МАПАС, ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР, ОДГОВОРНОТО 
ЛИЦЕ ЗА РИЗИЦИ И НАДЗОРНИОТ ОДБОР;

ОПТИМИЗИРАЊЕ ПРОЦЕСИ;

РАБОТА СО СОВЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО 
ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ СО ДАВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ.
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Глобалното економско окружување во 2017 година беше поволно, при умерено забрзување на порастот на реалниот 
БДП на светско ниво на 3,6%, наспроти 3,2% во претходната година. Со тоа процесот на циклично глобално 
закрепнување продолжи и во текот на оваа година, поддржан од инвестициската активност и од порастот на трговијата, 
а при поволни финансиски услови, приспособлива монетарна поставеност, понатамошно зголемување на довербата 
во глобални рамки и пораст на цените на примарните производи.

Во однос на групата развиени економии, значително подобрување на економските остварувања имаше во САД, каде 
што реалниот БДП порасна за 2,2% (1,5% во 2016 година), поддржано од зголемената доверба на домаќинствата и 
приватните бизниси. Солиден пораст од 2,1% на годишна основа забележа и еврозоната, што претставува највисока 
стапка на пораст во последниве седум години, под влијание на засилената домашна побарувачка, при поволни 
финансиски услови и намалени политички ризици, а во одредена мера и од нето-извозот поттикнат од поволните 
движења кај глобалната трговија.

Во групата на брзорастечките и економиите во развој, исто така, дојде до умерено забрзување на порастот на 4,6% 
(од 4,3% во 2016 година), но со разлики во темпото на закрепнување помеѓу одделните земји. И покрај поволните 
остварувања на краток рок, гледано на среден рок сè уште постојат одредени неповолни ризици за глобалниот пораст, 
поврзани со можноста за затегнување на финансиските услови, зголемување на протекционизмот во трговијата, 
несигурноста од преговорите за идните релации помеѓу Велика Британија и ЕУ и други геополитички ризици.

Просечната годишна стапка на инфлација на светско ниво во 2017 година изнесуваше 3,1%, што говори за одредено 
забрзување на инфлацијата во споредба со минатата година, кога изнесуваше 2,8%. Забрзувањето на инфлацијата е 
особено присутно кај развиените земји, каде што стапката на инфлација порасна од 0,8% во 2016 година на 1,7% во 
2017 година, притоа отсликувајќи ги закрепнувањето на вкупната побарувачка и порастот кај цените на примарните 
производи. Ова особено се однесува на периодот август-декември, кога дојде до нагло зголемување на цените на 
нафтата, што придонесе за поизразен пораст на глобалната инфлација. Од друга страна, кај брзорастечките економии 
во 2017 година стапката на инфлација е речиси непроменета и изнесуваше 4,2% (4,3% во 2016 година).

На пазарите на примарни производи, во 2017 година, цените на енергијата и на металите забележаа значителен пораст, 
додека цените на прехранбените производи умерено се намалија. Гледано за 2017 година во целина, просечната цена 
на нафтата беше повисока за 21,1% од просечната цена во 2016 година, достигнувајќи 54 долари по барел. Гледано 
според динамиката, цената на нафтата бележеше пораст во текот на целата година, што во најголема мера беше одраз 
на зголемената глобална побарувачка, намаленото ниво на резерви и продолжувањето на договорот на земјите од 
ОПЕК и Русија за намалување на производството на нафта. Цената на металите во 2017 година забележа значителен 
пораст од 21,5%, во однос на цената во 2016 година. Гледано според динамиката, цените на металите растеа во текот 
на целата година, со поизразен пораст во првите девет месеци на 2017 година. Порастот на цените во најголема мера 
се должеше на зголемената побарувачка од страна на Кина и САД. Од друга страна, цената на храната во 2017 година 
забележа мало намалување од 2,0%.

Во САД, во услови на солидни остварувања на економијата, ФЕД продолжи со нормализација на монетарната 
политика. Така, ФЕД во 2017 година трипати ја зголеми каматната стапка, што на крајот на 2017 година беше повисока 
за 0,75 п.п. во однос на 2016 година, односно се движи во распон од 1,25 до 1,5%. Порастот на каматната стапка, во 
најголема мера, се должи на оцените на ФЕД за подобрени услови на пазарот на труд, забрзување на економскиот 
пораст, како и за можни инфлациски притисоци во иднина. Од друга страна, ЕЦБ одлучи да ја продолжи програмата 
за квантитативно олеснување до септември 2018 година, но во помал обем и без дефинитивен датум за нејзиното 
целосно прекинување со насоки за задржување на ниските референтни каматни стапки подолг период во иднина, сè 
до одржливо приспособување на инфлацијата кон целната инфлација.

ЕКOНOМСКOТO OПКРУЖУВАЊЕ ВO 2017 
ГOДИНА И ПРOГНOЗИ ЗА 2018 ГOДИНА
МАКРОЕКОНОМСКА СОСТОЈБА ВО СВЕТОТ И ВО Р. МАКЕДОНИЈА
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Во однос на Р. Македонија, првата половина од годината беше во знакот на политичката нестабилност, што се одрази со 
пад на економската активност, воздржаност кај домашните и странските инвеститори и променливи валутни склоности 
кај населението во однос на депозитите во банките. Сепак, во втората половина од годината, со стабилизирањето на 
политичкиот амбиент и очекувањата на економските субјекти, дојде до подобрување на макроекономските остварувања. 
Во целина, во 2017 година македонската економија забележа економска стагнација (0% пораст на БДП). Покрај тоа, и во 
2017 година продолжи трендот на намалување на невработеноста, поддржан од понатамошната примена на активни 
мерки на пазарот на трудот, со што стапката на невработеност се сведе на 22,4%.

