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Забелешка: Овој документ е изработен со цел да служи како појдовна 
точка за подобрување на комуникацијата, односот и врската помеѓу 
претприемачите и бизнис ангелите. Документот не обезбедува правна 
помош за било каква состојба или ситуација.



Проект: 
Стимулирање на неформалниот пазар на ризичен капитал 

преку промоција на моделот на бизнис ангели

Издавач: 
Фондација Претприемачки Сервис за Млади 

“Оваа публикација е подготвена со поддршка на 
Министерството за економија на Република Северна Македонија”
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Предговор 

Ангелското инвестирање е клучно за развојот на 
претприемачкиот екосистем и претставува чест извор на 
финансирање на компанијата, а особено за иновативно-
технолошки и брзорастечки стартап компании. 

Ангели инвеститори, или како што најчесто се нарекуваат 
бизнис ангели, се финансиско етаблирани индивидуалци 
кои инвестираат во компании со цел да се стекнат со 
висок финансиски поврат на вложените средства. Бизнис 
ангелите често работат во мрежа каде инвестираат или како 
индивидуалци или пак во група. 

Бизнис ангелите имаат намера да формираат портфолио од 
инвестиции во иновативни стартап компании. Инвестициите 
најчесто се движат од 25.000 евра до 2.000.000 евра. Понатаму, 
бизнис ангелите не ретко се лоцирани во самиот град или 
регион каде работи и самиот претприемачот. 

Проверката на бонитетот на деловните субјекти е сеопфатен, 
професионален и брз процес. Условите за финансирање 
обично не се комплицирани и се дефинирани на начин да 
креираат усогласување со интересите на основачите со оние 
на инвеститорите. Исто така, многу често бизнис ангелите 
земаат активна улога во менаџирањето на компанијата во 
која инвестирале. 

Земајќи ја предвид природата на врската помеѓу бизнис 
ангелите и стартап компаниите, тимот на Фондација 
Претприемачки Сервис за Млади препознава серија бариери 
кои постојат помеѓу бизнис ангелите и компаниите. Овој 
документ е изработен да придонесе кон подобрување на 
процесот на координираност во насока на реализацијата на 
инвестициите за постигнување обострано задоволство. 
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Вовед 

Овој документ е изработен да понуди насоки за подобрување 
на процесот на известување кон инвеститорите од страна 
на претприемачите. Насоките кои се предложени повеќе се 
базираат на принципи отколку на правила, охрабрувајќи ги 
претприемачите да осигурат високо и професионално ниво на 
известување до инвеститорите. Препораките се базирани на 
принципите на добри и ефикасни менаџмент практики со цел 
известувањето кон инвеститорите да се одвива на нормален и 
рутински начин. 

Ефективното и навремено известување кон инвеститорите 
може да резултира со значајна корист за претприемачите кои се 
недоволно запознаени со начините како нивните инвеститори 
можат да им помогнат. Бизнис ангелите често обезбедуваат 
помош за компаниите во кои инвестирале, но помошта може 
да биде фокусирана само доколку се запознаени со потребите 
и прогресот на бизнисот. Оптималното известување е 
комбинација од наративен и финансиски извештај. 

Компаниите најчесто имаат потреба од дополнителни 
инвестиции и прво им се обраќаат на веќе инвеститорите кои 
финансирале во нивниот бизнис. Втората рунда на инвестиции 
најчесто не е толку профитабилна за бизнис ангелите како 
првата рунда, затоа инвеститорите се претпазливи пред да 
инвестираат повторно. Бизнис ангели кои инвестирале во 
првата рунда и кои не добиваат редовни известувања за 
прогресот на компанијата можат да бидат изненадени од 
брзината на потрошените средства кои тие ги инвестирале. 
Кога компанијата навремено ги остварува поставените цели и 
планираниот раст, инвеститорите е поверојатно да продолжат 
да го поддржуваат бизнисот. За таа цел, навременото 
известување до инвеститорите може да помогне да се подобри 
комуникацијата и е многу веројатно дека инвеститорите 
повторно ќе вложат средства.  

Компании со воспоставена стратегија и бизнис план имаат 
поголеми шанси да привлечат инвеститори. Редовното 
известување е клучно за да се прикаже еволуцијата на 
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стратегијата и процесот на имплементација на бизнис планот, 
како и можностите и ризиците со кои се соочува компанијата. 
За да се избегнат било какви изненадувања од особена 
важност е претприемачите да комуницираат на отворен 
и транспарентен начин кој ќе им овозможи во целост да ги 
искористат бенефициите од нивните инвеститори. 
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Принципи на соработка 

Со цел да се промовира и стимулира балансирана и ефикасна 
соработка помеѓу претприемачите и бизнис ангелите, 
понудуваме принципи на соработка кои претставуваат кодекс 
на однесување на двете страни. 

