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Назив на Друштвото

Деловен систем АДИНГ АД за 
производство, примена и пласман на 
хемиски материјали за градежништво и 
инженеринг работи Скопје

Скратен назив АДИНГ АД СКОПЈЕ
Седиште и адреса Новоселски пат (1409) Бр.11, 1000 Скопје
Телефон и факс 02/20 34 800; 02/20 34 810
Адреса на електронската пошта ading@ading.com.mk
Адреса на интернет страницата www.ading.com.mk
Матичен број 4205880
Шифра на дејност 20.59

Опис на дејностите (претежна дејност) Производство на други хемиски 
производи, неспомнати на друго место

Број на Решение од Централниот 
Регистар 4-02001094-000-03

Датум на основање  
(ден, месец и година) 30.05.1969

Број на вработени на крајот 
на годината 93

Систем на управување двостепен

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

300000000239626,  
Комерцијална банка АД Скопје

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

210042058800143,  
Тутунска банка

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

380125013803131,  
Про Кредит Банка АД Скопје

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

250001004107251,  
Шпаркасе Банка АД Скопје

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
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ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА
Член на Управен одбор и заменик 
генерален директор на Адинг АД Скопје, 
Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ 
Заменик претседател и заменик 
Генерален директор

БЛАГОЈА ДОНЧЕВ
Претседател на  
Управен одбор и 
Генерален директор

ДАНИЕЛ ЦЕКОВ 
Член на Управен одбор

ГОРАН АТАНАСОВСКИ 
Член на Управен одбор

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
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ФИЛИП ФИЛИПОСКИ
Член на Надзорен одбор

РАДЕ ЈАНКОВ
Независен член на 
Надзорен одбор

АЛЕКСАНДАР БЕЛЕВ
Претседател на 
Надзорен одбор

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА 
Заменик претседател 
на Надзорен одбор

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

ОЦЕНКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДС АДИНГ ВО 2020 ГОДИНА

 Почетокот на 2020 година, јануари, февруари и почетокот на март ја почнавме со 
одлични резултати, но се случи Пандемијата со Корона вирусот-КОВИД 19, со што 
се смени сѐ што воопшто можеше да се замисли во светот и во нашата Адингова 
долга историја. Пандемијата беше и веројатно уште долго ќе биде нашиот најголем 
невидлив непријател кој создаде многу ограничувања во нашата држава и во земјите 
каде Адинг е присутен. Тоа беше и сѐ уште е голема светска, глобална, здравствена и 
последично, економска криза со непознати прогнози за тоа како ќе продолжиме да 
работиме и живееме.

 Покрај мерките и препораките на Владата, нашата компанија формираше кризен 
штаб и воведе сопствени ригорозни и превентивни мерки и тоа:

�Забрана на користење на јавен и групен превоз на вработените од дома до рабо-
та и обратно, преку користење на сопствени патнички возила до најмногу двајца 
патници, односно вработени, за што компанијата ги надокнадува трошоците кои ги 
имаат вработените поради ваквиот начин на превоз.

�Превентивно тестирање на сите вработени каде што постои евентуална опасност 
од зараза, при што вработените се упатуваат во домашна изолација, а фирмата ги 
покрива сите трошоци настанати по овој основ. 

�Секојдневно од страна на Друштвото, се обезбедуваат средства за лична заштита и 
средства за лична хигиена за вработените, се врши контролно мерење на телесна 
температура при влез на вработените, но и на останатите кои влегуваат во објек-
тот и редовно, односно најмалку еднаш неделно, се врши дезинфекција на работ-
ните простории од овластена фирма.

�Формираниот кризен штаб задолжен за следење, координација и контрола на сос-
тојбата врши континуирана проверка дали правилно се применуваат и почитуваат 
мерките на Владата и на Компанијата. 

	 Доследната примена на ригорозните интерни мерки за заштита, ни овозможи да го 
сочуваме здравјето на вработените, да работиме и да се чувствуваме сигурни. 

	 Во големите ограничувања за патувања дома и во странство каде сме присутни со 
пласманот на нашите производи, успеваме со техничката опременост и стручност на 
младиот, но веќе остручен кадар на компанијата, технички да го покриеме пласманот 
на домашниот и странскиот пазар, користејки го интернетот и сите негови можности.

	 И покрај тешките пандемиски услови и последиците од нив, изминатата 2020 година 
АДИНГ ја заврши одлично. Го исполнивме планот на продажба на готов производ со 
112 % oд планираното, а за 21 % повеќе од претходната 2019 година. Исто така и сите 
поврзани друштва во Деловниот систем, Инвест А, БЦ Адинг, Биро Проект покажаа 
одлични резултати, а најдобри беа Адинг-Белград и Адинг-Бугарија. Резултатите од 
работењето за 2020 година се потврдени и од ревизорската куќа Грант Торнтон.
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ШТО ПЛАНИРАВМЕ И ШТО РЕАЛИЗИРАВМЕ

Реализација и профит

Планот за продажба на готов производ го реализиравме:

На домашниот пазар 108 % од планираното, а 109 % во однос на 2019 година, додека на 
странскиот пазар 119 % од планираното, а 149 % во однос на 2019 година.

 Нето реализацијата на домашен и странски пазар изнесуваше 5.490.016 евра.

 Останатите приходи изнесуваа 628.401 евра.

 Вкупните приходи изнесуваа 6.118.417 евра (5.490.016 + 628.401).

 Реализацијата од готови производи (домашен пазар + странски пазар) изнесуваше 
112 % од планираната, а 121 % во однос на 2019 година. 

 Реализацијата од готов производ на домашниот пазар учествуваше со 63 %, а на 
странскиот со 37 %.

 Вкупното производство изнесуваше 8.469 тони или 116 % од планираното.

 Добивката по оданочување е 316.426 евра или 5.17 % од вкупните приходи, додека 
во 2019 год. беше 5.38 % или 278.554 евра.

Реализацијата е остварена на домашен пазар и извоз со најдобар пласман во Србија, 
Црна Гора, Бугарија и Босна и Херцеговина, а нешто помалку во Косово и Албанија, и за прв 
пат во Уганда со пласман на наши производи и присуство на наш инженер-инструктор.

Остваривме профит поголем од минатата година и поголем од минимално планираниот 
профит во Генералниот Бизнис План од 250.000 евра, што значи во 2020 година сме работеле 
подобро во однос на 2019 година. 

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Наплата и задолженост

Ликвидноста на домашниот пазар и на повеќето пазари во странство каде АДИНГ е 
присутен е веќе хроничен проблем како и во претходните години.

Наплатата и понатаму останува проблем кој нѐ прати на пазарите каде што сме присутни. 
Наплатата е клучен фактор од кој зависи деловниот резултат и успешноста на работењето. 
И понатаму проблем остануваат побарувањата од фирми кои се тужени, а за некои има и 
обезбедени гаранции за плаќање, но нивната наплата не оди со планираната динамика. Овие 
тешко наплатливи побарувања и нивниот отпис влијаат на тековниот резултат и заради нив 
ќе мораме и во наредните години да правиме резервација во случај на ненаплатливост со 
отписи на побарувањата.

Нашите обврски кон Деловните банки се сервисираат редовно со датумот на нивното 
доспевање. Вратен е вкупен главен долг во тек на 2020 година во износ од 221.329 евра, а 
задолженоста ја зголемивме за 87.257 евра. 

