ПРОСПЕКТ

Назив на друштвото: ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
Адреса: со седиште во Кавадарци, ул.29 Ноември бр 5 и запишано во
Основниот суд во трговскиот Регистар во Скопје, трег бр.654/99

Котација на обичните акции на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци на
Официјалниот Пазар на Македонската берза на долгорочни хартии од
вредност АД Скопје
До Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје
доставено е барање за котација на акциите на Официјалниот Пазар на ВВ
ТИКВЕШ АД Кавадарци. Номинална вредност на акциите на ВВ ТИКВЕШ
АД Кавадарци изнесува 51,129188 ЕУР. Барањето за котација се однесува на
следните родови на акции:
-191.541 обични акции со право на глас (од кои 38.639 се со регистриран
залог заложени спрема Стопанска банка АД Скопје до 31.01.2003 год.)
- 400 обични акции резервирани за поранешни сопственици
-14 559 приоритетни акции во сопственост на Фондод за пензиско и
инвалидско осигурување на РМ, кои со продажба се трансформираат во
обични акции,
Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје,
со акциите на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци не се тргувало на Неофицијалниот
Пазар на Македонската Берза.

Покровител на котацијата
БРОКЕР СБ А.Д. – СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

Членовите на Управниот Одбор на издавачот ја прифаќаат одговорноста
за содржината на овој Проспект:
„Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоците
со кои располагаме, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект
сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските,
добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот,
правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци
кои би можеле да влијаат на целовитноста и вистинитоста на овој Проспект.„
Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од
врдност на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје
и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност(
Службен весник на Република Македонија број 37/2002 год. )
Ревизор на годишните сметки ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за
1999,2000 и 2001 година е ИНФОС-Д - СКОПЈЕ.
Покровител на котациајата на
ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци е
брокерската куќа БРОКЕР СБ А.Д. – СКОПЈЕ.
Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за
купување на акциите на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци. Проспектот не смее да
се смета за препорака за купување на акции на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци ,
а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на
финансиската состојба и работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО
Назив на друштвото: ВВ ТИКВЕШ АД Квадарци
Адреса: 29ти Ноември бр.5 Кавадарци
Судска регистрација трег. бр.654/99 од 11.03.1999 год.

КРАТОК ИСТОРИЈАТ
Друштвото е формирано на 11.03.1999 год. со поделба на поранешниот АД
АК ТИКВЕШ Кавадарци кој своите корени на постоење ги има од 1946 год. ВВ
ТИКВЕШ е најголемиот организационен дел кој произлезе од поделбата на
Комбинатот.
Процесот на приватизација е започнат со Законот за општествен капитал од
1989 год. ( во времето на АД АК ТИКВЕШ) со издавањето на т.н. интерни акции,
кои акции подоцна беа официјализирани во процесот на трансформација и поделба
на АД АК ТИКВЕШ.
Процесот на трансформацијата е започнат со донесувањето на Законот за
трансформација на земјоделските комбинати (19.04.1996 год.) и трансформацијата
на АД АК ТИКВЕШ одеше напоредно со поделбата. Овие процеси завршија на
11.03.1999 год. произлегоа 7-те акционерски друштва од кои најголем е ВВ
ТИКВЕШ АД Кавадарци.
Во овие неколку години постоење се немаат извршено спојувања,
окрупнувања, делења и слични процеси.

ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО
Основна дејност на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци е производство и промет на вино.
Основни производи/групи на производи (структура во %):
• производство на вино (85%),
• производство на ракии (10%)
• останати производи: сокови, дестилати, оцет и др. (5%)

Продажба по географски подрачја, држави (структура во %):
Географско подрачје

% од
продажбата

Домашен пазар
40%
Бивши ЈУ простори
20%
Европска заедница
30%
Останат пазар
(САД, Канада, Австралија, Бугарија и др.)
10%
---------------------------------------------------------------------------------Вкупно:
100%
Споредни дејности ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци нема.

