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За кого е наменета тренинг програмата:
Бизнис ангелите секогаш се во потрага по одлични зделки. Сепак, 
иако има многу луѓе кои себеси се нарекуваат бизнис ангели, не сите 
покажуваат исто ниво на професионалност. Како можат стартапите да 
знаат на кого да веруваат? 

Оваа сеопфатна програма, која е наменета за потенцијални и постоечки 
бизнис ангели, гради цврста основа за успешно инвестирање, обезбедува 
основни принципи на ангелското инвестирање и дава широк спектар на 
перспективи потребни за да се процени применливоста на одредени 
практики во индивидуалната ситуација, прилагодено на локални услови. 

Првиот дел од тренинг програмата е посветен на  запознавање со 
концептот на бизнис ангел, што тој претставува, неговите карактеристики 
и што значи ангелско инвестирање. Вториот дел дава преглед на процесот 
на инвестирање, правните аспекти при инвестирање во компанија и 
стратегиите за излез, додека третиот дел е посветен на она што се смета 
дека е најважен дел од процесот на инвестирање, т.н. длабинска анализа, 
односно детална проценка на компанијата за која е заинтересиран 
бизнис ангелот. 
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МОДУЛ 1: ВОВЕД ЗА БИЗНИС АНГЕЛИ И 
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

 Малите и средни претпријатија (МСП) се ‘рбетот на 
економијата во секоја земја. Тие обезбедуваат две третини од 
вкупното вработување на приватниот сектор во ЕУ и 85% од 
новосоздадените работни места. Малите и средните претпријатија 
и претприемништвото се клучни за да се обезбеди економски раст, 
иновации, создавање работни места и социјално интеграција.  
Сепак, малите и средните претпријатија се соочуваат со проблеми при 
пристапот до финансии, особено во раните фази на развој. Во овој 
контекст, особено за малите и средните претпријатија ориентирани 
кон раст и почетните бизниси, бизнис ангелите играат многу важна 
улога. Во многу региони, бизнис ангелите претставуваат најголем 
извор на надворешно финансирање за новоосновани компании. 
Бизнис ангелите се важни во обезбедувањето на финансиски 
капитал, но се исто важни и  во придонесот за економски развој и 
технолошки напредок. Во светски рамки, бизнис ангелите се тие кои 
го пополнуваат финансискиот јаз кој се појавува помеѓу основачите, 
семејството и пријателите, од една страна и официјалните институции 
за ризичен капитал, од друга страна, како извори на финансирање 
на малите и средните претпријатија. Тоа се всушност богати, 
претприемачи – поединци кои обезбедуваат капитал во замена за 
дел од сопствеништвото на компанијата, а притоа имаат висок личен 
ризик во очекување на поседување на дел од растечки и успешен 
бизнис. 

 Бизнис ангелите се богати, вонинституционални, приватни 
капитални инвеститори кои имаат желба и доволно капитал, за 
да им се овозможи да инвестираат дел од својот имот во ризични 
претприемачи, со висок поврат на инвестицијата, а за возврат 
добиваат удел во  приходот и одлучувањето и капитална добивка. 
Бизнис ангелите обично инвестираат во почетна фаза на компанијата, 
каде основачкиот тим ги има веќе исцрпено нивните лични заштеди 
и изворите на финансирање од семејството и пријателите. Овие 
компании не се доволно развиени за опстојат самостојно, или доволно 
привлечни за да се добие вложување од формални извори на капитал. 
Овие вложувања постојат во состојба на половина пат, честопати меѓу 
можното откажување и полетување. Обично на менаџерскиот тим му 
недостасува искуство во развој на бизнисот, при што не му е потребно 
само дополнително финансирање, туку и менторство да го однесе во 
следната фаза на развој. Инвестирањето во приватни компании во 
рана фаза има многу недостатоци, поради што е типично оваа форма 
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на инвестиција да ја инвестираат лица кои можат да си дозволат да 
изгубат пари. Типично, бизнис ангелите сакаат да бидат директно 
вклучени во управувањето со нивната инвестиција, без да мора да 
вршат секојдневна контрола.

 Бизнис ангелите обезбедуваат капитал надополнет со стручност 
и поддршка во управувањето, маркетингот и вмрежувањето. Обично 
тие се успешни деловни луѓе кои го разбираат ризик кој го превземаат 
и генерално инвестираат помеѓу 20,000 и 250,000 ЕУР. За поголеми 
суми, тие може да формираат синдикат за да донесат повеќе пари и 
искуство. Тие имаат за цел да им помогнат на компаниите со висок 
потенцијал за раст да постигнат успех. Ако можат да и помогнат на 
компанијата да биде успешна, тие сами ќе генерираат еднакво високи 
награди. Тие, исто така, треба да бидат подготвени да изгубат дел или 
целата своја инвестиција доколку погрешат.

 Честопати претприемачите се загрижени дека финансирањето 
на бизнис ангелите е несоодветно за нивната потреба или дека 
инвеститорот ќе биде од помош. Најчести проблеми се:

•	 Губење на контрола и разредување на капиталот
•	 Способност на приватниот инвеститор да ги задоволи 

потребите за финансирање
•	 Нивото на „мешање“ што може да ја придружува инвестицијата
•	 Интегритет на инвеститорите и прашања поврзани со 

доверливоста (особено ако бизнис ангелите се сметаат за 
можни конкуренти)

 Ако овие грижи се несовладливи, тогаш инвестициите од 
бинзинс ангели веројатно не се вистинскиот пат за претприемачот.

 Само затоа што бизнис ангелот има успешна корпоративна 
кариера, тоа само по себе не значи дека ќе успешно ќе му помага 
на претприемачки тим за градење и раст на компанијата. Многу 
корпоративни директори ја поминуваат својата кариера во 
специјализација и имаат длабоко познавање на само еден дел од 
деловната активност. Слична претпоставка може да се направи и за 
искусените претприемачи. Успехот во еден потфат може да го заслепи 
претприемачот и да го ограничи само еден начин на градење бизнис, 
кој може да е несоодветен за бизнис во различен сектор или во 
различно време. Поуспешните бизнис ангели ги прифаќаат своите 
ограничувања и пристрасности и бараат совети и работа со другите 
за да обезбедат соодветен тек на развој на компанијата. 
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 Бизнис ангелите треба да се едуцираат за потрага по зделки за 
вложување, процеси на длабинска анализа и договори за инвестиции, 
а потоа да работат со професионални советници за да се осигурат 
дека инвестираат со соодветни услови, што одговараат на нивната 
позадина и вклученост. Доколку немаат време или искуство самостојно 
да управуваат со инвестициите, подобро е да работат во мрежи на 
бизнис ангели, каде ќе можат да добијат пристап до лица кои можат 
да обезбедат оперативна и стратешка помош на фирмата во која се 
инвестира. Оние што имаат време и енергија да бидат поактивни, 
треба да одвојат време да ги пронајдат вистинските инвестиции што 
одговараат на нивната толеранција на ризик и на индустријата во која 
работеле, но исто така да бидат чувствителни на нивото и видот на 
придонесот што сакаат да го направат. Сепак, инволвираето и мотивот 
за инвестирање се сведува на лични цели. Повеќето ангели уживаат 
да им помагаат на новите фирми и да стекнат лична сатисфакција од 
активното вклучување во новите активности, но исто така сакаат да 
добијат соодветно враќање за нивната инвестиција.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
 Почетното инвестирање или започнување на малите бизниси 
секогаш е поголем или помал проблем. Кај повеќето случаи, почетните 
инвестициски средства се најчестата тешкотија за основање почетни 
бизниси насекаде низ светот. Некои сопственици се во состојба и 
можност целосно да го финансираат (стартираат) својот бизнис со 
сопствени средства, што го олеснува фокусирањето кон работењето 
на компанијата без грижи за додатните финансиски реперкусии 
кои ги имале доколку не би постоела таква можност. Други, пак, 
мораат своите почетни инвестиции да ги побараат од надворешни 
(не сопствени) извори на финансирање. Доколку средствата што се 
планирани да се вложат во компанијата не се доволни за почнување 
со работа, треба да се најде дополнително финансирање на идеите. 
Постајат повеќе извори на финансирање и тоа:

 Основачите и претприемачите – вообичаено ќе ги стават во 
функција сите финансии што можат да си ги дозволат, а ќе дадат 
и нефинансиски придонес, на пример, работа за мала плата или 
бесплатно, работа од дома (без трошоци за најмување) итн. Новите 
инвеститори очекуваат да видат значаен придонес од основачите, 
бидејќи со ова се демонстрира посветеност на проектот.