И покрај отежнатата наплата АДИНГ успеа да ја одржи ликвидноста и редовно да ги 
подмирува своите обврски што и оваа година не беше случај со повеќето наши купувачи и 
покрај законот за финансиска дисциплина, кој АДИНГ го почитуваше како една од малкуте 
фирми во Македонија.

Каматната стапка кај нашата главна банка-Комерцијална Банка Скопје, се намали 
благодарејќи на нашите добри резултати и редовноста во сервисирањето на нашите обврски. 
Довербата кај нашите деловни партнери од странство кои се наши најголеми добавувачи 
продолжи. Набавката на репроматеријали и амбалажа се реализираше на отворено без 
обезбедување со акредитиви и гаранции, придонесувајќи за намалување на банкарските 
трошоци.

ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА

Поради спроведување на мерките за заштита и спречување на ширење на заразна 
болест КОВИД-19 во изминатиот период компанијата имаше дополнителни и непланирани 
трошоци вкупно 36.476 евра и тоа:

� По основ на превентивно тестирање на вработените направени се трошоци од 5.116 
евра. 

� Обезбедување на средства за лична заштита и средства за лична хигиена во износ од 
15.951 евро.

� За дел од вработените кои беа ослободени согласно мерки на Влада на РСМ од 15.500 
евра за исплата на бруто плата за периодот додека беа дома.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Покрај непланираните трошоци, нашата фирма не користеше никаква помош од 
страна на Државата и целиот товар од трошоците поврзани со пандемијата ги обезбеди од 
сопствени средства.

Со гордост истакнуваме дека дониравме меѓу првите фирми во земјата на Министерство 
за одбрана во објектот мобилна болница-комплетна хидроизолациона заштита во вредност 
од 12.952 евра.

Инвестициски вложувања
АДИНГ продолжи да инвестира и во 2020 година:

 
- Градежни работи ....................................................................................................................95.348 евра

- Опрема во лаборатории и производство
и обнова на возен парк ..................................................................................................... 192.312 евра

 .............................................
Вкупно 287.660 евра

Плати и стимулации
Платите во Деловниот систем се исплатуваа редовно. Сите вработени во целиот 

деловен систем добиваа топол оброк или надомест, превоз, годишен регрес и други 
погодности според колективниот договор. Бонусот за вработените е одобрен од Собранието 
на акционери и регулиран со Одлука на Управен одбор број 68/20 со утврдени критериуми 
и износи за исплата на вработените. Во претходната година е исплатен бонус со месечните 
плати во 9, 10 и 11 месец 2020 година.

ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ

Организациони промени
	 Нема промени во организационата поставеност.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Кадровски промени
Во Деловниот систем АДИНГ се примени 13 нови вработени и тоа:

Во Адинг

� Во службата Институт, примени се двајца нови инженери од кои еден дипл.инж.техно-
лог и еден дипл.хем.инж, и еден лаборант со средно образование.

� Во службата Одржување, примен е еден вработен на работна позиција Електричар.

� Во службата Набавки, примен е еден вработен на работна позиција Вилушкарист во 
репроматеријали и амбалажа.

� Во службата Фабрика, примени се двајца нови процесни работници.

� Во службата Примена и продажба, примени се тројца вработени од кои двајца градеж-
ни инженери и еден комерцијалист.

Во Биро Проект

� Во службата Маркетинг примени се тројца вработени и тоа двајца на работна позиција 
Графички дизајнер и еден Маркетинг менаџер.

Во Инвест А

� Вработен е еден градежен работник.

Во Адинг Бугарија

�Во 2020 година вработени се двајца општи работници. 

Од Деловниот систем АДИНГ по различни основи се заминати 13 вработени и тоа:

Во Адинг

� Престанокот на работниот однос се должи поради заминување во пензија на двајца 
вработени, еден технолошки вишок, смрт на работникот и на барање на двајца врабо-
тени со спогодба за престанок на работниот однос.

� Во текот на 2019 во АДИНГ со заминувањето во пензија на Водечкиот менаџер за тех-
ничко-технолошка сигурност на Деловниот систем и екологија, беше интерно извршено 
назначувања на нов вршител на должност за таа работна позиција, но незапоставувајќи 
ги работните задачи кои ги има Главниот водечки инженер за централна лабараторија од 
службата Институт. 

Во Биро Проект

� Двајца вработени се заминати поради престанок на важењето на договорот за 
вработување со спогодбено раскинување и истек на времето за кое е склучен.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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Во Инвест А

� Двајца вработени се заминати поради престанок на важењето на договорот за 
вработување со спогодбено раскинување и истек на времето за кое е склучен.

Во Адинг Бугарија

� Двајца вработени се заминати поради престанок на важењето на договорот за 
вработување на нивно барање и еден заминат со спогодба за престанок на работниот 
однос.

АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ

Во 2020 година во споредба со 2019 година тргувањето со акциите на АДИНГ на берзата 
беше помало. Вкупно беа истргувани 5.645 акции со вкупен промет од 3.604.565 денари или 
58.611 евра во споредба со 2019 година кога беа истргувани 7.894 акции со вкупен промет од 
5.203.905 денари или 84.616 евра. Акциите се тргуваа на македонската берза и нивната цена 
се движеше од 600 до 700 денари по акција. Од вкупно истргуваните акции АДИНГ откупи 
2.000 акции со вкупна вредност од 1.236.000 денари.

Цена на акции во 2020
просечна цена

Ц
ен

а 
во

 М
КД
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ШТО И КОЛКУ РЕАЛИЗИРАВМЕ ОД  
ГЛОБАЛНИОТ БИЗНИС ПЛАН 2017-2021

Глобалниот Бизнис План 2017-2021 е изработен и усвоен со почетокот на мандатот на 
Управен Одбор од 01.06.2017 година, во 10 главни точки со извештај на реализацијата на 
планот и тоа:

1. Проверка, анализа и потврда на поставеноста на Деловниот Систем АДИНГ

Организациона поставеност
�	Немаше промена за целиот период.

 Заокружување на информатичкиот систем
� Тој е заокружен со дополнувања кои системот ги дозволува.

Профитни центри
� Немаше промени во сите профитни центри освен во Адинг Бугарија каде е 

назначен нов Управител.

 Пазарни можности и позиционирање во регионот и пошироко 
� Во регионот добро сме позиционирани, но за тоа е потребно постојан ангажман 

а и пошироко да се користат и најмалите можности. Што значи останува и во 
наредниот период константно директно техничко и комерцијално присуство.

 Кадровска екипираност
� Добро сме екипирани и секоја година се примаат потребни кадри, особено во 

инженерскиот дел, првенствено млад стручен кадар.

 Мотивираност и зголемени плати и бонуси
� Компанијата тоа перманетно го правеше и ќе продолжи и во наредниот период.

2. Производна програма

Стандардизација на производите 
� Се работеше перманетно и ќе продолжи и во наредниот период.

 Формирање на инструктори-апликанти на производите 
� Веќе се формирани и се заокружува тимот на инженери-инструктори и 

специјалисти со новиот Центар за Едукација АДИНГ (ЦЕА) кој е во напредна 
фаза на реализација во оваа година.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 13 

 Развој на нови производи 
� Постојано се осовременуваат и иновираат постојните производи и се усвојуваат 

нови (додатоци во цементната индустрија и повеќе други), што е услов за нашето 
успешно постоење.