УПРАВУВАЊЕ
Управувањето во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци е организирано според
двостепениот систем на управување. Статутот на друштвото е усогласен со Законот
за трговски друштва.
Управувањето во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци се остварува преку:
-

Собрание на акционери
Надзорен одбор
Управен одбор
Овие три органа се сосема раздвоени и членувањето во нив е во согласност
со позитивните законски прописи.

c Собранието на акционери е конституирано на 09.12.1998година. Го
сочинуваат 1530 акционери, поголемиот дел претставени преку 35
полномошници.
c Надзорниот одбор е составен од 3 члена кои се избрани на конститутивната
седница на акционерското собрание, со мнозинство гласови, со мандат од 4
години.
Членовите на Надзорниот Одбор од своите редови бираат претседател кој ги
води седниците на Надзорниот Одбор.

c Управниот одбор се состои од 7 члена избрани на 12.10.1998 год., со мандат од
4 години. Членовите на Управниот Одбор ги именува Надзорниот Одбор со
просто мнозинство.
Од редот на членовите на Управнот Одбор избран е претседател на Управен
Одбор кој согласно ЗТД е и генерален директор на Друштвото, а тоа е Јане
Глигоров. Останати членови на Управен Одбор се: Панчо Филипов, Јордан
Настов, Никола Данев, Антонио Коцевски, Павле Тодоровски и Живко
Јовановски.

ВРАБОТЕНИ
На 01.11.2002 год. Друштвото има 383 вработени. Квалификационата
структура на вработените во друштвото е следната :
Стручна подготовка

Број на
вработени

% на учество
во вк. број

-НСП

78

20%

-ССС

245

64%

-ВШС

23

6%

-ВСС

37

10%

-----------------------------------------------В к у п н о:

383

100%

ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Основната главнина на друштвото ја сочинуваат 206 500 акции , од кои:
-

191 541 се со право на глас во Собранието, право на исплата на дивиденда и
право на исплата на дел од ликвидациската , односно стечајната маса на
Друштвото,
400 обични акции резервирани за бившите сопсвеници без право на упавување,

-

14 559 приоритетни акции1 издадени на Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Република Македонија без право на глас.

СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА
Друштвото има 1530 акционери, со состојба 11.02.1999 година непроменета
до денес.
Структура на акционерскиот капитал
Акционери
Агенција за управување со
средства
Агенција за приватизација
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ
Менаџмент
Поранешни сопственици
Останати акционери
Вкупно:

Број на
акции

% во вкуп.
капитал

41 620
37 801

20,15
18,31

14 559
7,05
1 402
0,68
400
0,19
110 718
53,63
--------------------------------206 500
100,00

Останатите акционери поседуваат по мал број на акции кои во вкупната маса
учествуваат минимално.

ТРГУВАЊЕ СО АКЦИИТЕ
Со акциите на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци досега не се тргувало.

1

Soglasno Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital od 1993
(Sl.vesnik na RM br.38/9), na Fondot za PIOM mu pripa|aat 15% od op{testveniot kapital, koi vo
Fondot se vodat kako prioritetni akcii so pravo na fiksna dividenda od 2% godi{no.

ДИВИДЕНДА И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДА
Во последните 3 години нема исплата на дивиденда, а целокупната добивка е
распоредена во општ резервен фонд.

СУДСКИ ПОСТАПКИ
Друштвото не е вклучено во судски постапки кои во временски период од 12
месеци кој претходи на овој документ, може да има битно влијание врз
финансиската состојба на Друштвото, ниту постои основа за покренување на такви
постапки.

РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА НА ДРУШТВОТО
Друштвото е релативно добро опремено во делот на производниот процес, а
како план за во иднина е набавка на нова мала линија за флаширање и сонди, како
поголеми инвестициони зафати.
ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци пласира сопствени произвди на домашниот и
странскиот пазар, а како нов пазар се јавува во овој момент Босна и Херцеговина.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За потребите на овој проспект се презентираат ревидирани финансиски
извештаи за последните 3 години – Биланс на успех, Биланс на состојба, со
мислење на овластен ревизор.
Друштвото има сопственост на акции и удели во повеќе трговски друштва и
банки, но никаде тие не се од значителен или доминантен карактер.

NEZAVISNO REVIZORSKO MISLEWE
Do akcionerite i Upravniot odbor na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D.
Kavadarci
1. Izvr{ivme ekonomsko-finansiska revizija na finansiskite izve{tai na
"VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci so sostojba na den 31
dekemvri 1999 godina. Odgovornosta za ovie finansiski izve{tai e na
rakovodstvoto na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci. Na{ata
obvrska e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai bazirano na
na{eto ispituvawe.
2. Ekonomsko - finansiskata revizija ja izvr{ivme vo soglasnost so
Me|unarodnite Standardi za Revizija. Ovie standardi baraat nie da ja
planirame i izvr{uvame revizijata so cel da dobieme dovolno sigurnost deka
finansiskite izve{tai ne sodr`at materijalno zna~ajni gre{ki. Ekonomskofinansiskata revizija vklu~uva ispituvawe dokazi {to gi potkrepuvaat
iznosite i prilozite vo finansiskite izve{tai, vrz osnova na testirawe.
Ekonomsko-finansiskata revizija isto taka vklu~uva ocenka na koristenite
smetkovodstveni principi i zna~ajni procenki napraveni od rakovodstvoto,
kako i procenka na prezentacijata na finansiskite izve{tai. Nie veruvame
deka revizijata obezbeduva dovolna osnova za na{eto mislewe.
3. Pri formiraweto na na{eto mislewe nie isto taka ja ocenivme i adekvatnosta
na prika`uvaweto na informaciite vo finansiskite izve{tai.
4. Nie ne izvr{ivme ekonomsko-finansiska revizija na po~etnite salda na
smetkite. So ogled na toa {to ovie iznosi vleguvaat vo odreduvaweto na
rezultatite od raboteweto za godinata zavr{ena na den 31 dekemvri 1999
godina, nie ne mo`eme i ne izrazuvame mislewe za rezultatite od raboteweto i
za pari~niot tek za godinata zavr{ena na den 31 dekemvri 1999 godina.
5. Bidej}i bevme nazna~eni za revizori posle zavr{uvaweto na godinata, ne
prisustvuvavme na popisot na zalihite i postojanite sredstva na den 31
dekemvri 1999 godina. Spored toa, nie ne sme vo sostojba da izrazime mislewe
dali iznosot od 721.270.743 denari koj se odnesuva na zalihite i iznosot od
629.132.751 denari koj se odnesuva na postojanite sredstva prika`ani vo
Bilansot na sostojbata na den 31 dekemvri 1999 godina realno ja prika`uvaat
vrednosta na zalihite i postojanite sredstva na toj den.
6. Osven zabele{kite vo to~kite 4 i 5 pogore, spored na{e mislewe Bilansot na
sostojba realno i objektivno ja prika`uva finansiskata sostojba na
"VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci na den 31 dekemvri 1999
godina i e izgotven vo soglasnost so Zakonskite propisi vo Republika
Makedonija.
"INFOS D"
Skopje, 21.04.2000 godina

НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ
До акционерите и Управниот одбор на "ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ" А.Д.
Кавадарци
1. Izvr{ivme ekonomsko-finansiska revizija na finansiskite izve{tai na
"VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci so sostojba na den 31
dekemvri 2000 godina. Odgovornosta za ovie finansiski izve{tai e na
rakovodstvoto na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci. Na{ata
obvrska e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai bazirano na
na{eto ispituvawe.
2. Ekonomsko - finansiskata revizija ja izvr{ivme vo soglasnost so
Me|unarodnite Standardi za Revizija. Ovie standardi baraat nie da ja
planirame i izvr{uvame revizijata so cel da dobieme dovolno sigurnost deka
finansiskite izve{tai ne sodr`at materijalno zna~ajni gre{ki. Ekonomskofinansiskata revizija vklu~uva ispituvawe dokazi {to gi potkrepuvaat
iznosite i prilozite vo finansiskite izve{tai, vrz osnova na testirawe.
Ekonomsko-finansiskata revizija isto taka vklu~uva ocenka na koristenite
smetkovodstveni principi i zna~ajni procenki napraveni od rakovodstvoto,
kako i procenka na prezentacijata na finansiskite izve{tai. Nie veruvame
deka revizijata obezbeduva dovolna osnova za na{eto mislewe.
3. Pri formiraweto na na{eto mislewe nie isto taka ja ocenivme i adekvatnosta
na prika`uvaweto na informaciite vo finansiskite izve{tai.
4. Spored na{eto mislewe finansiskite izve{tai (Bilansot na sostojba i
Bilansot na uspeh) realno i objektivno ja prika`uvaat finansiskata sostojba
na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci na den 31 dekemvri 2000
godina i rezultatite od raboteweto za istata godina i se izgotveni vo
soglasnost so Zakonskite propisi vo Republika Makedonija.
Dru{tvo za revizija
"INFOS D" - Skopje
Skopje, 31.03.2001 godina

NEZAVISNO REVIZORSKO MISLEWE
Do akcionerite i Upravniot odbor na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D.
Kavadarci
1. Izvr{ivme ekonomsko-finansiska revizija na finansiskite izve{tai na
"VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci so sostojba na den 31
dekemvri 2001 godina. Odgovornosta za ovie finansiski izve{tai e na
rakovodstvoto na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci. Na{ata
obvrska e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai bazirano na
na{eto ispituvawe.
2. Ekonomsko - finansiskata revizija ja izvr{ivme vo soglasnost so
Me|unarodnite Standardi za Revizija. Ovie standardi baraat nie da ja
planirame i izvr{uvame revizijata so cel da dobieme dovolno sigurnost deka
finansiskite izve{tai ne sodr`at materijalno zna~ajni gre{ki. Ekonomskofinansiskata revizija vklu~uva ispituvawe dokazi {to gi potkrepuvaat
iznosite i prilozite vo finansiskite izve{tai, vrz osnova na testirawe.
Ekonomsko-finansiskata revizija isto taka vklu~uva ocenka na koristenite
smetkovodstveni principi i zna~ajni procenki napraveni od rakovodstvoto,
kako i procenka na prezentacijata na finansiskite izve{tai. Nie veruvame
deka revizijata obezbeduva dovolna osnova za na{eto mislewe.
3. Pri formiraweto na na{eto mislewe nie isto taka ja ocenivme i adekvatnosta
na prika`uvaweto na informaciite vo finansiskite izve{tai.
4. Spored na{eto mislewe finansiskite izve{tai (Bilansot na sostojba i
Bilansot na uspeh) realno i objektivno ja prika`uvaat finansiskata sostojba
na "VINARSKA VIZBA - TIKVE[" A.D. - Kavadarci na den 31 dekemvri 2001
godina i rezultatite od raboteweto za istata godina i se izgotveni vo
soglasnost so Zakonskite propisi vo Republika Makedonija.
Dru{tvo za revizija
"INFOS D" - Skopje
Skopje, 31.03.2002 godina