Инфлацијата во текот на 2017 година бележеше постепено нагорно придвижување, во согласност со движењата на 
светските цени на основните производи, особено на горивата. Во просек, инфлацијата изнесуваше 1,4% и беше во 
рамките на проекцијата. Почнатата нормализација на основната каматна стапка во декември 2016 година (по нејзиното 
зголемување во мај 2016 година како реакција на политичката криза и шпекулациите), продолжи и во првите два месеца 
на 2017 година, со што во февруари 2017 година каматната стапка беше вратена на преткризното ниво од 3,25%.

* Извор: НБРМ
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ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА 
ДРУШТВОТО

Во 2017 година Друштвото оствари нето-добивка од работењето во износ од 112.506.230 денари, а беше планирана 
добивка од 101.274.797денари.
Поголемата добивка во износ од 11.231.433 денари се должи на повисоки приходи од оперативни и финансиски 
активности и пониските трошоци во однос на планот.*

ПРИХОДИТЕ ОД ОПЕРАТИВНОТО РАБОТЕЊЕ на Друштвото за 2017 година изнесуваат 218.854.957 денари, што се 
за 4.000.459 денари повисоки од планираните 214.854.498 денари.*

ПРИХОДИТЕ ОД ИНВЕСТИРАЊЕ на средствата на Друштвото за 2017 година изнесуваат 26.316.614 денари, расходите 
од инвестирање изнесуваат 9.095.686 денари. Нето-ефектот е реализирани финансиски приходи од 17.220.928 денари. 
Планирани беа 15.949.361 денари приходи од инвестирање. Приносот на средствата на Друштвото за 2017 година 
изнесува 4,19%, а планираниот принос беше 3,94%.*

ПРИХОДИ што произлегуваат од вршење на основната дејност на Друштвото се провизии што ги наплатува Друштвото 
за управување со средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд и КБ Прв отворен доброволен пензиски 
фонд и тоа:надоместок од придонеси во задолжителниот и доброволниот фонд, надоместок за управување со средствата 
во задолжителниот и доброволниот фонд, како и приходи од инвестирање на слободните парични средства.

ВКУПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ на Друштвото за 2017 година изнесуваат 110.779.002 денари, а планирани беа 
118.276.421 денари. Друштвото има пониски расходи во однос на планот во износ од 7.497.419 денари.*

Поголеми расходи што се остварени во 2017 година се:

• Расходите за маркетинг и агенти за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд изнесуваат 4.117.315 денари, а 
беа планирани 4.041.027 денари.*
• Расходите за МАПАС (со вклучен трошок за пристап кон информацискиот систем на Агенцијата) и банката-чувар 
изнесуваат 46.971.754 денари, а планирани беа 46.632.055 денари. Повисоките трошоци во износ од 339.699 денари 
се резултат на повисоките годишни уплати и поголемиот износ на средства во управување во задолжителниот 
пензиски фонд во однос на планот.*
• Амортизацијата изнесува 2.679.622 денари плус трошок од 21.666 денари за неотпишана вредност на расходувани 
материјални средства, а планираниот трошок изнесува 3.290.568 денари. Не се реализираа сите планирани 
инвестиции.*
• Трошоците за плати и други надоместоци на вработените изнесуваат 34.004.579 денари. Во деловниот план на 
Друштвото трошокот за вработени изнесува 32.945.939 денари. Дополнителните трошоци за вработените, како 
што се патни трошоци, дневници за службени патувања, трошоци за образовни услуги и сл. изнесуваат 1.058.640 
денари.*
• Во текот на 2017 година, согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста за членовите на Надзорниот 
одбор, Управниот одбор и за раководните лица беа исплатени плати, надоместоци на плата, надоместок за учество 
на седници, награда за успешност и други давачки во бруто-износ од 18.550.681 денари.*

Друштвото исплати дивиденда во висина од 1.000.000 евра во јуни 2017 година.*

* Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ПЕНЗИСКИ ФОНД − СКОПЈЕ

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД − СКОПЈЕ

На 31.12 2017 година, нето-средствата на ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД со кои управува Друштвото достигнаа износ од 
30,393 милијарди денари (494,19 милиони ЕУР), а планирани беа 29,734 милијарди денари (483,48 милиони ЕУР).1

Во 2017 година, во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 3,312 милијарди денари (53,85 мил. ЕУР) или 
просечно месечно 276 милиони денари (4,49 милиони ЕУР), а планирани беа 3,286 милијарди денари (53,44 милиони 
ЕУР). Просечниот месечен уплатен придонес изнесува 1.848 денари по лице, а планирано беше 1.820 денари. Од 
почетокот на реформираниот пензиски систем досега 232.587 членови примиле барем една уплата.2

Од вкупниот број членови, заклучно со 31.12.2017 година, 97,64% имаат барем една уплата на лична сметка во Фондот, а 
2,36% немаат ниту една уплата на месечен придонес на лична сметка.3

Во 2017 година од Задолжителниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 45,111 милиони денари, по основа на исплати 
за трансфери во ПИОМ, НПФ и исплати кон членови (програмирани повлекувања, наследства и еднократни исплати).4

Друштвото има годишен приход од 91,023 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси, што е просечен 
месечен приход од 7,58 милиони денари и е 1% повеќе во однос на планот. Друштвото има годишен приход од надоместок 
за управување со износ од 117,99 милиони денари.5

Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2017 година изнесува 195,037486.6

Со состојба 31.12.2017 година, најголем дел од средствата на задолжителниот фонд, 63,35% друштвото ги вложи во 
државни хартии од вредност, 5,02% во депозити кај домашни банки, 2,13% во акции на домашни издавачи, и 29,18% во 
инвестициски фондови од странски издавачи.7

На 31.12.2017 година, нето-средствата на Доброволниот фонд со кои управува Друштвото достигнаа износ од 694,24 
милиони денари, (11,29 милиони ЕУР), а планирани беа 723,36 милиони денари (11,76 милиони ЕУР).8