  Одржување на системите за Контрола на Квалитетот ISO 9001 и животна средина 
ISO 14001 
� Константа која веќе е основа на нашето работење.

 СЕ Европски квалитет за сите производи 
� Со повеке од 60 производи кои имаат СЕ, се доближуваме до остварување на 

целта-сите производи за кои е потребно да имаат CE сертификат. 

  Постојано пратење на пазарот на репроматеријали и амбалажа и сигурни 
конкурентни добавувачи.
� Тоа се правеше и се прави постојано, со барање и втор добавувач поради 

сигурност за исполнувањето на нашите потреби.

3. Производство

  Перманентно пратење, контрола и добивање финален стандарден производ 
� Екипирана е и зајакната службата за контрола и истата добро ја вршеше својата 

работа и тоа ќе продолжи и во наредниот период. 

  Постојано тековно и инвестициско одржување 
� Службата одржување е екипирана и добро си ја вршеше својата работа.

  Технолошко заокружување на базниот дел и полуавтоматска линија за прашкасто 
производство 
� На базниот дел е инсталирана нова технолошка линија за производство на 

Ингунит Т и други адитиви, со капацитет да ги задоволи и максималните 
барани количини кои ги имавме најмногу во 2020 год. Останува да се заокружи 
градежниот дел, со што многу ќе се подобрат условите за работа. Монтирана 
и во функција е полуавтоматската линија за прашкасти производи, која го 
модернизира и го зголеми капацитетот на дел од прашкастите производи 
(линијата е демонтирана и донесена од нашата фабрика во Бугарија).

  Технолошко заокружување на течно и прашкасто производство во Бугарија 
� Укинато е прашкастото производство поради неекономичност, а опремата е 

инсталирана во фабриката во Скопје. Таму е надградено и заокружено течното 
производство и тоа многу добро функционира. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 14 

4. Одржување на добра ликвидност

 Перманентно заострување на наплатата од продажбата
� Заострена е и регулирана продажбата со купопродажни договори во кои има 

лимитирани вредности на можен долг и со гарант-платец. 

 Најмал ризик за лоши пласмани
� Со регулираните договори, ризикот на лоши пласмани е сведен на минимум. 

Останува ризик кај одредени големи купувачи, каде се уште го бараме начинот 
на гаранции или обезбедување со можен факторинг. 

 Перманентно следење и намалување на трошоците и заштеда во секој сегмент на 
работењето
� Сѐ уште максимално не се искористени сите можности, но трошоците се под 

контрола.

 Продолжување на намалувањето на кредитната изложеност како во претходните 
две години
� Задолженоста од почетокот на мандатот е намалена од 1.807.014 евра на 

1.525.139 евра во 2020 год, односно задолженоста е намалена за 281.875 евра.

Одржувањето на ликвидноста беше нашата најважна задача. Тоа добро го менаџиравме 
за целиот период и така ќе продолжи и понатаму, бидејќи од ликвидноста зависат сите 
наши планови и активности, а на крај, успехот во работењето како за вработените така и за 
акционерите.

5. Годишен раст на профитот

 5 % над минимална сума од 250.000 евра-нето

 Дивиденда секоја година мин. 20 ден./акција-нето

 Отпишување од 1-7 год на старите тешко наплатливи побарувања, вклучувајќи ги 
вложувањата во Иран и Грција
� Еден од главните стратешки цели-профит и можна дивиденда е исполнет. Во сите 

години на мандатниот период, профитот беше поголем за 5 % од планираниот 
минимален нето 250.000 евра, и тоа: 

Назив 2017 2018 2019 2020
Нето Дивиденда 
(денари) 20 20 22 25 (предлог)

НЕТО ДОБИВКА 
(€) 267.400 267.053 278.554 316.4265

� Отпишувањето на старите ненаплатливи и тешко наплатливи побарувања го 
правевме секоја година со одредена сума. Тоа и понатаму останува приоритет 
и обврска и во наредниот период.
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6. Инвестициони вложувања

 Заокружување на одделението на течни производи
� Поголемиот дел е завршен, останува уште да се затвори страничниот дел со 

термо панели, што треба да се заврши оваа година.

 Инсталирање на полуавтоматска мешалка за прашкасти производи
� Тоа е завршено и линијата веќе неколку години е во функција.

 Завршување на модернизацијата на Институтот, со опрема и подобри услови за 
работа
� Најголемиот дел околу условите за работа и опрема е завршено. Останува и 

понатаму приоритетна обврска-набавка на опрема која ќе го модернизира 
Институтот.

 Реконструкција на крововите од фабричките хали со можност на инсталирање на 
фотоволтаици
� Крововите се завршени, а фотоволтаиците се планирани во оваа година.

 Обнова на возниот парк
� Во најголем дел, возниот парк е обновен со нови возила меѓу кои и со хибридни 

еколошки возила. Останува да се набават уште неколку патнички возила и по 
можност едно поголемо товарно возило.

 Тековно и инвестициско одржување во Деловниот Систем
� Тоа беше и е од висок приоритет и останува така и во наредниот период.

7. Нови – профитабилни бизниси – АДИНГ 2020

 Нови проекти
� Една е од малкуте планирани активности која не донесе нов проект, освен во 

делот на Адинговата програма-Интензификатори-додатоци во цементната 
индустрија.

8. Изнајмување на деловниот простор

 Зграда во БЦА
� Имаше понуди, но на делови, тоа не беше поволно за компанијата. Останува 

објектот кој е внатрешно реновиран да биде организиран и користен во 
наредниот период од Деловниот систем.

9. Можно капитално поврзување

 Со стратешки европски брендови
� Оваа стратешка цел останува и во наредниот перид, со поголеми шанси, бидејќи 

брендот Адинг е во нагорна линија.
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10. Одбележување на 50 години АДИНГ

 1969-2019 – 50 години АДИНГ
� 50 годишнината ја одбележавме со најголемо присуство на деловни пријатели и 

гости. Организацијата беше реализирана на највисоко ниво на единствен начин 
и тоа беше настан кој останува да се памети и раскажува на идните генерации.

Програмата за изминатиот мандат беше глобална, истата се разработуваше со 
оперативни годишни планови кои беа предмет на оценка на годишните Акционерски 
собранија.

ИЗМИНАТИОТ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ, УПРАВЕН ОДБОР ГО ОЦЕНУВА КАКО 
ЕДЕН ОД НАЈУСПЕШНИТЕ ПЕРИОДИ ВО ДОЛГАТА ИСТОРИЈА НА АДИНГ. ТОА ТРЕБА ДА 
БИДЕ ПРИМЕР НА ДОБРО ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ВО РАБОТАТА НА НАШАТА 
КОМПАНИЈА.

ОСТАНУВА ВО НОВИОТ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ НА НОВОИЗБРАНИОТ НАДЗОРЕН 
ОДБОР И УПРАВЕН ОДБОР, ГОЛЕМА ОБВРСКА ДА ГО ПРОДОЛЖИ УСПЕШНОТО РАБОТЕЊЕ НА 
КОМПАНИЈАТА НА ЗАДОВОЛСТВО НА СИТЕ АКЦИОНЕРИ И ВРАБОТЕНИ АДИНГОВЦИ. 

