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ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА ОГРАНИЧЕНО УВЕРУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОГ
ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА НА СОБРАНИЕТО НА
АКЦИОНЕРИ ЗАКАЖАНО НА 04,05,2022 година на Akcionerskoto dru{tvo za

proizvodstvo na melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo
“@ITO POLOG” - Tetovo
До

Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na
melni~ki, pekarski i drugi
proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” - Tetovo
1.

Извештај на независниот ревизор за ограничено уверување

Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na melni~ki,
pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” - Tetovo
Ние бевме ангажирани од

за да извршиме Ангажман за ограничено уверување и да издадеме заклучок во врска со
Предлог Одлуката за одобрување на голема зделка на собранието на акционери закажано на
04,05,2022 година.
1.1.
Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на
Предлог одлуката за одобрување на голема зделка на собранието на акционери закажано
на 04,05,2022 година на “@ITO POLOG” AD - Tetovo.

“@ITO POLOG” AD - Tetovo го ангажира БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово за да
ја прегледа Предлог Одлуката за одобрување на голема зделка на собранието на акционери
закажано на 04,05,2022 година, која се однесува на реализација на голема зделка - Основање на
друштво со ограничена одговорност од страна на Жито Полог како единствен содружник и основач на
трговско друштво во Република Хрватска со основана главнина од 3.480.000 евра , кое друштво ќе се јави
како купувач на вкупно 25.067 акции издадени од Друштво за производство, услуги и промет со моторни
возила и резервни делови ТАКСИ – РЕМОНТ АД – Загреб, Република Хрватска ( или во оригинален назив
TAKSI –REMONT АД – Zagreb), со седиште на ул. Андреј Жаје бб – Загреб, ЕМБС( MBS) 080194094
и ЕДБ (OIB) 92071973018 , што претставувa 31,33% од основната главнина на Друштвото – издавач по
цена од 137,5 евра за една акција или со вкупна купопродажна цена за сите акции во износ од 3.480.000
евра.
Вредноста на зделката од член 1 од оваа одлука, односно вредноста на оснивачкиот влог за основање на
друштвото во Р.Хрватска изнесува 3.480.000 евра или во денарска противвредност пресметано по среден
курс на НБРСМ на денот на давањето на предлог одлуката изнесува 214.698.600 денари и претставува
33,78 % од книговодствената вредност на имотот на Жито Полог АД- Тетово определена врз основа на
ревидираните финансиски извештаи на друштвото од 2020 година, односно 39,96% последните
ревидирани финансиски извештаи на друштвото од 2021 година,

Овој ангажман врз основа на претходното претставува договорна ревизија согласно член 4 точка
3 од Законот за ревизија (“Службен весник на РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14,
145/15 , 192/15 и 23/16) каде што е наведено: “Договорна ревизија” е незадолжително
испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, и на
други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и
објавени во Република Severna Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или
уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со
прифатената и друга рамка за финансиско известување.
Временската точка за која се однесува оценката на извештајот е со 29,04,2022, а временскиот
период на кој се однесува е период до 31,12,2022 година.
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“@ITO POLOG” AD - Tetovo му го презентира на БЕНД ревизија и консалтинг ДОО
Тетово следното:
1. Тековна состојба за ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
2. Акционерска книга на ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
3. Статут на друштвото
4. Записници и донесени одлуки од собрание на акционери во текот на 2021,2022 година
5. Записници од Одбор на директори на кои е одлучувано за конкретната зделка , и за Г.с-ка и
ФИ за 2021 година
6. Писмо за намери во врска со зделката
7. Договор за купопродажба и пренос на акции
8. Предлог одлука во врска со зделката, заклучок произлезен од седницата на Одбор на
директори
9. Финансиски извештаи, годишна сметка и заклучен лист за 2019,2020 и 2021, на Жито Полог
АД
10. Преглед на актуелни членови на Одбор на директори на ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
11. Тековна состојба за ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб или соодветен документ согласно со
прописите на Република Хрватска од Судскиот Регистар и Регистарот на деловни субјекти
12. Акционерска книга на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб
13. Преглед на судски спорови на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб, Изјава за товари – потенцијални
обврски со Објаснување од ангажирани адвокати.
14. Извод од генерален и детален урбанистички план за катастарските парцели согласно со
Имотниот лист за катастарската општина 999901 Град Загреб.
15. Правен извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –REMONT d.d –
Zagreb изработен од ФИНКО ДООЕЛ Скопје
16. Извештај за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –REMONT АД – Zagreb изработен од
ФИНКО ДООЕЛ Скопје
17. Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно уредување, Изградба на градот,
Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република Хрватска.
18. Извештај за состојбата на друштвото во однос на правните прашањаTAKSI –REMONT АД – Zagreb
изработен од BATARELO DVOJKOVIC VUCHETICH LLP (BDV) Zagreb
19. Елаборат за проценка на земјиштето на TAKSI –REMONT АД – Zagreb изработен од SPILLER
FARMER Zagreb
20. Проценка на вредноста на TAKSI –REMONT АД – Zagreb од кој се купуваат акции изработен од
ALPHA CAPITALIS Zagreb