Во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 140,731 милиони денари (2,288 милиони ЕУР) или просечно 
месечно 11,73 милиони денари (191 илјадa ЕУР), а планирани беа 175,395 милиони денари (2,852 милиони ЕУР).9

Од почетокот на реформираниот пензиски систем досега, 14.156 членови примиле барем една уплата.10

Друштвото има годишен приход од 3,604 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси што е просечен 
месечен приход од 300,32 илјади денари и е 19% помалку во однос на планот. Друштвото има годишен приход од 
надоместок за управување со износ од 5,519 милиони денари.11

Во 2017 година од Доброволниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 15,6 милиони денари, по основа на исплати за 
трансфери во НПФ и исплати кон членови (наследства и еднократни исплати).12

Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2017 година изнесува 162,989756.13

Со состојба на 31.12.2017 година, најголем дел од средствата на доброволниот фонд, 53,53%, друштвото ги вложи во 
државни хартии од вредност, 11,71% во депозити кај домашни банки, 4,46% во акции на домашни издавачи и 28,02% во 
инвестициски фондови од странски издавачи.14

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
6, 13 Извор: Агенција за супервизија − МАПАС



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017

13

Секторот за управување со ризици во текот на 2017 година работеше на подобрување и воспоставување процедури за 
работа со цел подобрување на целокупниот процес за управување со ризици.

Како дел од редовните активности, на месечно и на квартално ниво се подготвуваат извештаи за состојбата на Клучните 
индикатори на ризик. Идентификацијата на Клучните индикатори на ризик е континуиран процес, па така во текот 
на 2017 година низ комуникација со вработените и редовно следење на состојбите во Друштвото и фондовите беше 
извршено ревидирање на постојните и беа дефинирани нови КРИ.
Следниве групи ризици се идентификувани: финансиски ризици, пензиски ризици, оперативни ризици и надворешни 
ризици.
Во финансиските ризици се опфатени повеќе видови ризици и тие ја мерат можната загуба од движењето на 
финансиските пазари.
Пензиските ризици ги мерат резултатите на фондот и даваат рани сигнали за ризиците што водат до неефективност на 
бизнисот.
Оперативен ризик е ризикот што не е својствен за финансиските ризици и ги мери ризиците што произлегуваат од 
прекршување на интерните процедури, лица и системи.
Екстерни ризици се ризици што не можат да се контролираат или нивното влијание не може да се намали.
Во текот на годината се посвети големо внимание на идентификација на нови оперативни ризици, како и стандардизирање 
на начинот на нивно мерење.
Секојдневното следење на моменталната структура на портфолијата на фондовите со кои управува Друштвото во 
однос на структурата и дозволените отстапувања предвидени со Инвестициската политика (Инвестициската тактика 
и Инвестициска стратегија), како и законските и подзаконските акти, ја зајакнува контролата над управувањето со 
средствата на фондовите и Друштвото.
Континуирано се подготвуваат месечни извештаи за ризици, месечни извештаи за следење лимити, анализа на 
атрибуција на ризици и атрибуција на приноси.

Управниот одбор на своите седници донесуваше одлуки за инвестирање на средствата на пензиските фондови, 
врз основа на кои се инвестираа овие средства. Кон крајот на годината беа утврдени редовните годишни тактики за 
инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд, со кои беше уреден начинот на работење на 
Друштвото во однос на инвестирањето на средствата на пензиските фондови за следната година.
Во врска со задолжителниот фонд, во текот на целата 2017 година се градеа позиции во акции во странство преку 
индексни фондови, ЕТФ што котираат на најголемите странски берзи. На тој начин се диверзифицираа голем дел од 
средствата што се инвестираат во акции во странство. Оваа класа инструменти имаше значаен удел во остварувањето 
на принoсот за 2017 година, имајќи го предвид порастот на берзанските индекси.

Управување сo ризици

Инвестирање на 
средствата на 
фондовите



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017

14

Ваквите одлуки и тактики за реализација на инвестициите на фондот придонесоа за пораст на сметководствената 
единица на задолжителниот фонд од 5,55% за 2017 година.*
Во однос на доброволниот фонд, во текот на целата 2017 година се градеа позиции во акции во странство преку индексни 
фондови, ЕТФ што котираат на најголемите странски берзи. На тој начин се диверзифицираа голем дел од средствата 
што се инвестираат во акции во странство. Оваа класа инструменти имаше значаен удел во остварувањето на принoсот 
за 2017 година, имајќи го предвид порастот на берзанските индекси.
Дисциплинирано се градеше позиција во сите инструменти во текот на целата 2017 согласно тактиката за годината.
Ваквите одлуки и тактики за реализација на инвестициите на фондот, на крајот придонесоа пораст на сметководствената 
единица на доброволниот фонд од 5,52%.*
Во текот на 2017 година, Друштвото продолжи со директна релација со повеќе странски дилери/брокери од повеќе 
европски банки, со што значително се придонесе за подобрување на квалитетот за работа, воспоставување на подобра 
релација и навремено информирање за случувањата на странските пазари.

* Извор: Агенција за супервизија − МАПАС

Главната цел на остварувањето на функцијата контрола на усогласеност со прописите е обезбедување на законско 
работење на Друштвото и заштита на Друштвото од последиците што би можеле да се јават поради непочитување 
на прописите. За регулативата што беше донесена во 2017 година, одговорното лице за контрола на усогласеност на 
работењето на Друштвото навремено изготвуваше информации што беа разгледувани на седници на Управен одбор и 
со тоа континуирано и тековно го информираше Управниот одбор за измените и активностите што треба да ги преземе 
Друштвото, како и сите организациски единици.
Друштвото има усвоено и применува Програма за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, 
како и интерни процеси, одржува обуки од таа област, соработува со надлежните институции и во целост ги има 
имплементирано сите инструменти што произлегуваат од законската регулатива и се однесуваат на ефикасно 
откривање и спречување перење пари. Целта на Друштвото е да оневозможи доброволниот пензиски фонд со кој 
управува да биде искористен за спроведување на нелегални активности.

