7
10

2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

1

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

2

СОДРЖИНА

ОПШТИ ПОДАТОЦИ											4
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР									5
ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР									6
ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ										7
ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА						12
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ										13
ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ					
14
ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ							15
ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ										16
ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР									17
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ								20
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА								25
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА								26
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ								27
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ									28
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ								29
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА					
34
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА						35
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ					
36
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ						37
ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ								38
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ							39
СТРУКТУРА НА ИЗВОЗОТ										40
РЕАЛИЗИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2017								41
ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2018									42
СЕРТИФИКАТ ISO-9001:2008									43
СЕРТИФИКАТ ISO-14001:2004									44
СЕРТИФИКАТ ISO-14001:2015									45
АКРЕДИТАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА АДИНГ						46
А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА								47

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

3

Општи податоци

Назив на друштвото
Скратен назив
Седиште и адреса
Телефон и факс
Адреса на електронската пошта
Адреса на интернет страницата
Матичен број
Шифра на дејност
Опис на дејностите (претежна дејност)
Број на Решение од Централниот
Регистар
Датум на основање (ден, месец и
година)
Број на вработени на крајот
на годината

Деловен систем АДИНГ АД за производство,
примена и пласман на хемиски материјали за
градежништво и инженеринг работи Скопје
АДИНГ АД СКОПЈЕ
Новоселски пат (1409) Бр.11, 1000 Скопје
02/20 34 800; 02/20 34 815
ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk
4205880
20.59
Производство на други хемиски производи,
неспомнати на друго место
4-02001094-000-03
30.05.1969
95

Систем на управување

двостепен

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

300000000239626,
Комерцијална банка АД Скопје
210042058800143,
Тутунска банка
270042058800150,
Халк Банка АД Скопје
290100000174937,
ТТК Банка АД Скопје
300000003945026, Комерцијална банка
АД Скопје (подружница - Продавница 1)
380125013803131,
Про Кредит Банка АД Скопје
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Членови на управен одбор

БЛАГОЈА ДОНЧЕВ
Претседател на
Управен одбор и
генерален директор

ПЕТРЕ ФИЛИПОСКИ
Заменик претседател на Управен одбор

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ
Член на Управен одбор и заменик
генерален директор

Вања Дончева Рајатоска
Член на Управен одбор и заменик
генерален директор на Адинг АД Скопје,
Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

Дончо Каратуков
Член на Управен одбор и помошник
генерален директор
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Членови на надзорен одбор

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
ОЦЕНКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2017 ГОДИНА
Изминатата 2017 година, ја завршивме успешно и со добри резултати. Го исполнивме планот со
зголемување од 16% над планираното, а за 6% помалку од претходната 2016 година.

ШТО ПЛАНИРАВМЕ И ШТО РЕАЛИЗИРАВМЕ
Реализација и профит
Планот го реализиравме:
На домашниот пазар 42% повеќе од планираното а 4% повеќе во однос на 2016 година, на
странскиот пазар 79% од планираното а 76% во однос на 2016 година
Бруто продажбата на готов производ на домашен и странски пазар беше 5,485,890 евра
Рабатот изнесуваше 402,817 евра
Нето реализацијата на домашен и странски пазар беше 5,083,073 евра
Останатите приходи изнесуваа 471,877 евра
Вкупните приходи изнесуваа 5,554,950 евра (5,083,073 + 471,877)
Реализацијата од готови производи беше 116% од планираната, а 94% во однос на 2016
година
Домашниот пазар учествуваше со 72%, а странскиот со 28%.
Добивката по оданочување е 269.572 евра или 4,81% од вкупните приходи, додека во 2016
год. беше 4,35% или 269.072 евра.
Реализацијата е остварена на домашен пазар и извоз во Србија, Казахстан, Косово, Бугарија,
Црна Гора, БиХ, и Албанија.
Поради структурата на производите кои ги пласираме на пазарот и големата конкуренција
и оваа година, бевме принудени на намалување на цените што повторно имаше влијание на
профитот, но сепак остваривме профит малку повеќе од минатата година што значи во 2017
година сме работеле повеќе профитабилно.