Претприемачи Бизнис ангели
•• Конзистентни 
методи и принципи 
на известување

•• Поставување 
реални таргети 
и следење на 
перформансите  

•• Конзистентни 
методи и канали за 
ангажман 
•• Јасен и 
конструктивен 
фидбек 
•• Проактивно давање 
фидбек 
•• Чување сензитивни 
информации 
доверливи 

•• Однесување кон 
капиталот на 
инвеститорот како 
да е сопствен 
капитал 
•• Однесување кон 
сите инвеститори 
на еднаков начин 
независно од 
висината на 
инвестицијата 
•• Однесување во 
најдобар интерес 
на постојаните 
и идните 
инвеститори

Професионалност 
и правичност

•• Почитување 
на ризикот кој 
претприемачите го 
преземаат 
•• Одговарање на 
времен начин на 
барањата на помош 
на претприемачите 

Отвореност, 
транспарентност 

и дискретност
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•• Одржувајте 6-8 
состаноци со 
управниот одбор на 
годишно ниво 
•• Поканете го 
инвеститорот да 
учествува на некој 
од годишните 
состаноците со 
управниот одбор
•• Планирајте 
годишен буџет 

Управување и 
учество

•• Учествувајте на 
состаноците на 
управниот одбор 
•• Вашата обврска 
е само давање на 
совет, почитувајте 
ги одлуките на 
менаџментот на 
компанијата
•• Прегледајте го 
буџетот и обезбедете 
конструктивен 
фидбек 

•• Поставете 
формална агенда 
(пр. квартални 
извештаи 
и годишни 
состаноци)
•• Следете ја агендата 
и објаснете доколку 
се случат одредени 
поместувања
•• Информирајте ги 
инвеститорите 
редовно

Навременост и 
редовност

•• Искористете ја 
вашата мрежа да 
им помогнете на 
претприемачите
•• Пофалете ги добрите 
одлуки и успешните 
дела
•• Понудете 
помош доколку 
претприемачот се 
соочува со слаба 
реализација
•• Понудете 
помош доколку 
претприемачот се 
соочува со проблеми 
и слабости во тимот
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Известување 

Известувањето претставува клучен фактор за воспоставување 
долгорочна доверба и соработка помеѓу претприемачите и бизнис 
ангелите. Според обемот на информациите како и временската 
дистанца, дефинираме три нивоа на известување:  
•• Ниско: Основни барања кои сите претприемачи треба да се 

стремат да ги обезбедат за своите инвеститори
•• Средно: Подетално известување со подетални извештаи, пока-

затели и анализи 
•• Високо: Оптимално ниво на известување кон кое треба да се 

стремат сите компании

Оптималното ниво на известување е специфично за секоја инди-
видуална компанија. Некои информации и анализи може да бидат 
позначајни за некои компании и нивните инвеститори во споредба 
со други. Овие насоки треба да бидат искористени во комбинација 
со типот на компанијата и договорот помеѓу менаџментот и инвес-
титорите и може да вклучи специфични барања за известување. 
Клучни области за известување се информации за стратешки одлу-
ки, промени во тимот, достигнувања и неуспех, промена во конку-
рентноста на пазарот, прогрес за одреди активности и сл. 
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Известување
Ниско Средно Високо

Бизнис преглед 

Бизнис 
активност 

Квартално 
известување од 
следниве клучни 
области: 
•• Сумарен 
квартален 
наративен 
извештај 
•• Тим 
•• Производ/услуга
•• Пазар 
•• Клиенти и 
продажба
•• Можности и 
ризици 

Квартално 
известување од 
следниве клучни 
области: 
•• Сумарен 
квартален 
наративен 
извештај 
•• Тим 
•• Производ/услуга
•• Пазар 
•• Клиенти и 
продажба
•• Можности и 
ризици

Квартално 
известување од 
следниве клучни 
области: 
•• Сумарен 
квартален 
наративен 
извештај 
•• Тим 
•• Производ/услуга
•• Пазар 
•• Клиенти и 
продажба
•• Можности и 
ризици
•• Стратегија  за 
излез 

Финансиски 
информации  

Финансиски 
документи 
(биланс на 

успех, биланс 
на состојба, 

готовински тек)

