Дневен ред
1. Усвојување на Записникот на Собранието одржано на
ден 09.06.2017 година.
2. Разгледување и усвојување на Завршната сметка и
Годишниот извештај за работење на друштвото за
2017 година.
3.Разгледување Извештајот за извршената ревизија за
2017 година.
4. Програма за работа за 2018 година.
5. Избор на ревизорска куќа за ревизија за работењето на
Друштвото за 2018 година.
При што се напомена дека ЈАВНИОТ ПОВИК бр. 03-316 од
11.06.2018 год. за одржување на презакажано Собрание на
акционери е објавен во весникот Слободен печат на ден 13.06.2018
година, а исто така е објавен и на Огласната табла на друштвото и
целокупните материјали за ова седница се доставени до
Комисијата за хартии од вредност и на мрежната интернет
страница на АД „Единство“ а истите материјали се достапни на
сите Акционери на разгледување во архивата на друштвото.
Предложениот Дневен ред едногласно со 32.663 гласа се
прифати и се пристапи кон работа на утврдениот дневен ред.
1. Усвојување на Записникот од Собранието одржано на ден
09.06.2017 година.
Записникот од претходното Собрание го изнесе и истиот се
стави на расправа, бидејки никој не се јави за збор, претседавачот
го стави Записникот на усвојување.
За усвојување на Записникот од претходната седница гласаа
32.663 гласа, против и воздржани немаше со што се констатира
дека Записникот е усвоен со 32.663 гласа.
2. Разгледување и Усвојување на Завршната сметка и ревизија
за 2017 година.
3. Разгледубвање годишниот извештај за работењето на
друштвото за 2017 гог.
По оваа точка за завршната сметка Извештај поднесе Иљо
Кузманов

1.Вкупен приход за Единство
Вкупен расход за Единство
Вкупна загуба
просечен број на работници 153
исплатена нето плата по работник
иаплата бруто плата по работник

67.303.005
77.689.873
10.386.868 денари

2.Вкупен приход Едистил
Вкупен расход Едистил
Добивка
просечен број на работници 15
исплатено нето плата по работник
исплатено бруто плата по работник

4.349.098
4.278.768
70.330 денари

3. Вкупен приход за Едитекс
Вкупен расход за Едитекс
Добивка
просечен број вработени 15
исплатено нето плата по работник
исплатено бруто плата по работник

3.841.009
3.817.837
23.172 денари

12.216 денари
17.842 денари

13.002 денари
18.990 денари

12.434
18.706

После тоа Извештајот за целокупното работење на АД
„Единство“ поднесе Иљо Кузманов, и тоа за финансиските
резултати за резултатите од производството, резултатите од
трговијата, инвестициите, за вработувањето и стручното
оспособување а со тоа и работењето на органите на управување.
Извештајот 03-304/1 е составен дел на овој Записник.
После тоа се отвори дискусија.
За дискусија се јави Иљо Кузамнов и неговата дискусија
беше за работата во 2017 год.
-Загубата е направена поради останување без работа од
Англиските партнери и не уклапање во новите артикли што ги
работеше Единство.
-Зголемени трошкови во работењето
-Зголемување на платите
-Не остварување на производниот план.

После тоа се пристапи кон гласање и тоа за следните предлог
одлуки: Усвојување на годишната сметка и финансиските
извештаи за 2017 година на АД „Единство“ - Струмица, за
усвојување на Годишниот извештај за работењето на АД Единство
на органите
на управување и покривање на загубата и
распоредување на добивката на Едистил и Едитекс.
Со 32.663 гласа беа усвоени одлуките за усвојување на
завршната сметка и финансиските извештаи, за Годишниот
извештај од работењето и за распоредување на добивката.
2. Разгледување и Усвојување на Извештајот за
извршената ревизија за 2017 година.
Лицето Апостолов Душко како преставник на ревизорската
куќа БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ – Тетово поднесе
Извештај за извршената ревизија за работењето на друштвото за
2017 год. и при тоа истакна дека Фнансискиот извештај реално и
објективно ја прикажуваат финансиската состојба за 2017 година и
се во согласност со Законите на Република Македонија и
меѓународните сметководствени стандарди, применливи во
Република Македонија.
Ревизијата е составен дел на овој Записник.
После тоа бидејки никој не се јави за дискусија се пристапи
кон гласање, со 32 663 гласа едногласно беше усвоен Извештајот за
извршената ревозија за работењето на АД “Единство“ за 2017
година, Против и воздржани немаше.
Претседателот констатира дека е донесена Одлука со која
извештајот за извршена ревизија за 2017 година е усвоен.
4. Програма за работа за 2018 година.
Програмата за работа на друштвото за 2018 година под број
03-304 од 07.06.2018 година ја образложи Иљо Кузманов и истата е
составен дел на овој Записник.
Бидејки немаше дискусија се пристапи кон усвојување на
истата.
ЗА Програмата гласаа 32663 гласа. ПРОТИВ и воздржани
немаше со што се констатира дека Програмата за работењето на
друштвото за 2018 година едногласно е усвоена.