REVIDIRANI FINANSISKI IZVE[TAI
BILANS NA SOSTOJBA
na den 31 dekemvri 2001 godina
(Vo iljadi denari)
SREDSTVA
POSTOJANI SREDSTVA
Nematerijalni sredstva
Materijalni sredstva
Finansiski vlo`uvawa
VKUPNO POSTOJANI SREDSTVA
TEKOVNI SREDSTVA
Zalihi
Pobaruvawa po osnov na proda`ba
Ostanati pobaruvawa
Finansiski vlo`uvawa
Pari~ni sredstva
VKUPNO TEKOVNI SREDSTVA
A.V.R.
VKUPNA AKTIVA
KAPITAL I REZERVI
Zapi{an kapital
Rezervi
Akumulirana dobivka
Dobivka (Zaguba) za finansiskata godina
Prenesena zaguba
VKUPNO KAPITAL I REZERVI
OBVRSKI
DOLGORO^NI OBVRSKI
Dolgoro~ni krediti
Dolgoro~ni obvrski kon dobavuva~i
VKUPNO DOLGORO^NI OBVRSKI
TEKOVNI OBVRSKI
Kratkoro~ni krediti
Obvrski sprema dobavuva~i
Ostanati tekovni obvrski
Kratkoro~ni obvrski kon povrz. subjek.
Kratkoro~ni obvrski za avansi
Kratkoro~ni obvrski za danoci
Obvrski sprema vrabotenite

-

2001

2000

1999

638.335
12.656
650.991

651.672
11.855
663.527

227.716
387.182
14.235
629.133

936.060
188.143
8.030
19.189
1.151.422
9.093
1.811.506

914.833
164.726
5.568
19.915
1.105.042
2.798
1.771.367

721.271
147.818
12.361
3.048
47.968
932.466
3.920
1.565.519

553.232
99.201
10.650
2.227
665.310

553.232
83.990
10.650
12.429
660.301

553.232
22.053
10.650
15.665
601.600

9.996
9.996

15.769
258.148
273.917

24.799

792.640
299.800
12.900
3.113
10.450
17.297

785.824
15.934
19.957
13.662
1.772

767.243
82.578
15.995
18.909
5.490
31.786
-

24.799

VKUPNO TEKOVNI OBVRSKI
P.V.R.
VKUPNO OBVRSKI
VKUPNO OBVRSKI,KAPITAL
I REZERVI

1.136.200
1.146.196

837.149
1.111.066

1.811.506

1.771.367

922.001
17.119
963.919
1.565.519

BILANS NA USPEH
za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2001 godina

(Vo iljadi denari)

2001

2000

1999

Prihodi od proda`ba na u~inoci
Tro{oci na prodadeni u~inoci

1.101.532
(1.048.061)

1.029.731
(969.443)

1.333.990
(1.249.730)

BRUTO (ZAGUBA) / DOBIVKA

53.471

60.288

84.260

OSTANATI PRIHODI / (RASHODI)
Prihodi od kamati i kursni razliki
Rashodi od kamati i kursni razliki
Vonredni prihodi
Vonredni rashodi
Prihodi od vlo`uvawa

7.097
(55.805)
372
(-)
-

2.493
(49.271)
1.542
(563)
-

15.702
(78.746)
1.210
(275)
-

(ZAGUBA) / DOBIVKA PRED DANOCI
Danoci

5.135
1.973

14.489
2.060

22.151
3.721

NETO (ZAGUBA) / DOBIVKA

3.162

12.429

18.430

NEREVIDIRAN
BILANS NA USPEH
za periodot od 01.01 do 30.06. 2002 godina

(Vo iljadi denari)

2002

Prihodi od proda`ba na u~inoci
Tro{oci na prodadeni u~inoci

546.466
(539.813)

BRUTO (ZAGUBA) / DOBIVKA

42.753

OSTANATI PRIHODI / (RASHODI)
Prihodi od kamati i kursni razliki
Rashodi od kamati i kursni razliki
Vonredni prihodi
Vonredni rashodi
Prihodi od vlo`uvawa

3.528
(11.791)
223
(-)
-

(ZAGUBA) / DOBIVKA PRED DANOCI
Danoci

34.713
5.207

NETO (ZAGUBA) / DOBIVKA

29.506

