
Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив 
на институцијата која ја води

270042058800150, Халк Банка АД Скопје

Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив 
на институцијата која ја води

290100000174937, ТТК Банка АД Скопје

Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив 
на институцијата која ја води
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив 
на институцијата која ја води

380125013803131, Про Кредит Банка 
АД Скопје
380125013803131, Про Кредит Банка 
АД Скопје

4205880

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



Белев Александар 
Член на Надзорен одбор
Дипл. град. инж.

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Мојсовски Благоја
Претседател на Надзорен одбор
Дипл. град. инж.

Петровска Александра 
Член на Надзорен одбор

Дипл. инж. арх.

Ќупев Иванка
Независен член на Надзорен одбор
Дипл. град. инж.
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ОЦЕНКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2015 ГОДИНА

Изминатата 2015 година, ја завршивме успешно и со добри резултати. Го исполнивме планот со 
зголемување од 27% над планираното а за 30% повеќе од претходната 2014 година.
Успешноста во реализацијата го следеше и зголемен профит за 1,56% во однос на 2014 година.

ШТО ПЛАНИРАВМЕ И ШТО РЕАЛИЗИРАВМЕ

Реализација и профит

Планот го реализиравме:
На домашниот пазар 142% од планираното а 147% во однос на 2014 година, на странскиот пазар 
107% од планираното а 108% во однос на 2014 година.
Вкупната продажба на домашен и странски пазар беше 5.458.109 евра или реализацијата беше 
127% од планираната, а 130% во однос на 2014 година. 
Домашниот пазар учествуваше со 64%, а странскиот со 36%.
Добивката по оданочување е 249.295 евра или 4,48% од приходите, додека во 2014 год. беше 
2,92% или 124.335 евра. 

Реализацијата на домашен пазар беше поголема од планираната за 42% а на странскиот пазар за 
7% поголема. Извозот е реализиран во Србија, Казахстан, Косово, Бугарија, Црна Гора, БиХ, 
Либија, Шведска и Германија.
Пласман и оваа година немавме во Украина - економска и воена криза, Хрватска и Иран - 
економска криза, Албанија - немање претставник како и во Русија, поради големата инфлација, 
падот на рубљата во однос на еврото и неконкурентноста на нашите производи на тој пазар.
Поради структурата на производите што ги пласираме на пазарот и големата конкуренција, и 
оваа година бевме принудени на намалување на цените, што повторно имаше влијание на 
профитот, но зголемената реализација овозможи да се оствари поголем профит од претходната 
2014 година. 

Наплата и задолженост

Ликвидноста на домашниот пазар и на повеќето пазари во странство каде АДИНГ е присутен, 
оваа година беше подобра од претходната 2014 година.
Наплатата на домашен пазар е подобрена, во Србија исто така, но генерално таа и понатаму 
останува проблем кој ќе нè следи и понатаму на нашите пазари.
Позитивна работа е што успеавме со подобрената наплата да немаме ново задолжување, 
напротив, имавме враќање на обврски кон банките од 501.111 евра и за тој износ да ја намалиме 
кредитната задолженост.
Тоа овозможи АДИНГ да ја подобри ликвидноста и редовно да ги подмирува своите обврски, што 
не беше случај и со нашите купувачи и покрај законот за финансиска дисциплина, кој АДИНГ го 
почитуваше како малкуте фирми во Македонија.
Со намалување на кредитната задолженост добивме и подобра и помала камата кај нашата 
главна банка - Комерцијална Банка Скопје.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



Инвестициски вложувања

АДИНГ продолжи да инвестира и во 2015 год. и тоа:
За подобрување на технолошки линии, реконструкција на управна зграда, делови од фабриката 
и бетонска лабораторија -28.800 евра.
За опрема во Институтот и фабриката 38.270 евра или вкупно 67.070 евра. 
Во фабриката во Р. Бугарија 169.568 евра, од кои 33.000 евра се средства на АДИНГ АД, а остатокот 
се средства на  Адинг -  Бугарија и нивен банкарски кредит.
Со инвестицијата во нашиот институт - бетонска лабораторија, ја реализиравме планираната 
акредитација на бетонската лабораторија  која ја добивме во септември 2015 година. Тоа значи 
дека со акредитираната лабораторија АДИНГ го подигна нивото на опременоста на 
лабораторијата, а со тоа и контролата на производите со можност за давање услуги и на 
надворешни фирми.

ПЛАТИ И СТИМУЛАЦИИ

Платите во деловниот систем беа исплатувани редовно, со мало задоцнување од 10 до 15 дена, и 
со вредност на бодот спрема реализацијата, односно варијабилно спрема резултатите. Сите 
вработени во целиот деловен систем, добиваа топол оброк или надокнада, превоз, годишен 
регрес и други погодности според колективниот договор.

ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ

Продолжено е со постоечката организациона поставеност.

Во Деловниот систем се примени шест нови вработени:
- дипл.инж.арх. - ИНВЕСТ А 
- градежен техничар - ИНВЕСТ А
- економски техничар - ИНВЕСТ А
- основно образование - ИНВЕСТ А
- ССО - ИНВЕСТ А
- ССО - АДИНГ

Од  деловниот систем заминати се осум вработени:
- еден починат - АДИНГ
- еден починат - ИНВЕСТ А
- еден инвалидска пензија - ИНВЕСТ А
- двајца со спогодба - АДИНГ
- еден технолошки вишок - АДИНГ
- еден технолошки вишок - ИНВЕСТ А
- еден технолошки вишок - БИРО ПРОЕКТ
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ 

И во 2015 година, како и претходните неколку години, берзата мируваше, односно тргувањето 
беше сведено на минимум. Вкупно беа истргувани 5.711 акции со вкупен промет од 1.668.832,00 
денари или 27.135 евра. Акциите се тргуваа на македонската берза и нивната цена се движеше од 
250-375 денари по акција. АДИНГ АД во 2015 година откупи 67 сопствени акции според одлуката на 
Акционерското собрание, и на 31.12.2015 година имаше 10.209 акции.

ОЦЕНКА ЗА ПОВРЗАНИТЕ ДРУШТВА

Сите поврзани друштва во Р. Македонија, БЦА, ИНВЕСТ А, БИРО ПРОЕКТ, АДИНГ - Бугарија и АДИНГ 
– Белград, покажаа позитивни финансиски резултати.

КАКО ПОЧНАВМЕ ВО 2015 ГОДИНА

Оваа година почнавме со реален план како и во 2015 год. Планот за првите четири месеци е 
реализиран со 128%, што е натфрлање за 28% повеќе од претходната 2015 година. На домашен 
пазар реализацијата е 135%, а извозот е 122%, што е натфрлање за 28% во однос на 2015 година. 
Во наредниот период очекуваме да продолжиме со исполнувањето на планираната 
реализација. Нашето присуство на сите големи проекти во Р. Македонија, на повеќето поголеми 
проекти во Србија, како и поголемите можности во Казахстан и Бугарија, даваат надежи, но 
состојбата во Република Македонија како последица на политичката криза нè загрижува и може 
да го доведе во голем ризик нашето успешно работење на домашен пазар со последици и на 
извозот.
 Со партнерите од Иран, постигнатиот договор за отстапување на нашиот удел во заедничката 
фирма АДИНГ ШИМИ ПАРС тешко се реализира. Партнерите имаат финансиски проблеми и не 
го почитуваат постигнатиот договор. Очекуваме да ги разрешиме проблемите, но тоа оди тешко 
и бавно. 
Во делот на фабриката, приоритетно се завршуваат проектите Магацин за запаливи материјали 
и Погон за пастозни производи на база на растворувачи, кои треба да се во функција  во текот 
на месец мај. А во тек се тековни инвестирања во производството, институтот и во деловниот 
систем.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Инвестиција во АДИНГ Бугарија, во проширување на локацијата за околу 1.200 м2 и постоечки 
обејкти ~380 м2 веднаш до нашата постоечка фабрика, е завршена од градежен аспект.
Со зголемената површина и спојувањето на стариот и новиот објект, и новата линија за 
прашкасти производи која треба да стартува до крај на месец мај, ќе можеме да го зголемиме и 
прошириме производството, со што во иднина ќе можеме да одговориме со поголеми можности 
на бугарскиот пазар и пошироко, со произведени производи во земја од ЕУ.
Од поврзаните друштва во првите четири месеци имаме добра реализација во АДИНГ - Белград 
и БЦ АДИНГ (направена е реорганизација на фирмата во дејноста - продажба на производи кои 
не се од Адинговата програма, туку на само странски и други бренд производи за 
градежништвото) и во Биро Проект со нешто помала но добра реализација. Инвест - А и АДИНГ - 
Бугарија се со помала реализација која треба да ја подобрат во наредниот период.
Останува приоритет и оваа година, стандардизацијата на производите од производствената 
програма со квалитет, конкурентност и комплетирање и ажурирање на техничката 
документација, почитувајќи ја законската и техничката регулатива како во АДИНГ така и на 
производите што веќе се произведуваат и прашкастите што ќе се произведуваат во АДИНГ - 
Бугарија.
Нова мешалка во погонот за прашкасти производи во фабриката во Скопје.
Завршување на техничка линија за прашкасти производи во АДИНГ – Бугарија.
Можно обновување на застарениот возен парк.
Реконструкција и осовременување на лабораторијата бр. 3 за епоксидни и противпожарни 
производи.
Изработка на проект во делот на базно за модернизирање на линијата за течни производи.
Сакаме да веруваме дека политичката криза во Република Македонија нема да не спречи да 
очекуваме дека 2016 год. ќе ја завршиме според планираното, верувајќи во сите Адинговци дека 
мотивот и лојалноста кон фирмата ќе биде гаранција за нашата иднина.

