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ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
 
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 

94 

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, НЛБ Банка АД Скопје 

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 

300000003945026, Комерцијална Банка 
АД Скопје (подружница - Продавница 1) 

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

300000004703663, Комерцијална Банка 
АД Скопје (подружница - Адинг Маркет 
2) 

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

300000004703760, Комерцијална Банка 
АД Скопје (подружница - Адинг Маркет 
3) 

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 
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ЧЛЕНОВИ НА У.О. 
 
 
 
ЗОРАН ПЕТРОВСКИ – Претседател на Управен одбор и Генерален директор  
 
ДАНИЕЛ ЦЕКОВ - Заменик претседател на Управен одбор и заменик 
Генерален директор 
 
ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА - Член на Управен одбор и Управител на Биро 
Проект Дооел, Скопје 
 
ГОРАН АТАНАСОВСКИ - Член на Управен одбор 
 
ДИМЕ ЈАНЧЕВ - Член на Управен одбор 
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНОВИ НА Н.О. 
 
 
АЛЕКСАНДАР БЕЛЕВ - Претседател на Надзорен одбор 
 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА - Заменик претседател на Надзорен одбор 
 
ФИЛИП ФИЛИПОСКИ - Член на Надзорен одбор 
 
РАДЕ ЈАНКОВ - Независен член на Надзорен одбор 
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ 

КРАТОК ОСВРТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕЛОВНИОТ СИСТЕМ АДИНГ 
ВО 2021 ГОДИНА 

 
 2021 година беше уште една пандемиска година пропратена со 
негативни економски реперкусии, година во која продолживме со 
функционирање во изменето секојдневие во секоја смисла на зборот. 
Преустроени и организирани по теркот од претходната 2020-та, 
работењето се одвиваше во вонредни околности и под засилени мерки 
за заштита од КОВИД 19. 

И покрај овие променливи, 2021 година АДИНГ сепак ја заврши 
со одлични резултати, притоа задржувајќи ги перспективите за 2022 
година. 
 
 

ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗИРАНО / ПРОФИТ 
 
Планот на продажба на готов производ е исполнет 125% во 

однос на планираната вредност, а за 21% повеќе од претходната 2020 
година. Сите поврзани друштва од ДС – Адинг Белград, Адинг 
Бугарија, Бизнис Центар – Адинг, Инвест А и Биро Проект покажаа 
позитивни резултати во работењето. 
 

Планот за продажба на готов производ е реализиран: 
 

 Домашен пазар: 93% во однос на планираното и 91% во 
однос на 2020 година. 

 Странски пазар: 85% повеќе од планираното и 72% 
повеќе од претходната 2020 година. 

 Вкупна продажба: домашен и странски пазар 6.663.180 
евра. Останатата продажба: 714.536 евра. 

 Вкупни приходи 7.377.716 евра.  
 Продажба на готов производ (произведен во АДИНГ) 

домашен пазар + странски пазар изнесуваше 25% повеќе 
од планираното, и 21% повеќе во однос на 2020 година.  

 Однос на продажба домашен/странски пазар: 47% / 53%. 
 Физички обем на производство: 9.701 тони или 20% 

повеќе од планираното. 
 Добивката по оданочување: 355.536 евра или 4.82 % во 

однос на вкупните приходи, додека во 2020 година 
изнесуваше 316.426 евра или 5.17% во однос на 
вкупните приходи. 

Покрај домашаниот пазар, продажбата е реализирана и во 
странство и тоа во: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, 
Уганда, Бугарија, Косово, Албанија и Казакхстан. 

За посебно акцентирање е историски највиското ниво на извозот 
кон нашите 2 традиционални пазари Босна и Херцеговина и 
Црна Гора. 
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Наплата и задолженост 

 
Низ целата историја на АДИНГ наплатата на побарувањата 
претставуваат хроничен проблем. Во 2021 генерирањето на 
ненаплатливи долгови е намалено, а начинот на продажба и наплата 
се повеќе го обезбедуваме со дополнителни инструменти (банкарски 
гаранции). 

За одржување на ликвидноста во работењето, потребата од банкарско 
задолжување е се помала. 

Компанијата своите задолжувања ги реализираше во рамките на 
договорените рокови и во тој поглед претставува една од ретките 
фирми во нашата држава (Закон за финансиска дисциплина). 

Обврските наспрема банките редовно се сервисираат при што вратен е 
вкупен долг од  662.241 евра, а вкупната задолженост ја намаливме 
за 19.778 евра. 

