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1. Основни податоци на друштвото 

Полн назив 
Акционерско Друштво Конфекција и Трикотажа Единство – 
Струмица 

Скратен назив АД Единство - Струмица  

Адреса ул. Гоце Делчев бр. 62 – Струмица 

Телефон 034-321-402 факс 034-344-712 

Мрежно место www.edinstvosr.com 

Електронска пошта contact@edinstvosr.com 
  

 

Според фи. Број 224/66 од 01.10.1966 година друштвото е основано како Задруга за 

шивачки услуги и промет Единство со седиште на ул. Маршал Тито бр. 27 во Струмица. 

Со одредбите на законот за претпријатија друштвото е усогласено според Срег. Бр. 327/89 

како Претпријатие во општествена сопственост Конфекција и трикотажа Единство 

Струмица со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 62 во Струмица.  Трансформацијата според 

одредбите на законот на општествениот капитал е извршена според Срег. Бр. 1155/91 од 

16.08.1991 година како АД во мешовита сопственост. Според Срег. Бр. 2318/96 од 

10.01.1997 година е извршен упис на трансформација согласно ЗТПОК како АД во 

приватна сопственост. 

 

АД Конфекција и трикотажа ЕДИНСТВО Струмица е еден од капацитетите чија 

главна дејност е производство на готови текстилни производи и е усогласено со ЗТД врз 

основа на решение од Основен суд Штип и е запишано во трговскиот регистар врз основа 

на ТРЕГ БР. 474/2001 година со ЕМБС 4045637.  

 

1.2 Изјавата на Органот на управување за податоците е приложена во Проспектот 

 

1.3  Банки на издавачот 

  

- 370041100209334                Еуростандард Банка АД Скопје  

- 290200011373388                ТТК Банка АД Скопје 

- 280020000000162                Алфа Банка АД Скопје 

 

1.4.Ревизор на годишните сметки на АД Единство – Струмица за периодот од 

последните три години е Бенд Ревизија и консатинг од Тетово. 

 

1.5.Нема квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, нема 

одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, а нема и негативно мислење на 

извештаите.  

 

            1.6. Издавачот нема добиено мислење од надворешен експерт за делови од 

Проспектот. 
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1.7. До Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје е 

доставено барање за котација на акциите на Официјалниот Пазар на Акционерското 

друштво Конфекција и трикотажа Единство Струмица.  Номиналната вредност на акциите 

на АД Единство - Струмица изнесува 35,79 Евра. Барањето за котација се однесува на 

следните видови акции: 

- обични акции 40,397 

 

2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот 

2.1.Назив и седиште на издавачот 

 

Назив и седиште на 
издавачот 

Акционерско Друштво Конфекција и Трикотажа Единство – 
Струмица 

Адреса ул. Гоце Делчев бр. 62 – Струмица 
 

 

2.2.Тековната состојба од Трговскиот регистар е приложена во Проспектот 

 

 

2.3.Износ на вкупниот капитал, пооделните родови на акции со нивните главни 

карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род 

 

 

Вкупен износ на основната главнина во ЕУР 1,445,809.00 

Број на издадени акции 40,397.00 

обични 40,397.00 

приоритетни 0 

Номинална вредност на акциите во ЕУР 35.79 

Број на акционери на последниот ден од периодот 83 
 

2.4.Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот 

и правата кои произлегуваат од различните родови на акции 

 

Според од Статутот на друштвото, акциите што ги издава друштвото се обични и 

гласаат на име. Собранието на друштвото може преку измена на Статутот на 

друштвото да го деноминира износот на акциите да го намали или зголеми нивниот 

номинален износ под услов износот на основната главнина да не биде променет. 
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Основната главнина на друштвото може да се зголеми со издавање на нови акции или 

со зголемување на номиналната вредност на издадените обични акции. 

 

2.5.Во периодот определен во условите за котација на посебните подсегменти нема 

промени во структурата на капиталот и бројот на родовите на акции кои го 

сочинуваат вкупниот капитал на издавачот 

 

2.6.Издавачот нема должнички конвертибилни хартии од вредност, па поради тоа 

не може да се даде опис за правилата и процедурите на конверзија. 