На годишно ниво На квартално 
ниво На квартално ниво

Менаџмент Клучни показатели 
на квартално ниво

Клучни 
показатели на 

квартално ниво 
и споредени 

со претходниот 
квартал 

Клучни показатели 
на квартално 

ниво, варијации од 
буџетот и споредба 

со претходниот 
квартал 

Финансиски 
информации 

Предвидувања на 
годишно ниво 

Биланс за успех 

Годишен буџет, 
извештај 30 дена 

по завршување на 
годината 

Биланс на успех

Готовински тек 

Годишен буџет, 
извештај 30 дена 

по завршување на 
годината 

Биланс на состојба 

Биланс на успех 
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Готовина 
Состојба во 
банка 

Квартално Квартално со 
варијации 

Квартално со 
варијации и 
проценка на импакт 

Месечна 
потрошувачка 

Квартално со 
споредба од 
претходниот 
период 

Квартално со 
споредба од 
претходниот 
период и 
варијација на 
буџетот 

Квартално со 
споредба од 
претходниот период 
и проценка за 
наредниот период 

Интеракција 
Комуникација Основачи, активни 

инвеститори и 
Управен одбор 

Основачи, 
активни 
инвеститори,  
Управен одбор и 
менаџмент тим 

Основачи, сите 
инвеститори, 
Управен одбор, 
менаџмент тим, 
советници, 

Фидбек Олеснете фидбек 
од основачите 
кон активните 
инвеститори 

Охрабрете фидбек 
од основачите, 
активните 
инвеститори, 
управниот одбор 
и менаџмент 
тимот 

Охрабрете, 
олеснете и 
споделете 
фидбек од сите 
инвеститори, 
директори, 
менаџментот и 
клучните советници 
врз основа на 
кварталните  
извешти 

Управување 
Функционирање 
на управниот 
одбор и 
советодавното 
тело

Годишен извештај 
од бројот на 
состаноци, 
присуство, 
главни прашања 
покренати или 
решени, статус и 
план за излез

Квартален 
извештај од 
бројот на 
состаноци, 
присуство, 
главни прашања 
покренати 
или решени, 
стратешки 
иницијативи, 
статус и план за 
излез

Квартален 
извештај од бројот 
на состаноци, 
присуство, 
главни прашања 
покренати или 
решени, состаноци 
на управниот 
одбор, оценка 
на работата на 
бордот, стратешки 
иницијативи, статус 
и план за излез
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Кодекс на однесување на мрежи на бизнис ангели
1. Членовите во секое време ќе водат бизнис на фер и чесен начин, 

а особено со претприемачи кои бараат инвестиции, инвеститори 
и други мрежи на бизнис ангели

2. Членовите ќе реализираат активности на професионален начин и 
нема да бидат поврзани со несоодветни или нелегални практики 
што можат да го оштетат угледот на деловната активност на мре-
жата на бизнис ангели 

3. Членовите нема да дозволат инвеститори да бидат дел од мре-
жата доколку се сомневаат дека средствата за инвестирање се од 
сомнително потекло

4. Кога претприемачот склучува договор со член, потребно е да дос-
тави бизнис план кој може да биде проследен на другите членови 
на мрежата. Деталите од бизнис планот не смеат да бидат доста-
вени до трети страни без писмена согласност на претприемачот

5. Членовите на мрежата се одговорни за сопствените одлуки за ин-
вестирање

6. Секој член на мрежата на бизнис ангели е одговорен за сопстве-
ните одлуки за инвестирање, а мрежата не настојува да препора-
чува одредена компанија во која треба да се инвестира

7. Членовите на мрежата преземаат одговорност да ги третираат 
сите информации кои ги добиваат во најстрога доверливост и да 
преземат чекори да не ги откриваат на други страни без овласту-
вање од инвеститорот или претприемачот 

8. Сите надоместоци кои се наплатуваат од инвеститорите и од 
претприемачот мора да бидат обелоденети од страна на членот на 
мрежата пред склучување на договор

9. Инвестирањето во компании носи со себе висок степен на ризик 
и бизнис ангелите треба да бидат спремни на тој ризик и на мож-
ни финансиски загуби

10. Мрежата не дава насоки ниту било кое лице поврзано со работата 
на мрежата не може да се смета за одговорно за било каква ин-
дивидуална одлука од страна на членовите на мрежата или за ре-
зултат од инвестирањето.  Бизнис ангелите се должни самостој-
но да извршат проверка на бонитетот на деловните субјекти и да 
преговараат за детали во врска со инвестиција која сакаат да ја 
реализираат



Проект:
Стимулирање на неформалниот пазар на ризичен 

капитал преку промоција на моделот на бизнис ангели

Контакт:
Фондација Претприемачки Сервис за Млади
16та Македонска Бригада 13б, 1000 Скопје

info@yes.org.mk

“Оваа публикација е подготвена со поддршка на 
Министерството за економија на Република Северна Македонија”

Република Северна Македонија

Министерство за економија