КАКО ПОЧНАВМЕ ВО 2021 ГОДИНА
Почетокот во првите три месеци во 2021 година го започнавме со сѐ уште присутниот 

невидлив непријател Пандмијата-КОВИД 19, кој демне на секаде околу нас, со повремени 
бранови кој знае кој по ред, во ширење на заразата. Почнавме со Оперативниот Бизнис 
план на Адинг за 2021 год, кој го усвоивме во рамките на Глобаниот Бизнис План 2017-2021 
и на параметрите од претходно успешната 2020 година. Во јануари планиравме повеќе, но 
остваривме помалку, бидејќи зимските услови не ни одеа во прилог, а половина месец го 
искористивме за годишни одмори. Во февруари го исполнувме планот, а тоа го очекуваме и 
во март и се надеваме дека малку ќе го надокнадиме јануарскиот минус. Точните резултати 
поради незавршениот месец март ги немаме, но очекуваме планот за трите месеци да го 
исполниме. Профитните центри во нецелосните три месеци почнаа со различен старт, а по 
исто така донесени и одобрени Бизнис Планови за 2021 год. Најдобар почеток има Адинг 
Буарија, добар Инвест-А и Биро Проект, а со мал минус Адинг Белград и БЦ Адинг. Во овој 
период треба да истакнеме дека успеавме со  „on line” работа, успешно да ги ресертифицираме 
двата базни системи ИСО 9001-2015 и ИСО 14001-2015 за следните три години.

Што очекуваме во наредниот период? Ќе работиме уште долго во услови на Пандемија, 
за што ќе мораме да продолжиме со примена на ригорозниот режим на заштитни мерки 
и превенција, користејќи го досегашното максимално организирање на работењето, 
безбедност на оние кои работат на своите работни места, работа од дома со интернет 
комуникација и координација.

Доколку не се влоши состојбата и го сочуваме здравјето на вработените, се надеваме 
дека проектите каде што сме присутни како дома, така и во регионот-БиХ, Црна Гора, Бугарија 
и Србија, ни даваат шанси да бидеме оптимисти за реализација на планот.
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 Од инвестиционите вложувања за оваа година, ќе ги активираме незавршените 
планови содржани во оперативниот Бизнис план за 2021 година со вредност 
поголема од 300.000 евра со можно поволно кредитирање. Тоа се приоритетно-
втората технолошка линија за прашкасто производство, линијата за мали 
пакувања, замена на уште два дизел виљушкари со нови два електрични (два дизел 
виљушкари се веќе заменети со два нови електрични виљушкари), реализација 
на проектот за фотоволтаици, замена на нафтата за греење со алтернативно 
еколошко гориво или инвертори, вградување на колска вага и повеќе градежни 
активности во производните хали и магацини. Тие инвестиции се вложување во 
подобрување на производството, односно модернизација, со цел намалување на 
потрошувачката на ел. енергија, емисија на штетни гасови и трошоци за енергија, 
како и усогласеност со ЕУ регулативи во делот на заштита на животната средина, 
безбедност на работниците и континуирано подобрување на квалитетот на 
производите.

Дали може да го реализираме планираното ? Сигурно ќе имаме уште 
една неизвесна година. Пандемијата оваа година ја најавува и економската 
криза. Скоро сите наши главни добавувачи на репроматеријали и амбалажа, ги 
зголемија цените и најавија нови зголемувања и до 30 % со несигурни рокови на 
испорака. Загрижувачка состојба која веќе не доведе да ги поскапуваме и нашите 
производи, што може да доведе до неконкурентност на големите проекти. Исто 
така, тоа може да се одрази на останатите помали купувачи, имајќи ја во предвид 
нивната купувна моќ. Сето тоа може да влијае на реализацијата на Бизнис планот 
за 2021 год.

Адинговата историја е богата и со многу тешки искушенија. Да се надеваме 
и да очекуваме дека како и секој пат, во најтешките моменти ќе го одржиме и ќе 
го продолжиме нашиот растеж со поддршка на сите акционери и вработени на 
АДИНГ. 

Ќe бидеме и во иднина СОСТОЈКА НА СЕКОЈА ГРАДБА, одговорни кон себе, кон другите 
и кон нашата компанија А-----2м-----ДИНГ.

 Претседател на Управен одбор и
Март, 2021     Генерален директор
Скопје      
 

 Благоја Дончев дипл.град.инж
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ИНВЕСТ А Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг 
ИНВЕСТ А, ДООЕЛ, Скопје, Новоселски пат (1409) бр.11

ЕМБС 5505925
Дејност 43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место

Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Смилевски Сашко

БИЗНИС ЦЕНТАР 
АДИНГ

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

ЕМБС 4221290
Дејност 46.75 Трговија на големо со хемиски производи

Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Белев Александар

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

ЕМБС 5735904
Дејност 71.11 – Архитектонски дејности

Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Дончева Рајатоска Вања

ПРОДАВНИЦА 1 АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Продавница 1, ул. Кузман Шапкарев бр.5,  
Ѓорче Петров

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

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

ЕМБС 5547253
Дејност 46.75/0 Трговија на големо со хемиски производи

Учество на АДИНГ АД 40 %
Управител Милковски Мартин

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

Дејност вршење на дејности кои не се законски забранети
Учество на АДИНГ АД 100 %

Управител Хаџиска Невенка

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

Дејност Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД 100 %

Управител Ѓуровиќ Зоран

ФИЛИЈАЛА ВО 
КАЗАХСТАН

АДИНГ АД Скопје-Филијала во Казахстан, 
Алмати, Казахстан, ул. Бекмаханова 96/12

Дејност сите дејности согласно со предметот на делување на АДИНГ, а кои соодветствуваат на 
законите

Учество на АДИНГ АД 100 %
Управител Петровски Зоран

ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА
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Р.б. Име и Презиме Функција Датум на 
назначување

Број на 
акции

Учество 
акции

1 Благоја Дончев
Претседател на 
Управен одбор-

Генерален директор
22.05.2017 28.345 7,33 %

2 Зоран Петровски
Зам. претседател на 
Управен одбор-Зам. 
Генерален директор

22.05.2017 32.633 8,44 %

3 Вања Дончева Рајатоска
Член на Управен 

одбор – Зам. 
Генерален директор

22.05.2017 5.741 1,48 %

4 Даниел Цеков Член на  
Управен одбор 01.01.2019 1.800 0,46 %

5 Горан Атанасовски Член на  
Управен одбор 01.01.2019 7.350 1,90 %

ВКУПНО 75.869 19,63 %

Р.б. Име и Презиме Функција Датум на 
назначување

Број на 
акции

Учество 
акции

1 Александар Белев Претседател 18.05.2017 1.168 0,30 %
2 Петровска Александра Зам.претседател 18.05.2017 0 0,00 %
3 Филипоски Филип Член 18.05.2017 9.512 2,46 %
4 Јанков Раде Член 18.05.2017 980 0,25 %

ВКУПНО 11.660 3,01 %

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
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Врз основа на член 384-а од Законот за трговските друштва, Управниот одбор изјавува 
дека во групацијата АДИНГ корпоративното управување се темели на Статутот и Општите 
акти на Друштвото (Деловници за работа на Надзорниот и Управниот одбор и Упатство 
за работа на Управниот одбор) донесени од страна на органите на Друштвото врз основа 
на законските прописи на РСМ. Наведените акти се јавно достапни во просториите на 
Друштвото, а Статутот во електронска форма е објавен на веб страната на Друштвото. Во 
насока на исполнување на законските обврски согласно член 1 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 290/2020 
од 07.12.2020), Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје ќе формира работна група која ќе ги 
унифицира Општите акти на друштвото и ќе изготви предог текст на Кодекс на корпоративно 
управување, a по неговото усвојување истиот ќе биде јавно достапен. Од донесувањето на 
Статутот и Општите акти на Друштвото до денес не постојат случаи кои би укажале дека 
постојат отстапувања од правилата, туку напротив компанијата се стреми максимално да се 
почитуваат правилата со што се обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на 
нејзините интереси како и интересите на акционерите и вработените.