10

Мај, 2016 година
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придружните поединечни финансиски 
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година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
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Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
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тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 

ЗА 2015 ГОД

Надзорниот Одбор во 2015 година одржа вкупно 12 редовни седници. Присуството на 
седниците на членовите на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на Управниот Одбор 
беше редовно освен две оправдани отсуства и тоа на:

- Независниот член (веќе покојната) Гогова Весна која оправдано беше отсутна  на 24-та 
седница одржана на 04.02.2015 година и  на 25-та седница одржана на 03.03.2015 година .

Наредните 26-та седница одржана 08.04.2015 година и 27-ма седница  одржана на 05.05.2015 
година Надзорниот Одбор ги одржа со три члена, а наредната 28-ма седница Надзорниот Одбор 
ја одржа на 02.06.2015 година во полн состав  со новоизбраниот независен член Ќупев Иванка.

Последната 35-та седница за 2015-та година одржана на 28.12.2015 година беше заедничка со 
Управниот Одбор на АДИНГ.

Материјалите за разгледување на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва беа 
остварување на плановите за: реализација на продажбата на домашен и странски пазар; 
остварување во производството и реализација на набавките; анализа на наплатата; 
побарувањата и обврските на домашен и странски пазар; трошоците; пресметките; остварените 
добивки односно загуби и друго.

Како резултат на разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор за работењето 
на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2015 година донесени се голем број на заклучоци како и 
четири одлуки и тоа:

- Одлука бр. 10 од 05.05.2015 година за назначување на Белев Александар за заменик 
претседател на Надзорен Одбор.

- Одлука бр.11 од 05.05.2015 година за утврдување на текстот на Наздзорниот одбор до 
акционерите на АДИНГ за работењето на Надзорниот Одбор во 2014 година.

- Одлука бр.12 од 01.12.2015 година за давање согласност за измена и дополнување на 
организационата шема на Деловниот Систем АДИНГ.

- Одлука бр. 13 од 01.12.2015 година за давање на одобрение за основање на подружница ва 
АДИНГ АД Скопје.

Покрај разгледувањето на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку 
материјалите добиени од Управниот Одбор, Надзорниот Одбор беше информиран од страна на 
Претседателот на Управниот Одбор, Дончев Благоја и за:

- Наплатата на побарувањата од  домашен и странски пазар.
- Прославата 46 години АДИНГ АД.
- Текот и добивањето на акредитацијата за лабораторијата на АДИНГ АД.
- Одржаното собрание на акционери на 21.05 2015 година и изборот на независниот член на 

Надзорен Одбор Ќупев Иванка.
- ДУПОТ усвоен од страна на општина Ѓорче Петров и за легализација на објектите на АДИНГ.
- Разговорите со ШИМИ ПАРС Иран за подмирување на нивните обврски кон АДИНГ АД за 

отстапениот дел во заедничката фирма.
- Активностите во Перник Р.Бугарија за проширување на производствените капацитети.
- Примопредавањето на интегрираниот систем од Инфопроект.
- Активностите во фабриката на АДИНГ АД за унапредување на производството.
- И други тековни работи.

ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2015 година имајќи ги во 
предвид условите за стопанисување во нашата држава, а и во другите држави, особено 
потешкотиите околу ликвидноста во тековното работење, Надзорниот Одбор работењето во 
2015 година го оценува како многу успешно.

Во 2015 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:
- Вкупната продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува  5.458.109  

ЕУР и е поголем за  30 % во споредба со 2014 година;
- Вкупното производство во натурални податоци изнесува 5.501 тони и е поголемо за 33% во 

споредба со 2014 година, а во финансиски показатели по материјални цени изнесува 2.726.166 
ЕУР и е поголема за 52% во споредба со 2014 година;

- Остварените трошоци изнесуваат 4.238.029 ЕУР и се за 1 % помали во однос на планираните 
реални трошоци од планот за 2015 година.

Во 2015год резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се следните:
- Приходите од деловното работење изнесуваат 354.056.324 денари.
- Добивката по оданочувањето изнесува 15.356.602 денари што претставува 4,34 % од 

вкупните деловни приходи.

Инвестициите во АДИНГ АД во 2015 година изнесуваат вкупно 4.124.965 денари, додека во 
АДИНГ-БУГАРИЈА изнесуваат 169.568 ЕУР.

Надзорниот Одбор и во текот на 2016 година продолжи да го следи работењето на АДИНГ АД 
и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април 2016 година.

ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА
 

 
БИЗНИС  ЦЕНТАР  АДИНГ

  
   ЕМБС 

4221290 
Дејност

 
46.75 Трговија на големо со хемиски производи

 Учество
 

на
 

АДИНГ
 

АД
 

100 %
 Управител Дончев Благоја

  

БИЗНИС ЦЕНТАР - АДИНГ ДООЕЛ друштво за производство, 
инженеринг и трговија Скопје, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров

ИНВЕСТ А 

ЕМБС 5505925

Дејност 43.99 
 

Останати специјализирани градежни работи,неспоменати на друго место  
Учество на АДИНГ АД 100 % 
Управител  Каратуков Дончо 

 
Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг 
ИНВЕСТ А,  ДООЕЛ, Скопје, Новоселски пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје

  
БИРО

 
ПРОЕКТ

      ЕМБС
 

05735904
 Дејност

 
74.20/2 Проектирање

 Учество
 

на
 

АДИНГ
 

АД
 

100
 

%
 Управител Дончева - Рајатоска Вања

Друштво за проектирање и консалтинг БИРО ПРОЕКТ 
ДОО Скопје, ул.Васил  Ѓоргов бр.21/1-8 Скопје - Центар

  

 
 АДИНГ

 
- БЕЛГРАД

   
    

  

Дејност

 

Трговија

 

на

 

големо

 

со

 

хемиски

 

производи

 
Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Ѓуровиќ Зоран

Претпријатие за примена и пласман на хемиски производи во 
градежништво "АДИНГ" д.о.о. Белград, Србија, ул.Нехруова бр.82

   АДИНГ - БУГАРИЈА  
 

 
Дејност

 

вршење на дејности кои не се законски забранети

 
Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Филипоски Петре

АДИНГ  Бугарија" ЕООД Софија, Р. Бугарија, реон Красно село, 
бул. Тотлебен  89 А, кат 2, стан 4

    
 

ФИЛИЈАЛА ВО 
КАЗАХСТАН

 
      

   
Дејност

 

сите

 

дејности

 

согласно

 

со

 

предметот

 

 на

 

делување

 

на

 

АДИНГ, а кои соодветствуваат на законите

Учество на АДИНГ АД 100 % 
Управител Петровски Зоран

АДИНГ АД Скопје - Филијала во Казакста043D 
Алмати, Казахстан, ул. Гајдара 52 стан 35

   

 Л .А.ХЕМИЈА 
       

  ЕМБС

 

5547253

 Дејност

 

46.75/0 Трговија

 

на

 

големо

 

со

 

хемиски

 

производи

 Учество

 

на

 

АДИНГ

 

АД

 

40 %
Управител Вукобрат Предраг

 
 

Друштво за промет на хемикалии Л.А.ХЕМИЈА Луфакис и Адинг  ДОО Скопје, 
ул. Новоселски пат бб, Ѓорче Петров, Скопје

 ПРОДАВНИЦА 1
 

       
  ЕМБС

 

4205880/1

 Дејност

 

47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во 
специјализирани продавници

      Учество

 

на

 

АДИНГ

 

АД

 

100 %
 Раководител Атанасовски Горан

 

   

АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница
Продавница 1, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

 
Членови на УО 
 

р
б 

Име и Презиме Функција 
Датум на 

назначување
 

Број на 
акции 

учество 
акции 

1 Благој Дончев Претседател на 
УО - генерален 
директор 

23.05.2013 25.231 6,53 % 

2 Петре Филипоски Зам.претседател 
- зам. генерален 
директор 

23.05.2013 17.512 4,53 % 

3 Зоран Петровски Член на УО -Зам. 
генерален 
директор 

23.05.2013 32.633 8,44 % 

4 Дончо Каратуков член 23.05.2013 3.840 0,99 % 

5
 

Вања Дончева - член
 

23.05.2013
 

5.383
 

1.39 %
 

ВКУПНО 84.599 21,88 %  
 
 
 
Членови на НО 
 

рб
 

Име и Презиме Функција 
Датум на 

назначување
 

Број на 
акции 

учество 
акции 

1 Благој Мојсовски Претседател 21.05.2013 6.336 1,64 % 
2 Александар Белев Зам.претседател 21.05.2013 468 0,12 % 
3 Иванка Дарковска Член 02.06.2015 150 0,04 % 
4 Александра Петровска Член 21.05.2013 0 0 

ВКУПНО 6.954 1,80 % 
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Рајатоска 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ
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Име и Презиме Плата 
Учество 
во У .О. 

По 
задолжување 

од Н.О. 