Каматната стапка кај банката со која најмногу соработуваме 
Комерцијална Банка Скопје, е многу поволна. 

 

Инвестициски вложувања 

 
- Опрема во производство, лаборатории 

и обнова на возен парк     359.802 евра 
 

- Градежни работи        62.182 евра 

            
-------------------- 

Вкупно  421.984 евра 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОМЕНИ 
 

Проширување сопствена малопроджна мрежа 

Отворени се две нови подружници:  

 Подружница Адинг Маркет 2 Скопје со седиште на 
Бул.Борис Трајковски бр.94 Скопје-К.Вода и  

 Подружница Адинг Маркет 3 Скопје со седиште на ул.16 
та Македонска Бригада бр.6/2-6 Скопје-Г.Баба 

 
КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ 

 
 
Во Адинг – 7 нови вработени 
 
 
Во Биро Проект – 1 нов вработен 
 

 
Во Адинг Бугарија – 1 нов вработен 
 
 

 

Од деловниот систем АДИНГ по различни основи се заминати 10  
вработени  

Во Адинг 
 

- При крајот на минатата година по кратко боледување ненадејно 
почина нашиот Генерален директор Благој Дончев. Човекот што 
целиот 30 годишен работен век го помина во Адинг, качувајќи 
се од најниското хиерархиско скалило во компанијата до 
највисокото. Остави силен траг во работењето на компанијата и 
во нејзиното издигнување до нивото на кое денес се наоѓаме. 
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АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ 

 
Во 2021 година во споредба со 2020 година тргувањето со акциите на 
АДИНГ на берзата беше помало. Вкупно беа истргувани 3.880 акции со 
вкупен промет од 2.748.316 денари или 44.688 евра во споредба со 
2020 година кога беа истргувани 5.645 акции со вкупен промет од 
3.604.565 денари или 58.611 евра. Акциите се тргуваа на 
македонската берза и нивната цена се движеше од 633 до 750 денари 
по акција. Од вкупно истргуваните акции АДИНГ продаде 2.000 
сопствени акции со вкупна вредност од 1.398.000 денари. 
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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПРВИОТ 
КВАРТАЛ ОД 2022 ГОДИНА 

 
Претходните две години 2020 и 2021 беа години на пандемија. 
Индустријата за градежништво беше една од ретките која во 
овој период работеше без намалени капацитети. Резултатите во 
работењето на Адинг беа невообичаено добри со извонреден 
раст. 
Почетокот на оваа година најави економска криза, пораст на 
цените на сите производи и инфлаторна спирала. 
Цените на основните градежни материјали пораснаа за 30-40% 
во период од неколку месеци (челик, цемент, дрвена граѓа, 
асфалт). Ова ги наруши инвестициските вложувања и 
договорените градежни проекти не може да се завршат со 
претходно тендерираните цени. 
Како последица на претходното, се појави намалена продажба 
на градежни материјали каде спаѓаат и нашите производи. 
 
Дополнително, репроматеријалите потребни за нашето 
производство во континуитет трпат нагорни промени во цените 
од почетокот на 2022, а дополнително оптоварување 
претставува и поскапувањето на електричната енергија за (3 до 
4 пати) во зависност од движењето на берзанската цена.  
 
Она што можеме да го напоменеме е дека навреме 
предвидувајќи ја економската криза уште при крајот на 
претходната година, службата Набавки обезбеди поголемо 
количество репроматеријали и амбалажа, со што ударот на 
кризата го амортизиравме до одреден степен.  
Првите три месеци планските задачи се исполнети. 
Кумулативната добивка заклучно со март е пониска од 
минатогодишната, но ако се земат предвид залихите од готови 
производи, репроматеријали и амбалажа ги надминуваме 
резултатите од претходната година. 
 
Другите фирми од системот: 
Адинг Белград, Адинг Бугарија, Биро проект и Бизнис Центар – 
Адинг во овој момент не чувствуваат посериозни последици од 
кризата, освен Инвест А која покажува негативни резултати. 
Првите три месеци од годината кај нашите компании секогаш се 
одликувале со намалени приходи, заради се`уште сезонскиот 
карактер на градежништвото. 
 
Прогноза и визија за реализирање планските 
предвидувања до крајот на годината 
 
Во овој момент многу тешко е да се предвиди развојот на 
економската криза.  
 
Неколку упоришта кои се столбови на нашата продажба: 
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Домашен пазар: 
 
- Додатоци во цементна индустрија: предвидуваме двојно 
поголема нивна продажба во однос на минатата година. 
 