66%

34%

ВКУПНИ ПРИХОДИ 2020 година 

МАКЕДОНИЈА СТРАНСТВО

КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ
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ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА  
ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Име и Презиме Вкупни примања
Благоја Дончев 36.295 €
Зоран Петровски 29.981 €
Вања Дончева Рајатоска 26.351 €
Даниел Цеков 22.221 €
Горан Атанасовски 20.739 €

Име и Презиме Функција Учество во Н.О.
Александар Белев Претседател 2.927 €
Александра Петровска Член/Зам.претседател 2.341 €
Филип Филипоски Член 2.341 €
Раде Јанков Член 2.341 €

Претседателот на Управен одбор и заменикот Зоран Петровски имаат право по основ 
на Учество во добивка во износ од 2,5 % од годишната добивка по одбивка на сите законски 
обврски. 
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ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ

Вкупен износ на основната главнина 3.856.272 €

Број на издадени акции 386.400

Обични акции 386.400

Номинална вредност на акциите 9,98 €

Број на акционери на крајот на годината 302

Број и процент на сопствени акции во 
основната главнина 

40.640 обични акции
10,52 %

Меѓународен идентификациски број на 
акциите издадени од АД-ИСИН број MKАДИН101010 (ADIN)

Р.б. Име и Презиме Број на акции Учество акции

1 Зоран Петровски 32.633 8,44 %

2 Благоја Дончев 28.345 7,33 %

3 Биро Проект ДООЕЛ 21.056 5,45 %

4 Љупчо Атанасовски 19.434 5,02 %

ВКУПНО 101.468 26,25 %

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

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

Цена на акција
- Максимална 700 МКД
- Минимална 600 МКД

Пазарна капитализација (последен ден 31/12/20) 262.366.000 МКД
4.252.699 €

*среден курс на НБРМ на 31.12.2020 е 61,6940 мкд

ДИВИДЕНДА

На основа работењето на Друштвото во претходната година, нето добивката и 
ликвидноста, Управниот Одбор поднесува предлог одлука до Собранието на акционери за 
исплата на дивиденда. 

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се одобри на 
Годишното собрание на акционери.

На 25 Јуни 2020 година на Годишното собрание на акционери е одобрена пресметка 
и исплата на нето дивиденда за 2019 година во износ од 22 денари по акција. Пресметаната 
дивиденда е прикажана како намалување од тековната добивка.

Исплатена дивиденда во претходните три години:
Година Апсолутен износ  % од номинала
2019 22 МКД 3,58 %
2018 20 МКД 3,26 %
2017 20 МКД 3,26 %

ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Според Законот за трговски друштва, АДИНГ АД Скопје во 2020 година нема склучено 
големи зделки и зделки со заинтересирани страни.
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ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР

Врз основа на член 480 ст.3 од законот за трговски друштва, Надзорниот одбор
на АДИНГ АД до Собранието на акционери на АДИНГ Скопје поднесува

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АДИНГ АД СКОПЈЕ

ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно законската регулатива на општите акти на Друштвото, Надзорниот одбор има 
овластувања да врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор, на седница одржана на 24.03.2021 година, ја разгледа Годишната 
сметка на АДИНГ АД Скопје за 2020 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за 
работењето на друштвото изготвен од Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје, консолидира-
ната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2020 година 
на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва со предлог одлука на Управниот одбор за рас-
пределба на добивката по годишната сметка, извештајот за извршената ревизија на годиш-
ната сметка на Друштвото за 2020 година од овластениот ревизор ГРАНТ TОРНТОН, при што 
констатира дека:

- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2020 година и консолидираната годишна смет-
ка на АДИНГ АД и поврзаните дрштва се согласно прописите на Република Северна Македо-
нија и Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и од Ревизорската куќа 
ГРАНТ TОРНТОН.

Поради тоа, Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционери на АДИНГ АД 
Скопје на годишното Собрание, Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2020 година, фи-
нансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото, како и консолиди-
раната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2020 година 
на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката да 
ги усвои.

Во текот на 2020 година Надзорниот одбор одржа 12 редовни седници и 2 вонредни 
седници во состав: Претседател Белев Александар, Заменик претседател Александра Пет-
ровска, член Филип Филипоски и независен член Раде Јанков.

 Присуството на седниците на членовите на Надзорниот одбор како и на Претседателот 
на Управниот одбор беше редовно а по прогласената глобалната пандемија предизвикана 
од ковид вирусот седниците се одржуваа без физичко присуство, но со помош на телефон-
ска-вибер конференциска врска и ZOOM платформата.

Материјалите се разгледуваа на месечно ниво за работењето на АДИНГ АД и поврза-
ните друштва за остварување на плановите за: реализација на продажбата на домашен и 
странски пазар; остварување на производството и реализација на набавките; трошоците; 
пресметките; остварените добивки односно загуби и друго.

Како резултат на разгледување на материјалите добиени од Управниот одбор за рабо-
тењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2020 година донесени се голем број на заклу-
чоци како и 4 одлуки и тоа:

• Одлука бр.16 од 21.05.2020 година за утврдување на текстот на Извештајот за рабо-
тата на Надзорниот одбор за 2019 година;
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• Одлука бр.17 од 28.07.2020 година за давање претходна согласност за откуп на 2000 
сопствени акции чии номинален износ заедно со акциите што ги стекнало претход-
но Друштвото надминуваат 1/10 од основната главнина;

• Одлука бр.18 од 12.08.2020 година за согласност на независниот член на Надзорни-
от одбор, Јанков Раде за превземање на функцијата Управител во правниот субјект 
Биро Прес ДОО;

• Одлука бр.19 од 10.12.2020 година за лице овластено за контакт со инвеститори во 
АДИНГ АД Скопје.