Усогласеност на 
работењето на 
Друштвото со прописите 
и спречување на перење 
пари и финансирање 
тероризам
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Внатрешната ревизија во Друштвото претставува независна активност на давање на објективно уверување и совет, 
воспоставена со цел да придонесе кон зголемување на вредноста и подобрување на работата на Друштвото и 
на пензиските фондови. Таа помага Друштвото и пензиските фондови да ги остварат своите цели, применувајќи 
систематски, дисциплиниран пристап за процена и подобрување на ефективноста на процесите за управување со 
ризикот, контролата и управувањето.
Во текот на 2017 година Внатрешната ревизија изврши вкупно седум ревизии и даде вкупно 50 препораки за 
унапредување на работењето на Друштвото и пензиските фондовите. Годишниот план за ревизија за 2017 година беше 
целосно реализиран и беа спроведени дополнителни вонредни ревизии на барање на Управниот одбор.

Предмет на ревизија беa:

• Управување со човечки ресурси;
• Администрирање придонеси;
• Управување со средства на фондовите;
• Имплементација на препораки од МАПАС;
• Продажба на пензиско осигурување;
• Спречување на перење пари;
• Поддршка на членовите.

За мислењата и за резултатите од извршените ревизии беа доставени детални ревизорски извештаи до Управниот и 
Надзорниот одбор на Друштвото, во кои се укажуваше на можните ризици со препораки за отстранување на одредени 
неправилности.

Во текот на 2017 година активностите на Друштвото во делот на продажбата и кај двата фонда со кои управува беа 
насочени во правец на одржување, а воедно и зголемување на пазарното учество. За таа цел се посвети особено 
внимание на квалитетот на услугите што Друштвото ги нуди на новите, но и на постојните членови. Во текот на 2017 
година во задолжителниот пензиски фонд се приклучија 15.457 членови*, со што пазарното учество за 2017 година 
изнесува 51,11%. Во делот на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување се реализираа низа 
активности за привлекување на колку што е можно поголем број членови и склучување на поголем број договори за 
членство во доброволниот пензиски фонд, пред сè преку директни презентации на компании и индивидуални лица. 
Исто така, значајно внимание во работењето на третиот пензиски столб се посвети и на зголемување на уплатите во 
Доброволниот пензиски фонд. Како резултат на продажната стратегија на Друштвото во 2017 година 338 лица** станаа 
членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд − Скопје.

Внатрешна ревизија

Продажба

* Извор: Агенција за супервизија − МАПАС
** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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Пазарнo учествo

Маркетинг-активнoсти 
и мрежа на агенти

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Број на членови и времено 
распределени лица заклучно со 

31.12.2017 година1 
52,10%

Нето-средства на фондот2 53,40%

ЗА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Број на членови
заклучно со 

31.12.2017 година3 
59,48%

Нето-средства на фондот4 53,55%

И 2017 година ја одбележаа позначајни активности во однос на маркетингот. Пред сè, континуирана работа на терен и 
наоѓање можности за продажба, проширување на продажната мрежа на Друштвото, зголемување на бројот на агенти, 
присутност во медиуми (електронски и пишани) од аспект на давање изјави, анализи и мислења, објава на огласи во 
нив, активно учество во работни групи за следење на состојбите во пензискиот систем, одржување презентации за 
карактеристиките на тристолбниот пензиски систем. Големо внимание се посвети на информирањето и зголемување 
на свеста на членовите за своите права што произлегуваат од реформираниот пензиски систем. Во таа насока 
беа спроведени и кампањите „Зелен плик“, „Погледни подалеку на www.penzija.mk“ и „Kампања за ажурирање на 
лични податоци“, што ја одбележаа оваа година, вклучувајќи ПР-активности, радиореклама на радиостаниците низ 
Р. Македонија, поврзано со ажурирање на лични податоци на членовите во текот на декември 2017 година, изјави 
и интервјуа на членовите на Управниот одбор на Друштвото поврзани со активностите на Друштвото, пензиските 
фондови, пензискиот систем и други економски теми. Воедно, се работеше и на заедничка промоција на системот преку 
финансиска едукација на младите заедно со МТСП, МАПАС и НЛБ НПФ.

Оваа година, во рамките на своите маркетинг-активност за промоција на придобивките од Доброволното пензиско 
штедење, беше објавен и нов маркетинг-материјал со акцент на информирање на јавноста за добиените награди и за 
постигнатите успеси на Друштвото.

Имајќи го предвид значењето на пристапот до квалитетни и лесно разбирливи информации, како и одржување 
на транспарентноста во своето работење, Друштвото во 2017 година ја ревидираше својата интернет-страницата 
www.kbprvo.com.mk.

На 31.12.2017 година, Друштвото имаше 153 агенти во Регистарот на агенти, што го води Агенцијата за супервизија 
− МАПАС, лиценцирани за работа во задолжителното и доброволното пензиско осигурување. Во текот на годината, 
12 нови агенти беа обучени и го положија испитот за агент организиран од страна на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување − МАПАС.

1, 2, 3, 4 Извор на податоци:
           КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
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Обуки на агентите

Инфoрматичкo-
кoмуникациска 
технoлoгија и заштита 
на лични податоци

Друштвото одржа една обукa за полагање на целосниот испит на новите кандидати за агенти и три обуки за агентите 
на кои беа разгледувани неколку важни теми: постапката за склучување договори со потенцијални членови во двата 
пензиски фонда, и тоа задолжителни активности, постапка за склучување договори со повозрасни осигуреници, начин 
и рокови на достава на склучените договори до Друштвото, спречување на перење пари и финансирање тероризам 
и заштита на лични податоци, начин и постапка на исплата на пензии и пензиски надоместоци, како и за начинот на 
инвестирање на средствата на фондовите.