19. Опис на значајни судски спорови во врска со зделката
20. Јавен повик за свикување собрание
Сите овие податоци се дел од Економската анализа која e вклучена во Правен извештај за
длабинска анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –REMONT АД – Zagreb,
Извештајот за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –REMONT АД – Zagreb,
Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно уредување, Изградба на
градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република Хрватска и
Извештајот за проценка на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб, Извештајот за состојбата на друштвото во
однос на правните прашања TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Елаборатот за проценка на земјиштето на
TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Проценката на вредноста на TAKSI –REMONT АД – Zagreb друштвото од
кое се купуваат акции

Генерално ние не детектиравме значајни прашања во однос на методите за анализи и проценка
извршени од страна на ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово. Врз основа на добиените информации и
анализираните документи и Предлог Одлуката за одобрување на голема зделка на собранието
на акционери закажано на 04,05,2022 година предмет на одобрување можат да се сумираат
разгледаните прашања, според табелата подолу.
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Vrednost 2022
во МКД

Vrednost 2022
во ЕУР

%

214,698,600.00

3,480,000.00

100.00%

Vkupno
Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od
31.12.2021

214,698,600.00

3,480,000.00

100%

537,293,929.00

8,708,873.15

% od aktivata
Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od
31.12.2020

39.96%

39.96%

635,519,548.00

3,480,000.00

33.78%

33.78%

% od aktivata

Согласно со Предлог Одлуката за одобрување на голема зделка на собранието на акционери
закажано на 04,05,2022 година, која се однесува на реализација на голема зделка произлегува дека
истата се однесува на:
Основање на друштво со ограничена одговорност од страна на Жито Полог како единствен
содружник и основач на трговско друштво во Република Хрватска со основна главнина од
3.480.000 евра , кое друштво ќе се јави како купувач на вкупно 25.067 акции издадени од Друштво
за производство, услуги и промет со моторни возила и резервни делови ТАКСИ – РЕМОНТ АД –
Загреб, Република Хрватска ( или во оригинален назив TAKSI –REMONT АД – Zagreb), со
седиште на ул. Андреј Жаје бб – Загреб, ЕМБС( MBS) 080194094 и ЕДБ (OIB) 92071973018 ,
што претставувa 31,33% од основната главнина на Друштвото – издавач по цена од 137,5 евра за
една акција или со вкупна купопродажна цена за сите акции во износ од 3.480.000 евра, со цел

реализација на градба на објекти согласно со Генералниот и Деталниот урбанистички
план за катастарските парцели во сопственост на TAKSI –REMONT AD – Zagreb.
Нефинансиските информации како што се вкупниот амбиент и услови за работа во Република
Хрватска и Регионот во услови на пандемија со ковид 19 и воените дејствија во Украина со
оглед на можоста од брзи промени на карактеристиките и дефиницијата на условите за работа во
градежништвото, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при користење на
истите се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации,
даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на
вредноста на акциите на TAKSI –REMONT AD – Zagreb.
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1.2. Идентификација на критериумите според која е оценета предметната материја:
Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од Извештајот
и корисниците за кој е наменет Извештајот.