- Додатоци за бетон: да го задржат минатогодишното ниво 

 
- Материјали наменети за малопродажба (Градежни лепила, 
Фасадни материјали, Врска У, Смеси за глетување и сл.): 
предвидуваме најмалку двојно поголема продажба во однос на 
2021, тренд кој е присутен во првите 3 месеци. 
 
- Специјалитети (Смеси за залевање - Ексмали, Репаратурни 

малтери, Инјекциони смеси, Епоксидни производи): да го 
задржат најмалку  нивото од претходната година. 

 
Извоз: 

- Проектите од голем обем во БиХ и Црна Гора на кои бевме 
присутни претходните две години се во завршна фаза, што 
значи и помала потреба од наши производи. 

 
- Празнината од оваа продажба треба делумно да ја пополни 

продажбата на додатоци за цементна индустрија. За таа цел 
извршени се индустриски проби во четири фабрики за цемент 
во Србија, Бугарија и Албанија. Во тек се испитувања во 
Грција. 

- Инцидентни извози веќе се договорени во Хрватска и Уганда. 
 
Посебен акцент при продажбата ќе биде наменет на развојот на 
најновата линија на производи, додатоци за цементна 
индустрија. Овој тип производи, како пластификаторите и 
суперпластификаторите за бетон имаат активна улога при 
намалувањето на вкупната емисија Со2. На овојн начин, ние сме 
во тек на најсовремените трендови во светот. 
 
Производството во Бугарија очекуваме да е поголемо од 
минатогодишното и со поголем профит, а останатите фирми 
ќерки треба да обезбедат раст во однос на претходната година. 
 
Инвестициони вложувања во оваа година се предвидени 
на околу 300.000 евра.  
 
- При крај е инвестицијата на фотоволтаична електрана со 
инсталиран капацитет од 2.600 кw. Оваа инвестиција треба да ја 
намали зависноста од ценовно нестабилниот пазар на 
електрична енергија. По првичните пресметки траба да ја врати 
инвестицијата за 4-5 години. Воедно со овој проект фирмата 
покажува визионерство и општествена одговорност. 
 
- Веќе е инсталирана втората линија за прашкасти производи со 
капацитет 12t/смена од полуавтоматски тип. 
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ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА 
 

ИНВЕСТ А Друштво за инвестициони работи, проектирање, 
консалтинг и инженеринг ИНВЕСТ А,  ДООЕЛ, 
Скопје, Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров 

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 

 
МАРКЕТ 2 АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница 

Адинг Маркет 2, Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.94  
СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 

ЕМБС 4205880/2 
Дејност 47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и 

стакло во специјализирани продавници 
Учество на АДИНГ АД 100 % 
Раководител Атанасовски Горан 

 
МАРКЕТ 3 АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница 

Адинг Маркет 3, Ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 
Бр.6/2-6 С КОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 

ЕМБС 4205880/3 
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 
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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 
КАЗАКСТАН 

АДИНГ АД Скопје - Филијала во Казакстан,  
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 
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ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
 
Членови на У.О. 
 

р.б. Име и Презиме Функција Датум на 
назначување 

Број на 
акции 

Учество 
акции 

1 Зоран Петровски 
Претседател на 
УО - Генерален 
Директор 

24.11.2021 32,633 8.45 % 

2 
Даниел Цеков 
 

Зам.претседател 
на УО - Зам. 
Генерален 
Директор 

15.12.2021 2,050 0.53 % 

3 Вања Дончева Член на УО  01.06.2021 5,941 1.54 % 

4 Горан Атанасовски 
 

Член на УО 01.06.2021 7,350 1.90 % 

5 Диме Јанчев Член на УО 15.12.2021 350 0.09 % 

ВКУПНО 48,324 12.51 % 

 
 

р.б. Име и Презиме Функција 
Датум на 
престанок 

Број на 
акции 

Учество 
акции 

1 Благој Дончев 
Претседател на 
УО - Генерален 
Директор 

23.10.2021 28,345 7,34 % 

 
 
 
Членови на Н.О. 
 