 Пријателите и семејството – се повеќе „рака за помош“, а не 
извор на сериозна инвестиција, бидејќи од една страна тие обично 
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инвестираат помалку од 10.000 евра и не може да се смета на нив 
за дополнителни финансии, а од друга страна вообичаено немаат 
корисни деловни контакти.

 Неформалните инвеститори или бизнис-ангелите – се „поединци 
со висока нето вредност“, односно луѓе кои имаат инвестициски 
средства над еден милион долари. Износот на пари што обично го 
вложуваат може да варира помеѓу 15.000 и 150.000 евра. Оваа сума 
може да се зголеми до 250.000 евра кога кофинансираат со други. 
Проектите што ги интересираат обично ги опфаќаат областите што ги 
разбираат и се одвиваат во регионот на инвеститорите или дури и во 
нивните градови.

 Фондовите за ризичен капитал – бараат инвестиции од над 
250.000 евра со можности за висок пораст. Потребно е многу време 
да се одлучи, но откако ќе се донесе одлуката, тоа е многу темелно. 
Поддршката не е само финансиска туку додава и вредност.

 Банките – ги обезбедуваат вообичаените банкарски услуги, како 
кредити и заемни гаранции, од неколку илјади до милиони евра. Тие 
обично мошне брзо решаваат дали да ја поддржат идејата или не.

 Јавниот сектор – обезбедува поддршка преку грантови, награди, 
шеми за поддршка на инвестициите и Европскиот инвестициски фонд 
(заемни гаранции и инвестиции во ризичен капитал). 

 Ризичниот капитал (venture capital) претставува формален 
или неформален облик на финансирање на мали, брзорастечки, но 
ризични фирми од коишто се очекува дека во иднина повеќекратно 
ќе ја зголемат вредноста на вложениот капитал. Семејството на 
ризичниот капитал го сочинуваат бизнис-ангелите, како неформален 
ризичен капитал, односно официјалните ризични фондови како 
формален ризичен капитал. Успешноста на кој било бизнис е директно 
поврзана со достапноста на финансиите. Секој бизнис-проект бара да 
се инвестира определена сума пари за да може да профункционира 
и да обезбеди финансирање на почетните и тековните бизнис 
операции. Доколку овие финансии лесно се достапни и претприемачот 
има добар бизнис план, заснован на уникатна бизнис идеја, тогаш 
успехот е гарантиран, и тоа не само за претприемачот, туку и за 
целото општество. Еден од начините за зголемување на достапноста 
на финансиите може да биде зајакнувањето на мрежите на бизнис 
ангелите. 
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ПРОФИЛ И АТРИБУТИ НА БИЗНИС АНГЕЛИТЕ
 Терминот “бизнис ангели“ потекнува од Бродвеј, кон крајот 
на XIX век, каде богатите инвеститори им обезбедуваа средства на 
режисерите за да ја финансираат продукцијата на нови мјузикли и 
драми. Покрај финансиските приноси, нивната мотивација извираше 
и од љубовта кон театарот и можноста да стекнуваат пријателства 
со славни актери, сценаристи и продуценти. Овие инвеститори 
обезбедуваа високо - ризичен капитал и беа мотивирани од нешто 
поголемо од пари. Бизнис ангелите претставуваат релативно нова, 
но многу интересна форма на обезбедување и инвестирање на 
финансиски средства во перспективни, ветувачки претприемнички 
претпријатија. 

 Бизнис ангелите претставуваат приватни инвеститори, кои 
што во текот на нивното активно работење стекнале богатство и 
искуство и се спремни тоа да го инвестираат во нови мали и средни 
претпријатија со цел да им помогнат на младите претприемачи, и 
нормално, да остварат профит за себе. Бизнис ангелите обично 
имале успешна бизнис кариера, но сега поради старост или од други 
причини не можат целосно да му се посветат на бизнисот. Во нивните 
мисли секогаш е присутно мотото “сепак може уште повеќе да се 
заработи“. Овој нивен став секогаш со себе носи ризик од можноста 
да се изгубат многу пари, но тоа нив не ги спречува да го прифатат 
предизвикот. 

Бизнис ангелите можат да дадат средства во вид на: 

- грант (подарок); 
- без камата; 
- со минимална камата или 
- со нормална камата. 

 На ваков начин давањето гаранција значително е олеснет, а 
средствата полесно се достапни. Тие, најчесто инвестираат поради 
желбата нивниот капитал да ја задржи својата вредност или поради 
љубов кон определено место или личност. Секако дека сопствениците 
на овој капитал немаат против да стекнат профит, но нивните основни 
мотиви не се првенствено поврзани со профитот, па поради тоа тие 
даваат финансиски средства по поволни услови. Бизнис ангелите 
не претставуваат наивни луѓе кои тукутака ќе ги вложат своите 
пари, а да не проверат и да не се заштитат од можна злоупотреба и 
нерационално трошење на нивните пари, па затоа поволно е да им 
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се презентира комплетниот бизнис план за проектите за коишто се 
планира реализација. Бизнис ангелите единствено ќе инвестираат во 
бизнисот само доколку сметаат дека тој бизнис ќе успее и ќе остварува 
профит.

 Претприемачите често ги бараат бизнис ангелите за да им 
помогнат да ги развијат своите бизниси. Освен финансиите што 
ги носат, од бизнис ангелите се очекува да придонесе на еден или 
повеќе од следниве начини:

• искуство во индустријата
• искуство во старт-ап или развој на бизниси
• мрежи
• искуство во собирање на капитал
• пристап до стратешки партнери.

Карактеристики на бизнис ангелите
• 40 - 65 години, најголем дел мажи
• постдипломски студии, често технички
• претходно искуство во управување, започнат, работење или 

продаден успешен бизнис
• инвестира помеѓу 25.000 и 1 милион американски долари по 

трансакција
• претпочита учество со други финансиски софистицирани лица
• силна предност за трансакции што одговараат на неговата 

техничка експертиза
• 23% претпочитаат да инвестираат блиску до дома
• инвестира во една или две трансакции годишно
• термин за инвестирање е осум години
• бара стапки на поврат од 22% до 50%: минимално враќање на 

портфолиото 20%
• учи на можности за инвестирање пред се од пријатели и од кои 

има доверба
• соработници; сепак, мнозинството би сакало да разгледа повеќе 

инвестиции
• приходот е 100,000 УСД минимум годишно
• милионер кој сам се збогатил
• богати личности 
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 Поседувањето на финансиски средства е еден од главните 
предуслови за да станете бизнис ангел. На пример, во САД, бизнис 
ангелите просечно инвестираат 25.000$ по зделка и типично имаат 
портфолио од 7 инвестиции. Истражувањата потврдуваат дека еден 
од тројца бизнис ангели во САД имаат чиста заработка повеќе од 1 
милион $. Исто така, се потенцира дека во кругот на бизнис ангели, 
“неколкумина“ од нив се милионери. 

Недостатоци на бизнис ангелите:
• Бизнис ангелите ретко обезбедуваат капитал во подоцнежните 

фази на развој на фирмата. Тие инвестираат претежно во 
почетните фази на развој на претпријатијата;

• Бизнис ангелите преферираат да учествуваат и да имаат важна 
улога во управувањето на фирмите во кои инвестираат, а тоа 
може да го принуди претприемачот да отстапи од некои негови 
привилегии. Но, некои бизнис ангели може да немаат доволно 
искуство во управување на фирми од областа во која функционира 
фирмата во која инвестираат, и како резултат на тоа нивниот 
придонес може да биде под рамките на очекувањата;

• Еден мал број на бизнис ангели може да се претворат во “демони“, 
така да преку инвестирање во одредена фирма се обидуваат да 
ги реализираат само сопствените цели, а не и на претприемачот;

Причини за инвестирање

 Мотивацијата за инвестирање малку варираат од земја до земја, 
но најчести причини за инвестирање се следните:

• подобрување на имиџот, самодовербата и признанието
• обезбедување помош на оние на кои им е потребна
• придонес кон општеството
• зголемување на капиталот
• профит
• креирање работно место за себе
• забавно и возбудливо
• даночни олеснувања
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 Кога инвестираат, бизнис ангелите најчесто ги имаат следните 
барања:

• позиција во Одборот на директори
• надомест за своето вложено време
• моќ на вето за издавање нови акции/продажба на делот
• моќ на вето за понатамошен долгорочен долг
• право да го продаде бизнисот доколку не се реализирани одредени 

цели
• право да го замени извршниот директор доколку не се постигнат 

одредени цели.
 Ангелите очекуваат и често уживаат да се директно вклучени во 
управувањето на бизнисот. Всушност, ова е често една од нивните 
главни причини за инвестирање. Тие обично поминуваат време со 
секоја од нивните инвестиции редовно. 