Вкупни 
примања 

Благоја Дончев 17.742 еур 7.742 еур 6.300 еур  31.784  еур 
Петре Филипоски 15.285  еур 7.742 еур 2.400 еур   еур 
Зоран Петровски 15.285 еур 7.742 еур 2.400 еур   еур 
Дончо Каратуков 11.464  еур 7.742 еур 3.832  еур   еур 
Вања Дончева - 8.319 

 
еур

 
7.742

 
еур

   
3.832 

 
еур

  
еур

 

 

Име и Презиме Функција  Учество  
во Н .О. 

Благој Мојсовски Претседател 2.322 еур 
Весна Гогова  Зам.претседател 322 еур 
Александар Белев Член 1.935 еур 
Александра Петровска Член 1.935 еур 

 
 

Претседателот на УО и двајцата заменици имаат право по основ на 
учество во добивка во износ од 2,5 % од годишната добивка по одбивка 
на сите законски обврски. 

  

 
 
Останатите членови на УО имаат право на учество во добивка во износ 
од 5 % од годишната добивка на матичното претпријатие на кои се 
управители, односно од нивната задолженост по функција за фирмите 
Инвест-А, БЦА и Биро Проект по одбивка на сите законски обврски.

 

 
 
 

 
 

Рајатоска 

25.427  
25.427  
23.038  
19.893 

Иванка Ќупев Член 1.129 еур

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ

Вкупен износ на основната 
главнина 3.856.272 EUR 

Број на издадени акции 386.400 
-обични акции 386.400 
Номинална вредност на акциите 9,983 EUR 
Број на акционери на крајот на 
годината 346 

Број и процент на сопствени 
акции во основната главнина  

10.209 обични акции 
2,64 % 

Меѓународен идентификациски 
број на акциите издадени од АД-
ИСИН број 

MKАДИН101010 (ADIN) 

 

 
Акционери со повеќе од 5 % учество во вкупниот број на акции 

 

рб Име и Презиме Број на 
акции 

учество 
акции 

1 Зоран Петровски 32.633 8,44 % 
2 Љупчо Атанасовски 30.684 7,94 % 
3 Благој Дончев 25.231 6,53 %  
4 Биро Проект ДОО 21.056 5,45 % 
 ВКУПНО  28,36 %  
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

 

Цена на акција  
    - Максимална 375 МКД 
    - Минимална 250 МКД 
Пазарна  капитализација 
(последен ден 24/12/15) 

133.308.000 МКД 
2.160.573  ЕУР 

  * среден курс на НБРМ на 24.12.2015 е 61,7003 мкд 
 

Исплатена дивиденда во претходните три години: 
 

Година Апсолутен 
износ 

% од 
номинала 

2014 0 МКД 
1,63 % 2013 10 МКД 

2012 0 МКД 0,00 % 

0,00 % 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Поединечни Финансиски Извештаи 

и Извештај на Независните Ревизори 

Адинг АД, Скопје 

31 декември 2015 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Прилози 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на 

Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи  

Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 

Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската 

состојба на ден 31 декември 2015 година,  и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за 

промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, 

како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, 

вклучени на страните 4 до 38. 

Одговорност  на Раководството  за поединечните  финансиски извештаи  

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 

финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која 

Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 

извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на 

измама или грешка. 

Одговорност  на ревизорот  

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 

основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со 

Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките 

барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да 

стекнеме разумно уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени 

од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со 

цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски 

извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат 

проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во 

поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. 

 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 

релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 

извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 

соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 

внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на 

соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на 

сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на 

севкупната презентација на поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

 

Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, 

со состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 

илјади Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади 

Денари. Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои 

на датумот на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за 

наплата и за кои постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 

година, Друштвото не направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања 

во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие 

поединечни финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите 

информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да 

утврдиме дали е потребна корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на 

побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2015 година. 

 

Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 

„Основата за мислење со резерва“, поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 

објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 

декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината 

што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 

Македонија. 

   

Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, 

дел од вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со 

состојба на 31 декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект 

Адинг Схими Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во 

странски правен субјект Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, 

како и вложување во странски правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 

илјади денари. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на 

стекнување и истите не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на 

директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 

Мислење со резерва

Нагласување на прашање

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Ading AD, Skopje 
 
Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Извештај за финансиската состојба

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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 Бел. Година што завршува на 31 декември 
  2015 2014 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 18 338,308 248,178 
Останати деловни приходи 19 15,648 12,366 
Промена на залихите на готови производи   1,523 (2,707) 
    
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки 20 (227,336) (163,450) 
Трошоци за користи на вработените 21 (57,219) (42,830) 
Депрецијација  5, 7 (8,738) (8,737) 
Останати деловни трошоци 22 (33,063) (22,105) 
Добивка од деловни активности   29,123 20,715 
    