“@ITO POLOG” AD - Tetovo го ангажира БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово за да
ја прегледа Предлог Одлуката за одобрување на голема зделка на собранието на акционери
закажано на 04,05,2022 година, која се однесува на реализација на голема зделка - Основање на
друштво со ограничена одговорност од страна на Жито Полог како единствен содружник и основач на
трговско друштво во Република Хрватска со основана главнина од 3.480.000 евра , кое друштво ќе се јави
како купувач на вкупно 25.067 акции издадени од Друштво за производство, услуги и промет со моторни
возила и резервни делови ТАКСИ – РЕМОНТ АД – Загреб, Република Хрватска, со седиште на ул. Андреј
Жаје бб – Загреб, ЕМБС( MBS) 080194094 и ЕДБ (OIB) 92071973018 , што претставувa 31,33% од
основната главнина на Друштвото – издавач по цена од 137,5 евра за една акција или со вкупна
купопродажна цена за сите акции во износ од 3.480.000 евра.

Вредноста на една акција на TAKSI –REMONT d.d – Zagreb е утврдена врз основа на Правен
извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –REMONT d.d –
Zagreb, Извештајот за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –REMONT d.d –
Zagreb, Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно уредување,
Изградба на градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република
Хрватска и Извештајот за проценка на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб, Извештајот за состојбата на
друштвото во однос на правните прашањаTAKSI –REMONT АД – Zagreb, Елаборатот за проценка на
земјиштето на TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Проценката на вредноста на TAKSI –REMONT АД –
Zagreb
Согласно со гоенаведеното за конкретната зделка се употребени следните критериуми :
– Висина на трансакции
I „ЖИТО ПОЛОГ" АД Тетово
како основач на друштво и
купувач на акции

1. Основање на друштво со
ограничена одговорност
ВКУПНО

Vrednost 2022
во МКД

214,698,600.00
214,698,600.00

Kriterium

Karakteristiki

Ne povisoko od 31.33 %
од проценетата вредност
на друштвото TAKSI –
REMONT АД – Zagreb,
и moжnost za gradba
soglasno GUP I DUP

- Предмет на проценка на овластен
проценител во Република Хрватска на
земјиште и на друштвото,
Правен извештај за длабинска анализа врз
недвижниот имот во сопственост на
TAKSI –REMONT АД – Zagreb
- Извештајот за ограничена финансиска и
даночна анализа на TAKSI –REMONT АД
– Zagreb
Просторната анализа од страна на Градската
канцеларија за просторно уредување,
Изградба на градот, Градежништво и
комунални работи и промет на Град Загреб
Република Хрватска.
- Известување до Надзорниот одбор за
намераваната продажба на акциите и за
ставот на надзорниот одбор да ги извести
останатите акционери во рок од 60 дена,
- Останатите акционери имаат првенствено
право на купување на акциите во рок од 30
дена по добиеното известување.
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Критериумите, Обезбедената документација и Карактеристиките на зделката овозможуваат да се
оценат:
-

-

Релевантноста на истите и тоа дека Критериумот придонесува кон заклучоци кои
помагаат при донесување на одлуката
Комплетност на критериумите, документација и карактеристиките на зделката кои
помагаат за да се утврди дека не се испуштени релевантни фактори
Веродостојност на критериумите, документација и карактеристиките на зделката кои
овозможуваат разумна конзистентна оценка при слични околности
Неутралност на обезбедената документација која во однос на критериумите и
карактеристиките е обезбедена од трети страни независни лиценцирани проценители,
независно аналитичари и Градската канцеларија за просторно уредување за Изградба на
градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република
Хрватска.
Разбирливост на критериумите, документација и карактеристиките на зделката кои
овозможуваат да се оцени дека Заклучоците се јасни и не се подложни на значителни
различни толкувања.

За тестирање на трансакциите за основање на друштво и купување на 25,067 акции од TAKSI
–REMONT АД – Zagreb за да се исполнат условите за практична применливост и за да се
добијат како краен ефект соодветни резултати за усогласеноста на предвидената цена со цената
на трансакцијата во согласност со пазарните принципи користени се податоци врз основа на
Правен извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, Извештајот за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно
уредување, Изградба на градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб
Република Хрватска и Извештајот за проценка на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб, Извештајот за
состојбата на друштвото во однос на правните прашања TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Елаборатот за
проценка на земјиштето на TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Проценката на вредноста на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, и врз овие основи се применети следниве методи:

