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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

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,  

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

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

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
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ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА 

Член на Управен одбор и Управител 
на Биро Проект Дооел, Скопје

ДАНИЕЛ ЦЕКОВ 

Заменик претседател на Управен 
одбор и заменик Генерален директор

ДИМЕ ЈАНЧЕВ  

Член на Управен одбор
ГОРАН АТАНАСОВСКИ 

Член на Управен одбор

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ 

Претседател на Управен одбор 
и Генерален директор
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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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➢ 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.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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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

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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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

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

При крајот на минатата година по кратко боледување ненадејно почина нашиот Генерален 
директор Благој Дончев. Човекот што целиот 40 годишен работен век го помина во Адинг, 
качувајќи се од најниското хиерархиско скалило во компанијата до највисокото. Остави 
силна трага 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.

Цени на акции во 2021

Просечна цена

Ц
е

н
а

 в
о

 М
К

Д
ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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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:

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 11 

➢ 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 Со

2
. 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.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
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• Нова е линијата за автоматско затворање, етикетирање и маркирање за мали пакувања 
од 1 и 5 литри.

• Дооформување на погонот за течно производство. Треба да биде завршено оваа година.

• Изведба на подови и други пратечки работи во погоните за прашкасто производство.

• Модернизација на складовите со поставување етажни сталажи.

Сите овие инвестиции имаат цел подобрување на квалитетот на производите, зголемување 
на капацитетите, побезбедно производство, намалување на учеството на работна рака 
и енергија во единица производ, намалување на емисијата на стакленички гасови и 
усогласување со ЕУ регулативите.

Уште еднаш се навраќаме на првичната констатација дека пред нас е тешко предвидлив 
период. Инфлаторниот вител, кој беше историја, повторно се враќа.

Најголемото оружје на Адинг од секој пат биле извонредниот човечки потенцијал и 
филозофија на работа.

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Април, 2022                    

 Скопје 

Претседател на Управен 

Одбор и Генерален Директор

Зоран Петровски
дипл. инж. арх.
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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 % %

Управител 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 

Управител Атанасовски Горан

ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА
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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
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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 Благоја 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 %

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
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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

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. 

Име и Презиме
Вкупни 

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

32.979 €

Име и Презиме Функција
Учество 
во Н.О.

Александар Белев Претседател 3.659 €
Александра 
Петровска

Член/ Зам.
претседател

2.780 €

Филип Филипоски Член 2.780 €
Раде Јанков Член 2.780 €
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ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ

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

Вкупен износ на основната 
главнина

3.856.272 €

Број на издадени акции 386.400

-Oбични акции 386.400

Номинална вредност на 
акциите

9,98 €

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)

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 Благоја 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

         *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:

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.
 

Цена на акција

 - Максимална 750 МКД

 - Минимална 633 МКД

Пазарна капитализација 
(последен ден 31/12/21)

270.480.000 МКД
4.388.985 €

Година
Апсолутен 

износ
% од 

номинала
2020 25 МКД 4,07 %
2019 22 МКД 3,58 %
2018 20 МКД 3,26 %
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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 2021  ГОДИНА

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

Надзорниот  Oдбор, на седница одржана на 20.04.2022 година,  ја разгледа Годишната сметка на 
АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето 
на друштвото изготвен од Управниот Oдбор на АДИНГ АД Скопје, консолидираната годишна 
сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД 
Скопје и поврзаните друштва со предлог одлука на Управниот Oдбор за распределба на 
добивката по годишната сметка, извештајот за извршената ревизија на годишната сметка 
на Друштвото за 2021 година од овластениот ревизор ГРАНТ TОРНТОН, при што констатира 
дека :
- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година и консолидираната годишна сметка на 
АДИНГ  АД и поврзаните дрштва се согласно прописите на Република Северна  Македонија и 
Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и од Ревизорската куќа ГРАНТ 
TОРНТОН.

Поради тоа, Надзорниот Oрган му предлага на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје 
на годишното Собрание,  Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските 
извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото, како и консолидираната годишна 
сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД 
Скопје и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката да ги усвои.

Во текот на 2021 година Надзорниот одбор одржа 5 редовни седници во состав Претседател 
Белев Александар, Заменик претседател Александра Петровска, член Филип Филипоски и 
независен член Раде Јанков.

Согласно Одлуката бр.02-2035/9 од  28.04.2021 година на Собранието на акционери на 
АДИНГ АД Скопје, поради истек на мандатот на досегашните членовите на Надзорниот 
одбор повторнo беа избрани старо-новите членови и тоа Александар Белев, Александра 
Петровска, Филип Филипоски и Раде Јанков како независен член.

Надзорниот одбор на ден 29.04.2021 година одржа 1-ва конститутивна седница  и согласно 
член 379 од Законот за трговски друштва и член 55 став 1 од Статутот на АДИНГ АД Скопје  
донесе одлука со која се избира Александар Белев за Претседател на Надзорниот одбор и 
Александра Петровска за Заменик претседател на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор во 
текот на 2021 година одржа 8 редовни седници и  2 вонредни седници.

ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР
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 Присуството на  седниците на членовите на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на 
Управниот Одбор беше редовно. Поради прогласената глобалната  пандемија  предизвикана 
од ковид вирусот, дел од седниците се одржуваа без физичко присуство, но со помош на 
ZOOM платформата, а потоа и дел со физичко присуство во деловните простории на АДИНГ 
АД Скопје.
Материјалите се разгледуваа на месечно ниво за работењето на АДИНГ АД и поврзаните 
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 работењето 
на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2021 година донесени се голем број на заклучоци 
како и 11 одлуки и тоа:

• Одлука бр.20 од 24.03.2021 година за утврдување на текстот на Извештајот за работата на 
Надзорниот одбор за 2020 година.

• Одлука  бр.1 и 2 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател на Надзорен 
одбор

• Одлука бр.3 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател и членови на 
Управен одбор

• Одлука бр.4 од 27.05.2021 година за распределба на функции на членовите на Управниот 
одбор

• Одлука бр.5 од 28.07.2021 година со која се дава претходна согласност за измените и 
дополнувањата на организационата шема на АДИНГ АД Скопје и систематизациите на АДИНГ и 
фирмите ќерки во РСМ.

• Одлука бр.6 од 11.08.2021 година за исплата на стимул на поедини членови на Управниот одбор 
во паричен износ до 110.000 денари, а во врска со учествотото во реализирање на проектот на 
SRBC во Црна Гора и проектот во Уганда.

• Одлука бр.7 од 15.09.2021 година со која се дава согласност на одлуката на Управниот одбор 
за основање на две нови подружници на друштвото АДИНГ АД Скопје

• Одлука бр.8 од 24.11.2021 година со која се утврдува престанок на мандатот на член на 
управен одбор и функцијата Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје на 
Благој Дончев поради смрт а за Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје се 
именува Зоран Петровски 

• Одлука  бр.9 и 10 од 15.12.2021 година за избор на Заменик Претседател на Управен одбор и 
распределба на на овластувањата и функциите на Претседателот, Заменик претседателот и 
членовите на Управниот одбор според деловите на работниот процес на АДИНГ АД Скопје.

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

• Усвоениот Бизнис план за 2021 година за АДИНГ и фирмите ќерки
• Одржаната седница на Одборот за квалитет и презентирање на активностите во двата 

система ISO 9001:2015  и  ISO 14001:2015.
• Судските предмети кои се во тек
• Завршувањето  на оперативниот лизинг со Шпаркасе Лизинг и обнова на возниот парк со 

нови возила купени со сопствени средства.
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• Набавка на нови електрични вилушкари
• Тековните и идните проекти во земјата и странство
• Назначување на нов Извршен директор во ДС задолжен за службите фабрика и институт 

како и назначување на нов Раководител на ЦЛА почнувајќи од 01.07.2021 година
• Преговорите со Синдикалната организација на АДИНГ за измена на коефициентите за 

вреднување на работните места кои се дел од Колективниот договор на АДИНГ АД Скопје 
како и измени и дополнувања на Систематизацијата на работни места

• Предвидените инвестиции во АДИНГ кои ќе чинат 500.000 евра а истите ќе бидат 
финансирани дел од сопствени средства дел со средства од ЕБОР.

• Донесена одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година во висина од 
30.000 денари на вработените во ДС

• Завршен судскиот предмет по ревизија против Бетон Битола 
• Успешно завршена продажбата на сопствени акции кои надминуваа 10% од основната 

глвнина на друштвото
• Започнување со реализација на планираните инвестиции и подигнат веќе одобрениот 

кредит за таа намена од Комерцијална банка во износ од 250.000 евра
• Отварање на две нови продавници како подружници, со цел развивање на малопродажбата 

во АДИНГ.
• За реализацијата и добивката во првите 8 месеци на Ла Хемија
• Двата нови вилушкари кои се дел од предвидените инвестиции
• Започнување со реализирање на предвидената инвестиција за  вклучување на втора 

прашкаста линија во вредност од 50-60000 евра.
• Подигнатиот кредит од Комерцијална банка поради довршување на започнатите 

инвестиции во АДИНГ АД Скопје
• Купување на нов агрегат за струја
• Зголеменото производство за во цементната индустрија
• Завршен судскиот предмет МОН-ИНВЕСТ А
• Предлог за продажба на деловниот простор во ТЦ Антико
• Предавање на документацијата за кредитирање на дел од инвестициите во АДИНГ преку ЕБРД 

Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2021 година и видено од 
остварените позитивни финансиски резултати во тековната 2021 година, Надзорниот одбор 
дава Одлична оценка, посебно истакнувајки дека тоа е остварено  во време на глобална 
светска пандемија.
Во 2021 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:

• Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува 
6.663.180 евра. (+ 714,536 евра од останати приходи, или вкупно 7.377.716 евра). 
Реализацијата од готови производи изнесуваше 125% од планираната, а 121% во однос 
на 2020 година

• Вкупното производство изнесуваше 9.701 тони или 120% од планираното

Во 2021 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се   
следните:

• Приходите од деловното работење изнесуваат 7,337,716 евра.
• Добивката по оданочување изнесува 355.536 евра што претставува 4,82% од вкупните 

деловни приходи.
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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 
ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото 
во изминатата година.

Надзорниот Одбор и во текот на 2022 година продолжи да го следи  рaботењето на  АДИНГ АД 
и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април ,2022 година                                        

Скопје                                                                                                   Претседател на Надзорен Одбор

Дипл.град.инж.  Белев Александар
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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
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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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Компанија за производство на хемиски материјали во градежништвото, од 1969 година

Април, 2022

www.ading.com.mk


