
З  А  П  И  С  Н  И  К

Составен на ден 29.06.2019 година во просториите на АД
„Единство“ - Струмица, од одржаното Собрание  на акционери на
АД  „Единство“ .

Собранието започна со работа во 13 часот.
Седницата ја отвори Претседателот на Управен одбор

напоменувајки дека денес имаме Собрание на акционери со Дневен
ред и тоа: Процедурален дел и Работен дел.

Во процедуралниот дел,  треба да се изберат: Претседавач на
седницата, двајца бројачи на гласови, записничар и оверачи на
записникот.

После тоа се пристапи кон предлагање и тоа: За претседавач
се предложи Пандев Ристо, за записничар Кузманов Сашко,
оверавачи на записник и бројачи на гласови: Поповски Живко и
Поповски Александар.

Врз основа на Списокот на пријавени и присутни акционери
за седницата на Собранието на АД  „Единство“  на 29.06.2019 год.
заведен под број 03-257 од 29.06.2019 година, со свој личен потпис
присуство потврдија 3 (три)  акционери со вкупен број на акции од
32.663 односно 32.663 гласа, бидејки една акција има 1 глас и тоа
следните акционери: Димитар Поповски 15.431 акции, Иљо
Кузманов  15.431 акции Ристо Пандев 1801 акции .

Со тоа се утврди дека Собранието има кворум за работа
бидејки од вкупно 40,397 акции, на седницата се претставени 32.663
акции или во проценти 80,85 %.

По утврдениот кворум за работа се пристапи кон гласање на
предложените кандидати, за Претседавач на Собранието, се избра
Пандев Ристо за записничар Кузманов Сашко, за бројачи на
гласови и оверачи  на записникот Живко Поповски и Александар
Поповски. Едногласно со 32.663 гласа.

На седницата присуствува преставник од овластената
ревизорска куќа  БЕНД-КОНСАЛТИНГ - Тетово, Апостоловски
Ненад.

Потоа Претседавачот Ристо Пандев го предложи следниот:



Д н е в е н     р е д
1. Усвојување на Записникот на Собранието одржано на

ден 22.06.2018 година.
2. Разгледување и усвојување на Завршната сметка и

Годишниот извештај за работење на друштвото за 2018
година.

3. Разгледување на Извештајот за извршената ревизија за
2018 година.

4. Програма за работа на друштвото за 2019 година.
5. Избор на ревизорска куќа  за  ревизија за работењето на

Друштвото за 2019 година.

При што се напомена  дека  ЈАВНИОТ ПОВИК бр. 03-199 од
27.05.2019 год. за одржување на Собрание на акционери е објавен
во весникот Слободен печат  на ден 29.05.2019 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
22.06.2018 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 2018 година.

3. Разгледубвање годишниот извештај за работењето на
друштвото за 2018 година.
По оваа точка за Завршната сметка Извештај поднесе

Кузманов Иљо



1.Вкупен приход за Единство 59.772.294
Вкупен  расход за Единство 59.657.366

Добивка 114.863 денари
просечен број на работници 139
исплатена  нето плата по работник 13.747 денари
иаплата бруто плата по работник 19.995 денари

2.Вкупен приход Едистил 3.039.195
Вкупен расход  Едистил 3.020.323

Добивка 18.872 денари
просечен број на работници 12
исплатено нето плата по работник 11.000 денари
исплатено бруто плата по работник 15.806 денари

3. Вкупен приход за Едитекс 3.613.745
Вкупен расход  за Едитекс 3.603.509

Добивка 10.236 денари
просечен  број вработени 13
исплатено нето плата по работник 12.482
исплатено бруто плата по работник 18.489

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  е составен дел на овој Записник.
После тоа  се пристапи кон гласање и тоа за следните предлог

одлуки: Усвојување на годишната сметка и финансиските
извештаи за 2018 година на АД „Единство“ - Струмица, за
усвојување на Годишниот извештај  за работењето на АД
„Единство“  на органите  на управување и распоредување на
добивката на „Единство“, „Едитекс“ и „Едистил“.



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.

Разгледување и Усвојување на Извештајот за извршената
ревизија за 2018 година.

Лицето Апостоловски Ненад како преставник  на
ревизорската куќа  БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ – Тетово
поднесе Извештај  за извршената ревизија за работењето на
друштвото за 2018 год.  и при тоа истакна дека  Фнансискиот
извештај  реално и објективно ја прикажуваат финансиската
состојба за 2018 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 2018
година, Против и воздржани немаше.

Претседателот констатира дека е донесена Одлука со која
извештајот за извршена ревизија за 2018 година е усвоен.

4. Програма за работа за 2019 година.

Програмата за работа на друштвото за 2019 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 32.663 гласа. ПРОТИВ и воздржани
немаше со што се констатира дека Програмата за работењето на
друштвото за 2019 година едногласно е усвоена.

6.  Избор на Ревизорска куќа за работењето на друштвото за
2019 година.

Иљо Кузманов образложи дека до започнувањето на
седницата на Собранието имеме добиено една понуда за вршење на



ревизија и тоа понуда за вршење на ревизија од фирмата
Друштво за ревизија  БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ -Тетово.

Предлог на Управен одбор е да се прифати  понудата на
“Бенд Консалтинг -Тетово.

Потоа се помина  кон гласање и тоа:  ЗА гласаа 32.663 гласа,
ПРОТИВ  и воздржани  немаше. Со тоа се констастира  дека
едногласно  е  избрана предложената ревизорска куќа  за 2019
година да врши ревизија на друштвото.

Со тоа заврши Седницата на Собранието по утврдениот
дневен ред.

Седницата заврши  во 13,50 часот.

Записничар

Сашко Кузманов                    __________________

Заверувачи на Записник

Живко Поповски __________________

Александар Поповски __________________

Претседавач

Ристо Пандев __________________