ОПИС НА МЕТОДОТ
1. Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Предлог Договор за
купување на акции.
2. Проценета вредност на друштвото
31.33 % од проценетата вредност на друштвото
3. Книговодствена вредност на друштвото
31.33 % од книговодствената вредност на друштвото
4. Проценета вредност на земјиште
31.33% од Проценета вредност на земјиште
5.Вредност според Корегирана сметководствена метода
31.33 % од корегирана книговодствената вредност на друштвото
Просечна вредност на друштвото според сите методи
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При изборот на соодветниот метод се користени следните карактеристики и критериуми:
Критериум

Карактеристика

1) Природа на трансакцијата

Се работи за вредност на една акција на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, утврдена врз основа на проценка
на овластен проценител во Република Хрватска

2) Достапност и сигурност на податоците за анализа

Податоците се достапни во деловните книги на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, Жито ПОлог АД Тетово,
Споредбени податоци за вредност на земјиште, стамбени и
деловни објекти во реонот на Населба Трешевка Загреб, Предмет на проценка на овластен проценител во Република
Хрватска на земјиште и на друштвото,
Правен извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот
во сопственост на TAKSI –REMONT АД – Zagreb
- Извештајот за ограничена финансиска и даночна анализа
на TAKSI –REMONT АД – Zagreb
- Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за
просторно уредување, Изградба на градот, Градежништво и
комунални работи и промет на Град Загреб Република
Хрватска.

3) Степен на споредливост меѓу трансакциите што
се вршат во однос на пазарните

Трансакциите се релативно споредливи , затоа што се работи
за Друштво кое во своја сопственост има земјиште градежни
објекти чија вредност е постојано во нагорна флуктуација со
оглед на локацијата и можностите за градба согласно со
постоечкиот ГУП у ДУП.

4) Соодветност на примена на финансиските
податоци

5) Природа и сигурност на претпоставките

Финансиските податоци за вредноста една акција, вредноста
на друштвото, земјиштето и објектите кои се во сопственост
на TAKSI –REMONT АД – Zagreb се дел од интерната
евиденција на TAKSI –REMONT АД – Zagreb,
- Споредбени податоци за вредност на земјиште, стамбени и
деловни објекти во реонот на Населба Трешевка Загреб,
- Проценка на овластен проценител во Република Хрватска
на земјиште и на друштвото
-Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за
просторно уредување, Изградба на градот, Градежништво и
комунални работи и промет на Град Загреб Република
Хрватска,
значи се работи за споредливи трансакции и се релевантни.
Сите претпоставки се релативно основани во зависност од
можностите за градба согласно со презентираната Просторна
анализа за КО Трешњевка, ГУП у ДУП, и податоците дека
вредноста на земјиштето и градежните објекти е во
постојана нагорна флуктуација со оглед на локацијата.
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1.3. При дефинирање на Предлог Одлуката за Голема зделка се користени анализи и
извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:
ОПИС НА МЕТОДОТ
1. Метода на вреднување на трошоци плус согласно со
Договор за купување на акции. Со ваквиот пристап е
добиена вредност од 3.480.000,00 евра.
2. Проценета вредност на друштвото
31.33 % од проценетата вредност на друштвото
3. Книговодствена вредност на друштвото
31.33 % од книговодствената вредност на друштвото
4. Проценета вредност на земјиште
31.33% од Проценета вредност на земјиште
5.Вредност според Корегирана сметководствена метода
31.33 % од корегирана книговодствената вредност на
друштвото
Просечна вредност на друштвото според сите методи

Во ЕУР
3,480,000.00

214,698,600.00

13,552,790.55
4,246,089.28
2,540,700.57
796,001.49
14,251,000.00
4,464,838.30
14,688,664.36

848,770,613.85
265,919,833.32
156,748,521.42
49,109,311.76
892,497,377.00
279,619,428.21
919,906,982.56

4,601,958.54

288,206,857.64

3,517,777.52

220.307.852.90

Во ЕУР
РАЗЛИКА на просечната вредност на зделката по сите методи во
однос на утврдената вредност на зделката по одлука
MATERIJALNOST