Фази на развој на компанијата 
 Инвестициите во приватни компании честопати се 
класифицираат според фазата во којашто е потребно финансирање. 
Вообичаени дефиниции на фазите на развој се:

Развојот на компаниите се одвива во неколку фази: 

1) Пред-зачеток (Pre-seed stage): Претприемачот има идеја или 
проект за потенцијален профитабилен бизнис, кој треба да биде 
развиен и докажан; 

2) Зачеток (Seed stage): Финансирањето е предвидено за 
истражување, проценка и развој на првичен концепт пред да 
влезе во старт-ап фазата  

3) Старт –ап фаза: Финансирање за развој на производи и почетен 
маркетинг. Компаниите може да бидат во процес на формирање 
или можеби биле во деловна активност за кратко време, но не ги 
продале своите производи комерцијално и допрва ќе остваруваат 
профит

4) Фаза на експанзија: Финансирање за раст и проширување на 
компанијата што го надминува прагот на рентабилност и станува 
профитабилно. Капиталот може да се користи за финансирање 
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на зголемено производство, развој на пазарот или производот и / 
или да обезбеди дополнителен капитал (човечки).

5) Замена на капиталот: Набавка на акции од друг инвеститор или 
да се намали насочувањето преку рефинансирање на долг 

6) Откуп: Стекнување на значителен дел, контрола на мнозинството 
или 100% од деловните активности што нормално подразбира 
промена на сопственоста. Средствата често се користат за 
експанзија, консолидација, пресврт и врти на поделби или 
подружници.  

 Еден од најголемите придонеси на бизнис ангелите е тоа што тие 
преферираат инвестирање во preseed, seed и start-up претпријатија. 
Многу бизнис ангели преферираат early-stage претпријатија затоа 
што тие се единствените претпријатија каде што бизнис ангелите 
можат да играат значајна, активна улога. Други пак, преферираат 
start-up и early-stage претпријатија, затоа што тие претставуваат 
вистински предизвик за нив.
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Преферирани бизниси за инвестирање
 Многу често бизнис ангелите се поврзуваат со финансирањето 
на новите технологии, односно претпријатија што се активни на 
полето на новите високи технологии. Меѓутоа, тоа се само посебен 
вид на бизниси со висок ризик. Инаку, бизнис ангелите дека можат да 
инвестираат во сите сектори. Бизнис ангелите пред сè ги интересира 
потенцијалот за раст, а не дејноста во којашто работи претпријатието. 
Бизнис ангелите се особено заинтересирани за бизниси кои имаат 
висок потенцијал на раст, а не бизниси кои ќе останат мали. Инаку, 
бизнис ангелите инвестираат во тие области за кои имаат знаења 
и вештини и каде можат да дадат поголем придонес за развојот на 
фирмите. Бизнис ангелите се подготвени да го ризикуваат својот 
капитал што го вложуваат во новите компании, но за таа сметка бараат 
учество во идниот раст на бизнисот. Тие очекуваат, а понекогаш 
тоа и се случува, развојот на бизнисот во кој што влегуваат да биде 
спектакуларен. Според тоа, многу е значајно претприемачот - носител 
на идејата, да биде подготвен дел од својот иден раст да го подели 
со бизнис ангелот/ите, затоа што во спротивно тој нема да биде 
заинтересиран да инвестира кај него.
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Инвестиции по сектори

ИКТ Биотек и науки Мобилни бизниси
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Животна средина Малопродажба и дистрибуција Логистика и транспорт

Креативни индустрии Финансии и бизнис услуги Социјални бизниси

Други

Извор: EBAN Statistics 2014
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Мрежи на бизнис ангели

 Мрежа на бизнис ангели е организација чија цел е да го олесни 
вмрежувањето на претприемачи (во потрага по потфат и капитал) 
со бизнис ангели. Мрежите имаат тенденција да останат неутрални 
и генерално се воздржуваат од формално оценување на бизнис 
плановите на претприемачите и ангелите. Мрежата на бизнис ангели 
креира пазар за услуги за вмрежување меѓу бизнис ангелите и 
претприемачите. Повеќето мрежи кои функционираат во рамките на 
Европската унија се регистрирани како приватни фирми, непрофитни 
организации или евентуално фондации. Мрежите на бизнис ангели 
се генерално приватни иницијативи, честопати поддржани од јавниот 
сектор.  Најчесто се групи, составени од 10 до 150 индивидуални 
инвеститори. Тие се организирани да работат поефикасно и да 
обезбедат взаемна поддршка. Придобивки имаат сите членови на 
мрежата на бизнис ангели, обезбедувајќи им зголемена база на 
знаење и можност за поголеми инвестиции. Понекогаш, исто така, 
го поедноставува процесот на длабинска анализа, при што се прават 
групни, наместо индивидуални анализи. Во суштина, мрежите на 
бизнис ангели генерално вршат два вида активности:

• Промоција на зделки меѓу членовите. - Напредни мрежи на 
бизнис ангели во Европа се организирани здруженија со најмалку 
генерален директор и аналитичар, чија улога е да истражува и 
споделува интересни предлози за инвестиции меѓу членовите. 
Клучна предност на мрежата е базата на членови, менаџери 
и успешни претпримачи од широк спектар на индустрии кои 
се способни да идентификуваат и поддржуваат најдобрите 
инвестициски проекти. Ваквата структурата им овозможува 
на мрежите да соберат заинтересирани претприемачи за 
нвестирање, кои водат кон заедничко инвестирање на одреден 
број ангели во одредена зделка;

• Претставување на интересите на бизнис ангелите на национално 
и меѓународно ниво. Поединечните национални мрежи од Европа 
се поврзани со мрежи како што се како БАЕ (Бизнис ангели 
Европа) или ЕБАН (Европска мрежа на бизнис ангели). 
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Исто така е вообичаено, благодарение на напорите на мрежите на 
бизнис ангели, во специфични зделки да инвестираат двајца или 
повеќе ангели. Во овој случај, се формира синдикат и договорот е 
структурирана на следниов начин: 

• кога ќе се идентификува потенцијална инвестиција, а бизнис 
ангелот е дел од мрежата, генерално оној со повеќе искуство во 
специфичната индустрија и со можност за поддршка на целната 
компанија со менаџерска поддршка и пристап до релевантни 
мрежи, е номиниран како лидер. Лидерот врши длабинска анализа 
и ги споделува резултатите со другите ангели заинтересирани да 
инвестираат во компанијата; 

• ако длабинската анализа е успешна, бизнис ангелите можат 
да инвестираат автономно, стекнувајќи секој сопствен дел од 
целните акции на компанијата, или тие можат да се здружат и да 
формираат синдикат. 
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МОДУЛ 2: ПРОЦЕС НА ИНВЕСТИРАЊЕ, 
ЛЕГИСЛАТИВА И СТРАТЕГИИ ЗА ИЗЛЕЗ 

ПРОЦЕС НА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Процесот на инвестирање од страна на бизнис ангелите се одвива 
низ неколку фази:

1. Потрага по зделки: барање  можности за инвестирање преку 
различни извори – мрежи на бизнис ангели, инвестициски 
форуми, универзитети, апликации или организации кои работат 
на поддршка на бизниси. Најчесто, бизнис ангелите применуваат 
ad hoc и ненаучен пристап во идентификувањето на можности за 
инвестирање. Се претпоставува дека повеќето од инвестициите 
произлегуваат од некоја случајност или среќа. Неформалните 
лични контакти, како што се бизнис соработниците и пријателите, 
се најзначајни извори на зделки. Професионалните контакти се 
помалку значајни во однос на личните контакти. На тие бизнис 
ангели, кои што се познати во нивните заедници, претприемачите 
им пристапуваат директно. Информациите од медиумите се исто 
така значаен извор на зделки за одредени бизнис ангели. Но, 
постојат и такви бизнис ангели, кои што сами “трчаат“ по зделки, 
односно можности за инвестирање. Мрежите на бизнис ангели 
(Business Angel Networks) претставуваат значајни извори на 
зделки. 