Финансиски приходи  101 1,655 
Финансиски (расходи)  (10,755) (12,754) 
Нето финансиски (расходи) 23 (10,654) (11,099) 
Добивка пред оданочување   18,469 9,616 
    
Данок на добивка 24 (3,156) (1,969) 
Добивка за годината  15,313 7,647 
    
Останата сеопфатна добивка за годината  - - 
Вкупна сеопфатна добивка за годината  15,313 7,647 

    
Заработувачка по акција – основна и разводнета 
(МКД по акција) 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Ading AD, Skopje 
 
Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Акцион. 
капитал Резерви 

Нераспре-
делена 

добивка Вкупно 
   000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 
       
1 јануари 2015   207,294 46,370 80,145 333,809 
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)  - 4,068 (4,068) - 
Откупени сопствени акции (Бел.15)   (17) - - (17) 
Трансакции со сопствениците   (17) 4,068 (4,068) (17) 
Добивка за годината   - - 15,313 15,313 
Останата сеопфатна добивка   - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка   - - 15,313 15,313 
31 декември 2015 година    207,277 50,438 91,390 349,105 

       
1 јануари 2014   208,994 45,762 78,039 332,795 
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)  - 608 (608) - 
Дивиденди и останати учества во добив.(Бел.15)  - - (4,933) (4,933) 
Откупени сопствени акции (Бел.15)   (1,700) - - (1,700) 
Трансакции со сопствениците   (1,700) 608 (5,541) (6,633) 
Добивка за годината   - - 7,647 7,647 
Останата сеопфатна добивка   - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка   - - 7,647 7,647 
31 декември 2014 година    207,294 46,370 80,145 333,809 

 

Ading AD, Skopje 
 
Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

 Бел. Година што завршува на 31 декември 
  2015 2014 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    
Приливи од купувачи  324,890 263,665 
Исплати на добавувачи и вработени  (289,926) (251,338) 
  34,964 12,327 
Платени камати  (9,626) (12,220) 
Платен данок од добивка  (3,106) (856) 
  22,232 (749) 
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности и опрема и вложувања во 
недвижности за изнајмување 

 
(4,125) (8,057) 

Приливи од продажба на основни средства  - 177 
Прилив од дадени кредити  600 - 
(Одлив) по дадени кредити  (4,089) (600) 
Прилив од продажба на удел во придружени друштва  561 2,248 
Приливи од дивиденди  61 - 
Прилив од камати  101 91 
  (6,891) (6,141) 
Финансиски активности    
Прилив  по кредити  13,486 80,275 
(Отплата) по кредити  (33,357) (69,394) 
Исплата на дивиденди  (1,394) (1,068) 
Откуп на сопствени акции  (17) (1,700) 
  (21,282) 8,113 
    
Нето промена на паричните средства  (5,941) 1,223 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  8,860 7,637 
Парични средства и еквиваленти на крајот 13 2,919 8,860 

Ading AD, Skopje 
 
Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Консолидирани Финансиски Извештаи и  

Извештај на Независните Ревизори 

Адинг АД, Скопје и подружници  

31 декември 2015

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на 

Матичното друштво Адинг АД, Скопје 

Извештај  за консолидираните  финансиски  извештаи   
Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на 

Друштвото Адинг АД, Скопје (Матичното друштво) и неговите подружници (во 

понатамошниот текст заедно како “Групата”), составени од Консолидиран извештај за 

финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година, како и Консолидиран извештај за 

сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран 

извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните 

сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 42. 

Одговорност на Раководст вот о за консолидиранит е финансиски извешт аи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 

консолидирани финансиски извештаи во согласнот со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна 

контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на 

консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешнo 

прикажување како резултат на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи 

врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со 

Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките 

барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да 

стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се 

ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на 

процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во 

консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на 

ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешнo 

прикажувањe во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.  

  

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Ading AD, Skopje i podru`nici 
 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

 Бел. 31 декември 31 декември 

  2015 2014 

  000 МКД 000 МКД 

СРЕДСТВА    

Нетековни средства    

Недвижности, постројки и опрема 5 213,140 209,233 

Немат еријални средства 6 3,208 3,208 

Вложувања во недвижности за изнајмување 7 22,197 19,288 

Вложувања    

- Вложувања во придружени друштва 9.1 29,269 31,466 

- Финансиски средства расположливи за продажба 9.2 214 214 

  268,028 263,409 

Тековни средства    

Финансиски побарувања 10 105 620 

Побарувања од купувачи и останати побарувања 11 240,518 230,702 

Залихи 12 41,385 50,908 

Парични средства и еквиваленти 13 5,255 10,413 

 287,263 292,643 
 Нетековни средства наменети за продажба 14 1,763 2,758 

Вкупно средства  557,054 558,810 

    