Во МКД

Во МКД

37,777.52

5,609,252.90

185,600.00

11,450,592.00

Со оглед на тоа како критериум е утврдена вредност на зделката не поголема од проценетата
вредност на Друштвото TAKSI –REMONT АД – Zagreb, вредноста на зделката го задоволува
поставениот критериум, односно да не е повисока од проценетата вредност врз основа на
споредливи продажби на соодветната локација и предвидената дејност на друштвото изнесува.
Проценетата вредност на друштвото TAKSI –REMONT АД – Zagreb изнесува 13,552,79,55
евра а 31,33% од вредноста на друштвото изнесува 4,464,838,30 евра што значи дека вредноста
на зделката не е поголема од 31,33% од вредноста на друштвото.
За вредноста на акциите на TAKSI –REMONT АД – Zagreb е утврден критериум не повисоко
од изведената проценета вредност на една акција на друштвото според извештајот за извршена
проценка на пазарната вредност на друштвото. Изведената проценета вредност на една акција на
друштвото изнесува 169,41 евро по акција а вредноста на акцијата според Одлуката за голема
зделка изнесува 137,50 евра што значи дека го задоволува предвидениот критериум.
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1.4.
Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се
влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и нивото на
опременост, ефективност на интерните контроли и слично.
Nefinansiskite informacii koi se vklu~eni vo predlog odlukata kako {to e
definirawe na sostojbata na sopstvenosta na datumot na izve{tajot, procedurata za
dobivawe na odobrenie za gradba,
procentualnata iskoristenost na prostorot,
pretpostavkite na koi se odreduva utvrduvawe na pazarnata vrednost na акциите vo
dadenata ponuda, se predmet na pogolemi inherentni ograni~uvawa otkolku
finansiskite и informacii, davaat pove}e kvalitativni karakteristiki na ovaa
postapka i metodite za utvrduvawe na vrednosta na зделката и акциите.
Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но
прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може
да влијае на споредливоста.
Флуктуација на цената на земјиштето и градежните објекти како и цената на чинење за
изградба на деловни и стамбени објекти по месеци и квартали во 2021 и 2022 година.
1.5. Odgovornost na menaxmentot
Менаџментот на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na melni~ki, pekarski i drugi
proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” - Tetovo e odgovorен za
podgotovka na Предлог Одлуката за голема зделка за годишното собрание на акционери на
04,05,2022 година.
Odgovornosta vklu~uva i selekcija i primena na soodvetnite metodi i kriteriumi za
podgotovka na Предлог Одлуката за голема зделка за годишното собрание на акционери на
04,05,2022 година i upotreba na pretpostavkite i procenkite na individualnata
odr`livost na zaklu~ocite vo ramki na dadenite okolnosti. Odgovornosta vklu~uva i
dizajnirawe i implementacija na sistemi i procesi relevantni za podgotovka na Предлог
Одлуката за голема зделка за годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година.
1.6.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок
врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки.
Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000
врз основа на добиените податоци до 29,04,2022 година. Овој стандард бара од нас да ги
исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за ограничено
уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за
ангажманот за ограничено уверување за тоа дали во Предлог Одлуката за голема делка за
годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година на Akcionerskoto dru{tvo za
proizvodstvo na melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo
“@ITO POLOG” - Tetovo забележавме нешто што причинува да не веруваме дека тврдењето
на одговорната страна дека Вредноста за Основање на друштво со ограничена одговорност од
страна на Жито Полог како единствен содружник и основач на трговско друштво во Република
Хрватска со основана главнина од 3.480.000 евра , кое друштво ќе се јави како купувач на
вкупно 25.067 акции издадени од Друштво за производство, услуги и промет со моторни возила
и резервни делови ТАКСИ – РЕМОНТ АД – Загреб, Република Хрватска ( или во оригинален
назив TAKSI –REMONT АД – Zagreb), со седиште на ул. Андреј Жаје бб – Загреб, ЕМБС(
MBS) 080194094 и ЕДБ (OIB) 92071973018 , што претставувa 31,33% од основната главнина
на Друштвото – издавач по цена од 137,5 евра за една акција или со вкупна купопродажна цена
за сите акции во износ од 3.480.000 евра не се во согласност со утврдените критериуми за
одредување на вредноста на зделката.
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Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на органите на акционерите и органите на
надзор на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na melni~ki, pekarski i drugi
proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” - Tetovo да ја оценат валидноста
на Предлог Одлуката за голема зделка за годишното собрание на акционери на 04,05,2022
година врз основа на тврдењата на одговорната страна.
Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со
определените критериуми и карактеристики на Предлог Одлуката за голема зделка за годишното
собрание на акционери на 04,05,2022 година. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност
кон никој друг освен кон акционерите на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na
melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” Tetovo на начин како што е опишано во писмото за ангажирање.
1.7.

Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ
3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои
се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување,
Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за голема зделка за годишното
собрание на акционери на 04,05,2022 година на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na
melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” Tetovo и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.
1.8.
Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за
утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа
Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги
спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:
-

Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за
голема зделка за годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година.
Интервју на одговорните лица за одредени делови на Предлог Одлуката за голема зделка
за годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година.
Увид во Тековна состојба за ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
Увид во Акционерска книга на ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово
Увид во Статут на друштвото
Увид во Записници и донесени одлуки од собрание на акционери во текот на 2021,2022
година
Увид во Записници од Одбор на директори на кои е одлучувано за конкретната зделка ,
и за Г.с-ка и ФИ за 2021 година
Увид во Писмо за намери во врска со зделката
Увид во Договор за купопродажба и пренос на акции
Увид во Предлог одлука во врска со зделката, заклучок произлезен од седницата на
Одбор на директори
Увид Финансиски извештаи, годишна сметка и заклучен лист за 2019,2020 и 2021, на
Жито Полог АД
Увид во Преглед на актуелни членови на Одбор на директори на ЖИТО ПОЛОГ АД
Тетово
Увид во Тековна состојба за ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб или соодветен документ
согласно со прописите на Република Хрватска од Судскиот Регистар и Регостарот на
деловни субјекти
Увид во Акционерска книга од регистарот на акции во Република Хрватска
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Увид во Преглед на судски спорови на ТАКСИ РЕМОНТ АД Загреб, Изјава за товари –
потенцијални обврски со Објаснување од ангажирани адвокати.
Увид во Извод од генерален и детален урбанистички план за катастарските парцели
согласно со Имотниот лист за катастарската општин 999901 Град Загреб.
Разледување и анализа на Правен извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот во
сопственост на TAKSI –REMONT АД – Zagreb изработен од ФИНКО ДООЕЛ Скопје
Разгледување и анализа на Извештај за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb изработен од ФИНКО ДООЕЛ Скопје
Увид во Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно уредување,
Изградба на градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република
Хрватска.
Разгледување и анализа на Извештај за состојбата на друштвото во однос на правните
прашањаTAKSI –REMONT АД – Zagreb изработен од BATARELO DVOJKOVIC VUCHETICH
LLP (BDV) Zagreb
Разгледување и анализа на Елаборат за проценка на земјиштето на TAKSI –REMONT АД – Zagreb
изработен од SPILLER FARMER Zagreb
Разгледување и анализа на Проценка на вредноста на TAKSI –REMONT АД – Zagreb од кој се
купуваат акции изработен од ALPHA CAPITALIS Zagreb
Увид во опис на Опис на значајни судски спорови во врска со зделката

Комуникација со дел од акционерите по електронска пошта во периодот од 20 до
26,04,2022
Увид во Јавен повик за свикување собрание