Покрај разгледувањето на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку ма-
теријалите добиени од Управниот одбор, Надзорниот одбор беше информиран од страна на 
Претседателот на Управниот одбор за:

• Инвестиционите проекти во Деловниот систем и начинот на поволно финансирање 
на инвестициониот циклус;

• Обнова на возниот парк и продажба на старите возила;

• Состојбата и проблемите при набавка на репроматеријали поради кризата предиз-
викана од корона вирусот;

• Тековните и идните проекти во земјата и странство;

• Одложените судски рочишта и мирување на истите поради кризата предизвикана 
од корона вирусот;

• Мерките кои се превземаат поради справувањето со корона вирусот од страна на 
Кризниот штаб кој беше формиран веднаш со почетокот на пандемијата и организа-
цијата на работата во таквите услови;

• Кредитната задолженост и моменталната ликвидност на АДИНГ но и пролонгирање-
то на отплатите за сите долгорочни и револвинг кредити и позајмици како дел од 
пакетот економски мерки на Владата за справување со кризата во стопанството 
предизвикана од корона вирусот;

• Техничкиот проблем во Биро Проект настанат од поплавата која предизвика голема 
материјална штета;

• Присутност на сите вработени во друштвото, освен оние кои се опфатени со мерки-
те на Владата во справување со Корона вирусот како и оние кои ги упатуваше Ком-
панијата дома, поради превентива и безбедност и работа од дома за оние кои можеа 
да работат на тој начин;

• Успешно одржаното Годишно Собрание на АДИНГ АД по пат на коресподенција, из-
гласаните одлуки и доверба за членовите на НО и Управен одбор;

• Реконструкција на фабриката во Бугарија;

• Нови модифицирани адингови производи;

• Санација, реконструкција, тековно и инвестиционо одржување во фабричките хали 
и магацини со инсталирање на Линијата за производот Ингунит Т и сето тоа со соп-
ствени средства;
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• Исплата на бонусот одобрен од акционерското собрание за деловна успешност на 
вработените согласно определените критериуми утврдени со одлука на Управниот 
одбор;

• Воведување на GPS уреди во возилата, како и во товарните возила на АДИНГ и 
Инвест А;

• Намалување на трошоците за првите шест месеци и придобивки од истите;

• Кадровски промени во ИНСТИТУТ;

• Исплатата на дивидендата во законски предвидениот рок;

• Откажан договорот за закуп на деловен и магацински простор поради непридржу-
вање кон истиот од страна на БЦА ХЕМ и небезбедно постапување во однос на него-
вото работење;

• Усвоен Оперативниот Бизнис план за 2021 година за АДИНГ и фирмите ќерки;

• Инфо за Годишниот состанок кој се одржa на 29.12.2020 година;

• И други тековни работи околу судските предмети, стари ненаплативи и тешко наплати-
ви побарувања кои мора да се отпишуваат и други актуелности во Деловниот систем.

Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2020 година и ви-
дно од остварените позитивни финансиски резултати во тековната 2020 година, Надзорниот 
одбор дава Одлична оценка, посебно истакнувајки дека тоа е остварено во време на глобал-
на светска пандемија.

 

Во 2020 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:

• Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесу-
ва 5.490.016 евра. (+ 628,401 евра од останати приходи, или вкупно 6,118,417 евра). 
Реализацијата од готови производи изнесуваше 112 % од планираната, а 121 % во 
однос на 2019 година.

• Вкупното производство изнесуваше 8.469 тони или 116 % од планираното.

Во 2020 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се следните:

• Приходите од деловното работење изнесуваат 6,118,417 евра.

• Добивката по оданочување изнесува 316.426 евра што претставува 5,17 % од вкуп-
ните деловни приходи.

Освен работењето во 2020 година, во овој извештај го изразуваме нашето задоволство 
за вкупното работење на Деловниот систем на АДИНГ за нашиот мандатен период 2017-2021 
кој завршува со ова Годишно собрание. 

Усвоениот Глобален Бизнис план за наведениот период во голем дел е реализиран пре-
ку оперативните планови за секоја година и истите се усвојувани на Годишните собранија на 
акционери.

Особено ги истакнуваме главните цели - минималниот профит од 250.000 евра во секоја 
година е над планираното, со повеќе од 5 % и сите години исплатена е дивиденда - од плани-
раната вредност од 20 ден/акција до досегашниот предлог од 25 ден/акција за 2020 година.
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Исто така, намалена е задолженоста кон банките за 281.875 евра.

Се согласуваме со оценката на Управен одбор дека овој период е најдобриот период 
на АДИНГ и дека идниот Надзорен и Управен одбор треба да продолжи со доброто плани-
рање и со добра организација, со што ќе продолжи успешното работење и понатаму.

Надзорниот одбор позитивно ја оцени соработката која во остварувањето на своите 
надлежности утврдени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва ја имаше 
со Претседателот и членовите на Управниот одбор, со цел изградување на заеднички ста-
вови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото во 
изминатите четири години.

Надзорниот одбор и во текот на 2021 година продолжи да го следи рaботењето на 
АДИНГ АД и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управни-
от одбор и така ќе продолжи до изборот на новиот НАДЗОРЕН И УПРАВЕН ОДБОР.

Март 2021 година 
Скопје 

 Претседател на Надзорен одбор
  

      
 ______________________

 Белев Александар дипл.град.инж.
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Извештај за посебните финансиски извештаи  

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Адинг АД, Скопје (во понатамошниот текст 
„Друштвото“), составени од Посебен извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година,  Посебен 
извештај за сеопфатната добивка, Посебен извештај за промените во капиталот и Посебен 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 40. 

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во 
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Севeрна Македонија, како и за воспоставување 
на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни 
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 посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. 
Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Севeрна 
Македонија1. 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 посебните финансиски 
извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со 
цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните 
процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на 
материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на посебните 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 посебните 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. 
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(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна 
Македонија број 79 од 2010 година 
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текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки 
белешки, вклучени на страните 4 до 40. 

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во 
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Севeрна Македонија, како и за воспоставување 
на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни 
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 посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. 
Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Севeрна 
Македонија1. 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 посебните финансиски 
извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со 
цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните 
процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на 
материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на посебните 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 посебните 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. 

 

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна 
Македонија број 79 од 2010 година 

Извештај на независниот ревизор 
 
 

До:  Раководството и Акционерите на  
Адинг АД, Скопје 
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Адинг АД, Скопје  
Посебни финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

4 
 

Посебен извештај за 
сеопфатната добивка 
 Бел. Година што завршува на 31 декември 
  2020 2019 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 18 371,937 302,366 
Останати деловни приходи 19 7,048 18,235 
Промена на залихите на готови производи  11 (1,805) 4,721 
    
Материјали, услуги и набавна вредност на 
продадени стоки 20 (242,651) (196,514) 
Трошоци за користи на вработените 21 (53,494) (51,928) 
Депрецијација и амортизација 5,6,7 (13,255) (10,008) 
Останати деловни трошоци 22 (39,712) (42,453) 
Добивка од деловни активности   28,068 24,419 
    
Финансиски приходи  438 187 
Финансиски (расходи)  (3,412) (4,010) 
Нето финансиски (расходи) 23 (2,974) (3,823) 
Добивка пред оданочување  25,094 20,596 
    
Данок на добивка 24 (5,475) (3,326) 
Добивка за годината  19,619 17,270 
    
Останата сеопфатна добивка:    
Вреднување на обј.вр. на фин.средства 
расположливи за продажба 9.2,15 (43) 4 
Вкупна сеопфатна добивка за годината  19,576 17,274 
    
Добивка за годината расположлива за 
акционерите  19,619 17,270 
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за 
акционерите  19,576 17,274 
    
Заработувачка по акција – основна и 
разводнета 
(МКД по акција) 

 
25 54 45 
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Адинг АД, Скопје  
Посебни финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