 

2.7.Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас: 

 

Реден 

број Име и презиме 

Број на акции 

апсолутен 

износ % 

1 Поповски Димитар 10097 24,99% 

2 Кузманов Иљо 10097 24,99% 

3 Стојкова Ѓурѓа 4004 9.91% 

4 Наутлиев Бобан 4004 9.91% 

5 Пандев Ристо 3099 7,67% 

 

 

2.8.Краток опис на меѓусебната поврзаност како и родот и бројот на акциите во 

сопственост на издавачот 

 

Издавачот поседува мнозинско учество во капиталот на следните две друштва: 

- Едитекс ДООЕЛ – Струмица со 100% во вкупниот капитал 

- Едистил ДООЕЛ - Струмица со 100% во вкупниот капитал 

  

2.9. Во прилог на Проспектот се доставени ревидирани финансиски извештаи на 

издавачот за периодот определен во условите за котација на посебни пазарни 

подсегменти за 2011 и 2010 година 

  

2.10.Издавачот не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби 

или понуди за преземање на други друштва 

 

 

3. Податоци за деловната активност на друштвото 

3.1.Основна дејност на друштвото 

АД Единство – Струмица според Националната класификација на дејности е 

запишана како Друштво за производство на друга горна облека, класа 14,13. 
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АД Единство – Струмица ги произведува следните видови на производи: 

реден 
број Производ 2010 2011 2012 

1 Панталони 65,918.00 79,491.00 107,316.00 

2 Сако 56,494.00 66,724.00 72,357.00 

3 Јакни 11,279.00 9,554.00 15,846.00 

4 Сукни 2,536.00 2,125.00 6,092.00 

5 Капи 0.00 7,374.00 17,960.00 

5 Останато 9,137.00 5,836.00 5,066.00 

  Вкупно 145,364.00 171,104.00 224,637.00 

  Во процент +/- -38% 18% 31% 
 

            3.2.Издавачот нема значајни нови производи во изминатите три години.  

 

3.3.Приказ на приходите од продажба за периодот определен во условите за 

котација на посебните пазарни сегменти 

 

Приходи 2010 2011 2012 

Странски пазар 65,779,961.00 72,762,998.00 84,332,809.00 

Домешен пазар 1,272,133.00 550,616.00 646,353.00 

Други приходи 673,846.00 479,308.00 2,787,823.00 

Вкупно 67,725,940.00 73,792,922.00 87,766,985.00 

 

3.4.Не постои степен на зависност од патенти, лиценци, индустриски, 

комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки кои би 

биле од голема важност за работењето на издавачот. 

3.5.Издавачот нема значителни информации за политиката на развојот и 

истражувањето на нови производи и постапки 

3.6.Во последните три години АД Единство – Струмица не е вклучен во некоја 

судска постапка, ниту постои опасност од покренување на такви постапки 
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3.7.Број на вработени и квалификациона структура во изминатите три години 

  Квалификациона структура 2010 2011 2012 

1 Магистратура 1 1 1 

2 Високо образование 7 7 7 

3 Више образование 3 3 3 

4 Средно образование 91 87 96 

5 Основно образование 78 74 96 

  Вкупен број на работници 180 172 203 
 

3.8.Инвестиции во последните три години 

Реден 
број Инвестиција 2010 2011 2012 

1 Опрема за производство 0.00 0.00 1,379,383.00 
 

3.9.Место и позиција на издавачот во гранката 

 Главна дејност на АД Единство – Струмица е производство на готови текстилни 

производи. Друштвото е специјализирано за изработка на службен наменски програм како 

униформи за полиција, војска, програм за железници, пошти и школски програм. На 

домашниот пазар опстојуваат голем број на друштва кои ги изработуваат истите артикли 

како нашата од каде се зголемува и конкуренцијата. АД Единство – Струмица најголемиот 

дел од своето производство го прави за традиционалниот британски партнер преку 

посредник. Преку квалитетното извршување на производството и преку навремено 

исполнување на договорите успеваме да ги задоволиме потребите на странскиот партнер 

бидејќи постојат и други компании во земјата кои како директни конкуренти соработуваат 

со странскиот пазар. Освен тоа, друштвото на локално ниво се среќава со голема 

конкуренција во поглед на работната сила. 