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ    

Капитал 15   

Акционерски капитал  197,761 197,778 

Резерви  55,565 50,001 

Нераспределена добивка  90,847 89,317 

Вкупно капитал  344,173 337,096 

    

Обврски    

Нетековни обврски    

Позајмици 16 112,623 124,643 

  112,623 124,643 

Тековни обврски    

Тековна доспеаност на долгорочни позајмици 16 26,992 28,654 

Обврски спрема добавувачи и останати обврски 17 71,508 66,892 

Обврски за данок на добивка  1,758 1,525 

  100,258 97,071 

Вкупно обврски  212,881 221,714 

Вкупно капитал и обврски  557,054 558,810 

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното 

Друштво на ден 09 мај 2016 година и се потпишани во негово име од: 

 

Г-дин Благоја Дончев 

Претседател на Управен Одбор 

 Г-ѓа Јелена Гаџа 

Раководител на Финансии 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Ading AD, Skopje i podru`nici 
 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

 Бел. 
Година што завршува на  

31 декември 

  2015 2014 

  000 МКД 000 МКД 

    

Приходи од продажба 18      420,772 314,850 

Останати деловни приходи 19          5,758 15,305 

    

Промена на залихит е на гот ови производи и недоврш.п/во           1,208 (3,084) 

Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки 20     (269,921) (197,671) 

Трошоци за корист и на вработените 21       (78,173) (61,184) 

Депрецијација 5, 7       (11,987) (11,158) 

Останати деловни трошоци 22       (45,184) (41,357) 

Добивка од деловни активности   22,473 15,701 

    

Финансиски приходи 23             481 3,137 

Финансиски (расходи) 23       (11,886) (17,360) 

Нето финансиски (расходи)        (11,405) (14,223) 

Учест во во (загубата) на придруженит е друштва 9.1 (1,636) (3,295) 

Добивка / (Загуба) пред оданочување            9,432 (1,817) 

    

Данок на добивка 24         (3,809) (2,433) 

Добивка / (Загуба) за годината           5,623 (4,250) 

    

Останата сеопфатна добивка  /(загуба) за годината    

Ефект  од преведување на странски валути   
 
 

(31) 

Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за годината  7,094 (4,281) 

    

     

    

Заработ увачка по акција    

- Основна и разводнета  (во Денари   по акција ) 25 
 

16 (12) 

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
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 Akcionerski 
kapital Резерви 

Нераспределена 
добивка Вкупно 

  000 МКД 000 МКД 000 МКД 
     

1 јануари 2015 година 197,778 50,001 89,317 337,096 
Распоред на нераспределена 
добивка (Бел.15) - 4,093 (4,093) - 
Откупени сопствени акции 
(Бел.15) (17) - - (17) 

Трансакции со сопствениците (17) 4,093 (4,093) (17) 

Добивка за годината - - 5,623 5,623 

Останата сеопфатна добивка - 1,471 - 1,471 

Вкупна сеопфатна добивка - 1,471 5,623 7,094 

31 декември 2015 година 197,761 55,565 90,847 344,173 

     

     

     

1 јануари 2014 година 199,478 49,796 98,736 348,010 

Објавена дивиденда  (Бел.15) - - (4,933) (4,933) 
Распоред на нераспределена 
добивка (Бел.15) - 236 (236) - 
Откупени сопствени акции 
(Бел.15) (1,700) - - (1,700) 

Трансакции со сопствениците  (1,700) 236 (5,169) (6,633) 

(Загуба) за годината - - (4,250) (4,250) 

Останата сеопфатна добивка - (31) - (31) 

Вкупна сеопфатна добивка - (31) (4,250) (4,281) 

31 декември 2014 година 197,778 50,001 89,317 337,096 

Ading AD, Skopje i podru`nici 
 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година Како што е објавено во Белешка 12 кон 

придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
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 Бел. Година што завршува на 
 31 декември 

  2015 2014 

  000 МКД 000 МКД 

Оперативни активности    

Добивка / (Загуба) пред оданочување  9,432 (1,817) 
Корегирано за:    
Депрецијација 5,7 11,987 11,158 
Нето расходи / ( приходи) од камати 23 10,026 12,510 
Учество во нето средствата на придружените друштва 9.1 1,636 3,295 
Отпис и резервирање поради обезвреднување на 
побарувања 22 7,599 3,270 
Приходи од отпис на дивиденди 19 - (1,573) 
Отпис на влог во придружено друштво 22 - 150 
Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема 19 - (241) 
Корекција на депрецијација  5 (36) - 
Кусоци  22 353 - 
Наплата на целосно резервирани побарувања 19 (146) - 
Неотпишана вредност на продад. и расх. Недвижности, 
постројки и опрема 22 - 241 
  40,851 26,993 
Промени во оперативните средства и обврски    
Побарувања од купувачи и останати побарувања  (17,439) 22,876 
Залихи  6,623 5,602 
Обврски спрема добавувачи и останат и обврски  8,425 (31,084) 
  38,460 24,387 
Платени камати  (10,504) (14,081) 
Платен данок од добивка  (3,576) (856) 
Нето паричен тек од оперативни активности  24,380 9,450 
    