Наплата и задолженост
Ликвидноста на домашниот пазар и на повеќето пазари во странство каде АДИНГ е присутен,
оваа година беше подобра од претходната 2016 година.
Наплатата е многу подобрена, но генерално таа и понатаму останува проблем кој ќе не прати
на пазарите каде што сме присутни. Наплатата е клучен фактор од кој ќе зависи деловниот
резултат и успешноста на работењето. И понатаму остануваат проблем побарувањата од
фирми кои се утужени 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
a во случај на ненаплатливост и отписи на побарувањата.
Позитивна работа е што успеавме со подобрата наплата да ги намалиме обврските кон
деловните банки за 377.595 евра и за тој износ ја намаливме кредитната задолженост.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
Тоа овозможи АДИНГ 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.
Со намалување на кредитната задолженост добивме уште подобра и помала камата кај нашата
главна банка - Комерцијална Банка Скопје, како и целосна доверба кај нашите деловни партнери
од странство - добавувачи со испорака на отворено без обезбедување со акредитиви и гаранции
а од некои добивме и пониски цени, со што се намалија дел од трошоците. Тоа ни овозможи да
бидеме поконкурентни на пазарот и да ја подобриме профитабилноста.

Инвестициски вложувања
АДИНГ продолжи да инвестира и во 2017 год.
Во АДИНГ АД фабрика
- Градежни работи										 87.509 €
- Опрема во лаборатории и производство						
78.235 €
- Вложувања во сопствени акции								
166.977 €
							

			

Вкупно

332.721 €

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

ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ
Нема промени во организационата поставеност
Во деловниот систем се примени пет нови вработени:
- дипл.правник - АДИНГ
- дипл.инж.арх. - БИРО ПРОЕКТ
- ССО (конфекциски техничар) - АДИНГ
- ССО (техничар за шумарство) - АДИНГ
- ПК (помошник дрводелец од градежна струка) - ИНВЕСТ А
Од Деловниот Систем заминати се четири работници:
- еден поради истек на времето за кое е склучен договорот за работа на определено време –
АДИНГ
- еден со откажување на договорот за работа на определено време - АДИНГ
- еден со откажување на договорот за вработување – ИНВЕСТ А
- еден технолошки вишок - БЦА
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ
Во 2017 година за разлика од 2016 година, берзата беше помалку активна. Вкупно беа истргувани
26.405 акции со вкупен промет од 17,782,839 денари или 289,152 евра во споредба со 2016 година
кога беа истргувани 36.613 акции со вкупен промет од 18,537,445 денари или 301,422 евра. Акциите
се тргуваа на македонската берза и нивната цена се движеше од 534 до 750 денари по акција.
АДИНГ АД во 2017 година откупи 14.932 сопствени акции во вредност од 10.269.111 денари или
166,977 евра согласно одлуката на Акционерско Собрание и на 31.12.2017 година имаше 34.377
акции.

ОЦЕНКА ЗА ПОВРЗАНИТЕ ДРУШТВА
Сите поврзани друштва во Р. Македонија, БЦА, ИНВЕСТ А, БИРО ПРОЕКТ, како и АДИНГ - Белград
покажаа позитивни финансиски резултати, додека АДИНГ – Бугарија има негативно финансиско
работење.