Како наредни проекти според Планот на друштвото претставуваат усвојување на 

нови наменски програми, обнова и модернизирање на машинскиот погон како и 

компјутеризација на истиот.   

 

 

 

 

 

 

 



Проспект за котација                                                                    АД Единство - Струмица 

8 

 

4. Финансиски податоци 

4.1 Финансиски податоци за последните три години 

Ред. 

број Година 2012 2011 2010 

4.1.1 Вкупни средства 87,766,986.00 73,792,923.00 67,725,940.00 

  Ревалоризација 15,990,246.00     

4.1.2 Вкупни обврски 103,642,019.00 73,692,350.00 67,625,941.00 

4.1.3 Добивка пред оданочување 115,213.00 100,573.00 99,999.00 

  Данок на добивка 85,224.00 88,196.00 90,644.00 

  Нето добивка   29,989.00 12,377.00 9,355.00 

  Број на акции 40,397.00 40,397.00 40397 

4.1.4 Нето добивка по акција 0.70 0.3 0.2 

4.1.5 Коефициент цена/добивка / / / 

4.1.6 Коефициент цена/акција 35,79 35,79 35,79 

4.1.7 Исплатена дивиденда / / / 

4.1.8 Дивиденден принос / / / 

 

4.2  Учество на друштвото во капиталот на други трговски друштва  

4.2.1 Назив и адреса  

Едитекс ДООЕЛ                                    
ул. Гоце Делчев бр. 62 - 

Струмица 

Едистил  ДООЕЛ                                  
ул. Гоце Делчев бр. 62 - 

Струмица 

4.2.2 Дејност 

Производство на други 
предмети и прибори за облека 

шифра 14.19 

Производство на други 
предмети и прибори за облека 

шифра 14.19 

4.2.3 Удел во капитал 100% 100% 

4.2.4 Вкупен капитал 2,880,930.00 310,000.00 

4.2.5 Резерви / / 

4.2.6 Добивка по оданочување 15,437.00 11,666.00 

4.2.7 Исплатена дивиденда / / 

 

4.2.8. Износ на долгот на издавачот и спрема издавачот, во однос на друштвата  во кои има 

сопственост 

АД Единство има долг кон ДООЕЛ Едитекс во износ од 1.703.496 денари, а кон 

ДООЕЛ Едистил има долг во износ од 354.704 денари. 

4.3  Консолидираните годишни финансиски извештаи се доставени во Прилог на 

Проспектот 
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4.4 Во консолидираните финансиски извештаи се вклучени друштва во кои 

издавачот има учество во капиталот 

4.5 Износ на консолидирана добивка по акција 

Година 2010 2011 2012 

Консолидирана добивка по 

оданочување 72 39 57 

Добивка по акција 1.8 0.97 1.4 

 

5. Податоци за акциите за кои се бара котација 

5.1.Барањето за котација се однесува на следните родови на акции: 

- 40.397 – обични акции 

- Номиналната вредност на една акција изнесува 35.79 Евра. 

5.2.Обичните акции им даваат на акционерите 

- право на дел од остварената добивка на друштвото 

- право на дел од ликвидационата односно стечајната маса на друштвото  

- право на глас во Собранието на друштвото  

- право на надзор на работењето на друштвото. 

 

5.3.Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат во Собранието на 

друштвото кое според Статутот на друштвото во остварувањето на своите права и 

обврски ги има следните надлежности: 

- го донесува Статутот на друштвото 

- одлучува за измените и дополнувањата на Статутот 

- зголемувањето и намалувањето на основната главнина на друштвото 

- промена на правата поврзани за одделни видови и родови акции 

- ги именува и разрешува членовите на Надзорниот одбор 

- ја одобрува работата на Управниот и Надзорниот одбор 

- ги усвојува годишните сметки и одлучува за употреба на добивката 

- именува ревизори на годишните сметки како и контролори на управување на 

друштвото 

- одлучува за преобразба на друштвото во друго друштво и за престанокот на 

друштвото 

- одлучува за издавање на обврзници 

- одлучува за статусни измени на друштвото  
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- одлучува по спорни настани помеѓу Управниот и Надзорниот одбор 

 

5.4.Во периодот од три години  е тргувано со акциите на друштвото: 

Во 2010 година се склучени 9 трансакции, истргувани се 3.326 акции по единствена 

цена од 400,00 денари по акција. 

