
ЗАПИСНИК

Са седнице Скупштине акционара АД. „ХОМОЉЕ“ Жагубица, одржане  дана
29.04.2013 године у просторије друштва са  почетком у 14. часова.

Седницу је отворио председник скупштине Антић Благоје, који је преседавао на
предходној  Скупштини акционара, и обавестио присутне акционаре да седници
присуствују акционари са укупним бројем 14.157 гласа – акција. Агенција за
приватизацију послала је допис да, с обзиром на дневни ред, неће да учествују у
гласању са својих 7.293 гласа, тако да седници присутсвује већина са правом гласа
и да Скупштина има кворум и да може пуноправно да одлучује по свим тачкама
дневног реда.

За преседавајућег Скупштине  поново је изабран Антић Благоје, који је предложио
за записначара Биљану Јовановић а за овераче записника  Бранковић Милисава и
Костић Симу. Предлог је једногласно усвојен.

Пошто у законском року нису достављени други предлози за измену и допуну
дневног реда, преседавајући је констатовао да је утврђен дневни ред који је
предложио Одбор директора који је достављен уз позив за Скупштину, и то:

1. Избор председника скупштине,
2. Именовање записначара и овераче записника,
3. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању за 2012 годину,
4. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о извршеној ревизији финансијског

извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2012
годину,

5. Предлог Одлуке о расподели добити за 2012 годину,
6. Предлог  Одлуке о усвајању извештаја о раду  Одбора директора,
7. Предлог Одлуке о избору ревизора за 2013 годину,
8. Текућа питања..

Обзиром да је прва и друга тачка дневног реда већ усвојена, прешло се на  рад по
дневном реду.

III.

Извештај о пословању за 2012 годину достављен је уз позив. У дискусији директор
друштва је истакла да су приходи знатно повећани у односу  на 2011 годину, услед
отварања већег броја нових продајних објеката. Самим тим и остали показатељи
пословања  су повећани и да је остварена добит од 577.000,00 динара. Остали
дискутанти су упозорили да у 2013 години и даље се осећа економска криза и да
опада куповна моћ потрошача и да треба бити стално активни и прилогођавати
пословање датој ситуацији на тржишти, смањењем трошкова, у промени асортима
производа који имају тражњу и да је неопходно стално пратити кретање на
тржишту  и сагласно потребама стално прилагођавати продајну мрежу.



Пошто није било више дискусије Скупштина је једногласно прихватило исказано
пословање и донело је следећу

Одлуку о усвајању извештаја о пословању за 2012 годину.

IV.

Разматран је извештај ревизорске куће „КОНФИДА-ФИНОДИТ“ Београд, који је
указао на  потребу усклађивања  са МРС појединих позиција, али да у суштини не
мења исказане резултате пословања за 2012 годину. У дискуији је инститирано да
се све препоруке и мишљења ревизора у наредном периоду ускладе , односно
прилагоде МРС..

На основу дискусије и извештаја ревизора, Скупштина је једногласно донела
следећу

Одлуку о усвајњу извештаја ревизора и финансијског извештаја после
извршене ревизије за 2012 годину.

V.

Скупштина је једногласно усвојила : Одлуку о расподели добити у износу од
577.000,00 динара, за покриће губитка из пословања из предходних година.

VI.

Извештај о раду Одбора директора, Скупштина је без дискусије једногласно
прихватила и донела следећу

Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора директора.

VII.

На основу прикупљених понуда за ревизију пословања за 2013 годину, Одбор
директора је предложио да се као најповољнија  понуда прихвати ревизорска кућа
„ПАН АУДИТ“ д.о.о. Панчево.

Скупштина је једногласно усвојила :

Одлука о избору ревизора за 2013 годину ангажује ревизорска кућа „ПАН
АУДИТ“ д.о.о. Панчево.

VIII.

По текућим питањима није било дискусије.

Скупштина је завршила рад у15,30 часова.
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___________________
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