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ПРОСПЕКТ  

 
ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД  

 
“ИДЕВЕЛОП” А.Д. СКОПЈЕ  

 
НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА  

 
НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ  

 
 
 
 

1. Основни податоци  
 
Проспектот се однесува на хартиите од вредност од издавачот “ИДЕВЕЛОП” А.Д. 
Скопје и истиот ќе се работи согласно Одредбите пропишани во Глава V-Проспект од 
Правилата за котација на Македонска берза А.Д. Скопје. 
 
Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност 
Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува Проспектот е “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. 
Скопје регистрирано во Централен Регистар на Република Македонија со ЕМБС 
5529484 и седиште на улица “Франц Месеснел” број 5а, Скопје (во понатамошниот 
текст “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје). 
 
Датум на изработка на Проспектот е Април 2013 година 
 
Покровител на задолжителна котација е ТТК Банка А.Д. Скопје - Оддел за работа 
со хартии од вредност со седиште на ул.“Народен Фронт” 19-А Скопје  
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје работи со следните банки: 
Стопанска Банка А.Д. Скопје 
 
Назив и адреса на Друштвото за ревизија  
Друштво за ревизија БДО доо, ул 11-ти Октомври бр.86/1-1, 1000 Скопје-Кисела Вода 
 
Опис на родот на акциите  
Основната главнина на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје е 1983000 EUR и се состои од 
1983000 обични акции со право на глас со номинална вредност од 1 EUR по една 
акција.  
 
 
2. Податоци за издавачот и капитал на издавачот   
 
Назив и седиште на издавачот 
Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува Проспектот е “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. 
Скопје регистрирано во Централен Регистар на Република Македонија со ЕМБС 
5529484 и седиште на улица “Франц Месеснел” број 5а, Скопје (во понатамошниот 
текст “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје). 
 
Износ на вкупниот капитал  
Изнесува 121.956.000,00 МКД е поделен на 1983000 обични акции со вкупна 
номинална вредност 1983000 EUR. 
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Зголемување односно намалување на основната главнина 
е регулирано во Глава 5 од Статутот на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. 
 
Правата од обични акции согласно Член 34 од Статутот се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 
Промени во структурата на капиталот за последните две години во смисла на 
износите на емитиран капитал и број и родови на акции кои го сочинуваат вкупниот 
капитал НЕМА. 
 
Должнички конвертибилни хартии од вредност  НЕМА. 
 
Лице кое поседува над 5% од акциите со право на глас  
Рејмонд Пауер поседува 74,46% 
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 
Финансиските извештаи на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје за 2011 и 2012  се ревидирани 
и се во прилог на овој Проспект 
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје не е во постапка за издавање на акции.  
 
 
3. Податоци за деловни активности на издавачот  
 
Основната дејност на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје   
е 62.09 Останати услуги во врска со информатичка технологија и компјутери 
 
Значајни нови производи НЕМА. 
 
Приказ на приходи од продажба за последните две години (2011 и 2012)  
Приходи од продажба 2011 :    мкд 2.645.225,00 
Приходи од продажба 2012 :    мкд    618.000,00 
 
Зависност од патенти, лиценци индустриски, комерцијални или финансиски 
договори од голема важност за работењето на  “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. 
 
Развој и истражување на нови производи и значајни постапки  
Развој на постоечки софтвер ќе продолжи последователно и во наредните 3 години. 
 
Судски или арбитражни постапки со значително влијание на финансиската состојба 
на  “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје НЕМА. 
 
Број на вработени заклучно со 28.02.2013 изнесува 4 и сите се со високо 
образование.  
 
Значителни инвестиции во основни средства и вложување во хартии од 
вредност на  други трговски друштва за последните две години НЕМА.  
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје се наоѓа на просечно место и позиција во гранката.  
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4. Финансиски податоци   
 
Финансиските податоци се за период од две изминати години (2011 и 2012) 
 
А) Вкупните средства на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје изнесуваат: 
Вкупни средства 2011:  мкд 78.131.236,00  
Вкупни средства 2012:  мкд 62.870.184,00 
 
Б) Вкупните обврски на  “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје  изнесуваат: 
Вкупни обврски 2011:  мкд 43.665.901,00 
Вкупни обврски 2012:  мкд 46.743.327,00 
 