Исто така, беа реализирани континуирани обуки на помали групи агенти како редовни активности при посета на другите 
градови во државата. Овие обуки имаа цел проширување на познавањата на агентите за доброволното пензиско 
осигурување и надградба на продажните вештини, но се користеа и за постојано потсетување на агентите за важноста 
од почитувањето на законите, подзаконските акти и интерните правила на Друштвото.

Друштвото во 2017 година работеше на подобрување на достапноста и воведување на нови софтверски решенија за 
автоматизирање на деловните процеси на компанијата. Се работеше на надградба на апликациите за генерирање 
извештаи за фондовите и надградба на апликациите за управување со сметките на членовите на задолжителниот и 
доброволниот фонд. Во текот на годината, се работеше на промена и подобрување на инфраструктурата, во делот на 
системската и комуникациската опрема. Во рамките на информативниот систем, воведовме новa интернет-страница со 
нов дизајн и побрза и понова технологија.
Како дел од годишниот план за тестирање на Планот за континуитет на работа имаше успешно завршено тестирање 
на секундарната локација на Друштвото. Целта на тестирањето беше да се провери и да се потврди работењето на 
Друштвото во случај на природни непогоди или какво било нарушување на оперативноста на примарната локација на 
компанијата. Обезбедување на континуирана обука за вработените во нашата компанија останува многу важна цел за 
Друштвото. Акцентот и оваа година беше ставен на неколку различни области, како што се:

• Заштита на личните податоци;
• Обука за безбедност на информативниот систем;
• Планот за континуитет на деловното работење на компанијата и најдобрите практики во итни случаи.

Во минатата година, исто така, се работеше на подобрување на интегритетот на информатичките системи и воведување 
на дополнителни контролни механизми во постојните апликации. Во текот на годината се работеше на спроведување 
на постојните мерки за заштита на личните податоци и воведување на дополнителни мерки со цел подобра заштита на 
личните податоци на членовите.
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Чoвечки ресурси

Развој и обуки на 
вработените

Друштвото посветува големо внимание на кадровската политика, од моментот на селектирање и прием на работници, 
сè до нивно воведување и пренесување на своето искуство со цел нивна мотивација за работа. Како дополнителна 
мотивација за своите вработени Друштвото излегува во пресрет преку помагање при нивно стручно усовршување, 
овозможување на персонален развој и развој во кариерата, унапредување, задржување на своите вработени.

Основни начела врз кои се заснова работењето на Друштвото се:

- Тимска работа
- Перфекција во работењето
- Почитување на луѓето и околината
- Лидерство
- Интегритет
- Фокус кон клиентот

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со состојба на 31.12.2017 година брои 32 вработени.

Професионалното унапредување на вработените значи унапредување и усовршување на работењето на Друштвото, а 
со тоа и овозможување на професионална и поквалитетна услуга на членовите и идните членови на пензиските фондови 
со кои управува Друштвото.
Како и секоја година, и во текот на 2017 година вработените беа поттикнувани од страна на Менаџментот на Друштвото 
активно да бараат можности за доусовршување на своето знаење преку учество на обуки, конференции и полагање на 
стручни испити во својот делокруг.
Во текот на годината се зема учество на разни обуки и советувања, како што е обуката организирана од институтот „Концепт“ 
на темa „Од менаџер до лидер − стилови на водење на компанија“, Шеста меѓународна истражувачка конференција на 
НБРМ и Конференција на ЛСЕЕ, учество на 18-тата годишна конференција на Македонската берза, учество на 22-то 
годишно собрание на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари, присуство на обуката „Креирање напредни 
маркетинг-стратегии со користење на Ексел за маркетинг и продажба“, организирана од страна на институтот „Концепт“, 
семинар на тема „Статистика за актуари со користење на програмот R“, организиран од Македонското актуарско 
здружение „Актуар“, семинар на тема „Управување со конфликти“, организиран од Стопанската комора на Македонија, 
учество на конференција во организација на Inside ETFs во Лондон, Велика Британија, обука за вработените во секторот 
за управување со средства и секторот за управување со ризици во Рајфајзен банка од Виена, обука на тема „Нова верзија 
на брендирањето − бренд 2.0“ во Стопанска комора, организирана од страна на „Македонија-Експорт“, присуство на 
обуката на тема „Внатрешна ревизија базирана на ризик“, организирана од Институтот на внатрешни ревизори на РМ, 
присуство на обуката на тема „Развој на менаџерските вештини“, организирана од PwC Академија и Тренинг-центарот на 
Македонската берза, присуство на IPE Conference & Awards 2017, што ќе се одржи во Прага, Република Чешка, присуство 
на обуката на тема „Успешно справување со жалби и рекламации на клиенти“.
Друштвото исто така ја следеше и работата со правното уредување на создадените односи, преку ангажирање на 
агентите, преку договор за застапување на Друштвото во склучувањето на договорите за членство и вршење работи на 
маркетинг, договорно уредување на односите и со другите лица, соработниците, изработката на правни лекови и слично.
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Кoрпoративнo 
oпштествена 
oдгoвoрнoст

Со цел зголемување на информираноста на членовите и пензионираните членови за двостолбниот пензиски систем во 
текот на 2017 година Друштвото презема активности за нивно информирање, при што телефонски беа контактирани, 
односно анкетирани 5.000 членови на задолжителниот пензиски фонд со цел добивање информација дали го добиле 
годишниот извештај за пензиска заштеда, точноста на адресата за коресподенција и информација за проверка на својата 
сметка онлајн преку интернет-страницата на Друштвото. Исто така, како и секоја година, по добивање на вратената 
пошта од годишните извештаи за пензиска заштеда, Друштвото изврши телефонска анкета на членовите на двата 
пензиски фонда, чијшто годишен извештај е вратен, со цел да утврди дали тие имаат промена на адресните податоци.