2. Евалуација на зделки: формална или неформална селекција на 
фирми за евалуација – базирани на прелиминарна анализа на 
бизнис план, интервју со претпримачот и неговиот тим;  Процесот 
на евалуација на можностите за инвестирање опфаќа во себе 
најмалку две посебни фази:

 • Почетно оценување и вреднување (почетна анализа), која 
најчесто се одвива преку презентација на компанијата: 
претприемачите се поканети за да одржат кратка презентација 
пред бизнис ангелите, вообичаено околу 15тина минути, 
проследено со сесија на прашања и одговори, по која бизнис 
ангелите донесуваат прелиминарна одлука за инвестирање, па 
се преминува во следната фаза на длабинска анализа. Почетниот 
чекор на бизнис ангелите е да ги проценат инвестиционите 
можности во врска со нивното ”вклопување” во нивните лични 
критериуми за инвестирање. Инвестиционата можност, исто така 
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ќе биде разгледана во однос на локацијата, колку е оддалечена 
од домот на бизнис ангелот, видот на бизнисот, потребниот износ 
за инвестирање, како и други лични критериуми за инвестирање. 
Бизнис ангелот, исто така, пред себеси ги поставува и следните 
прашања: прво, “дали јас знам нешто за оваа индустрија, пазар или 
технологија?”, и второ ”дали можам да додадам некоја вредност 
на овој бизнис?”. Јасно, способноста да се додаде вредност е 
многу често функција на тоа дали бизнис ангелот има познавања 
за индустријата во која планира да инвестира. Ако одговорите на 
двете прашања се негативни, тогаш можноста ќе биде одбиена на 
самиот почеток. Бизнис ангелите почнуваат со прегледување на 
оние инвестициски можности кои што донекаде ги исполнуваат 
нивните критериуми за инвестирање. Бизнис ангели очекуваат 
и бараат да им се достави бизнис план, сепак, во оваа фаза тие 
нема да го прочитаат планот во детали. Во оваа фаза на процесот 
на донесувањето на одлука, нивната цел е само да проценат дали 
одредената понуда вреди да се разгледува и да и се посвети 
време и внимание. Во оваа фаза apriori очекуваат можноста 
да биде сиромашна и бараат причини да ја одбијат. Пазарот и 
претприемачот се клучните елементи на разгледување во оваа 
фаза. Помалку важни се производот/услугата и финансиските 
фактори. Ангелите покажуваат значителен скептицизам за 
вредноста на финансиските информации прикажани во бизнис 
планот на новите претпријатија. Сепак, инвеститорите сакаат 
да видат дека во инвестиционата можност постои потенцијал за 
значаен финансиски принос и сакаат да знаат за што точно ќе 
бидат употребени нивните пари. Некои ангели можат да бидат 
пофлексибилни, и се обидуваат да постават т.н. “компензациски 
критериуми“ како на пример - добар и ефикасен менаџерски тим 
ќе биде компензација за далечната локација, додека други се 
поригидни во однос на критериумите за инвестирање. Целта на 
почетната анализа е да ги отстранат “безнадежните можности” 
за да го фокусираат нивното време врз можностите од коишто се 
гледа дека има потенцијал за “добар бизнис“. Овие инвестициони 
можности ќе бидат детално анализирани. Бизнис ангелот детално 
ќе го прочита бизнис планот, ќе ги анализира финансиските 
информации, ќе ги посети деловните простории, ќе изврши лично 
истражување за да собере дополнителни информации за пазарните 
можности, конкуренцијата и т.н., а исто така ќе ги анализира 
и процени вредностите и способностите на претприемачот/
менаџерскиот тим. Личното запознавање со претприемачите, со 
неколку формални и неформални состаноци, е најважниот дел на 
процесот. Според ова, изгледа дека повеќето од бизнис ангелите 
ја истакнуваат нивната интуиција, отколку извршувањето на 
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формална анализа - иако повеќето од искусните бизнис ангели и 
групи на бизнис ангели применуваат пософистицирани пристапи. 
Оваа фаза завршува кога бизнис ангелот ќе одлучи дали да 
преговара или не, со претприемачот за зделката. Вака, бизнис 
ангелите продолжуваат до фазата на преговори со само 5% од 
инвестиционите можности што ги добиваат од различни извори. 

 • Длабинска анализа - due diligence – кое ќе биде разгледано како 
посебен модул: верификација на секој аспект од бизнис планот, 
технологијата, бизнисот и сите правни аспекти – која може да трае 
и неколку месеци; 

3. Начин на инвестирање: избор на механизам на инвестиција, 
вклучувајќи ги даночните обврски и олеснувања;

4. Услови и преговарање: преговарање околу условите на 
инвестирање помеѓу прептриемачите и инвеститорите. Откако е 
завршена постапката на евалуација на можностите на инвестирање 
и бизнис ангелите се решени да одат понатаму со трансакцијата, 
следна фаза е таа во која, бизнис ангелите и претприемачите 
“седнуваат на маса“ за да преговараат за структурата на 
трансакцијата, условите и начините на евентуалното инвестирање 
и нивно “ставање на хартија“. Во процесот на преговарање треба 
да се извршат следните задачи: прво, оценување и вреднување 
на претпријатието; второ, да се дефинираат точките кои се 
предмет на договарање и трето, условите под кои се инвестира 
(во некои случаи, и начинот на вклучување на бизнис ангелот во 
претпријатието во кое се инвестира). Причините за преговарање и 
потпишување договор помеѓу бизнис ангелите и претприемачите 
можат да бидат различни. Една од причините е дека со тоа се 
обезбедува добра основа за развојот на нивниот меѓусебен однос; 
второ, бизнис ангелите потпишуваат договори за да ги заштитат 
нивните инвестиции; и трето, договорите ги специфицираат 
правата и обврските на двете странки-се одредува што ќе се 
направи, од кого и за колку време. Според многу автори, во 
поголемиот дел на зделки кои што достигнуваа до оваа фаза, 
не беше потпишан договор за инвестирање. Најчеста причина 
поради која не беа направени инвестициите беше поврзана 
со вреднувањето на претпријатието или идејата - постоење на 
комплетно различни гледишта помеѓу претприемачите и бизнис 
ангелите. Повеќето од бизнис ангелите се жалат на тоа дека 
претприемачите го преценуваат своето претпријатие или својата 
идеја, а ги потценуваат потенцијалните придонеси, придобивки 
(финансиски и нефинансиски) од бизнис ангелите кои се потребни 
за раст и развој на бизнисот. 
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ЛЕГИСЛАТИВА 
 Начинот на инвестирање зависи од желбите и аспирациите и на 
бизнис ангелот, но и на претприемачот. Голема улога во оваа одлука 
има правната рамка на земјата за основање компании и даночна 
регулатива. Во нашата земја, најбезбеден начин на инвестирање, 
како бизнис ангел е заедничко основање фирма. Во тој случај, правно 
би се уредиле сите права и обврски и на претприемачот, и на бизнис 
ангелот, со што ќе бидат правно заштитени. Доколку станува збор за 
инвестиција во постоечка фирма, тогаш најповолно е инвеститорот да 
стане ко-основач на фирмата. 

ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИИ

Стартап компании

 Најчеста форма на компанија во која инвестират бизнис 
ангелите е стартап компанија, која всушност е новооснована 
компанија, со значителен потенцијал за раст и приспособлив бизнис 
модел, преку развивање на иновативен продукт, процес или услуга. 
„Иновација“ е примена на нов или значително подобрен производ, 
технологија, процес или услуга, вклучувајќи значителни подобрувања 
на техничките карактеристики, компоненти и материјали, вградени 
софтвер, корисничка ориентација или други функционални 
карактеристики, или маркетинг методи или нови организациски 
методи во работењето, организација на работни односи или врски 
помеѓу правно ентитет и животна средина. „Новиот екосистем“ е 
формиран од луѓе, стартапи во различни фази и разни видови на 
организации на локација (физички и / или виртуелни), во интеракција 
како систем за создавање нова стартап компании. Стартап компании, 
се најчесто микро, мали или средни претпријатија. 

Карактеристики на микро, мали и средни претпријатија 

 Во земјата, според законот за трговски друштва, компаниите 
според гоелмината се делат на: микро, мали и средни претпријатија 
(МСП), односно се претпријатија со помалку од 250 вработени, имаат 
годишен обрт од најмногу 50 милиони евра или годишен биланс на 
состојбата што не надминува 43 милиони. 

