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Почитувани акционери,

2019 година се обележа како успешна година за ГД „Гранит“ АД Скопје, со остварени резултати кои споредбено со минатата
година покажуваат пораст, со што мерките и активностите насочени кон остварување и надминување на превирањата од
2018 година на економски и политички план покажа ефикасност и обезбедија успешност во работењето за 2019 година.
Динамичните текови во сферата на економијата и низата развојни проекти во Р. Северна Македонија во 2019 година,
дополнително ги мотивираа стратешките залагања на Управниот Одбор со што, уште еднаш, ГД „Гранит“ АД Скопје ја зацврсти
позицијата на лидер и предводник во сферата на градежништвото. Оттука и во 2020 година, целта е преку пазарна моќ, квалитет,
иновација и ефективен финансиски перформанс да се продолжи со трендот на зголемување на вредноста на Компанијата за нашите
акционери.
2019 година ја обележа стабилен економски раст остварен преку квалитетно извршување на низа проекти, кои го етаблираат ГД
„Гранит“ АД Скопје како компанија која постојано ги следи современи технологии на градење и се залага за почитување на
највисоки стандарди како во сферата на градежништвото, така и во сферата на контрола на квалитет, безбедност и заштита на
здравје при работа и градење вредносно-ориентирана корпоративна култура.
Наша клучна стратешка цел и понатаму е изградбата на препознатлива корпоративна култура фокусирана на клиентите,
насочена кон остварување највисок квалитет на работи и услуги и задоволство на клиентите. Нашиот фокус е насочен кон
надминување на очекувањата на клиентите, градење партнерски односи врз основа на заемна долгорочна соработка и
промовирање на современи технологии на изградба. Ова ќе доведе до зајакнување на стабилноста на Компанијата, долгорочна
профитабилност, како и дополнителна препознатливост на брендот - ГД „Гранит“ АД Скопје - на пазарот.
Во свет на растечки еколошко-социјални предизвици и брзи технолошки промени, во 2019 година, ГД „Гранит“ АД Скопје ја
оствари својата заложба за одговорен и одржлив развој и остана синоним за квалитет. Наша основа за успех е нашата политика за
корпоративно лидерство и насоченост кон вработените на Компанијата со цел да се изградат поголем квалитет во работењето преку
развој, обука и мотивирање на вработените, врз систем на мерење на резултатите и фер наградување.
Целта и за 2020 година е зајакнување на капиталот на Компанијата преку поттикнување на развојот, зголемување на
профитабилноста и придвижување на оперативната извонредност на повисоко ниво, долгорочна одржливост и преземање
прифатливо ниво на ризик и одлуки за алокација на ресурсите. Сето ова се насочено кон остварувње на поголем раст и развој на
Друштвото и позитивни резултати на задоволство како на клиентите, така и на нашите вработени и секако на акционерите за
нивната доверба и поддршка во процесот на управувањето и развојот на Друштвото.

