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ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА
ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА ПО МОДЕЛОТ ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ ПО ОДУ БР. 57/2022
согласно со член 525 од Законот за трговските друштва.

До раководството на :
ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово

Овој извештај е составен во согласност со условите на писмото за ангажрање од 11,04,2022
година во врска со Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на
стоки и услуги на големо и мало Тетово, подготвен во согласност со член 517 точка 3 и член 521
од ЗТД со состојба на 31.12,2021 година, донесен во форма на Нотарски акт под ОДУ бр.
57/2022 од 18,02,2022 од нотар Нита Џафери - Исени од Тетово.
Предмет на ангажманот и утврдување на критериуми
Во согласност со писмото за ангажирање од 11,04,2022 година , ние го извршивме овој
ангажман за разумно уверување договорен со Вас, во врска со Планот за поделба на
ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово

донесен во форма на Нотарски акт под ОДУ бр. 57/2022 од 18,02,2022 од нотар Нита Џафери Исени од Тетово, согласно со член 517 точка 3 и член 521 од Законот на трговските друштва
(ЗТД) со состојба на 31,12,2021 година, и утврдените критериуми во член 525 од Законот за
трговските друштва на Република Северна Македонија.
Одговорност на менаџментот
Менаџментот на Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово е
одговорен за исполнетост на критериумите согласно со Законот за трговските друштва.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да го извршиме ангажманот во согласност со Меѓународниот стандард за
уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 06,05,2022 година. Овој стандард бара
од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за
разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок
за ангажманот за уверување за тоа дали Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско
друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово , подготвен во согласно со член
517 точка 3 од ЗТД со состојба 31,12,2021, во сите материјални аспекти е во согласност со
одредбите на Законот за трговските друштва.
Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на имателите на акции на ИНТЕРПРОМЕТ
Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово , да ја оценат
валидноста на Планот за поделба заверен под ОДУ бр. 57/2022 од 18,02,2022 од нотар Нита
Џафери - Исени од Тетово.
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ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА
ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА ПО МОДЕЛОТ ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ ПО ОДУ БР. 57/2022
согласно со член 525 од Законот за трговските друштва. - продолжение
Резиме на извршената работа

Постапките кои се детално опишани во наредните пасуси имаат за цел исклучиво да Ви
помогнат во оценката на усогласеноста на Планот за поделба под ОДУ бр. 57/2022 од
18,02,2022 од нотар Нита Џафери - Исени од Тетово на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово со одредбите на Законот за трговските
друштва за Собранието на акционери за одлучување на акционерите за потврдување на
Планот за поделба ОДУ бр. 57/2022 и како прилог кон пријавата за упис на поделбата согласно
со член 536 од Законот за трговските друштва.
Постапките кои ги спроведовме се како што следат:
1. Стекнување на разбирање на процесот на поделба и целите кои сакаат да се постигнат
со оваа трансакција.
2. Разговор со одговорните лица кои се задолжени за составување на Планот за поделба,
3. Споредување на информациите прикажани во Планот за поделба со податоците од
годишните сметки, податоците од Централниот регистар на Република Северна
Македонија и известувањето за поделбата.
4. Стекнување на разбирање за :
- Кој метод, односно кои методи биле употребени за да се процени
предложениот индекс на размена и кој метод е примарен;
- Каков сооднос на размена би настанал со употреба на различни методи и
која е релативната важност на секој од методите којшто се користени при
утврдување на индексот на размената;
- Дали користениот метод, односно методи се соодветни за размената.
5. Го обезбедивме Билансот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово, со состојба на ден 31 Декември 2021
година подготвен во согласност со сметководствените стандарди прифатени во
Република Северна Македонија и истиот го споредивме со Планот за поделба ОДУ бр.
57/2022 од 18,02,2022 година со состојба 31,12,2021 година.
ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало
Тетово (Друштво што се дели по моделот со издвојување со основање ) со поделба дел
од свој имот и обврски ги пренесува на едно новоосновано друштво и тоа Друштво за
производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово со состојба на денот