В) Добивка пред оданочување на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје изнесува: 
Фин.резултат 2011:   загуба пред оданочување   мкд 15.246.016,00 
Фин.резултат 2012:   загуба пред оданочување   мкд 18.297.026,00 
 
Г) Нето добивка по акција на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје  изнесува: 
Нето добивка по акција 2011:   мкд – 7,71   ( -15.281.874,оо / 1983000 ) 
Нето добивка по акција 2012:   мкд – 9,23   ( -18.297.026,оо / 1983000 ) 
 
Д) Коефициент цена /добивка на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје  изнесува: 
2011:  - 3,оо (просечна продажна цена  мкд 23,15 / нето добивка по акција  мкд -7,71) 
2012:  - 2,17 (просечна продажна цена  мкд 20,оо / нето добивка по акција  мкд -9,23) 
 
Ѓ) Коефициент цена/книговодствена вредност на акција на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. 
Скопје изнесува: 
2011:   1,34 (просечна продажна цена  мкд 23,15 / книг.вред.по акција  мкд 17,32) 
2012:  2,47  (просечна продажна цена  мкд 20,00 / книг.вред.по акција  мкд   8,10) 
 
Е) Износ на исплатена дивиденда по акција на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје    
изнесува: 
Исплатена дивиденда по акција 2011:  мкд 0,00 
Исплатена дивиденда по акција 2011:  мкд 0,00 
 
Ж) Дивиденден принос на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје   изнесува: 
2011:  0,00% 
2012:  0,00% 
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје нема мнозинско учество во други трговски друштва, и 
нема консолидирани финансиски извештаи.  
 
 
5. Податоци за акциите за кои се бара котација  
 
Задолжителната котација се однесува на 1983000 обични акции со номинална 
вредност од 1 EUR. 
 
Правата од обични акции согласно Член 34 од Статутот се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 
Собранието на акционери, соопштенијата за акционерите, правото на глас се 
регулирани во Глава 7 од Статутот на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. 
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Исплата на дивиденда е регулирана во член 94 и 95 од Статутот на “ИДЕВЕЛОП“ 
А.Д. Скопје     
 
 
Ликвидација на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје е регулирана во член 109 од Статутот на 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. 
 
 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје  не располага со сопствени акции.  
 
 
Статистички податоци за тргувањето со акциите на “ИДЕВЕЛОП” А.Д. Скопје   
Основната главнина на “ИДЕВЕЛОП ” А.Д. Скопје  се состои од  1.983.000 обични 
акции со право на глас 
Номинална вредност на една акција е 1 ЕУР   
Хартијата е со ISIN MKIDEV101016 
Шифра на хартијата е IDVP 
Подолу се дадени Статистичките податоци за тргувањето со акциите на “ИДЕВЕЛОП” 
А.Д. Скопје: 
Во 2013 година не е реализирана ниту една трансакција. 
Во 2012 година со акциите на “ИДЕВЕЛОП” А.Д. Скопје реализирана е 1 трансакциja 
со 800 акции по просечна цена од 20 денари по акција на вкупен износ од 
16.000денари. Максимална цена по акција е 20, а минимална 20. 
Во 2011 година со акциите на ““ИДЕВЕЛОП” А.Д. Скопје реализирани се 11 
трансакции со 19.038 акции по просечна цена од 22 денари по акција на вкупен износ 
од 440.701 денари. Максимална цена по акција е 25 а минимална 20 денари. 
 
 
6. Податоци за органите на управување на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје  
 
Согласно одлуките бр. 006/2012 од 22.06.2012, 012/2012 од 22.06.2012, 013/2012 од 
22.06.2012год. Одборот на директори на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје се состои од 
следните членови: 
 
1. Претседател и неизвршен член на Одбор на Директори: 
Николас Стефан Харолд  
Николас Стефан Харолд е од Обединето Кралство, има завршено Високо 
Образование и Магистратура на Универзитетот Оксфорд, Колеџ Пемброук - 
Економија, Политика, Филозофија.  
Својата кариера ја започна во JP Morgan во Лондон.  
Од  јуни 2012та се наоѓа на позиција Претседател на Одборот на Директори на  
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје и неизвршен член на Одборот на Директори на истото. 
 