Управен Одбор
ГД Гранит АД Скопје

ЗА НАС

Основнa дејност на ГД Гранит АД Скопје се градежни активности во ниско, високо и хидро градба. Покрај својата основна дејност
ГД Гранит АД Скопје има основано Друштва во целосна сопственост на Друштвото на територија на Р. Северна Македонија и
на странските пазари кои се бават со трговија на градежна механизација и градежни материјали, угостителство и други услуги.
Претежната дејност на ГД Гранит АД Скопје е нискоградба.
Квалитетот што го нуди ГД Гранит АД Скопје е традиција и директен резултат на успешно лидерство и бескомпромисно почитување
на нашите вредности – безбедност, квалитет, етика, интегритет и долгорочна одржливост и развој. Оттаму, ГД Гранит АД Скопје
постојано се стреми кон воспоставуање на одржлив систем на вредности, иновација и подобрување на квалитетот на живот, бидејќи
угледот на нашата компанија зависи од вредноста што истата ја има во очите на оние за кои градиме.
Следењето на општествените промени и состојбите на пазарот резултираа со развивање на капацитетите на Компанијата согласно
современите потреби на денешницата, поради што развиваме и применуваме првокласна светска технологија, бараме и спроведуваме
најдобри идеи и континуирано вложуваме во обезбедување високо ниво на компетентност и континуран напредок на вработените,
поради што ГД Гранит АД Скопје денес егзистира како високопрофесионална и технолошки опремена градежна компанија со
можност за реализирање на најкомлексни градби.
Системот на корпоративното управување се базира на законските прописи и Статутот на ГД Гранит АД Скопје и како таков
обезбедува ефикасно и транспарентно управување на Компанијата преку воспоставен двостепен систем на управување – Надзорен
Одбор и Управен Одбор. Собранието на акционери, како највисоко тело одлучува за прашања регулирани со закон и доверени со
Статутот на ГД Гранит АД Скопје. Внатрешната организациона поставеност на Компанијата е врз основа на поделба на работите по
организациони единици, работни единици, служби и сектори кои делуваат во рамките на Друштвото, додека дел од останатите
дејности кои не спаѓаат во неговата претежна дејност, ги врши преку друштва формирани во целосна сопственост на ГД Гранит АД
Скопје.
Делувањето на странските пазари се остварува преку друштва во целосна сопственост на ГД Гранит АД Скопје, формирани како
друштвата со ограничена одговорност/подружници/деловни единици во странство.
Акциите на ГД Гранит АД Скопје, котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 22.01.2003
година.

СТРУКТУРА НА ГД ГРАНИТ АД Скопје

ГД Гранит АД Скопје е основано како акционерско друштво, кое согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото
има воспоставено двостепен систем на управување, преку Управен Одбор и Надзорен Одбор.
Во 2019 на органите на управување и надзор исплатен е бруто износ од 33.823.889,00 денари на име надоместоци за плата, награда
и надоместок за учество во органите на управување.
Управниот одбор го сочинуваат 5 членови. Членот на Управен Одбор - Венко Зафиров е вработен во фирмата Конер Компјутери
ДОО Скопје каде од својот работен однос остварува надоместоци во износ од 595.926,00 денари.
Надзорниот одбор го сочинуваат 3 членови. Членот на Надзорниот Одбор – Горан Марковски е вработен во КБ Публикум Инвест
АД Скопје, каде од својот работен однос остварува надоместоци во бруто износ од 3.797.722,00денари.

УПРАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОДЛУКИ
Почитувани акционери,

ГД Гранит АД Скопје своето успешно постоење го должи секако на правилното бизнис-ориентирано менаџирање и
следењето на потребите на Друштвото, а сето тоа преку воспоставување на деловна политика на управување, која
првенствено се базира на планирање, одлучување и спроведување на одлуките кои се донесени во согласност со
законските прописи, статутот на Друштвото, другите општи акти и одлуките на Собранието на акционери.
Во таа смисла, Управниот Одбор одржа 6 седници и донесе 81 одлука и 13 заклучоци, како и дополнително 43 одлуки
без седница на кои согласно Законот за трговски Друштва се носеа одлуки значајни за управувањето на Друштвото, од
одлуките за разгледување и одборување на годишните сметки на Друштвото, поединечни и консолидирани, како и
годишните сметки на Друштвата формирани од страна на ГД Гранит АД Скопје, до тековните работи на организација,
планирање и насочување за постапките и начинот на извршување на преземните градежни работи, кон обезбедување на
навремено и позитивно завршување на работите.
Надзорниот Одбор во текот на 2019 година континуирано ја следеше и контролираше работата на Друштвото и неговата
финансиска состојба, управување и резултати, на одржаните 5 седници. На истите како задолжително утврдени за
спроведувањето на контролата врз работењето на Друштвото беа разгледувани и потврдени годишните сметки
(поединечни и консолидирани) и беа следени тековните финансиски резултати на Друштвото.
Усогласеност на работењето и управувањето на Друштвото за корпоративно управување на акционерските друштва
котирани на Македонската берза ГД Гранит АД Скопје, како членка на Македонската берза, го усогласи своето
работење со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза и во
текот на 2019 година продолжи да се придржува на пропишаните принципи од овој Kодекс. Сите одлуки кои се
задолжителни за објава беа соодветно објавени на веб страната на Друштвото и доставени до Македонска берза. Во
2019 година не беа донесени зделки со заинтересирана страна, ниту големи зделки.
Организационите единици, работните единици, секторите, службите и деловните единици тековно ги реализираа
одлуките на менаџментот, преку кои се финализираа навремено преземените договорени работи. Раководниот кадар
на истите, ги насочуваше своите вработени кон остварување на така поставените цели, кон предизвикот за
остварување и подобри резултати од планираните.