Пристапот до квалитетни и лесно разбирливи информации, како и одржување на транспарентноста во работењето 
се едни од клучните сегменти во работењето. За таа цел, во 2017 година Друштвото ја ревидираше својата интернет-
страница www.kbprvo.com.mk, со што таа е достапна за јавноста на македонски, албански и англиски јазик, со цел 
отворена комуникација и транспарентност за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и во нивното 
оплодување. Со цел приближување до членовите, Друштвото ја прошири својата продажна мрежа со нови продажни 
места во Скопје и во други помали градови, сè со цел обезбедување на поголема покриеност на целата територија.

Во текот на јуни 2017 година, со одлука на Владата на Република Македонија, беше формиран Совет за следење на 
состојбите во пензискиот систем, со цел разгледување прашања поврзани со одржливоста на пензискиот систем, 
следење на имплементацијата на реформата на пензискиот систем, како и иницирање мерки за подобрување на 
состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување и обезбедување на одржливоста на пензискиот систем 
на долг рок. Друштвото, преку својот претставник во Советот, учествуваше на трите одржани седници.

Тргнувајќи од својата фидуцијарна должност, минатата година, Друштвото изврши повеќе анализи на членството на 
задолжителниот пензиски фонд со кој управува, со посебен акцент на повозрасните членови на Фондот.

Водејќи се од претходното искуство, врз основа на Законот за ратификација на договорот меѓу Владата на Р. Македонија 
и Владата на Р. Германија за одбегнување на двојно оданочување во однос на даноци на доход и на имот, Друштвото, 
во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд со кои управува, и во 2017 година побара 
поврат на данок на исплатена дивиденда на хартија од вредност во Р. Германија, во која се инвестирани средствата на 
задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, по што повторно е извршен поврат на задржан данок по основа на 
остварен приход од дивиденда во рамките на инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд со кои управува Друштвото. Со оваа активност на Друштвото средствата добиени врз основа на извршен поврат на 
задржан данок по основа на приход од дивиденда, директно се пренесени на сметките на членовите на задолжителниот 
и доброволниот пензиски фонд.
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Кoрпoративнo 
управување

Спонзорства и
донации

Корпоративното управување на Друштвото се темели врз правилата на управување и надзор, утврдени со Кодексот за 
добро корпоративно управување на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, донесен од страна на Управниот одбор, а 
одобрен од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Согласно Кодексот, корпоративното управување претставува збир правила со кои се уредуваат начинот, постапките и 
процесите преку кои органите на надзор и управување, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните 
лица во Друштвото донесуваат одлуки во врска со управувањето на Друштвото и КБ Прв отворен задолжителен пензиски 
фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје и начинот како се следи имплементацијата на тие 
одлуки. Целта на доброто корпоративно управување на Друштвото е обезбедување одговорност и транспарентност 
во работењето на Друштвото, создавање доверба меѓу органите на надзор и управување и заинтересираните 
субјекти, особено членовите на пензиските фондови и подобрување на ефикасноста на работењето на Друштвото и 
пензиските фондови. Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото се одговорни за воспоставување на структурата на 
корпоративното управување на Друштвото.

Водејќи се од практиката во претходни години, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и минатата година го спонзорираше 
Скопскиот маратон, спонзорството беше дополнето и со донација, односно за секој истрчан метар од страна на своите 
вработени, Друштвото одвои по еден денар наменет за донација. Друштвото донираше и финансиски средства за 
Амбасадата на Р. Словенија за организација на настан по повод Денот на државноста на Р. Словенија и други видови 
донации.
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Примена на Кодексот 
за добро корпоративно 
управување на 
Друштвото

Овластениот актуар, назначен од страна на Друштвото во 2017 година доставуваше потврди со свое мислење до 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување − МАПАС согласно Законот, а за својата 
работа одговараше пред Управниот одбор на Друштвото.
Помеѓу низата активности што беа преземени од лицето одговорно за управување со ризици, во 2017 година најголем 
акцент беше ставен на советување на Управниот одбор при носење на инвестициски одлуки, зајакнување на следењето 
и на идентификацијата, мерењето и контролата на состојбата на оперативните ризици, контролата над управувањето со 
средствата на фондовите што се спроведува врз основа на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Правилниците (подзаконските 
акти) и други активности.

Во рамките на активностите на усогласеност на работењето на Друштвото со прописите, континуирано се следеа сите 
нови прописи и измените и дополнувањата на постојните прописи, што се однесуваат на работењето на Друштвото, 
уште во фаза на нивната подготовка.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и раководните лица во Друштвото имаат фидуцијарна должност да 
работат единствено во корист на интересите на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови. Оваа 
должност ја спроведуваа со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедија 
нејзина примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и раководните лица во Друштвото, 
при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на пензиските фондови применуваа степен на грижа, 
делотворност и вештини што би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Надзорниот 
одбор во текот на 2017 година се запознаваше со целокупното работење на Друштвото преку разгледување и усвојување 
извештаи, политики и други документи што се доставуваа на редовните состаноци, но по потреба дополнително се 
информираше од страна на Управниот одбор.
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Органи за управување 
и инвестирање 
на средствата на 
пензиските фондови 
на Друштвото

Во текот на 2017 година, органите на управување на Друштвото ги вршеа своите активности согласно законските 
прописи и Статутот на Друштвото:

Собранието на акционери во 2017 година одржа две седници. На седницата на Собранието, одржана на 28.03.2017 
година, беа усвоени редовните извештаи и Годишната сметка на Друштвото.
Собранието на Друштвото го свикува Управниот одбор на Друштвото, односно Надзорниот одбор, кога тоа е предвидено 
со закон, по сопствена иницијатива или барање на акционер во согласност со Законот.

Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година одржа вкупно пет седници, а беа донесени и одлуки без одржување 
состаноци.
Надзорниот одбор го избира Собранието на Друштвото. Надзорниот одбор брои 6 (шест) члена, од кој најмалку една 
четвртина од членовите мораат да бидат независни членови.
Од редот на членовите на Надзорниот одбор членовите избираат претседател на Надзорниот одбор, кој ги свикува 
и претседава со седниците на Надзорниот одбор. Во отсуство на претседателот на Надзорниот одбор присутните на 
седницата избираат член кој ќе го заменува претседателот на седницата.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е 4 (четири) години.
Надзорниот одбор одржува најмалку четири состаноци, и тоа секои три месеци во текот на годината.
Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оцена на работењето на Управниот одбор на Друштвото, што се 
состои од оцена на:

- Постигнување на стратешките цели на Друштвото;
- Спроведување на деловниот план и програма за работа на Друштвото и пензиските фондови;
- Спроведување на инвестициските стратегии на пензиските фондови;
- Структура и функционирање на системите на внатрешна контрола и управување со ризици;
- Примена на интерните правила и процедури;
- Квалитет на процесите за финансиско известување; и
- Усогласеност на работењето на членовите на Управниот одбор со законите и подзаконските акти.

Управниот одбор на Друштвото своето работење го остваруваше на редовни седници. Во текот на 2017 година 
Управниот одбор одржа вкупно 59 седници.
Во 2017 година Управниот одбор на Друштвото беше составен од два члена. Членовите на Управниот одбор го 
застапуваат Друштвото во односите со трети лица.
Управниот одбор на Друштвото определува раководни лица во Друштвото и го надгледува нивното работење. Управниот 
одбор најмалку еднаш годишно врши оцена на работењето на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.
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Инвестицискиот одбор е советодавно стручно тело избрано од Управниот одбор што врз основа на движењата и 
состојбите на финансискиот пазар и анализа на финансиските инструменти даваше предлози на Управниот одбор за 
инвестирање на средствата на пензиските фондови во одделни инструменти.

Друштвото ги инвестираше средствата на членовите на пензиските фондови во согласност со строго дефинирани 
правила и принципи и супервизија вршена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување, додека чуварот на имот ги чува средствата на фондовите одвоено од средствата на Друштвото.

Одговорен за донесување и спроведување на одлуките за инвестирање на средствата на задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд е Управниот одбор на Друштвото. Лицата вклучени во процесот на инвестирање на 
средствата на пензиските фондови при носење на инвестициските одлуки ги земаа предвид советите и препораките 
дадени од одговорното лице за управување со ризици. Друштвото има посебен сектор за управување со средства што 
директно ги спроведуваше одлуките на Управниот одбор на Друштвото.

Во текот на 2017 година Инвестицискиот одбор одржа вкупно 12 редовни седници и една вонреднa седницa.

За избор или реизбор на член на Надзорен и Управен одбор, Друштвото доставува барање со документација за 
одобрение до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување − МАПАС, 60 дена пред 
истекот на мандатот на постојниот член на Управен/Надзорен одбор. Постапката и документите за добивање одобрение 
од Агенцијата се уредени со Правилникот за начин и постапка за избор на член на Управен одбор и Надзорен одбор на 
пензиско друштво, донесен од страна на Агенцијата − МАПАС.
За член на Надзорен одбор и Управен одбор на Друштвото може да се именува лице кое, освен условите предвидени со 
Законот за трговски друштва, ги исполнува и следните услови:

- да има високо образование;
- да има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, 
    осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни и/или доброволни пензиски 
   фондови или финансиски услуги од кои три години работно искуство на раководна позиција;
- да не издржува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на 
   правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со 
   задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги;
-  да не издржува казна за кривично дело од областа на финансии и банкарството и предизвикување стечај на правно 
    лице;
-  да поседува добра репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на Друштвото и пензиските 
    фондови.

Постапка и 
квалификации за 
избор на член на 
Надзорен и Управен 
одбор на Друштвото
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Дополнително, членот на Управниот одбор треба да ги исполни и следните услови:

- да ги познава прописите од областа на капиталното финансирано пензиско осигурување; и
- да достави програма за работење на Друштвото и пензиските фондови од својот делокруг на работа до Агенцијата 
   за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најмалку еден од членовите на Управниот одбор треба да има положен испит за инвестициски советник или друг 
соодветен испит од надлежна институција во странство.
При изборот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото се назначува кои членови се избираат како независни 
членови на Надзорниот одбор.
Дополнителни услови што треба да ги исполнува независен член на Надзорниот одбор се да:

- немало материјален интерес или деловен однос со пензиското друштво како деловен партнер или како 
   раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот партнер на
   пензиското друштво во последните пет години;
- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на пензиското друштво во последните 
   пет години;
- не е поврзано лице на пензиското друштво, вработен во поврзано лице на пензиското друштво или застапува 
   поврзано лице на пензиското друштво;
- не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на пензиското друштво; и
- не работело и не работи во друштво за ревизија што во последните три години вршело надворешна ревизија на 
   работењето на пензиското друштво.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица 
во Друштвото треба да имаат соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите 
што им се доделени и секогаш да бидат информирани за прашањата што се однесуваат на нивниот делокруг на работа.
Бројот на членови, критериумите, начинот за избор и мандатот на Надзорниот и Управниот одбор се уредени со 
Статутот на Друштвото. Начинот на работа, свикување и одржување седници на Надзорниот и Управниот одбор детално 
се уредува со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Друштвото и Деловникот за работа на Управниот одбор 
на Друштвото. Нивниот состав и начинот на работа треба да обезбеди независно, автономно, самостојно и слободно 
изразување на ставовите и мислењата на секој член.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните 
лица во Друштвото треба да имаат услови за континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународните 
искуства и добрите практики на управување со пензиско друштво и пензиски фонд, особено во областите каде што се 
констатирани слабости и потреба од унапредување.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017