2. Извршен член на Одбор на Директори и Главен Извршен Директор 
Рејмонд Пауер  
Реј Пауер, од Обединетото Кралство, сателитски инженер по занимање, е бизнисмен 
со долгогодишно искуство како во Република Македонија така и на меѓународно ниво. 
Со широко познавање при водење бизнис во повеќе сектори од 2001 година па 
наваму, Реј исто така е на чело на Британските стопански комори во Македонија и 
Косово, како и член на Извршниот комитет на Советот на британските стопански 
комори во Европа почнувајќи од 2010та година. 
 
Од 03.04.2008, Реј е главен извршен директор на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. и исто така е 
извршен член на Одборот на директори. 
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3. Независен и неизвршен член на Одбор на Директори  
Зоран Колев  
Зоран Колев е од Скопје има дипломирано, магистрирано и докторирано на Економски 
факултет во Скопје со што се стекнал со титулата Доктор по Економски науки на тема 
Примарен пазар на капитал и Иницијална јавна понуда. 
Својата кариера ја започнал како помлад програмер во Стопанска  Банка АД Скопје. 
Од 01.10.2009 е вработен како советник во ТТК Банка АД Скопје. 
Од јуни 2012, се наоѓа на позиција Независен и неизвршен член на Одбор на 
Директори “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. 
  
Наведените лица се независни и не се значајно ангажирани надвор од работењето на 
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје. Прилог Изјава   
 
Наведените лица не се членови на Одбор на директори во други Друштва и против 
нив не е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните 5 
години. Прилог Изјава   
 
На горенаведените лица не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост 
е опфатено во предметот на работење на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје во последните 5 
години. Прилог Изјава   
 
Лице кое поседува над 5% од акциите со право на глас е Рејмонд Пауер.           
Рејмонд Пауер поседува 74,46% 
 
За секој договор или друга деловна активност на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје во која 
друштвото е странка и во која членовите на Одборот на директори имаат интерес  се 
постапува согласно Законот за трговски друштва-Член 349 или поточно согласно 
Членовите 457, 459 и 460 од истиот Закон.  
 
Не постои податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицата членови на 
Одборот на директори и големите акционери, клиенти, добавувачи врз основа на што 
било кое од овие лица би било избрано за член на Одбор на директори. 
 
Не постои податок за постоење на било какво ограничување на располагањето со 
акциите кои членовите на Одборот на директори ги поседуваат   во “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. 
Скопје.  
 
 
7. Развојни перспективи  
 
Информација за развојните перспективи во деловното работење за следните 3 
години  
“ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје има има долгорочна стратегија на раст врз основа на развој 
на производот и пазарот на тестирање. Главната дејност, спроведување интелигентни 
и бихевиористички маркетинг алатки, е брзо еволуирачка област на развој и како 
таква, наредните три години ќе продолжи со инвестиција во производ, но во 
комбинација со раст во познавање на пазарот и продажбата. 
 
Моделот на раст следеше патека на која првите години имаше раст, од загуба до 
профит, потоа кога границата на рентабилност беше поставена, одржувањето на 
прогресот на степенот на развој заедно со приходите беше клучно за подобрување на 
вредоста на интелектуалната сопственост. Се очекува растот да ги надмине 
трошоците 
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за развој на производот на половина од тригодишниот период и да продолжи на ниво 
од над 5% годишно и понатаму. 
 
 
8. Финансиски извештаи   
 
Финансиските извештаи (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, 
Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран 
извештај за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи)  
на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје за 2011 се ревидирани и се во прилог на овој Проспект, 
исто важи и за Финансиските извештаи за 2012. 
 
 
9. Издавање и дистрибуција на Проспектот  
 
 Проспектот и дополнителните информации за проспектот нема да се издадат, 
огласат или бидат во циркулација се додека не се одобрени од страна на Македонска 
Берза А.Д. Скопје. 
 
 После одобрувањето од Берзата, Проспектот јавно ќе се издаде и стави на 
располагање (во електронска и печатена форма и бесплатно) на јавноста: 
 а) во Берзата 
 б) во седиштето на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје    
 в) во седиштето на ТТК Банка АД Скопје 
 г) на интернет страницата на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје    
 
Копии од Проспектот заедно со копиите на последните ревидирани финансиски 
извештаи за последните две години ќе бидат на располагање на адресите дадени 
погоре. 
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