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ ВО СТОПАНСТВОТО
И ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО 2019 ГОДИНА

Економскиот абмиент во 2019 година, Во Република Северна Македонија се карактеризира со задоволителен раст, ниска инфлација
и поволна надворешна позиција. Следејќи го глобалниот амбиент градежништвото покажа зголемување на стапката на раст
спроедбено со 2018 година.
Изминатата година може да се каже дека беше година на нормализирање на состојбите и враќање на градежништвото во колосек
како еден од главните креатори и индикатори на Бруто-домашниот производ. Наведените состојби се потврдуваат и доколку се
изразат преку статистичките податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС) каде согласно волуменските индекси кај брутодомашниот производ според производниот метод, во 2019 година, во однос на истите од 2018 година, градежништвото забележа
раст во однос на 2018 година, во градежништвото е забележан раст од 5,9 %.
Номиналната вредност на вкупните договорени градежни работи на територија на Република Северна Македонија за 2019 година
изнесува 57.683.733 илјади денари, додека во 2018 година изнесувала 48.022.074 илјади денари или истата бележи раст од 20,1 %.
Во делот на високоградбата се забележува раст од 18,3 %, додека во делот на нискоградбата има раст од 22,6%.
Номиналната вредност на вкупните извршени градежни работи во 2019 година изнесувала 28.043.098 илјади денари, додека во
истиот период 2018 година изнесувала 26.440.213 илјади денари или истата бележи пораст од 6,06 %. Кај нискоградбата и
високоградбата растот изнесува околу 6 %.
Продолжувањето на инвестициските инфраструктурни Проекти како и ново склучените ивнестициони проекти го раздвижија
градежништвото кое полека се враќа во добра состојба.
Во таа смисла, менаџментот на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година, водеше деловна политика насочена кон постигнување разумен
баланс помеѓу деловната активност на Друштвото, сопствените стратешки цели и макроекономските услови за работа на пазарот
во Р. Македонија.
Имајќи го во вид горенаведеното, активностите на ГД Гранит АД Скопје беа насочени кон целосно искористување на ресурсите,
завршување на започнатите проекти и активно реализирање на тековните обврски во договорените рокови, а притоа
минимизирање на трошоците и помалку интензивни инвестициони активности.

АКТИВНОСТИ ВО 2019 ГОДИНА

Следејќи го трендот на инвeстициони активности, активностите на Друштвото споредбено со 2018 година беа засилени, а како
позначајни проекти кои се изведуваа се :
• Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис;
• Изградба на Експресен Пат А3 Штип - Кочани, секција Штип - Крупиште КМ 0+000- КМ14+300;
• Изведба на градежни работи – на Деловен објект КАМ – затворен пазар;
• Изведба на Гасoвод Неготино (Кавадарци) – Битола;
• Изградба на Експресен Пат А2, ЛОТ 2 – Делница Крива Паланка – Длабочица
• Рехабилитација на регионални патишта Лот 4 R1104 секциија Куманово Никуштак Л-11, Лот 2 Р1205 Пробиштип Крупиште;
• Проектирање и рехабилитација на државни патишта: ЛОТ4 патна делница Струмица Ново -Село, Кавадарци Росоман, ФуркаБогданци-Гевгелија, ЛОТ3 патна делница Делчево-Звегор, Делчево-Пехчево, Берово-Виница и ЛОТ2 Јурумлери-Драчево, ДрачевоОрешани-Таор, Битола- Демир Хисар
• Проектот 145 спортски сали
• Производствен објект Алкалоид – Скопје
а, сето тоа со хармонизирање на работата и на останатите објекти кои ги изведува ГД Гранит АД Скопје.
 Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис;

Во 2019 година продолжи изведбата на најкомплексната
делница на Автопатот Кичево – Охрид, Кичево –
Подвис и изведбата на бетонските работи на
вијадуктите. Истата година се потпиша и Договорот за
изведба на уште една делница Подвис-Пресека. Во
текот на годината главен акцент беше ставен на
беотонските работи, односно изведба на вијадуктите,
особено на конзолните вијадуктите 6+860, 9+105 и 10
+770 како и вијадуктот на км12+660.
Специфично и особено сложен градежен подвиг на овој
Проект претставуваат двата моста со конзолна
методологија на градба.