определен со Планот за поделба и при што друштвото не престанува односно
продолжува со своето работење.
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ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА
ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА ПО МОДЕЛОТ ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ ПО ОДУ БР. 57/2022
согласно со член 525 од Законот за трговските друштва. - продолжение
6. Ги споредивме податоците од Билансот на состојба за поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ
Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (Друштво
што се дели) при што дел од средствата и обврските ги пренесува на едно
новоосновано друштво и тоа Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП
ДОО Тетово, со состојба на ден 31 Декември 2021 година подготвен во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија со истите
наведени во предложените почетни биланси на друштвата кои произлегуваат од
поделбата согласно со член 517 точка 3 од ЗТД подготвени во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.
7. Од раководството на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги
на големо и мало Тетово (Друштво што се дели) го добивме и испитавме прегледот,
односно Изјавата за известувањата на доверителите чии побарувања надминуваат
десет илјади евра во денарска противвредност во согласност со член 523 од ЗТД.
8.

Од раководството на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на
големо и мало Тетово (Друштво што се дели) ја добивме акционерската книга и

предложената книга на удели, користени во постапка на поделба по Планот за
поделба ОДУ бр. 57/2022 и го испитавме предложениот индекс на размена на акциите
на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало
Тетово (Друштво што се дели) соглас но со член 517 точка 3 од ЗТД.
Спроведните постапки се опишани во прилог кон овој Извештај.
Природата и обемот на нашите постапки се утврдени на основа на нашата проценка на ризик и
нашето стручно расудување за да стекнеме разумно уверување.
Ние сме уверени дека прибавените докази се достатни и обезбедуваат соодветна основа за
изразување на нашиот заклучок (нашето мислење).
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согласно со член 525 од Законот за трговските друштва. - продолжение
Заклучок за изразување на разумно уверување
Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно
уверување како што е опишано погоре, во однос на Планот за поделба донесен во форма на
нотарски акт под ОДУ бр. 57/2022 кај нотар Нита Џафери - Исени од Тетово подготвен
согласно со ЗТД на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо
и мало Тетово (Друштво што се дели, кој е предмет на потврдување на собранието на
акционери, базиран на тврдењето на одговорната страна, е објективен во сите материјални
аспекти и е во согласност со критериумите на Законот за трговските друштва.
Инхерентни ограничувања
Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на фактот дека овој извештај
за разумно уверување, и неговата намена, ниту Заклучокот за разумно уверување, не
претставува правно мислење во согласност со Законот за трговските друштва или други
законски прописи.