Постојат три типа на МСП: 
• Микро претпријатија, кои имаат помалку од 10 вработени 
• Мали претпријатија, кои имаат помеѓу 10 и 49 вработени 
• Средни претпријатија, кои имаат помеѓу 50 и 249 вработени
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 Малите и средни претпријатија се значајни носители на 
економската активност и се од пресудно значење за стопанството. 
Основните карактеристики на малите и средни бизниси, (најпрвин се 
мисли на нивната големина, флексибилност, склоноста кон иновациски 
и ризични потфати и големата можност за специјализација) 
овозможуваат овие претпријатија многу полесно да се прилагодат 
на промените, барањата на потрошувачите и условите на работење 
на глобалниот пазар за разлика од големите претпријатија. На 
тој начин малите и средни претпријатија поттикнуваат јакнење 
на конкуренцијата, а последица на сето тоа е унапредувањето на 
квалитетот на производите и услугите и намалувањето на цените, 
развој на иновацијата и нови технологии, т.е. поголем економски раст.
 
Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ во трговски регистар

 Како форма која би требала да биде регистрирана компанијата, 
со два или повеќе содружници е Друштво со ограничена одговорност, 
кое претставува трговско друштво во кое едно или повеќе физички и 
правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената 
основна главнина на друштвото. Влоговите на содружниците можат 
да бидат со различна големина. Содружниците не одговараат за 
обврските на друштвото со својот личен имот. 
Основната главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите 
на содружниците.

•	Основната главнина не може да биде помала од 5.000 ЕВРА во 
денарска противвредност, според средниот курс на таа валута 
којшто е објавен од Народната банка на Република Македонија на 
денот на уплатата, освен ако основачите не се договориле тоа да 
биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото, односно 
на изјавата за основање на друштвото.

•	Износот на основната главнина мора да биде изразен со цел број 
којшто е делив со бројот 100.

Основањето на друштвото се  запишува во трговскиот регистар. 
Влогот на содружникот може да биде паричен и непаричен.

•	Пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на 
друштвото во трговскиот регистар, содружникот  нема обврска 
за уплаќање на паричниот влог, ниту пак за внесување на 
непаричниот влог. Во случај на уплата на паричниот влог пред 
поднесувањето на пријавата за упис на друштвото во трговскиот 
регистар, уплатата се врши на привремена сметка на друштвото 
кај носител на платниот промет во земјата.
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•	Непаричните влогови во целост се внесуваат пред поднесувањето 
на пријавата за упис на основањето на друштвото. Ако вредноста 
на внесениот непаричен влог во времето на поднесувањето на 
пријавата за упис на основањето на друштвото не го достигне 
износот на преземениот влог, содружникот мора да ја доплати 
разликата во пари пред уписот на основањето на друштвото во 
трговскиот регистар.

1. Ако влогот што го презема друштвото е непаричен, во договорот 
за друштвото, односно во изјавата за основање на друштвото 
поблиску се определуваат:
–  содружникот кој го внесува непаричниот влог, 
–  непаричниот влог што се внесува, 
–  вредноста по којашто друштвото го презема непаричниот влог и 
–  погодностите што му се признаваат на содружникот којшто го 
внесува непаричниот влог ако содружниците се договорат за 
такви погодности.

2. Кон договорот за друштвото се приложува извештај за процена 
на непаричниот влог од овластен проценувач. На непаричните 
влогови соодветно се применуваат одредбите од членот 35 од 
Законот за трговски друштва.

Ако вредноста на поединечните непарични влогови е помала од 
5.000 ЕВРА во денарска противвредност и ако вкупната вредност 
на целината на непаричните влогови не ја надминува половината 
на основната главнина, содружниците можат едногласно да 
одлучат да не ја проценуваат вредноста на непаричниот влог. Во 
тој случај, содружниците пред поднесувањето на пријавата за упис 
на основањето на друштвото, составуваат извештај за непаричните 
влогови во којшто наведуваат дека вредноста на непаричниот влог не 
е помала од висината на преземениот влог.

Опис на постапка

1. Пријавата за упис на основањето на друштвото  ја поднесува 
управителот, односно управителот овластен од другите управители 
ако друштвото има повеќе управители. Уписот во трговскиот 
регистар се врши во писмена форма или во електронска форма.

2. Во пријавата за упис се наведуваат:
•	фирмата и седиштето на друштвото;

•	предметот на работењето на друштвото;
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•	името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на 
личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на 
друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата 
земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, 
односно фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно 
лице;

•	износот на основната главнина;

•	денот на склучувањето на договорот за друштвото, односно денот 
на потпишувањето на изјавата за основање на друштвото;

•	времетраењето на друштвото ако тоа е определено со договорот 
за друштвото или со изјавата за основање на друштвото;

•	името и презимето на управителот, на членовите на надзорниот 
одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган за 
надзор, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на 
личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за 
утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото 
државјанство, како и местото на живеење;

•	овластувањето за застапување на друштвото и

•	интернет страница ако друштвото има ваква страница.

Систем на електронска регистрација

 Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот 
регистар и регистарот на други правни лица можете да ги направите 
сите уписи на основање, промена и бришење на субјекти на упис. 
Целата постапка можете да ја остварите преку интернет (online), без 
потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.

Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на 
пријавите се врши од понеделник до петок, од 8:30 – 16:30 часот.

Секоја промена на податоците, како и пристапувањето на содружник 
во друштвото, односно истапувањето на содружник од друштвото, се 
запишуваат во трговскиот регистар.

Вкупните трошоци за целокупниот процес на регистрација се 
одредени со Тарифата на ЦРМ.
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Потребни документи
•	 пријава за упис;
•	 договорот за друштвото, односно изјавата за основање на 

друштвото, со сите прилози вклучувајќи го и полномошното за 
полномошникот, заверени од нотар;

•	 копија од пасош или од лична карта ако основач е физичко лице, од 
друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата 
земја, доказ за регистрација ако основач е правно лице;

•	 доказ од банка овластена за вршење платен промет дека секој 
основач уплатил најмалку една третина од паричниот влог;

•	 доказ дека е уплатена најмалку половина од основната главнина;
•	 ако се внесуваат непарични влогови- договорите со коишто тие се 

утврдуваат и спроведуваат;
•	 одлуката за избор на управител;
•	 изјава на секој управител на друштвото дека го прифаќа изборот- 

заверена кај нотар;
•	 одлуката за избор на членовите на надзорниот одбор;
•	 доказ за сопственост во којшто е извршена прибелешка во 

јавна книга за евиденција на недвижни ствари, а ако се внесува 
подвижна ствар за којашто со закон е определена обврска за 
евиденција (регистар),доказ за сопственост над подвижната ствар;

•	 дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган 
ако таа обврска е определена со закон за упис на друштвото во 
трговскиот регистар;

•	 изјава од застапникот по закон на правно лице, односно изјава 
од физичко лице, заверена кај нотар, односно приложување 
доказ дека не постои пречка за да биде основач на друштвото, во 
согласност со членот 29 ЗТД;

•	 Изјава во којашто ги наведуваат дејствијата извршени со цел 
правилно да се основа трговско друштво и со којашто тврдат дека 
друштвото го основале во согласност со закон и дека податоците 
содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто ги 
поднесуваат кон пријавата за упис на основањето во трговскиот 
регистар се вистинити и се во согласност со закон. Изјавата може 
да биде поднесена во писмена форма или во електронска форма 
преку едношалтерскиот систем во согласност со Законот за 
податоците во електронски облик и електронски потпис, Законот 
за Централниот регистар на Република Македонија и прописите 
за едношалтерски систем. Истата се заверува кај нотар, односно 
не се заверува во случај кога се поднесува во електронска форма 
преку едношалтерскиот систем. (член 32 од ЗТД);
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•	 Управителот, односно лицата кои според договорот за друштвото, 
се овластени за застапување приложуваат потписи   – заверени 
кај нотар. Странските лица можат да приложат потпис заверен 
кај надлежниот орган во земјата чиишто државјани се. Потписот 
не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма 
согласно со Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис;

•	 Прилозите можат да бидат поднесени во електронска форма 
согласно со Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис и Законот за едношалтерскиот систем и за 
водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

ДАНОЦИ
Посебно внимание мора да биде посветено на даночните регулативи 
во земјата, затоа што данокот ќе има големо влијание врз одлуката 
за начинот на инвестирање. 
Даночен обврзник
•	Правно лице (субјект) – резидент на Република Македонија кој 

остварува добивка од вршењето на дејност во земјата и странство. 
Резидент е субјект кој е основан или има седиште на територијата 
на Република Македонија.

•	Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица 
на странско лице за добивката што ја остварува од вршење на 
дејност на територијата на Република Македонија.

•	Данокот на вкупен приход за овие обврзниците се пресметува и 
плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи 
од стопанска дејност во календарската година, на износот кој 
надминува 1.000.000 денари. 