5 
 

Посебен извештај за 
промените во капиталот 
  Акционерски капитал    
 Акции во 

оптек 
Сопствени 

Премии 
Резерви Нераспре-

делена Вкупно 
  акции  добивка  

 000 МКД 000 МКД 000 
МКД 000 МКД 000 МКД 000 

МКД 
       
1 јануари 2020 212,898 (21,289) (2,680) 51,079 109,343 349,351 
Откупени сопствени 
акции (Бел.15) - (1,102) (134) - - (1,236) 
Распоред на 
нераспределена 
добивка  (Бел.15) - - - - (10,683) (10,683) 
Трансакции со 
сопствениците - (1,102) (134) - (10,683) (11,919) 
Корекции (Бел.15) - - - - (131) (131) 
Добивка за годината - - - - 19,619 19,619 
Останата сеопфатна 
добивка - - - (43) - (43) 
Вкупна сеопфатна 
добивка - - - (43) 19,488 19,445 
31 декември 2020 
година  212,898 (22,391) (2,814) 51,036 118,148 356,877 
       
1 јануари 2019 212,898 (18,940) (2,268) 51,075 106,080 348,845 
Распоред на 
нераспоредена добивка  
(Бел.15) - - - - (10,823) (10,823) 
Откупени сопствени 
акции (Бел.15) - (2,349) (412) - - (2,761) 
Трансакции со 
сопствениците - (2,349) (412) - (10,823) (13,584) 
Корекции (Бел.15) - - - - (3,184) (3,184) 
Добивка за годината - - - - 17,270 17,270 
Останата сеопфатна 
добивка - - - 4 - 4 
Вкупна сеопфатна 
добивка - - - 4 14,086 14,090 
31 декември 2019 
година  212,898 (21,289) (2,680) 51,079 109,343 349,351 
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Адинг АД, Скопје  
Посебни финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

6 
 

Посебен извештај за 
паричните текови 
 Бел. Година што завршува на 31 декември 
  2020 2019 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    
Приливи од купувачи  366,475 305,094 
Исплати на добавувачи и вработени  (322,783) (280,177) 
  43,692 24,917 
Платени камати  (3,390) (3,955) 
Платен данок од добивка  (3,049) (2,624) 
  37,253 18,338 
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности и опрема и 
вложувања во недвижности за изнајмување 5,7 (17,837) (12,746) 
Продажба на недвижности и опрема и 
вложувања во недвижности за изнајмување 5,7 637 2,906 
Дадени позајмици  - 21 
Приливи од дивиденди  - 8,000 
Прилив од камати  438 187 
  (16,762) (1,632) 
Финансиски активности    
Прилив  по кредити  139,485 121,812 
(Отплата) на кредити  (134,119) (136,920) 
Исплата на дивиденди и награди 15 (11,949) (8,572) 
Откуп на сопствени акции  (1,236) (2,761) 
  (7,819) (26,441) 
    
Нето промена на паричните средства  12,672 (9,735) 
Парични средства и еквиваленти на 
почетокот 

 
1,036 10,771 

Парични средства и еквиваленти на 
крајот 

13 
13,708 1,036 
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КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
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Адинг АД, Скопје и подружници 
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Извештај на независниот ревизор 
 

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 2020 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 Раководството за консолидираните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи 
во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 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 погрешно 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 ревизорските стандарди прифатени во Република Северна 
Македонија1. 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 погрешно 
прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.  

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата 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 Групата. 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 консолидираните 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. 

 

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 
79 од 2010 година 
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Извештај на независниот ревизор 
 

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 2020 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 Раководството за консолидираните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи 
во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 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 погрешно 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 ревизорските стандарди прифатени во Република Северна 
Македонија1. 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 погрешно 
прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.  

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата 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 Групата. 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 консолидираните 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. 

 

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 
79 од 2010 година 
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         5 

Консолидиран извештај 
за промените во 
капиталот 

 Акционерски капитал    
 Акции во 

оптек 
Сопствени 

Премии 
Резерви Нераспре

-делена Вкупно 
  акции  добивка  

 000 МКД 000 МКД 000 
МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

       

1 јануари 2020           
203,382  

       
(21,289) 

      
(2,680) 

            
55,620  

      
121,367  

        
356,400  

Распоред на 
нераспределена добивка  
за дивиденди (Бел.15) 

- - - - (10,683) (10,683) 

Распоред во резерви - - - 27 (27) - 
Откуп на сопствени 
акции - (1,102) (134) - - (1,236) 

Трансакции со 
сопствениците - (1,102) (134) 27 (10,710) (11,919) 

Корекции (Бел.15) - - - - (131) (131) 
Добивка за годината - - - - 65,557 65,557 
Останата сеопфатна 
добивка:       

Вреднување на 
вложувања (Бел. 9.2, 15) - - - (43) - (43) 

Преведување на 
странско работење - - - 807 - 807 

Вкупна сеопфатна 
добивка - - - 764 65,557 66,321 

31 декември 2020 
година  203,382 (22,391) (2,814) 56,411 176,083 410,671 
       
1 јануари 2019 203,382 (18,940) (2,268) 50,423 97,712 330,309 
Распоред на 
нераспределена добивка  
за дивиденди (Бел.15) 

- - - - (10,823) (10,823) 

Распоред во резерви  - - - 26 (26) - 
Откуп на сопствени 
акции - (2,349) (412) - - (2,761) 

Трансакции со 
сопствениците -          

(2,349) 
        

(412) 
                  

26  
      

(10,849) 
         

(13,584) 
Корекции (Бел.15) - - - -  (3,447)    (3,447) 
Добивка за годината - - - -  37,951     37,951  
Останата сеопфатна 
добивка:       

Вреднување на 
вложувања (Бел. 9.2, 15) - - - 4 - 4 

Преведување на 
странско работење - - - 5,167 - 5,167 

Вкупна сеопфатна 
добивка - - -               

5,171  
       

37,951  
          

43,122  
31 декември 2019 
година  

          
203,382  

       
(21,289) 

      
(2,680) 

            
55,620  

      
121,367  

        
356,400  
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         4 

Консолидиран извештај 
за сеопфатната добивка 
 

 Бел. 
Година што завршува на  

31 декември 
  2020 2019 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 18 502,316        418,600  
Останати деловни приходи 19 7,925         11,500  
Промена на залихите на готови производи 
инедоврш.п/во 

 (2,139)           4,721  
    
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени 
стоки 20 (287,110)       (247,188) 

Трошоци за користи на вработените 21 (79,891)        (72,402) 
Депрецијација и амортизација 5,6,7 (17,266)        (13,415) 
Останати деловни трошоци 22 (48,350)        (55,355) 
Добивка од деловни активности   75,485         46,461  
    
Финансиски приходи 23 473              691  
Финансиски (расходи) 23 (4,089)          (4,977) 
Нето финансиски (расходи)  (3,616)          (4,286) 
Учество во добивката на придружените друштва 9.1 148              190  
Добивка пред оданочување  72,017         42,365  
    
Данок на добивка 24 (6,460)          (4,414) 
Добивка за годината  65,557         37,951  
    
Останата сеопфатна добивка:    
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи 
за продажба 

 (43)                 4  
Ефект од преведување на странски валути  807           5,167  
Вкупна сеопфатна добивка  за годината  66,321         43,122  
    
Добивка за годината расположлива за акционерите  65,557 37,951 
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за 
акционерите 

 66,321 43,122 

    

Заработувачка по акција – основна и разводнета 
(МКД по акција) 25 181 99 
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         6 