КАКО ПОЧНАВМЕ ВО 2018 ГОДИНА
Управниот Одбор го усвои Глобалниот Бизнис план 2017 – 2021 год (новиот мандат на Управен
Одбор и Надзорен Одбор започна од 01.06.2017 год) како и Оперативниот План за 2018 год.
Во оперативниот план содржани се сите најважни цели како реализација во вредносни
показатели, добивка, вредност на единица коефициент за плата, инвестициони вложувања,
кадровска политика и останатите параметри во Глобалниот Бизнис План.
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ
Во првите три месеци не успеавме да го исполниме планот како на домашен така и на странскиот
пазар. Тоа најмногу се должи на прекин на повеќе поголеми проекти во Македонија, завршување
на големите проекти во Србија и БиХ, доцнење на проекти во Казахстан и се уште недоволниот
пласман во Бугарија. Очекуваме дека во наредниот период ќе го зголемиме пласманот со една
мала резерва дека пропуштеното време не секојпат може да се надокнади.
Од поврзаните друштва во првите три месеци имаме добри резултати во ИНВЕСТ А,
БИРО ПРОЕКТ и АДИНГ – Белград, а под планираното се БЦА и АДИНГ - Бугарија.
- Во АДИНГ Бугарија е направена промена на Управителот од деловни причини со цел
подобрување на пласманот и позицијата на АДИНГ во Р. Бугарија.
Со партнерите во Иран после исцрпените можности во долгогодишните преговарања и
договарања, не го разрешивме враќањето односно плаќањето на уделот на АДИНГ во заедничката
фирма АДИНГ ШИМИ ПАРС.
Разрешница ќе се бара по судски пат ако не се разреши проблемот до 30 април 2018 година.
По редефинирањето на производството во АДИНГ Бугарија – поради објективни околности
(поскапо производство) се префрли линијата за прашкасти производи во АДИНГ – Скопје и
се редуцираа некои течни производи кои се произведуваа во Перник. Тоа значи прашкастите
производи и оние производи кои не се произведуваат во АДИНГ – Бугарија и сите останати ќе се
произведуваат и испорачуваат од Македонија.
Поголеми можни пласмани очекуваме во делот на Интензификаторите за цементната
индустрија, на основа позитивно завршените испитувања во Македонија и Казахстан и
договорените испитувања во Србија, Бугарија и Албанија.
Останува приоритет и оваа година, стандардизацијата на производите од производната
програма со квалитет, конкурентност, комплетирање и ажурирање на техничката документација,
почитувајќи ја законската и техничката регулатива како во АДИНГ така и на производите кои се
произведуваат и во АДИНГ – Бугарија.
Од инвестиционите вложувања оваа година се планирани поголеми инвестиции во АДИНГ во
Скопје и тоа:
- Нова мешалка во погон за прашкасти производи во фабриката;
- Монтажа на техничка линија за прашкасти производи од АДИНГ - Бугарија во фабриката на
АДИНГ во Скопје;
- За проектот во делот на “базно производство” за модернизирање на линијата за течни производи
добиено е одобрување за градба. Проектот ќе почне да се рализира ако ни дозволи динамиката
на зголемена и најавена испорака на течни производи;
- Поставување на фотоволтаични панели над производните хали за прашкасто производство и
магацините, со решавање и на хидроизолацијата која на места е оштетена и нефункционална;
- Поставување на сталажи во магацините.
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ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Секако дека нашите планови не зависат само од нас, повторуваме како и минатата година: Сакаме
да веруваме дека Планот за 2018 година ќе го исполниме, верувајќи во сите Адинговци дека
мотивот и лојалноста кон фирмата ќе биде гаранција дека пропуштеното ќе го надокнадиме.

Април, 2018 година
Скопје

Претседател на Управен Одбор
и Генерален Директор
Благоја Дончев дипл.град.инж.
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ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

ИНВЕСТ А
ЕМБС
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител
БИЗНИС ЦЕНТАР
АДИНГ
ЕМБС
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител
БИРО ПРОЕКТ
ЕМБС
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител
ПРОДАВНИЦА 1
ЕМБС
Дејност
Учество на АДИНГ АД

Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг ИНВЕСТ А,
ДООЕЛ, Скопје, Новоселски пат (1409) Бр.11
5505925
43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
100 %
Смилевски Сашко
БИЗНИС ЦЕНТАР - АДИНГ ДООЕЛ друштво за производство , инженеринг и трговија
Скопје, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
4221290
46.75 Трговија на големо со хемиски производи
100 %
Белев Александар
Друштво за проектирање и консалтинг БИРО ПРОЕКТ ДОО Скопје,
ул. Васил Ѓоргов бр.21/1-8 Скопје - Центар
05735904
74.20/2 Проектирање
100 %
Дончева Рајатоска Вања
АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Продавница 1, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
4205880/1
47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
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
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител
АДИНГ-БУГАРИЈА
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител
АДИНГ-БЕЛГРАД
Дејност
Учество на АДИНГ АД
Управител

5547253
46.75/0 Трговија на големо со хемиски производи
40 %
Милковски Мартин
АДИНГ Бугарија” ЕООД Софија, Р. Бугарија, реон Красно село, бул. Тотлебен 89 А, кат 2, стан 4
Вршење на дејности кои не се законски забранети
100 %
Јовановски Горан
Претпријатие за примена и пласман на хемиски производи во градежништво “АДИНГ”
д.о.о. Белград, Србија, ул.Нехруова бр.82
Трговија на големо со хемиски производи
100 %
Ѓуровиќ Зоран

ФИЛИЈАЛА ВО
КАЗАХСТАН

АДИНГ АД Скопје - Филијала на акционерско друштво АДИНГ во г.Алма Ата, Р. Казахстан,
050030, г.Алма Ата, Турксибски реон, ул. Бекмаханов, зграда 96 А/2