Данок на добивка 
•	од 01.01.2008 година - даночната стапка е 10%.

Период на оданочување
•	Даночниот период за кој се утврдува данокот на добивка, изнесува 

една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за 
период пократок од една календарска година, за даночен период, 
се смета периодот за годината во која работел.

•	Аконтативниот период на оданочување, изнесува еден 
календарски месец.
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Потенцијални пречки во регулативата за 
инвестирање од Бизнис ангели 
 Пречките во законските регулативи може да го одвратат 
потенцијалниот инвеститор од намерата за инвестирање во 
компанија. Следниве членови, во Законот за трговски друштва, може 
да претставуваат пречки: 
ЧЛЕН 29, Став (2) - 4: “Компанија не може да основа: Лице кое е 
содружник во друштво со ограничена одговорност (ДПП) или во 
друштво со ограничена одговорност основана од едно лице (ДООЕЛ) 
чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на 
друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за 
ликвидација или стечај”. Ова се однесува на тоа дека ако бизнис 
ангелот инвестирал во стартап компанија, а стартап компанијата не 
успеала, т.е е пре-задолжена и нејзината сметка е блокирана – тогаш 
бизнис ангелот кој инвестирал, не може да оснпва друга компанија, 
сè додека во претходната трае блокадата. Овој член е изгласан како 
мерка на претпазливпст за oснпвачи кои намерно би се обиделе да ја 
втурнат својата компанија во состојба на пре-задплженост и да не ги 
исполнат своите обврски кон доверителите. Меѓутоа, главниот акцент 
треба да се стави на управителите. Управителите ја водат компанијата 
на дневна оснпва. И секојпат кога би дошло до состојба на пре-
задолженост, управителот е оној кој е задолжен да ја предвиди оваа 
ситуација. Инвеститорите, како оснпвачи, не се многу свесни околу 
секојдневните водење на компанијата, туку само за долгорочните 
планови на истата. 
Еден предлог, за олеснување на инвестирањето во компанија, е 
измена на овој член, која би ги ослободила основачите кои имаат 
сопственост од помалку од 30% удел во блокираната компанија. 
Па така, овој член би гласел: „Лице кое е содружник во друштво со 
ограничена одговорност и има 70% удел или повеќе, чија сметка е 
блокирана, додека трае блокадата на сметката на друштвото или 
додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или 
стечај.“

Конвертибилен заем

 Преку воведување на конвертибилен заем, (заем што се 
трансформира во влог), бизнис ангелот ќе може да одлучи после 
неколку години дали воопшто сака да е дел од сопственичката 
структура, во случај ако стартап компанијата не работи според 
очекувањата, но доколку има раст ќе може соодветно да се определи 
уделот според вредноста. Во сегашната ситуација, конвертибилен 
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заем е можен само во случаите кога компанијата е основана од еден 
основач. Секојпат кога се дава заем од единствениот основач до 
неговата компанија, основачот може да одлучи дали да го претвори 
овој заем во влог преку постапка за зголемување на основната 
главнина. Инвеститорите кои би сакале да го користат овој механизам 
немаат таква можност.

Пост-инвестиционо инволвирање – мониторинг 
 По завршувањето на преговорите и постигнувањето на договор за 
инвестирање, бизнис ангелите треба да одлучат дали, во претпријатието 
во кое инвестираат, ќе се инволвираат активно или пасивно. За тоа како 
бизнис ангелите се инволвираат во претпријатието, пресудни се нивните 
способности, искуство, секторот во кој спаѓа претпријатието, а понекогаш 
и географските аспекти (локацијата на претпријатието). Бизнис ангелите 
кои се искусни, имаат големи знаења и вештини и живеат во близина на 
претпријатието, обично се одлучуваат за активно инволвирање.

 Сепак, поголемиот број на бизнис ангели се одлучуваат за активен 
мониторинг врз претпријатието во кое инвестираат. Тоа значи дека тие 
често, во просек 2 пати неделно, ќе бидат во претпријатието и ќе видат 
како се одвиваат работите. Со тоа мислат дека можат да дадат поголем 
придонес за претпријатието и подобро можат да ги заштитат своите пари 
во почетните ризични фази на развој на претпријатието. Сакаат да знаат 
точно како се трошат нивните пари. Бизнис ангелите кои се инволвирани 
активно во претпријатието во кое инвестираат, обично заземаат некое 
место во менаџментот (пополнуваат некоја празнина во менаџментот) 
или се ангажираат како консултанти за да можат на некаков начин 
да учествуваат во процесот на одлучување. Значи, покрај активното 
инволвирање во претпријатието во кое се инвестира, бизнис ангелите 
можат да “одиграат“ и пасивна улога, што значи дека тие се инволвираат 
во тие моменти кога настанал некој посериозен проблем и се бара помош 
од нив за решавање на тој проблем, ситуација. 

Бизнис ангелите пасивно можат да се инволвираат на следните 
начини:
•	периодична ревизија на финансиските извештаи на 

претпријатието;
•	место во управниот или советодавниот одбор на претпријатието.

 Местото во управниот одбор на претпријатијата во раните фази 
на развој, на бизнис ангелите на некаков начин им дава можност 
да дејствуваат врз претприемачите, односно менаџментот за да 
преземаат активности кои одат во прилог на двете страни, и на 
менаџментот (претприемачот) и на бизнис ангелите.
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СТРАТЕГИИ ЗА ИЗЛЕЗ
 Бизнисот може да му понуди на бизнис ангелот можност за 
“излез”. Дури и ако бизнис ангелот нема планови да ја реализира 
инвестицијата со одреден датум, ангелот ќе сака опцијата да биде 
достапна. Најчести излегувања се:

•	Трговска продажба на бизнисот на друга компанија;

•	Откуп на акциите на бизнис ангелот од страна на компанијата;

Набавка на акции на деловниот ангел од страна на директорите на 
компанијата или друг инвеститор. 

 Бизнис ангелите не се вечно врзани зa претприемачите, односно 
претпријатијата во кои инвестираат. Тие, по некој период, откако 
претпријатието ќе ги помине ризичните фази на развој, одлучуваат 
да излезат од тоа претпријатие, да ја “жнеат“ својата добивка и да 
бараат нови претпријатија за инвестирање. Должината на периодот на 
инвестирање во малите и средни претпријатија различен и најчесто 
се движи од пет до седум години. Најважно е да се излезе со добивка, 
поради фактот што инвестирањето во претпријатија кои се сосема 
нови и не котираат на берза се посебно ризични. Бизнис ангелите 
очекуваат различни стапки на враќање на нивните инвестиции. 
Стапките на враќање се движат од 20 – 50%. Кај поголемиот 
дел на инвестиции тие се движеа околу 30%. Бизнис ангелите и 
претприемачите алтернативните стратегии за излез пожелно е да ги 
дефинираат уште на почеток, или во фазата на преговарање. Бизнис 
ангелите, при излегување од претпријатијата во кои инвестирале, 
можат да ги употребат следните стратегии за излез (exit strategies):

•	продавање на сопственоста на основачите,
•	раст на компанијата и пререгистрација во акционерско друштво, 

при што бизнис ангелите ќе може да ги понудат своите акции на 
берза

•	продажба на сопственоста на други инвеститори
•	исплата на бизнис ангелот и негово целосно излегување од 

компанијата
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МОДУЛ 3: ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА

Критериуми за инвестирање
 
 Да се разберат критериумите за инвестирање на бизнис ангелите, 
значи да се разберат некои правила кои треба да ги исполнат новите 
мали и средни претпријатија за да привлечат финансиски средства и 
know-how од бизнис ангелите. Бизнис ангелите може да инвестираат 
истовремено во неколку претпријатија. При одлучувањето да се 
инвестира во некое претпријатие, бизнис ангелите претпочитаат да 
знаат повеќе за тие претпријатија за да видат дали тие ги исполнуваат 
критериумите кои се поставени од нив.

 Критериумите за инвестирање, всушност ги претставуваат 
карактеристиките на претпријатијата кои би можеле да ги убедат 
бизнис ангелите да инвестираат во нив:

•	Способноста на претприемачот/менаџерскиот тим
•	Производот кој го нуди претпријатието
•	Технологијата со која располага претпријатието
•	Локацијата на претпријатието во кое се инвестира
•	Атрактивноста на бизнис планот кој се презентира на бизнис 

ангелите
•	Можноста за ко-инвестирање со други искусни бизнис ангели
•	Можноста за директно инволвирање во процесот на одлучување
•	Јасна стратегија за излез од претпријатието и др.

