ОДГОВОР НА ПОСТАВЕНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ОД 18.06.2020 ГОДИНА
На Собранието на акциоенри на АД Раде Кончар-Апаратна техникаСкопје, одржано на ден 18.06.2020 година , беа поставени неколку
прашања од акционери во врска со материјалите по одредени точки од
Дневниот ред. На дел од прашањата беше даден одговор на самата
седница на Собранието, што е видно од Записникот од одржаното
Собрание ОДУ број 258/20, уредно објавен на интернет страната на
Акционерското друштво.
На преостанатиот дел од прашањата , Одборот на директори на АД Раде
Кончар-Апаратна техника-Скопје, дава одговор и дополнително
појаснување кое ќе биде објавено на интернет страната на Друштвото.
1.Прашање од акционерот Антевски Горан
-Во Билансот на успех во Годишната сметка за 2019 година, во ставката
212, останати трошоци од работењето, да се даде појаснување и писмен
одговор за тоа кои се тие останати трошоци од работењето, односно на
што конкретно се однесуваат.
Одговор на поставеното прашање
Во Билансот на успех од Годишната сметка за 2019 година во позицијата
АОП 212, во останати трошоци од работењето, опфатени се следните
трошоци:
-Трошоци за редовните месечни награди на неизвршните членови на
Одборот на директори согласно Одлуката од Собрание на акционери;
-Трошоци за адвокатски и нотарски услуги како и судски трошоци;
-Трошоци за банкарски провизии;
-Трошоци за репрезентација;
-Трошоци за премии за осигурување;
-Трошоци за услуги од ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности;
-Трошоци за консалтинг услуги и трошоци за финансиски и
книговодствени услуги;
-Трошоци по основ на данок на имот;
-Трошоци за повремени и привремени услуги.
2.Прашање од акционерот Антевски Горан
Во финансиските извештаи на страна 16 точка 12-Придружени ентитети,
побара да се даде појаснување на класификацијата-Придружени
ентитети.

Одговор на поставеното прашање
Ревизорот Ненад Ранѓеловиќ на самата седница даде појаснување
наведено на страна 4 од Записникот од Собранието на акционери ОДУ
бр.258/20, односно дека друштвата: ДОО Раде Кончар-Контактори и
релеи-Скопје и ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје во кои
Акционерското друштво има удел од 40%, додека беа во консолидација
претставуваа подружници согласно меѓународните сметководствени
стандарди, а со прекинување на консолидацијата согласно Одлуката од
Собрание на акционери во 2017 година, односно со прекинување на
изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани
финансиски извештаи, овие подружници стануваат придружени ентитети.
При тоа во прилог ја доставуваме Одлуката од Собрание на акционери
за прекинување на изготвување на консолидирана годишна сметка и
консолидирани финансиски извештаи на АД Раде Кончар-Апаратна
техника-Скопје донесена на седницата на Собрание на акционери од
22.05.2017 година.
Прилог:
Одлука бр.0201-54 од Собрание на акционери за прекинување на
изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани
финансиски извештаи на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје
донесена на седницата на Собрание на акционери од 22.05.2017 година
3. Прашање од акционерот Антевски Горан
Акционерот Антевски Горан побара да се појасни дали на страна 17
точка 13 од Финансиските извештаи каде што се прикажани
финансиските средства расположиви за продажба станува збор за
техничка грешка во приказот каде се наведува дека податоците се
однесуваат за 2018 и 2017 година.
Одговор на поставеното прашање
Ревизорот Ненад Ранѓеловиќ на самата седница на Собранието,
одговори дека се работи за превид и за техничка грешка и дека треба да
стои: 2019 и 2018 година која грешка ќе биде исправена.
Наведената грешка е исправена односно на страна 17 во точка 13Финансиски средства расположиви за продажба , наместо 2018 и 2017
година исправено е и стои: 2019 и 2018 година и со таа исправка
Финансиските извештаи се предадени во Централниот регистар.

Прашање од акционерот Трајкоска Владанка

Во Финансиските извештаи на страна 28 во Белешката 24-Трансакции со
поврзани страни во делот на обврските во износ од 28.331 денари, да се
даде појаснување.
Одговор на поставеното прашање
Во Финансиските извештаи на страна 28, Белешка 24-Трансакции со
поврзани страни, износот од 28.331,00 е во денари, при што во
Финансиските извештаи е направена техничка грешка само во
текстуалниот опис на износот каде што е ставен опис –Во илјада
денари- кој се повторува во Финансиските извештаи, а во конкретниот
случај овој опис треба да биде само – Во денариОваа техничка грешка е исправен во Финансиските извештаи односно на
страна 28 во Белешката 24-Трансакции со поврзани страни во
текстуалниот опис на износот стои: -Во денари- и со оваа корекција
Финансиските извештаи се предадени во Централниот регистар.
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