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. Нашиот
извештај е наменет единствено за Собранието на акционери за одлучување на акционерите за
потврдување на Планот за поделба ОДУ бр. 57/2022 и како прилог кон пријавата за упис на
поделбата согласно со член 536 точка 5 од ЗТД по однос на точка од дневниот ред од
Собранието на акционери за потврдување на Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ
Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (Друштво што се
дели со издвојување со основање ) кое со поделба, дел од свој имот и обврски ги пренесува
на едно новоосновано друштво, Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО
Тетово со состојба на денот определен со Планот за поделба при што друштвото не престанува
односно продолжува со своето работење, и не се однесува на работењето на Друштвото како
целина.
Тетово 06,05,2022
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување:
1. Врз основа на постапките спроведени во точка 5 од Резимето за извршената работа
во Извештајот за разумно уверување, утврдивме дека Билансот на состојба на поделба
на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало
Тетово (Друштво што се дели со издвојување со основање) кое со поделба, дел од
свој имот и обврски ги пренесува на едно новоосновани друштво и тоа Друштво за
производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово со состојба на денот
определен со Планот за поделба при што друштвото не престанува односно
продолжува со своето работење, со состојба на ден 31,12,2021 година е подготвен во
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија, одговара на податоците кои се земени како основа при подготовка на
Планот за поделба ОДУ бр. 57/2022.
2. Врз основа на постапките спроведени во точка 6 од Резимето за извршената работа
во Извештајот за разумно уверување, утврдивме дека податоците од Извештајот за
финансиска состојба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и
услуги на големо и мало Тетово на ден 31,12,2021 година подготвен во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија,
одговараат на истите наведени во Билансот на поделба на подготвен во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кое со
поделба, дел од свој имот и обврски ги пренесува на едно новоосновано друштво и
тоа Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово .
Известувања на доверителите:
3. Врз основа на постапките спроведени во точка 7 од Резимето за извршената работа
во Извештајот за разумно уверување, утврдивме дека прегледот на доверители чии
побарувања надминуваат десет илјади евра во денарска противвредност е во
согласност со член 523 од ЗТД, износите на обврски одговараат на состојбата на
сметководствената евиденција на овие обврски на ден 31,12,2021 година. Според
податоците на сметководствената евиденција и Изјавата на менаџментот на друштвото
на 31,12,2021 година, друштвото нема обврски кои надминуваат десет илјади евра во
денарска противвредност
4, Врз основа на постапките во точка 8 од Резимето за извршената работа во
Извештајот за разумно уверување, од раководството на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско
друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели) ја
добивме акционерската книга врз основа на која е изготвен Планот за поделба и го
испитавме предложениот индекс на размена на акциите и предложената книга на
акции на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и
мало Тетово и предложената книга на удели на новооснованото друштво и тоа
Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово по извршената
поделба согласно со член 517 точка 3 од ЗТД.
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
При размената е употребен методот на зачувување на номиналната вредност на акциите
според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност
на Република Северна Македонија во однос 1:1 од Основната главнина на ИНТЕРПРОМЕТ
Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што
се дели), според книгата на акции на 31,12,2021 година според која структурата е следна :
За обични акции:
АКЦИОНЕРСКА КНИГА НА ДЕН 31.12.2021 ГОДИНА
ИСИН:
Назив на емисијата:

MKINPR101017
ИНТЕРПРОМЕТ ОБИЧНИ

Издавач:

ИНТЕРПРОМЕТ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И
МАЛО

ИБ на правно лице:
Вид:
Номинална вредност по ХВ:
Вкупен број на ХВ:
Вкупен номинален капитал:
Број на гласови:
Состојба:
Број на иматели:
Број на сопственички позиции:

04057783
Обични акции
53.17 ЕУР
66.973
3.560.954,41 ЕУР
66.973
Активен
132
132

Како и за Приоритетни кумулативни акции
АКЦИОНЕРСКА КНИГА НА ДЕН 31.12.2021 ГОДИНА
ИСИН:
Назив на емисијата:
Издавач:
ИБ на правно лице:
Вид:
Номинална вредност по ХВ:
Вкупен број на ХВ:
Вкупен номинален капитал:
Број на гласови:
Состојба:
Број на иматели:
Број на сопственички
позиции:

MKINPR110018
ИНТЕРПРОМЕТ ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОРАНЕШНИ
СОПСТВЕНИЦИ
ИНТЕРПРОМЕТ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
04057783
Приоритетни кумулативни акции
53.17 ЕУР
341
18.130,97 ЕУР
341
Активен
1
1

Извештај за Planot za podelba na Интерпормет АД Тетово

Страна 7 од 14

BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO - TETOVO
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово

тел. 044 330 800

www.bend.com.mk ; revizija@bend.com.mk ; bendcons@t.mk

Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
Ние од страна на раководството на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на
стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели), ја добивме листата на
акционери на кои им се испратени известувања во врска со донесениот План за Поделба
во однос на произнесување Во согласност со членот 16, 17 и 18 од Планот за поделба, се
известени дека како субјект кој управува со гореспоменатите акции, во рамките на
постапката за поделба, имаат право да се произнесат:
1. Дека за сите или дел од предметните акции можат да бараат да биде издаден удел
во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО
Тетово, и по потреба, да се исплати разлика во пари чијшто износ не може да
надмине 10% од номиналниот износ на примените удели или
2. Дека не сакаат за предметните акции да биде издаден удел во новооснованото
друштво, и воедно бараат од ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на
стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели) да ги откупи акциите
според понудената цена утврдена во Планот за поделба.
Како и за тоа дека Доколку не се произнесат на еден од начините определени во точка 1
или 2 погоре, сите акции во Друштвото со кои управувате и понатаму ќе останат запишани
во акционерската книга на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, без промени.
До денот на заклучување на овој извештај до нас е доставена една изјава од акционер
доставена до Нотар Нита Џафери-Исени од Тетово кој се изјаснил дека за 16359 обични
акции сака да преземе удел во новооснованото Друштво за производство, трговија и
услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово.
Исто така до денот на заклучување на овој извештај е добиена изјава од еден акционер кој
поседува 73 обични акции, со барање ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на
стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели) да му ги откупи акциите кои
ги поседува друштвото согласно со член 14 точка 3 од Планот за поделба.
Доколку до денот определен во доставените Известувања до акционерите односно до 15
дена до одржување на собранието на акционери за потврдување на планот на поделба до
нас бидат доставени дополнителни изјави на акционери ние согласно со стандардите за
ревизија ќе извршиме Промена на нашиот Извештај Согласно со Меѓународен стандард за
ревизија 560 Последователни настани .
Според ваквата состојба Акционерската книга на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели) и Книгата на
удели на Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово ќе бидат
следни:
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
АКЦИОНЕРСКА КНИГА ПО ИЗВРШЕНАТА СТАТУСНА ПРОМЕНА НА
АД ИНТЕРПРОМЕТ ТЕТОВО
ИСИН:
Назив на емисијата:

MKINPR101017
ИНТЕРПРОМЕТ ОБИЧНИ

Издавач:

ИНТЕРПРОМЕТ АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ
И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО

ИБ на правно лице:
Вид:
Номинална вредност по ХВ:
Вкупен број на ХВ:
Вкупен номинален капитал:
Број на гласови:
Состојба:
Број на иматели:
Број на сопственички позиции:

04057783
Обични акции
53.17 ЕУР
50614
2.691.146,38 ЕУР
50614
Активен
131
131

АКЦИОНЕРСКА КНИГА ПО ИЗВРШЕНАТА СТАТУСНА ПРОМЕНА НА АД
ИНТЕРПРОМЕТ ТЕТОВО
ИСИН:

MKINPR110018

Назив на емисијата:
Издавач:
ИБ на правно лице:
Вид:
Номинална вредност по ХВ:
Вкупен број на ХВ:
Вкупен номинален капитал:
Број на гласови:
Состојба:
Број на иматели:
Број на сопственички
позиции:

ИНТЕРПРОМЕТ ПРИОРИТЕТНИ ЗА
ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ
ИНТЕРПРОМЕТ АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И
УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
04057783
Приоритетни кумулативни акции
53.17 ЕУР
341
18.130,97 ЕУР
341
Активен
1
1
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
КНИГА НА УДЕЛИ НА КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово ПО ИЗВРШЕНАТА
СТАТУСНА ПРОМЕНА НА АД ИНТЕРПРОМЕТ ТЕТОВО

Издавач:
Вид:

КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово ОБИЧНИ
УДЕЛИ
ОБИЧНИ УДЕЛИ

Број на удели
Вкупен номинален капитал
16,359 акции конвертирани во
удел во вредност од 53,17
евра за една акција:
Број на гласови:

1

Број на иматели:
Број на сопственички
позиции:

1

869.808,00 ЕВРА
1

1

Предлог Акционерската книга по донесување на решение за упис на поделбата во
Централниот регистар на Република Северна Македонија и Предлог книгата на удели се
во прилог на овој извештај.
Според наше мислење ваквиот индекс на размена на уделите е праведен и разумен.
Поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и
мало Тетово (друштво што се дели) се спроведува од деловни и организациски причини.
Поделбата има за цел да им се даде можност на постојните акционери во друштвото да
преземат удел во новооснованото друштво во согласност со условите определени со овој
План за поделба, а во насока на подинамичен развој на двете друштва и поголема
независност на акционерите и деловните потфати. Со постоењето на две посебни правни
лица со помал капитал и обврски, ќе се овозможи поефикасно работење, поголема
флексибилност на друштвата, и полесно прилагодување кон променливите пазарни услови,
а со крајна цел остварување на подобри финансиски резултати на секој од субјектите.
Заради претходното е птифатена можноста продолжување на деловниот потфат, односно
дека со моделот за поделба Издвојување со основање секој акцинер во ИНТЕРПРОМЕТ
Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (друштво што
се дели) ќе продолжи да ги остварува своите права со релативно зголемен процент на
учество во основната главнина на друштвото.

Втората користена метода како основа за Индекси за поделба е методата на
книговодствена вредност на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и
услуги на големо и мало Тетово (Друштвото што се дели) со основање на едно
новоосновано друштво при што Друштвото што се дели ќе продолжи да работи и
претставува реална основа за определување на индексите на поделба. Според оваа
метода од раководството се определени следниве:
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
ИНДЕКСИ НА ПОДЕЛБА

ОПИС

ИНТЕРПРОМЕТ
АД Тетово

КЕРРА
ГРОУП ДОО
Тетово.

ИНТЕРПРОМЕТ
АД Тетово по
поделба

1

2

3

4

% на учество во капиталот

100.00%

23.03%

76.97%

% на учество во капитал и резерви

100.00%

16.18%

83.82%

0.00%
% на учество во основни средства

100.00%

17.21%

82.79%

% на учество во побарувања и парични средства

100.00%

12.09%

87.91%
0.00%

% на учество во залихи

0.00%

0.00%

0.00%

% на учество во обврски

100.00%

0.00%

100.00%

Актива

100.00%

15.96%

84.04%

Пасива

100.00%

15.96%

84.04%

Вкупен пондериран процент на учество

100.00%

14.35%

85.65%

При утврдување на индексите на поделба менаџментот разгледувал можост за примена и
на други методи како што се Метода на капитализација на заработувачката, Метода на
дисконтиран готовински тек и сл.
Овие методи се отфрлени од следните причини:
- Не постојат доволно податоци и основи во услови на функционирање
како две независни целини на Друштвото што се дели за примена на
овие методи. Можните грешки во оваа насока објективно би ја
намалила точноста на утврдување на индексот на размена.
- Недоволните податоци и релативност на претпоставките не можат
соодветно да ја искажат тенденцијата на резултатите на новите
друштва, како и резултатите на промените во управувањето.
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Спроведени постапки за изразување на заклучок за разумно уверување - продолжение:
Според изнесеното:
1,Номиналната вредност на една акција на на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово (Друштвото што се дели) изнесува 53,17
евра.
2, Проценетата вредност на една акција, која е еднаква на нејзината книговодствена
вредност, со состојба на ден 31,12,2021 година, изнесува 33 евра,
3, Вредноста на акцијата согласно со последното тргување на Македонската берза за
хартии од вредност изнесува 4,500 денари односно 73 евра и тоа ќе биде понудена цена за
акциите на акционерите кои ќе се изјаснат дека не сакаат да преземат удел или акции по
извршената статусна промена
Бројот на акции кој се разменува за удели во новооснованото друштво изнесува 16,359
акции со номинална вредност од 53,17.
Новооснованото друштво, согласно ЗТД е солидарен должник на доверителите на друштвото
што се дели.
Правата и обврските настанати спрема трети лица од работењето на друштвото што се дели
во целост ги преземаат на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги
на големо и мало Тетово и КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово, согласно делбениот биланс.
Почетните биланси на поделба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки
и услуги на големо и мало Тетово (друштво што се дели), и новооснованото Друштво за
производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово се составен дел на Планот за
поделба кој е прилог на овој Извештај за разумно уверување.
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Прилог 1
Plan za podelba со прилози

Прилог 2

Акционерска книга и книга на удели по Извршена поделба
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