Претприемачот

 За поголемиот број на бизнис ангели, претприемачот е еден 
од основните фактори за привлекување на инвестиции во малите 
бизниси. Повеќето од нив сакаат да работат со претприемачот подолго 
време за да се осигурат дека тој е компатибилен и квалификуван. 
“Доколку пред вас стои човек, оценет со А, кој има идеја оценета 
со Б, инвестирајте во него. Но, никогаш не инвестирајте во човек 
оценет со Б, иако има идеја оценета со А“ (Bygrave and Timmons, 
1992:102). Значи, бизнис ангелите повеќе инвестираат во луѓе, 
отколку во сектори или други фактори. Сè се врти околу луѓето и ако 
тие се погрешни, бизнис ангелите не инвестираат. Претприемачот 
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навистина е битен фактор. Бизнис ангелите велат дека во раните 
фази тешко е да се состави добар менаџерски тим, тим од неколку 
луѓе со посебни способности и квалификации. Поради тоа, тие сакаат 
да имаат јасна слика за претприемачот, за неговата чесност, да видат 
со какви способности располага, какви успеси постигнал во минатото 
итн. Еден претприемач за да го убеди бизнис ангелот да инвестира во 
неговото претпријатие, треба да ги има следните карактеристики:

•	Фокус: Претприемачот треба целосно да биде фокусиран на тоа 
што треба да го направи за да се оствари мисијата на неговото 
претпријатие.

•	Флексибилност: Кога претприемачот тргнува по некој пат и по 
некое време забележува дека оди по погрешниот, треба да биде 
спремен да го најде правиот пат, односно да биде спремен да ја 
промени неговата стратегија на делување.

•	Енергичност и јасна определеност за постигнување на успех: 
Бизнис ангелите сакаат да видат како претприемачот “врие“ од 
желба да постигне успех во својата работа, има голема желба 
да создаде претпријатие кое ќе прерасне во големо и успешно 
претпријатие.

•	Висока интелигенција: Почнувањето нов бизнис претставува 
предизвик со многу нејаснотии и проблеми. Претприемачот треба 
да знае да ги реши нив.

•	Интегритет: Бизнис ангелот кога ќе слушне нешто од 
претприемачот, сака тоа да биде искрено и точно. Тие не сакаат 
да слушаат работи кои се невистинити.

 Претприемачот треба да биде чесен, да има висок интегритет, 
голема посветеност кон работата. Исто така, претприемачот треба да 
биде спремен да слуша, да биде насочен, да биде спремен да го смени 
неговото однесување, неговите планови. Светот се менува рапидно. 
Тој мора да биде подготвен да ги промени курсот и стратегијата, како 
што се менува светот и пазарот. За многу бизнис ангели, битен елемент 
е износот на сопствени средства кој претприемачите го инвестирале 
во новото претпријатие. Доколку претприемачот има инвестирано 
добра сума во своето претпријатие, тогаш бизнис ангелите би можеле 
да инвестираат во нив. Тоа им влева еден вид на сигурност дека 
претприемачот навистина е решен да работи за да постигне успех, 
односно верува во својата инвестиција.
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Производот 

 По карактеристиките на претприемачот, битен фактор за 
да се привлечат бизнис ангелите претставува производот. За 
да инвестираат во некој бизнис односно претпријатие, бизнис 
ангелите бараат претпријатието да понуди добар производ кој е 
прифатлив и баран на пазарот. Бараат производ кој може брзо да се 
продава, а не производи кои завршуваат на складишта. За да биде 
атрактивен за бизнис ангелите, производот треба да исполни неколку 
карактеристики:

•	Треба да се продава брзо и лесно,

•	Треба да има прифатлива цена и за производителот и за 
потрошувачот,

•	Треба да биде со висок квалитет,

•	Треба да биде конкурентен на пазарот,

•	Треба да биде патентиран.

 Претпријатијата треба да бидат насочени кон производство 
на производи кои ќе ги покријат целокупните сегменти на пазарот. 
Заради тоа претпријатијата треба да произведуваат такви производи 
кои ќе овозможат задоволување на потребите на поголем број на 
потрошувачи, а со тоа и остварување на поголема добивка, со што би 
ги привлекле бизнис ангелите да инвестираат во нив.

Бизнис планот 

 Повеќето претприемачи мислат и очекуваат дека доколку 
напишат добар, сеопфатен бизнис план, ги зголемуваат шансите 
да добијат средства од бизнис ангелите. Претприемачите треба на 
бизнис ангелите да им презентираат добар и јасен бизнис план, 
заради тоа што тој претставува нивно огледало - каков бизнис план, 
такви претприемачи. Еден бизнис ангел вака го коментира ова: 
“Сакам да видам професионално напишани бизнис планови. Колку 
се попрофесионално напишани, толку повеќе ме привлекуваат да 
инвестирам. Ако примам некој бизнис план кој содржи многу грешки 
или му недостасуваат неколку страници, веднаш го фрлам во канта 
за отпадоци. Претприемач кој не е способен да напише и презентира 
добар бизнис план, не знам како може да управува некој бизнис“ 
(Van Osnabrugge and Robinson, 2000:133). Но, постои и добар дел на 
бизнис ангели, кои воопшто не сакат да видат и прочитаат бизнис 
планови. Овие велат дека кога се пишува бизнис планот, сите се 
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оптимисти и мислат дека претпријатието може да успее. Повеќето 
од претприемачите во нивните бизнис планови дават погрешна, 
нереална слика за себе и претпријатието. 

Можност за инволвирање во претпријатието 

 Битен фактор при донесувањето одлука да се инвестира во некое 
претпријатие е и можноста за вклучување на бизнис ангелите во 
претпријатието. Бизнис ангелите сакаат во претпријатието во кое 
инвестираат да одиграат важна улога во процесот на одлучување. Тие 
сакаат стекнатото знаење и долгогодишно искуство да го пренесат во 
претпријатието и со тоа да му помагаат на претприемачот во водењето 
на бизнисот. Во претпријатијата во кои се активно и директно вклучени 
бизнис ангелите, можноста да се постигне успех е поголема.

Можноста за ко-инвестирање 

 Доколку постои можност да се ко-инвестира со други бизнис 
ангели или други извори на финансирање, можноста за добивање 
на финансиски средства од бизнис ангелите е поголема. Бизнис 
ангелите мислат дека е добро да се инвестира со други поради тоа 
што така се намалува ризикот при инвестирањето, а и “повеќе глави, 
подобро мислат“. Но, треба да се напомене дека бизнис ангелите 
претпочитаат да ко-инвестираат со луѓе кои добро ги познаваат, во 
спротивно не би сакале да инвестираат заедно со други. 

Можноста за излез 

 Треба децидно да се напомене дека бизнис ангелите не се 
поврзуваат со претприемачите или претпријатијата во кои инвестираат 
засекогаш. По некое време, обично по 5-7 години, бизнис ангелите 
сакаат да излезат од претпријатијата во кои инвестирале, односно 
сакаат да ги вратат своите средства заедно со добивката и да бараат 
нови можности за инвестирање. 

Локацијата 

 Локацијата на претпријатието е доста битен фактор при 
донесувањето на одлука за инвестирање. Бизнис ангелите 
претпочитаат да инвестираат во претпријатија кои се блиску од 
нивното место на живеење. Обично, инвестираат во претпријатија 
кои се во оддалеченост од 50- 100 км или 1-2 часа возење. 
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При инвестирање во веќе постоечка компанија, треба да се следат 
следните чекори:

Чекор 1: Анализирајте ја вкупната вредност на компанијата

 Анализата на капиталот на компанијата може да обезбеди 
индикација колку е стабилен пазарот на кој е пласирана компанијата, 
која е сопственоста и потенцијалната големина на целните пазари 
на компанијата. На пример, компаниите со поголем капитал имаат 
тенденција да имаат стабилен прилив на приходи и голема, разновидна 
база на инвеститори, што може да доведе до помала нестабилност. Во 
меѓувреме, компаниите со помал капитал можат да служат само за 
единечни области на пазарот и обично имаат поголеми флуктуации 
во нивната цена и заработката. Доколку компанијата опстојува на 
пазарот подолго време, треба да се направи анализа на нејзиниот 
целокупен капитал, паричен, човечки и иновациски. 

Чекор 2: Приходите, добивката и трендовите 

 При анализирање на броевите, важно е да се следат трендовите 
во приходите на компанијата, оперативните трошоци, маргиналниот 
профит и да повратот на инвестираниот капитал.

Најдобро е да се анализираат овие податоци во текот на неколку 
четвртини или години и да се споредат тие резултати со компании во 
истата индустрија за да се добие перспектива.