Консолидиран извештај 
за паричните текови 

 Бел. Година што завршува на 
 31 декември 

  2020 2019 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    
Добивка пред оданочување  72,017 42,365 
Коригирано за:    
Депрецијација и амортизација 5,6,7 17,266 13,415 
Нето расходи / (приходи) од камати 23 3,812 4,223 
Учество во нето средствата на придружените друштва 9.1 (148) (190) 
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од 
купувачи и позајмици 10,11 19,789 9,487 
Отпис на побарување од вработени 22 - 1,030 
Нето сметк. вредност на продадена опрема 22 183 - 
Нето сметк. вредност на продадени влож. во 
недвижности 22 - 2,517 
Приходи од продажба на опрема 19 (697) (389) 
Приходи од продажба на влож. во недвижности 19 - (3,114) 
Кусоци  22 248 955 
Отпис на обврски и вишоци по попис 19 -                 (398) 
  112,470 69,901  
Промени во оперативните средства и обврски    
Побарувања од купувачи и останати побарувања  (9,168) 9,319 
Залихи  (43,897) (32,697) 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски  (9,397) (4,364) 
  50,008 42,159 
Платени камати  (3,888) (4,418) 
Платен данок од добивка  (3,900) (5,668) 
Нето паричен тек од оперативни активности  42,220 32,073 
    
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности, постројки и опрема и 
вложувања во недвижности 

 
(27,302) (19,507) 

Прилив од продадена опрема  697 389 
Прилив од продадени вложувања во недвижности  - 3,114 
Прилив/(Одлив) од дадени кредити   52 (554) 
Прилив по камати  76 195 
Нето паричен тек искористен за инвестициони 
активности 

 
(26,477) (16,363) 

    
Финансиски активности    
Прилив по кредити  139,485 120,805 
(Отплата) на кредити  (132,037) (138,201) 
Откуп на сопствени акции  (1,236) (2,761) 
Исплата на дивиденди  (11,949) (8,572) 
Нето паричен тек искористен за финансиски 
активности 

 
(5,737) (28,729) 

    
Нето промена на паричните средства  10,006 (13,019) 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  6,131 13,983 
Преведување на странски валути  807 5,167 
Парични средства и еквиваленти на крајот 13 16,944 6,131 

Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         6 

Консолидиран извештај 
за паричните текови 

 Бел. Година што завршува на 
 31 декември 

  2020 2019 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    
Добивка пред оданочување  72,017 42,365 
Коригирано за:    
Депрецијација и амортизација 5,6,7 17,266 13,415 
Нето расходи / (приходи) од камати 23 3,812 4,223 
Учество во нето средствата на придружените друштва 9.1 (148) (190) 
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од 
купувачи и позајмици 10,11 19,789 9,487 
Отпис на побарување од вработени 22 - 1,030 
Нето сметк. вредност на продадена опрема 22 183 - 
Нето сметк. вредност на продадени влож. во 
недвижности 22 - 2,517 
Приходи од продажба на опрема 19 (697) (389) 
Приходи од продажба на влож. во недвижности 19 - (3,114) 
Кусоци  22 248 955 
Отпис на обврски и вишоци по попис 19 -                 (398) 
  112,470 69,901  
Промени во оперативните средства и обврски    
Побарувања од купувачи и останати побарувања  (9,168) 9,319 
Залихи  (43,897) (32,697) 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски  (9,397) (4,364) 
  50,008 42,159 
Платени камати  (3,888) (4,418) 
Платен данок од добивка  (3,900) (5,668) 
Нето паричен тек од оперативни активности  42,220 32,073 
    
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности, постројки и опрема и 
вложувања во недвижности 

 
(27,302) (19,507) 

Прилив од продадена опрема  697 389 
Прилив од продадени вложувања во недвижности  - 3,114 
Прилив/(Одлив) од дадени кредити   52 (554) 
Прилив по камати  76 195 
Нето паричен тек искористен за инвестициони 
активности 

 
(26,477) (16,363) 

    
Финансиски активности    
Прилив по кредити  139,485 120,805 
(Отплата) на кредити  (132,037) (138,201) 
Откуп на сопствени акции  (1,236) (2,761) 
Исплата на дивиденди  (11,949) (8,572) 
Нето паричен тек искористен за финансиски 
активности 

 
(5,737) (28,729) 

    
Нето промена на паричните средства  10,006 (13,019) 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  6,131 13,983 
Преведување на странски валути  807 5,167 
Парични средства и еквиваленти на крајот 13 16,944 6,131 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 44 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  
АДИНГ ВО 2020 ГОДИНАГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во 2020 год. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ  
ВО ПЕРИОД ОД 2017 ДО 2020 ГОДИНА

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во период од 
2017 до 2020 година 
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*планирана минимална нето добивка - 250.000 евра 
2017 - 6,96 % над минималната  
2018 - 6,82 % над минималната 
2019 - 11,42 % над минималната 
2020 - 26,57 % над минималната 
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ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ 
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ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2021 
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СЕРТИФИКАТ ISO - 9001:2015
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СЕРТИФИКАТ ISO - 14001:2015
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АКРЕДИТАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА АДИНГ
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А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
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СЕРТИФИКАТ CE - АДИТИВИ
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СЕРТИФИКАТ CE - РЕПАРАЦИИ
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„Како што дел од вас нѐ нарекуваат, ние сме градежни фармацевти, ние сме превенција, 
но и лек за градбите. Ние сме специфично јадро сочинето од градежници, архитекти, технолози, 
хемичари и други професионалци, кое пред себе има поставено една цел, да бидеме „состојка на 
секоја градба“

„Денес по 50 изминати години на АДИНГ, од кои лично сум вклучен во него 40 години, во едно 
сум сигурен и истовремено горд: имаме иднина, успеавме, пренесовме знаење! Оставивме позади 
нас и „заразивме“ со ентузијазам нови генерации. Денес сум убеден повеќе од било кога, дека еден 
ден навистина и ќе бидеме „состојка на секоја градба“

Извадоци од краткиот поздравен говор на генералниот директор и претседател на  
УО, г-дин Благоја Дончев, на главниот настан „50 ГОДИНИ ОД ПРВИТЕ ЧЕКОРИ“

Настанот се одржа на точно 50 години од основањето на Адинг, на 30.05.2019, во 
единствениот по многу нешта „Музеј на Современа Уметност“ – Скопје. Пристуни беа 
повеќе од 300 соработници од земјата и регионот, претставници на државните институции, 
факултетите и останати научно-истражувачки институции. Нашите пријатели од Музејот, 
овозможија ексклузивна и ретка можност присутните да го погледнат делото „Глава на Жена“ 
(1963 г.) од Пабло Пикасо, кое е дел од нивната богатата и вредна колекција. 50 годишната 
успешна приказна беше раскажана низ една симбиоза на  уметнички танцови и оперски 
елементи, поткрепени со уникатен визуелен перформанс од наши врвни уметници и краток 
корпоративен филм.

30.05.2019 - 50 ГОДИНИ ОД ПРВИТЕ ЧЕКОРИ



Компанија за производство на хемиски материјали во градежништвото, од 1969 година

Април 2021

www.ading.com.mk

ГОД И Ш Е Н  
ИЗВЕШТАЈ

2 0 2 0