р.б. Име и Презиме Функција Датум на 
назначување 

Број на 
акции 

Учество 
акции 

1 Александар Белев Претседател 28.04.2021 1,168 0,30 % 

2 Александра Петровска Зам.претседател 28.04.2021 0 0.00% 

3 Филип Филипоски Член 28.04.2021 9,512 2.46 % 

4 Раде Јанков Член 28.04.2021 1,180 0.31 % 

ВКУПНО 11,860 3.07 % 
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КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 384-а од Законот за трговските друштва, 
Управниот одбор изјавува дека во групацијата АДИНГ се применуваат 
принципите и најдобрите практики на корпоративното управување 
предвидени во 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 законсите прописи на РСМ. Наведените акти се јавно 
достапни во просториите на друштвото, а Статутот во електронска 
форма е објавен на веб страната на друштвото. Имено, иако АДИНГ АД 
Скопје не е обврзан да го применува Кодексот на корпоративно 
управување на акционерските друштва котирани на Македонската 
берза, како одговорна компанија нашите заложби се почитување на 
општо воспоставените стандарди, принципи и практики, а се со цел 
подобро и транспарентно работење. 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 истите, со што се 
обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на нејзините 
интереси како и интересите на акционерите и вработените. 
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ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 
 

Име и Презиме Вкупни 
примања 

Зоран Петровски 30.865 еур 
Даниел Цеков 24.769 еур 
Вања Дончева  26.896 еур 
Горан Атанасовски 23.714 еур 
Диме Јанчев 14.685 еур 
Благој Дончев  
(до 23.10.2021)  

32.979 еур 

 
 

Име и Презиме Функција Учество 
во Н.О. 

Александар Белев Претседател 3.659 еур 
Александра 
Петровска 

Член/ 
Зам.претседател 

2.780 еур 

Филип Филипоски Член 2.780 еур 
Раде Јанков Член 2.780 еур 

 
 
Претседателот на УО и заменик претседателот имаат право по основ 
на учество во добивка за 2021 година во износ од 2,5 % од годишната 
добивка по одбивка на сите законски обврски, согласно со склучените 
договори.  
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ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ 
 

Вкупен износ на основната 
главнина 3.856.272 EUR 

Број на издадени акции 386.400 
-Oбични акции 386.400 
Номинална вредност на 
акциите 

9,98 EUR 

Број на акционери на 
крајот на годината 299 

Број и процент на 
сопствени акции во 
основната главнина  

38.640 обични акции 
10 % 

Меѓународен 
идентификациски број на 
акциите издадени од АД-
ИСИН број 

MKАДИН101010 
(ADIN) 

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

 

Р.Б. Име и Презиме Број на 
акции 

учество 
акции 

1 АДИНГ АД - Скопје 38.640 10,00 % 
2 Зоран Петровски 32.633   8,45 % 
3 Благој Дончев 28.345   7,34 % 
4 Биро Проект ДООЕЛ 21.056   5,45 % 
5 Љупчо Атанасовски 19.434   5,03 % 

 ВКУПНО 140.108 36,26% 
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ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
 

Цена на акција  
    - Максимална 750 МКД 
    - Минимална 633 МКД 
Пазарна капитализација 
(последен ден 31/12/21) 

270.480.000 МКД 
4.388.985 ЕУР 

          *среден курс на НБРМ на 31.12.2021 е 61,6270 мкд 
 
Дивиденда 
 
На основа работењето на друштвото во претходната година, нето 
добивката и ликвидноста ,  Управен 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 28 Април 2021 година на Годишното собрание на акционери е 
одобрена пресметка и исплата на нето дивиденда за 2020 година во 
износ од 25 денари по акција. Пресметаната дивиденда е прикажана 
како намалување од тековната добивка. 
 
 
Исплатена дивиденда во претходните три години: 
 

Година 
Апсолутен 

износ 
% од 

номинала 
2020 25 МКД 4,07 % 
2019 22 МКД 3,58 % 
2018 20 МКД 3,26 % 

 
 
Големи зделки и зделки со заинтересирана страна 
 
Според Законот за трговски друштва, АДИНГ АД Скопје во 2021 година 
нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни. 
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Посебни финансиски 
извештаи и Извештај на 
независниот ревизор 

Адинг АД, Скопје 

31 декември 2021 година
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Грант Торнтон ДОО 
Св. Кирил и Методиј 52б-1/20  
1000 Скопје 
Северна Македонија 

Т +389 (0)2 3214 700 
Ф +389 (0)2 3214 710                      
Е Contact@mk.gt.com                          
Даночен број: 4030003475973 

 

 
 
 

 

 

  

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја 
фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на 
клиeнтите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми 
членки. 

 
grantthornton.mk 

                                                                          

 

 

 

 

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 2021 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 3 до 38. 