1.9.Изјава за независност и компетентност
Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните
сметководители.
Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за
уверување 3000.
1.10.Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот
Специфични ограничувања кои влијаеле на формирање на заклучокот се следни.
- Овој извештај е подготвен врз основа на Предлог Одлуката за голема зделка за годишното
собрание на акционери на 04,05,2022 година на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na
melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” –
Tetovo, Проценка на овластен проценител во Република Хрватска на земјиште и на друштвото,
Правен извештај за длабинска анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, Извештајот за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно
уредување, Изградба на градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб
Република Хрватска,
- Обврската за Известување до Надзорниот одбор за намераваната продажба на акциите и за
ставот на надзорниот одбор да ги извести останатите акционери во рок од 60 дена,
- Одредбата дека Останатите акционери имаат првенствено право на купување на акциите во рок
од 30 дена по добиеното известување до датата на доставување на овие документи.
- БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово ги коментира Предлог Одлуката за голема зделка за
годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година и доставената документација во врска
со истата , со претпоставка дека презентираните информации се вистинити и точни за што
одговорноста ја сноси менаџментот на друштвото.
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- БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово не изврши независна ревизија на TAKSI –
REMONT АД – Zagreb, и доставената документација во однос на одлуката со цел да ги
потврди точните бројки и да потврди дали износите презентирани во Проценка на овластен
проценител во Република Хрватска на земјиште и на друштвото, Правен извештај за длабинска
анализа врз недвижниот имот во сопственост на TAKSI –REMONT АД – Zagreb, Извештајот
за ограничена финансиска и даночна анализа на TAKSI –REMONT АД – Zagreb,
Просторната анализа од страна на Градската канцеларија за просторно уредување, Изградба на
градот, Градежништво и комунални работи и промет на Град Загреб Република Хрватска се
точни во секој од овие документи.
- Но сепак, врз основа на интерпретацијата на правилата за Ангажман за ограничено уверување и
најдобрите практики ние не забележавме ништо што причинува да веруваме дека тврдењето на
одговорната страна дека вредноста за основање на друштво и купување на 31,33 % од акциите на
Такси Ремонт АД Загреб не е во рамки на утврдените критериуми за одредување на вредноста
на зделката.
1.11. Фактори на ризик
Врз основа на извршените процедури при ангажман за ограничено уверување, во однос на
Предлог Одлуката за голема зделка за годишното собрание на акционери на 04,05,2022 година
на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i
promet na malo i golemo “@ITO POLOG” ние ги забележавме следните ризик фактори при
реализација на оваа зделка.
-

Непостоење на перфектен пазар за земјиште и градежни објекти и друштва од соодветен
вид.

-

Флуктуација на цените на земјиште, градежни објекти во регионот и Храватска

-

Одложниот услов - Обврската за Известување до Надзорниот одбор за намераваната
продажба на акциите и за ставот на надзорниот одбор да ги извести останатите
акционери во рок од 60 дена, и Одредбата дека Останатите акционери имаат
првенствено право на купување на акциите во рок од 30 дена по добиеното известување
до датата на доставување на овие документи

-

Неревидирани финансиски извештаи на TAKSI –REMONT АД – Zagreb

-

Сложени процедури за добивање на одобрение за градба

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за
да обезбедат основа за нашиот заклучок.
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Заклучок

Основа за заклучок со резерва
Do zavr{uvawe na ovoj izve{taj ne ni be{e prezentiran dokaz vo odnos na fazata vo koja se nao|a
postapkata za dobivawe na odobrenie za gradba i izvesnosta za razre{uvawe na ova pra{awe vo
kratok rok. Како што е наведено во точка 1,11 од овој извештај не ни беше презентиран доказ во

однос на Одложниот услов - Обврската за Известување до Надзорниот одбор за намераваната
продажба на акциите и за ставот на надзорниот одбор да ги извести останатите акционери во рок
од 60 дена, и дали нокој од акционерите во TAKSI –REMONT АД – Zagreb би ја користел
Одредбата дека Останатите акционери имаат првенствено право на купување на акциите во рок
од 30 дена по добиеното известување до датата на доставување на овие документи, и податокот
дека финансиски извештаи на TAKSI –REMONT АД – Zagreb не се ревидирани од овластен
ревизор.
Заклучок со резерва
,,Врз основа на нашата работа опишана во овој извештај, освен за ефектите за изнесеното
во Основа за заклучок со резерва не забележавме ништо што причинува да веруваме дека
тврдењето на одговорната страна дека Предлог Одлуката за голема зделка за годишното
собрание на акционери на 04,05,2022 година на Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo na
melni~ki, pekarski i drugi proizvodi i promet na malo i golemo “@ITO POLOG” Tetovo е во согласност со определените критериуми за реализација на големата зделка од сите
материјални аспекти врз основа на критериумите презентирани во точка 1,2 од овој извештај не
е објективно искажано.
Naglasuvawe na pra{awe
Nie obrnuvame vnimanie na to~ka 1.1. od ovoj izve{taj, Predmet na Големата zdelka. Spored
sodr`inata ovaa Голема zdelka pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno povrzani idni
zdelki. Sakame da Vi obrneme vnimanie deka ovaa zdelka sodr`i idni finansiski informacii
predvideni so Предлог одлуката за голема зделка, bez da go menuvame zaklu~okot.

Тетово 29,04,2022
Тетово
ОР Душко Апостоловски
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