Дејност

Сите дејности согласно со предметот на делување на АДИНГ а кои соодветствуваат на законите

Учество на АДИНГ АД
Управител

100 %
Петровски Зоран
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Членови на УО
Р.б. Име и Презиме
1

Благоја Дончев

2

Петре Филипоски

3

Зоран Петровски

4

Вања Дончева Рајатоска

5

Дончо Каратуков

Функција
Претседател на УО
- Генерален директор
Зам.претседател на УО
Член на УО
-Зам. Генерален директор
Член на УО –
Зам. Генерален директор
Член на УО – Помошник
генерален директор
ВКУПНО

Датум на
назначување

Број на
акции

учество
акции

22.05.2017

28.345

7,33 %

22.05.2017

8.000

2,07 %

22.05.2017

32.633

8,44 %

22.05.2017

5.741

1.48 %

22.05.2017

3.840

0,99 %

78.559

20,33 %

Членови на НО
Р.б. Име и Презиме
1
2
3
4

Александар Белев
Петровска
Александра
Филипоски Филип
Јанков Раде

Претседател

Датум на
назначување
18.05.2017

Број на
акции
968

учество
акции
0,25 %

Зам.претседател

18.05.2017

0

0,00 %

18.05.2017
18.05.2017

9.512
980
11.460

2,46 %
0,25 %
2,96 %

Функција

Член
Член
ВКУПНО
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ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Име и Презиме
Благоја Дончев
Петре Филипоски
Зоран Петровски
Дончо Каратуков
Вања Дончева Рајатоска

Име и Презиме
Александар Белев
Александра Петровска
Филип Филипоски
Раде Јанков

Плата
24.974 €
21.680 €
21.680 €
17.215 €
17.983 €

Седници
на У.О.
7.742 €
7.742 €
7.742 €
7.742 €
7.742 €

Функција
Претседател
Член/ Зам.претседател
Член
Член

По задолжување
Вкупни примања
од Н.О.
2.710 €
35.426 €
/
29.422 €
/
29.422 €
/
24.957 €
/
25.725 €

Учество во Н.О.
2.710 €
2.194 €
1.548 €
1.548 €

Претседателот на УО и замениците Петре Филипоски и 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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3.856.272 €

Вкупен износ на основната главнина
Број на издадени акции

386.400

Обични акции

386.400

Номинална вредност на акциите

9,983 €
325

Број на акционери на крајот на годината
Број и процент на сопствени акции
во основната главнина

34.377 обични акции 8,89%

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

Зоран Петровски

32.633

8,44 %

2

Благој Дончев

28.345

7,33 %

3

Љупчо Атанасовски

26.384

6,82 %

4

Биро Проект ДОО

21.056

5,45 %

108.418

28,06 %

ВКУПНО
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ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Цена на акција
- Максимална
- Минимална
Пазарна капитализација (последен ден 29/12/16)

750 МКД
534 МКД
206.338.000 МКД
3.355.362 €

* среден курс на НБРМ на 29.12.2017 е 61,4950 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 18 Mај 2017 година на Годишното собрание на акционери е одобрена пресметка и исплата
на нето дивиденда за 2016 година во износ од 20 денари по акција. Пресметаната дивиденда е
прикажана како намалување од тековната добивка