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 2021 година 
 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
4 

 

Посебен извештај за 
сеопфатната добивка 
 Бел. Година што завршува на 31 декември 

  2021 2020 

  000 МКД 000 МКД 

    

Приходи од продажба 18 453,598 371,937 
Останати деловни приходи 19 3,572 7,048 
Промена на залихите на готови производи  11 7,523 (1,805) 
    
Материјали, услуги и набавна вредност на 
продадени стоки 20 (295,620) (242,651) 
Трошоци за користи на вработените 21 (57,129) (53,494) 
Депрецијација и амортизација 5,6,7 (14,710) (13,255) 
Останати деловни трошоци 22 (68,423) (39,712) 

Добивка од деловни активности   28,811 28,068 
    
Финансиски приходи  248 438 
Финансиски (расходи)  (2,622) (3,412) 

Нето финансиски (расходи) 23 (2,374) (2,974) 

Добивка пред оданочување  26,437 25,094 
    
Данок на добивка 24 (4,394) (5,475) 

Добивка за годината  22,043 19,619 

    

Останата сеопфатна добивка:    
Вреднување на обј.вр. на фин.средства 
расположливи за продажба 9.2,15 174 (43) 

Вкупна сеопфатна добивка за годината  22,217 19,576 

    
Добивка за годината расположлива за 
акционерите  22,043 19,619 
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за 
акционерите  22,217 19,576 
    
Заработувачка по акција – основна и 
разводнета 
(МКД по акција) 

 
25 61 54 

26



Адинг АД, Скопје 
Посебни финансиски извештаи 
31 декември 2021 година 
 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
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 2021 212,898 (22,391) (2,814) 51,036 118,148 356,877 
Продадени сопствени 
акции (Бел.15) - 1,102 296 - - 1,398 
Распоред на 
акумулирани добивки 
(Бел. 15) - - - 3,146 (3,146) - 
Распределба на 
дивиденда (Бел. 15) - - - - (12,407) (12,407) 

Трансакции со 
сопствениците - 1,102 296 3,146 (15,553) (11,009) 

Добивка за годината - - - - 22,043 22,043 
Останата сеопфатна 
добивка - - - 174 - 174 

Вкупна сеопфатна 
добивка - - - 174 22,043 22,217 

31 декември 2021 
година  212,898 (21,289) (2,518) 54,356 124,638 368,085 

       

1 јануари 2020 212,898 (21,289) (2,680) 51,079 109,343 349,351 
Распоред на 
нераспоредена добивка  
(Бел.15) - - - - (10,683) (10,683) 
Откупени сопствени 
акции (Бел.15) - (1,102) (134) - - (1,236) 

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 
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Адинг АД, Скопје 
Посебни финансиски извештаи 
31 декември 2021 година 
 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
6 

 

Посебен извештај за 
паричните текови 
 Бел. Година што завршува на 31 декември 

  2021 2020 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    
Приливи од купувачи  484,148 366,475 
Исплати на добавувачи и вработени  (422,154) (322,783) 

  61,994 43,692 
Платени камати  (2,622) (3,390) 
Платен данок од добивка  (6,657) (3,049) 

  52,715 37,253 
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности и опрема и 
вложувања во недвижности за изнајмување 5,7 (26,302) (17,837) 
Продажба на недвижности и опрема и 
вложувања во недвижности за изнајмување 5,7 - 637 
Прилив од камати  212 438 

  (26,090) (16,762) 
Финансиски активности    
Прилив по кредити  121,134 139,485 
(Отплата) на кредити  (122,360) (134,119) 
Исплата на дивиденди и награди 15 (12,429) (11,949) 
Прилив од тргување со сопствени акции  1,398 - 
(Одлив) од тргување со сопствени акции  - (1,236) 

  (12,257) (7,819) 
    
Нето промена на паричните средства  14,368 12,672 
Парични средства и еквиваленти на 
почетокот 

 
13,708 1,036 

Парични средства и еквиваленти на 
крајот 

13 
28,076 13,708 
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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 2021 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 3 до 41. 