Чекор 3: Конкуренти и индустрии

 Сега кога имате чувство колку е голема компанијата и колку пари 
заработува, време е да се анализира индустријата во која работи таа 
и неговата конкуренција. Секоја компанија е делумно дефинирана 
од својата конкуренција. Како што беше наведено порано, треба да 
се спореди профитот на двајца или тројца конкуренти. Анализата 
на најголемите конкуренти во секоја деловна активност (ако има 
повеќе од една) може да ви помогне да одредите колку е конкурентна 
компанијата на секој пазар. Дали компанијата е лидер во својата 
индустрија или специфичните целни пазари? Дали индустријата расте? 
Информациите за конкурентите може да се најдат при длабинско 
истражување и да се добијат од јавно достапните информации од 
соодветни државни органи. Анализата на повеќе компании во истата 
индустрија може да им обезбеди на инвеститорите огромен увид во 
однос на тоа како работи индустријата и кои компании имаат водечка 
предност во однос на конкуренцијата.



35

Тренинг програма за бизнис ангели

Чекор 4: Управување и сопственост

 Дали компанијата сè уште ја водат нејзините основачи? 
Помладите компании имаат тенденција да бидат компании што ги 
водат основачите. Истражете го нивниот начин на управување за да 
ги видите нивните области кои им се во фокус или дали имаат широко 
искуство. 

Чекор 5: Биланс на состојба

 Билансот на состојба ќе ги прикаже средствата и обврските, 
како и колку пари се достапни. Исто така, следете го нивото на долг 
и како тоа се споредува со компаниите во индустријата. Многу долг 
не е нужно лоша работа, особено во зависност од деловниот модел 
на компанијата и индустријата. Дали компанијата генерира доволно 
пари за да го сервисира својот долг?

Некои компании (и индустрии како целина) се многу капитал 
- интензивни, додека други бараат малку основни средства и 
капитални инвестиции. Определи го односот долг-капитал за да 
видиме колку позитивна капитал компанијата ја презема за тоа; потоа 
можете да ги споредите наодите со конкурентите. Обично, колку 
повеќе пари генерира една компанија, толку поголема инвестиција 
веројатно ќе биде затоа што може да ги сервисира своите долгови 
и краткорочни обврски. Ако бројките за вкупната актива, вкупните 
обврски и капиталот на акционерите се променат значително од една 
до друга година, обидете се да ја утврдите причината. Разговор со 
раководството во кварталните или годишните извештаи може да фрли 
светло врз она што се случува со компанијата. Компанијата би можела 
да се подготви за лансирање на нов производ, акумулира задржана 
заработка или во состојба на финансиски пад.

За што треба да се подготви компанија кога влегува во процесот на 
длабинска анализа со инвеститор (и) пред инвестиција?

Постојат добро дефинирани процеси за она што се бара кога првично 
е договорено оценување на вредноста. Како и да е, компанијата треба 
да биде подготвена и да има процеси во моментот од основањето на 
компанијата.

Процесот на длабинска анализа подразбира преглед на секој дел од 
системите на компанијата и ако тие не се поставени од самиот почеток, 
тогаш и бизнисот и инвестицијата може да се најдат во неволја. 
Инвестицискиот процес на ДА следи стандардна рута и вклучува:
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1. Вредност за инвестиции

 Обично, инвеститорот ќе треба да ја потврди комерцијалната и 
финансиската состојба на целната компанија, пред да се направат 
значителни правни трошоци. Компанијата треба да обезбеди договор 
за доверливост да биде потпишан пред да достави информации до 
инвеститорот (ите).

2. Клучни услови 

 Откако ќе се постигне трговски договор за клучните услови, 
тие може да бидат поставени како услови што не се обврзувачки. 
Иако обично не се правно обврзувачки (освен можеби во врска со 
специфични прашања како што се ексклузивност или доверливост), 
тие можат да обезбедат утеха на секоја страна дека прелиминарен 
договор е постигнат. Нивната цел е да се разјаснат главните точки што 
се договорени и да се минимизира ризикот од натамошни преговори 
за овие прашања. Клучните услови треба да бидат кратки и напишани 
на едноставен јазик (не „правен“) и обично се изготвуваат пред да се 
вклучи правната фирма.

Техничка длабинска анализа
 Доколку технологијата има поголема улога во унапредувањето на 
производите и услугите, инвеститорите ќе треба да ја знаат, разбираат 
и анализираат технологијата и развојот на производите за бизнисот, 
при што вклучува:

Архитектура и инфраструктура: Архивирање и чување на сите 
документи за дизајн на производи, архитектонските описи и 
документацијата за апликациски програмски интерфејс (API), доказ 
за резултатите од концептот (PoC)

Луѓе: Посебно организациска шема со улоги, клучни играчи, списоци 
на изведувачи и извори и улоги на надворешни извори.

Идни планови

Било какви ажурирања или нови производи / карактеристики

Правна заштита

 Инвеститорот (или нивните адвокати) ќе подготви Прашалник 
за правна заштита и ќе го достави до целната компанија. Листата за 
проверка треба да содржи:
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	Корпоративни работи, вклучувајќи: тековна состојба, основачки 
договор или каков било договор за акционери, без оглед дали 
законските права за пред влез се применуваат на издавање на 
нови акции или дали Основачкиот договор или кој било сегашен 
договор за акционери содржи ограничувања.

	Директори и вработени: детали за сите службеници и вработени во 
компанијата и условите за вработување каде разгледуваат одредби 
за огласи, надомест за плаќање, ограничувачки сојузи и сл.

	Заеми и провизии
	Осигурување
	Договори
	Стандардни услови на деловно работење; какви било долгорочни 

договори со материјална односно финансиска вредност; останати 
договори, како што се опрема, закуп, договори за купување или 
изнајмување, договори за заедничко вложување, истражување 
или соработка, договори со агенција или договори за дистрибуција. 

	Информациска технологија: компјутерски хардвер и софтвер што 
ги користи компанијата; договори за одржување или лиценца, 
договори за надворешни извори

	Интелектуална сопственост
	Имот
	Доказ за сопственост на имот или изнајмување на имот од компанијата, 

какви било спорови, дозволи за планирање или извршување.
Животната средина

Дали компанијата е вклучена во какви било загадувачки активности 
или се наоѓа на земјиште кое може да биде загадено?

Други документи што ќе бидат разгледани или ажурирани се:

	Договор за инвестирање
Beќе се преговара за детален договор за инвестиција. 

	Договори за услуги: ако компанија е многу зависна од еден или 
повеќе директори или вработени, инвеститорот сака да види дека 
таквите лица се вработени под соодветни услови. Длабинската 
анализа ќе открие дали се или не. Доколку не се вработени под 
соодветни услови, потпишување соодветни договори за ангажман 
може да биде услов на инвестицијата.
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Сепак имајте на ум дека ова не е исцрпна листа, туку преглед на видот 
на документите и поставените прашања кога започнува длабинската 
анализа. 

Длабинска анализа за инвестирање во стартап
 Кога размилсувате да инвестирате во старт ап компанија, следете 
ги горенаведените чекори (каде што е применливо). Но, тука постојат 
и одедени специфики, како што е високото ниво на ризик што го носи 
овој вид претпријатие. 

Вклучете стратегија за излез: Повеќе од 50% од стартап не успеваат 
во првите две години. Планирајте ја вашата стратегија за повлекување 
на вашите средства доколку бизнисот не успее. Размислете за 
влегување во партнерство: Партнерите го делат капиталот и ризикот 
меѓу себе што резултира во помал ризик, а вие ќе изгубите помалку 
ресурси доколку бизнисот не успее во првите неколку години. 

Откријте ја стратегијата за жетва за вашата инвестиција: Ветувачките 
бизниси може да пропаднат поради промена во технологијата, 
владината политика или условите на пазарот. Бидете во потрага 
по нови трендови, технологии и брендови и жетва кога ќе откриете 
дека бизнисот можеби не напредува со воведување нови фактори на 
пазарот. 

Изберете стартап со ветувачки производи: Бидејќи повеќето 
инвестиции се повлекуваат по пет години, препорачливо е да 
се инвестираат во производи кои имаат зголемен поврат на 
инвестицијата (ROI) за тој период. Понатаму, погледнете го планот за 
раст на бизнисот и проценете дали е остварлив.



Проект: 
Стимулирање на неформалниот пазар на ризичен капитал 

преку промоција на моделот на бизнис ангели

Издавач: 
Фондација Претприемачки Сервис за Млади 
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