Во 2011 година се склучени 2 трансакции, истргувани се 979 акции по единствена 

цена од 400,00 денари по акција. 

Во 2012 година се склучени 13 трансакции, истргувани се 6.486 акции по 

минимална цена од 300,00 денари и максимална цена од 400,00 денари по акција. 

 

6. Податоци за органите на управување 

6.1 Основни податоци за органите на управување на издавачот 

 

6.1.1 Основни податоци за органите на управување на издавачот 

 

Управен одбор 

Име и презиме Деловна адреса Функција 

Димитар Поповски 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Претседател  

Пандев Ристо 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Член  

Мирјана Поп-Стојанова 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Член  

Надзорен одбор 

Име и презиме Деловна адреса Функција 

Кузманов Иљо 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Претседател  

Мавров Андон 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Член  

Филева Лефка 
ул. Гоце Делчев бр. 62 – 

Струмица Член  

 

6.1.2 Нема информација за поврзаност меѓу членовите на Управниот и 

Надзорниот одбор 
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6.1.3 Детални податоци за членовите на Управниот и Надзорниот одбор  

Управен одбор 

Име и презиме Адреса на живеење 

Димитар Поповски ул. Ленинова бр. 70 - Струмица  

Пандев Ристо ул. Ристо Ќурчиев бр. 4-5  - Струмица  

Мирјана Поп-Стојанова ул. Ристо Ќурчиев бр. 16-12 - Струмица  

Име и презиме  ЕМБГ Адреса на живеење 

Кузманов Иљо ул. Крушевска Република бр. 104 - Струмица  

Мавров Андон ул. Јанко Цветинов бр. 50/1-10 - Струмица  

Филева Лефка ул. Елка Јанкова бр. 2-19  - Струмица  

 

6.1.4 Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство  

6.1.4.1 Управен одбор 

- Димитар Поповски во текот на своето работно или менаџерско искуство бил во 

периодот од 1979 до 1991 година вработен во АД Единство како Раководител на 

општо-правен сектор, а во периодот од 1991 до денес ја врши должноста Генерален 

директор на АД Единство – Струмица. 

- Пандев Ристо во текот на своето работно или менаџерско искуство бил во периодот 

од 1981 до 2002 година на позиција Финансов директор на АД Единство – 

Струмица, а во периодот од 2002 до денес ја извршува функцијата Управител на 

ДООЕЛ Едитекс – Струмица. 

- Мирјана Поп-Стојанова во текот на своето работно или менаџерско искуство била 

во периодот од 1979 до 2006 година вработена како Шеф на моделара на АД 

Единство - Струмица а во периодот од 2006 до денес ја врши функцијата Технички 

директор на АД Единство – Струмица. 

 

6.1.4.2 Надзорен одбор 

 

- Кузманов Иљо во текот на своето работно или менаџерско искуство бил во 

периодот од 1979 до 1990 година на позиција Референт во комерција во АД 

Единство – Струмица, во периодот од 1990 до 2004 ја извршувал функцијата 
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Комерцијален директор на АД Единство – Струмица, а во периодот од 2004 до 

денес ја извршува функцијата управител на Едистил ДООЕЛ – Струмица. 

- Мавров Андон во периодот од 1967 до 2006 година ја извршувал должноста 

благајник на АД Единство – Струмица. Во моментот е пензионер. 

- Филева Лефка во текот на своето работно или менаџерско искуство во периодот од 

1978 до денес ја извршува функцијата Шеф на контрола и завршно одделение на 

АД Единство - Струмица. 

 

6.1.5 Горенаведените лица не членувале во некои други Одбори на директори, 

Надзорни или Управни одбори. 

6.1.6 Горенаведените лица не членувале во Одбори на директори, Надзорни 

или Управни одбори против чии друштва како правно лице е поведена 

стечајна, подстечајна или ликвидациона постапка во последните пет 

години. 