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности, постр   ојки и опрема  (15,155) (14,147) 
Прилив од продадени недвижности, постројки и опрема  - 241 

Приливи од дадени кредити   600 - 

(Одлив) од дадени кредити   (85) - 
Прилив од продажба на удел во придружени друштва  561 2,248 
Прилив по камати  478 1,571 
Нето паричен тек искористен за инвестициони активности  (13,601) (10,087) 
    
Финансиски активности    
Прилив  по кредити  22,907 76,229 
(Отплата) по кредити  (36,589) (69,394) 
Откуп на сопствени акции  (17) (1,700) 
Исплата на дивиденди  (1,394) (1,068) 
Нето паричен тек искористен за / од финансиски 
активности 

 
(15,093) 4,067 

    
Нето промена на паричните средства  (4,314) 3,430 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  10,413 10,746 
Преведување на странски валути  (844) (3,763) 
Парични средства и еквиваленти на крајот 13 5,255 10,413 

Ading AD, Skopje i podru`nici 
 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година Како што е објавено во Белешка 12 кон 

придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТА

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 



СТРУКТУРА НА ИЗВОЗОТ

38

2011 2012 2013 2014 2015
0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012
2013

2014
2015

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2011

2012

2013

2014

2015

СТРУКТУРА НА ИЗВОЗОТ
Други

Хр-Хрватска

Срб-Србија

Кос-Косово

Ру-Русија

Каз-Казакстан

Бг-Бугарија

М
и

л
и

о
н

и
д

е
н

а
р

и

Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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Како што е објавено во Белешка 12 кон 
придружните поединечни финансиски 
извештаи, со состојба на 31 декември 2015 
година нето побарувањата од купувачи 
изнесуваат 216,878 илјади Денари, намалени 
за резервација поради обезвреднување во 
износ од 4,463 илјади Денари. Вклучени во 
овие побарувања се побарувања од 
домашни и странски купувачи, кои на 
датумот на известување се постари од една 
година, за кои се води судска постапка за 
наплата и за кои постојат индикации за 
обезвреднување. Со состојба на 31 декември 
2015 година, Друштвото не направи 
проценка на ризикот од обезвреднување на 
овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика 
објавена во Белешка 2.12 кон овие 
поединечни финансиски извештаи. Поради 
природата на сметководствените и другите 
информации, ние не бевме во состојба да 
направиме таква сопствена проценка и да 
утврдиме дали е потребна корекција на 
салдото на резервацијата поради 
обезвреднување на побарувањата од 
купувачите со состојба на 31 декември 2015 
година. 

До Раководството и Акционерите на
 
Адинг АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Адинг АД, 
Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените 
во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 
4 до 38. 

Одговорност на Раководството за поединечните финансиски извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија., како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се 
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие поединечни финансиски извештаи врз 
основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните 
Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа 
ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во поединечните финансиски извештаи. 
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски 
извештаи, било поради измама или грешка. 

v

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски 
извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
поединечните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 
Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните поединечни финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декември 2015 година нето побарувањата од купувачи изнесуваат 216,878 илјади 
Денари, намалени за резервација поради обезвреднување во износ од 4,463 илјади Денари. 
Вклучени во овие побарувања се побарувања од домашни и странски купувачи, кои на датумот 
на известување се постари од една година, за кои се води судска постапка за наплата и за кои 
постојат индикации за обезвреднување. Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не 
направи проценка на ризикот од обезвреднување на овие побарувања во согласност со 
прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие поединечни 
финансиски извештаи. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не 
бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна 
корекција на салдото на резервацијата поради обезвреднување на побарувањата од купувачите 
со состојба на 31 декември 2015 година. 

Мислење со резерва 
Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањето на кое се укажува во пасусот 
„Основата за мислење со резерва", поединечните финансиски извештаи ја претставуваат 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 
декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што 
тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија. 

Нагласување на прашање 
Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните поединечни финансиски извештаи, дел од 
вкупните вложувања на Друштвото во подружници и придружени друштва со состојба на 31 
декември 2015 година, се однесуваат на вложување во странски правен субјект Адинг Схими 
Парс, Иран, во износ од 18,440 илјади Денари, понатаму вложување во странски правен субјект 
Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники во износ од 1,478 илјади Денари, како и вложување во странски 
правен субјект Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари. Овие вложувања се 
евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнување и истите не се усогласени 
со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање. 
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