25

Структура на 
Друштвото
НАДЗOРЕН OДБOР

Состав на Надзорниот одбор:

Претседател − Аленка Жнидаршич Крањц
Член − Маја Стевкова Штериева
(ја извршува функцијата почнувајќи од 7 јули 2017 година)
Член − Милица Георгиева
Член − Јанез Крањц
Независен член − Сашо Арсов
Независен член − Маријан Шунта
(ја извршува функцијата почнувајќи од 7 јули 2017 година)

УПРАВЕН OДБOР

Состав на Управниот одбор:

Претседател и член − Весна Стојановска
(функцијата член на Управниот одбор ја извршуваше во текот на цела 2017 година, а во периодот до 19 мај 2017 и 
периодот од 29 септември 2017 година ја вршеше функцијата и претседател на Управниот одбор)
Член − Филип Николоски (ја извршуваше функцијата заклучно 19 мај 2017 година)

В.Д.-член − Аленка Жнидаршич Крањц
(претседател на Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше функцијата вршител на должност − член и претседател 
на Управниот одбор во периодот од 26 мај 2017 до 28 септември 2017 година)

Член − Предраг Милошевски
(ја извршува функцијата почнувајќи од 28 септември 2017 година)

ИНВЕСТИЦИСКИ ОДБОР

Состав на Инвестициски одбор:

Претседател: Весна Стојановска
(ја извршува функцијата почнувајќи од 6 јуни 2017 година, претходно функцијата ја извршуваше Филип Николоски)
Член: Горан Мартиноски
Член: Борко Вречко
Член: Иван Јованович
(ја извршуваше функцијата заклучно со 30 ноември 2017 година)
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Организациска шема

ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА

СЕКРЕТАРИЈАТ

СМЕТКОВОДСТВО
И ФИНАНСИИ

ПРАВНИ РАБОТИ, 
УСОГЛАСЕНОСТ СО

ПРОПИСИ И СПП

МАРКЕТИНГ И
ПРОДАЖБА

УПРАВУВАЊЕ СО
СРЕДСТВА 

АКТУАРСКИ
РАБОТИ

УПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИЦИ

АДМИНИСТРИРАЊЕ
СМЕТКИ ИНФОРМАТИКА

СОБРАНИЕ

НАДЗОРЕН
ОДБОР

УПРАВЕН
ОДБОР
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Мрежа на продажни 
места на Друштвото 
состојба 31.12.2017

ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ − 31.12.2017

Р. 
бр. Продажно место Адреса Телефон

1
КБ Прво пензиско друштво АД 
Скопје

Седиште на 
Друштвото

Бул. „Илинден“, бр. 1, Скопје 02 3 243 777

2 Комерцијална банка АД Скопје Централа − КБ2 Ул. „Орце Николов“, бр. 3, Скопје 02 3 168 168

3 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура ГТЦ ГТЦ Скопје, локал 6, д.е. 267 02 3 165 906

4 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Драчево Ул. „Ужичка Република“, лок. 285, Скопје 02 2791 032

5 Комерцијална банка АД Скопје
Експозитура 
Буњаковец 

Булевар „Партизански одреди“, бр. 27А, 
Скопје

02 3228 516

6 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Велес Ул. „8-ми Септември“, бр. 59/1, Велес 02 3167 570

7 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Кочани Кеј на Револуција, бр. 1, Кочани 02 3167 370

8 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Куманово Плоштад „Маршал Тито“, бр. 12, Куманово 02 3167 333

9 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Охрид Ул. „Партизанска“, бр. 24, Охрид 02 3167 402

10 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Прилеп Ул. „Мице Козар“, бр. 1 А, Прилеп 02 3167 510

11 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Штип Ул. „Маршал Тито“, бр. 10, Штип 02 3167 540

12 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Кавадарци Ул. „Маршал Тито“, бр. 14 Б, Кавадарци 02 3167 366

13 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Битола Ул. „Никола Тесла“, бр. 18, Битола 02 3167 441

14 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Тетово Ул. „Видое Смилески Бато“, бр. 60, Тетово 02 3167 399

15 Комерцијална банка АД Скопје
Експозитура 
Гевгелија

Ул. „Гевгелиски партизански одреди“, 
бр. 4/2-1, Гевгелија

034 217 071

16 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Делчево Бул. „Македонија“, бр. 45, Делчево 033 412 356

17 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Кичево Бул. „Ослободување“, бб, Кичево 045 228 384

18 Комерцијална банка АД Скопје Филијала Гостивар Ул. „Гоце Делчев“, бр. 89, Гостивар 02 3167 350

19 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Радовиш Ул. „22 Октомври“, бр. 19/2, Радовиш 032 631 595

20 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Струга Ул. „Пролетерски бригади“, бр. 44, Струга 02 3 167 316

21 Комерцијална банка АД Скопје
Експозитура 
Автокоманда

Ул. „16 Македонска бригада“, бр. 2а, 
Скопје

02 3173 231

22 Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Бисер Ул. „Јане Сандански“, бр. 26, Скопје 02 2451 294 
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КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk
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КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ
Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk
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РИ
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О
ЗИ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017

30

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ
Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk
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О
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КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ
Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk
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О
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КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ
Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk
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КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје
тел. 02. 32 43 777 • факс 02. 32 43 789
e-mail: contact@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk
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