 

6.1.7 На никој од членовите на органите на управување на издавачот не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност 

или должност од определено занимање кое делумно или во целост е 

опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет 

години  

 

6.1.8 Сопствено учество во основната главнина на издавачот од страна на 

членовите на Управниот или Надзорниот одбор 

 

Име и презиме Број на акции во % 

Димитар Поповски 10097 24.99 

Пандев Ристо 3099 7.67 

Кузманов Иљо 10097 24.99 

Мавров Андон 563 1.39 

 

6.2 Податоци за судир на интереси помеѓу членовите на Управниот и Надзорниот 

одбор 

6.2.1 Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите кои членовите на 

Управниот и Надзорниот одбор на издавачот ги имаат кај издавачот и 

нивните приватни интереси или други одговорности. 
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6.2.2 Нема податок за постоење на договор или соработка меѓу лицата кои се 

членови на Управниот и Надзорниот одбор на издавачот и големите 

акционери, клиентите, добавувачите и други лицаврз основа на што било 

кое од овие лица било избрано за член на Управниот и Надзорниот одбор 

на издавачот. 

6.2.3 Нема податоци за постоењето на било какво ограничување на 

располагањето со акциите кои членовите на Управниот и Надзорниот 

одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски 

период за што овие лица се согласиле. 

7. Развојни перспективи 

7.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во 

производството, продажбата и трошоците за период од 3 години: 

АД Единство – Струмица има склучено договор за соработка за следните три 

години со традиционалниот британски партнер. Се планира производство на 8.000 

конфекциски единици во сопствените погони на панталони и 5.000 конфекциски 

парчиња машки палта, 2.000 јакни и сукни. Податоците се однесуваат за рок од еден 

месец. 

АД Единство – Струмица планира постојано пратење и учество на тендери за 

изработка на конфекција како и развивање на продажбата преку сопствен службен 

програм на домешен пазар и зголемување на прометот од трговска дејност. 

Со оглед на обезбедената работа друштвото планира да вработи нови 60 шивачки 

за обавување на дејноста и за зголемување на физичкиот обем на производството, 

оспособување и обуки на постојаниот кадар во производствениот процес преку 

интерни обуки како и одржување на системот за квалитет ИСО 9001:2008. 

Во следните години друштвото предвидува инвестирање во опрема – специјални 

машини како дополнување на постојаната опрема во висина од 100.000 – 150.000 

ЕУР. 

7.1 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните три 

години 

Се претпоставува и проценува дека движењето на добивката во наредните три 

години ќе биде во рамките на добивката која е остварена во периодот определен во 

условите за котација на посебните пазарни подсегменти. 
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8.  Финансиски извештаи 

 

Во врска со доставување на Финансиските ревидирани извештаи, издавачот не е во 

можност истите да ги достави бидејќи ревизијата на финансиските извештаи е сеуште во 

тек до моментот на предавање на овој Проспект. Собранието на Акционери на АД 

Единство – Струмица се планра да се одржи кон крајот на мај 2013 година, и по 

усвојување на Ревидираните финансиски извештаи за 2012 година, истите ќе бидат 

поднесени. 

Финансиските извештаи за периодот од 2010 и 2011 година се дадени во Прилогот.  
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Со овој Проспект се доставува и следната документација: 

  

1. Барање за котација, потпишано од соодветно овластено лице на издавачот 

2. Одлуки од соодветниот орган на издавачот 

-со која се одобрува котацијата на хартиите од вредност и  

-дека ги прифаќа одредбите од Правилата за котација и сите нивни понатамошни 

измени 

      3. Изјава на одговорното лице за точноста на податоците во документацијата за 

котација 

      4.  Проспект  за котација во три промероци; 

      5. Пречистен текст на Статутот на издавачот, во печатена и електронска форма; 

      6. Доказ за уплатен еднократен надоместок за котација; 

      7. Потврда од овластен Депозитар дека не се воспоставени ограничувања на 

преносливоста на ниво на емисија на акции  од ист род за кои е поднесува барањето за 

котација; 

     8. Тековната состојба на Друштвото; 

     9. Ревидирани годишни финансиски извештаи за 2010 и 2011 година; 

     11. Изјава од покровителот за котација . 

     12. Изјава од УО, дека се запознаети со Правилата за котација, особено со постојаните 

обврски за објавување на важни информации.                                                                          

 



























































 





















































 