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 2021 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         4 

Консолидиран извештај 
за сеопфатната добивка 
 

 Бел. 
Година што завршува на  

31 декември 
  2021 2020 

  000 МКД 000 МКД 

    

Приходи од продажба 18        557,282  502,316 

Останати деловни приходи 19           5,166  7,925 
Промена на залихите на готови производи 
инедоврш.п/во 

           7,189  (2,139) 

    
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени 
стоки 20      (309,148) (287,110) 

Трошоци за користи на вработените 21        (84,921) (79,891) 

Депрецијација и амортизација 5,6,7        (19,636) (17,266) 

Останати деловни трошоци 22        (95,287) (48,350) 

Добивка од деловни активности            60,645  75,485 

    

Финансиски приходи 23           8,441  473 

Финансиски (расходи) 23          (3,760) (4,089) 

Нето финансиски (расходи)            4,681  (3,616) 

Учество во добивката на придружените друштва 9.1              814  148 

Добивка пред оданочување           66,140  72,017 

    

Данок на добивка 24          (5,771) (6,460) 

Добивка за годината           60,369  65,557 

    

Останата сеопфатна добивка:                 
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи 
за продажба 

              174  (43) 

Ефект од преведување на странски валути                (24) 676 

Вкупна сеопфатна добивка  за годината           60,519  66,190 

    
Добивка за годината расположлива за акционерите  60,369 65,557 
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за 
акционерите 

 

60,519 66,190 

    

Заработувачка по акција – основна и разводнета 
(МКД по акција) 25 166 181 
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2021 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 2021 203,382 (22,391) (2,814) 56,411 176,083 410,671 
Распоред на 
нераспределена добивка  
за дивиденди (Бел.15) - - - - (12,813) (12,813) 

Распоред во резерви - - - 3,185 (3,185) - 
Откуп на сопствени 
акции - 1,102 296 - - 1,398 

Трансакции со 
сопствениците - 1,102 296 3,185 (15,998) (11,415) 

Добивка за годината - - - - 60,369 60,369 
Останата сеопфатна 
добивка:       
Вреднување на 
вложувања (Бел. 9.2, 15) - - - 174 - 174 
Преведување на 
странско работење - - - (24) - (24) 

Вкупна сеопфатна 
добивка - - - 150 60,369 60,519 

31 декември 2021 
година  203,382 (21,289) (2,518) 59,746 220,454 459,775 
       

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 65,426 66,190 

31 декември 2020 
година  203,382 (22,391) (2,814) 56,411 176,083 410,671 
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Адинг АД, Скопје и подружници 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2021 година 

Придружните белешки се составен дел на консолидираните финансиски извештаи                                         6 

Консолидиран извештај 
за паричните текови 

 Бел. Година што завршува на 
 31 декември 

  2021 2020 

  000 МКД 000 МКД 

Оперативни активности    

Добивка пред оданочување  66,140  72,017 
Коригирано за:    
Депрецијација и амортизација 5,6,7 19,636  17,266 
Нето расходи / (приходи) од камати 23 (4,744) 3,812 
Учество во нето средствата на придружените друштва 9.1 (814) (148) 
Отпис и резервирање поради обез. на побарувања од 
купувачи и позајмици 10,11 28,954  19,789 
Нето сметк. вредност на продадена опрема 22 332  183 
Приходи од продажба на опрема 19 (132) (697) 

Кусоци  22 934  248 
Отпис на обврски и вишоци по попис 19 (272) - 

  110,034  112,470 
Промени во оперативните средства и обврски    
Побарувања од купувачи и останати побарувања  (6,620)  (9,168) 
Залихи  (70,068) (43,897) 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски  30,748  (9,397) 

  64,094  50,008 
Платени камати  (3,626) (3,888) 
Платен данок од добивка  (7,303) (3,900) 

Нето паричен тек од оперативни активности  53,165  42,220 
    
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности, постројки и опрема и 
вложувања во недвижности 

 
(32,158) (27,302) 

Прилив од продадена опрема  132  697 

Прилив/(Одлив) од дадени кредити   536  52 
Прилив по камати  8,370  76 

Нето паричен тек искористен за инвестициони 
активности 

 
(23,120) (26,477) 

    
Финансиски активности    
Прилив по кредити  124,254  139,485 
(Отплата) на кредити  (122,360) (132,037) 
Откуп на сопствени акции  1,398  (1,236) 
Исплата на дивиденди  (12,859) (11,949) 

Нето паричен тек искористен за финансиски 
активности 

 
(9,567) (5,737) 

    
Нето промена на паричните средства  20,478  10,006 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  16,944  6,131 
Преведување на странски валути  -  807 

Парични средства и еквиваленти на крајот 13 37,422  16,944 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во 2021 год. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ во период од 
2017 до 2021 година 

 
ПРИХОДИ и НЕТО ДОБИВКА 
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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 
2021 - 42,21 % 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 2022 
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