Исплатена дивиденда во претходните три години:
Година
2016
2015
2014

Апсолутен износ
20 МКД
20 МКД
0 МКД

% од номинала
3,26 %
3,26 %
0,00 %

Големи зделки и зделки со заинтересирана страна
Според Законот за трговски друштва, АДИНГ АД Скопје во 2017 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 2017 ГОДИНА
Согласно законската регулатива на општите акти на друштвото, Надзорниот Oдбор има
овластувања да врши надзор врз управувањето со Друштвото.
Надзорниот Oдбор, на вонредна седница одржана на 16.04.2018 година, ја разгледа Годишната
сметка на АДИНГ АД Скопје за 2017 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 2017 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 2017 година од овластениот ревизор ГРАНТ TОРНТОН, при што констатира дека :
- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2017 година и консолидираната годишна сметка на
АДИНГ АД и поврзаните дрштва се согласно прописите на Република 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 2017 година, финансиските
извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото, како и консолидираната годишна
сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2017 година на АДИНГ АД Скопје
и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката, да ги усвои.
Во текот на 2017 година Надзорниот одбор одржа 5 редовни седници и 1 вонредна седница во
состав Претседател Благоја Мојсовски, Заменик претседател Александар Белев, член Александра
Петровска и независен член Иванка Ќупев.
Согласно Одлука 02-2557/8 од 18.05.2017 година на Собранието на акционери на Адинг АД
Скопје, поради истек на мандатот на членовите на Надзорниот одбор беа избрани нови членови
и тоа Александар Белев, Александра Петровска, Филип Филипоски и Раде Јанков – независен
член.
Надзорниот одбор на ден 22.05.2017 година одржа 1-ва конститутивна седница и согласно чл.379
од Законот за трговски друштва 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 новиот состав во текот на 2017 година одржа 9 редовни седници.
Присуството на седниците на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на Управниот Одбор
беше редовно.
Материјалите за разгледување на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва беа остварување
на плановите за: реализација на продажбата на домашен и странски пазар; остварување на
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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 2017 година донесени се голем број на заклучоци како и 7
одлуки и тоа:
Одлука бр.15 од 06.03.2017 година за распределба на овластувањата на членовите на Управниот
одбор според деловите на работниот процес на Адинг АД Скопје
Одлука бр.16 од 26.04.2017 година за утврдување на текстот на Извештајот за работата на
Надзорниот одбор за 2016 година.
Одлука бр.1 од 22.05.2017 година за избор на Претседател на Надзорниот одбор.
Одлука бр.2 од 22.05.2017 година за избор на Заменик претседател на Надзорниот одбор
Одлука бр.3 од 22.05.2017 година за избор на членови на Управниот одбор на Адинг АД Скопје
Одлука бр.4 од 22.05.2017 година за распределба на овластувањата на членовите на Управниот
одбор според деловите на работниот процес на Адинг АД Скопје
Одлука бр. 5 од 07.06.2017 година за овластување на Претседателот на Надзорен одбор за
потписник на договорите за уредување на односите со членовите на Управниот одбор
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:
Наплатата на побарувањата од: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Казахстан,
Иран и други фирми;
Прославата на 48 години АДИНГ АД;
Реновирање на: портирницата, просториите во погонот за базни производи, купатилата и
санитариите, планот за модернизација на линијата за производство на прашкасти производи и
други помали инвестиции во АДИНГ АД;
Разговорите со деловниот партнер од Иран за подмирување на нивните обврски кон АДИНГ
АД;
Обновата на возниот парк;
Исплатата на дивидендата;
Кадровските решенија во: АДИНГ АД Скопје, БИЗНИС ЦЕНТАР-АДИНГ, АДИНГ Бугарија и во
ИНВЕСТ А;
Тргување на акциите на АДИНГ на берза;
И други тековни работи.
Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2017 година имајќи ги
во предвид условите за стопанисување во нашата држава а и во другите држави, особено
потешкотиите околу ликвидноста во тековното работење, Надзорниот Одбор работењето во
2017 година го оцени како многу успешно.
Во 2017 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:
Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува 5,083,073
евра евра. (+471,877 евра од останати приходи, или вкупно 5,554,950 евра). Реализацијата од
готови производи беше 116% од планираната, а 94% во однос на 2016 година.
Вкупното производство во натурални податоци изнесува 6.673 тони и е поголемо за 4% во
споредба со 2016 година, а во финансиски показатели по материјални цени изнесува 3,040,903
евра и е поголема за 11,5% во споредба со 2016 година.
Остварените трошоци изнесуваат 4.729.077 евра и се за 1,32% поголеми во однос на реалните
трошоци према остварувањето на планот за 2017 година.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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Во 2017 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се
следните:
Приходите од деловното работење изнесуваат 5,554,950 евра.
Добивката по оданочување изнесува 269.572 евра што претставува 4,81% од вкупните деловни
приходи.
Во поглед на другите активности во АДИНГ АД може да се наведе и
следното:
Одржувањето на системот за менаџмент со квалитет и системот за животна средина.
и други активности.
Инвестициите во АДИНГ АД во 2017 година изнесуваа вкупно 20.628.702 денари.
Надзорниот Одбор и во текот на 2018 година продолжи да го следи
рaботењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку разгледување на
материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април, 2018 година
Скопје

Претседател на Надзорен Одбор
Белев Александар

Член на Надзорен Одбор

Незав. член на Надзорен Одбор

Филипоски Филип

Јанков Раде
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Компанија за производство на хемиски материјали во градежништвото, од 1969 година
www.ading.com.mk
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