 Изградба на експресен пат А-3 Штип - Кочани, секција Штип - Крупиште КМ 0+000- КМ14+300
Договорот за изградба на експресен пат А-3 Штип - Кочани, секција Штип Крупиште, се изведува во заедничко здружување со градежната фирма ДГ Бетон
АД Скопје, како дел од Проектите за модернизација и рехаблитација на Проектите
значајни од инфраструктурата и развојот на стопанството, со обезбедување на
современа и безбедна конекција на Штип и Скопје.

 Изградба на спортски сали на територијата на Р.Македонија;
Изведбата на Проектот 145 спортски сали во 2019 година, ја следеше потребата и планот на Инвеститорот,
Министерството за образование, за изведба на овој Проект. Во 2019 година се работеше на 24 спортски сали, од кои
10 спортски сали се технички примопредадени на Инвеститорот. Во 2020 година, од 2019 година за изведба ќе се
пренесат 14 спортски сали, а се планира воведување за изградба на нови 2 спортски сали.



Објект –за изведба на градежни
работи – на Деловен објект Кам –
затворен пазар;

Во 2019 година беше завршен и Објектот за
изведба на нов деловен комплекс на Кам –
затворен пазар. Објектот се состои од две
дилатирани ламели (трговски центар и
подземна гаража) и се простира на површина
од 5.035 м2, вкупна висина од 30 м, од кои 14
м се под земја - кота 0,00 (4 подземни ката) и
16 м над кота 0,00 м.



Објект – Изведба на Гасoвод Неготино (Кавадарци) – Битола;

Во 2019 година, се извршува и градежни работи на Гасовод Неготино (Кавадарци) – Битола во должина од 92
км, согласно Договорот со Инвеститорот АД за вршење енергетски дејности Македонски ресурси Скопје.
Изведбата на Проектот се врши во заедничко здружување со Рапид Билд ДОО Куманово. Вклучувањето во
ваков општествено значаен проект уште еднаш ја потврдува заложбата и довербата во ГД Гранит АД Скопје да
биде клучен носител на активностите и инвестициите насочени кон унапредувањето на инфраструктурата, како
главен двигател на современото општествено уредување.



Објект – Изградба на Експресен Пат
А2, ЛОТ 2 – Делница Крива Паланка
– Длабочица

Во 2019 година ГД Гранит АД Скопје
активно ги извршуваше работите за изградба
на Експресен Пат А2, ЛОТ 2 – Делница Крива
Паланка – Длабочица, во должина од 9 км, кој
претставува важен инфраструктурен проект и
прва делница за изградбата на модерна и
современа инфраструктурна конекција на
Р.Македонија со Р. Бугарија. Изведбата на
Проектоте е во задничко здружување со
градежната ДГ Бетон АД Скопје.





Договор за изведба на градежни работи за надоградба, доградба со реконструкција на постечки
производствен погон Алкалоид
Надоградбата, доградбата со реконструкција на постоечкиот производствен објект се врши додека непречено
продолжува погонот со производство. Надградбата се 2 ката со катна висина од 7м и по 2400м2 во основа.
Извршувањето на овие работи каде производството на погонот не е запрено изискува добар план и стратегија и
голема дисциплина во изведбата и роковите на фазите.
Проектирање и рехабилитација на 12 регионални патишта

Во рамките на 2019 година, активно беа
вклучени ресурсите на Друштвото на
рехабилитација на
регионалните
патишта од кои 9 Договори беа
склучени
со
проектирање
и
рехабилитација
од
страна
на
Друштвото, а 4 беа само изведба врз
основа на изработен Проект на
Инвеститорот. Сите 12 патни правци
беа изведени во договорените рокови, а
дел својата завршница ја очекуваат во
2020 година согласно утврдените
рокови за изведба.


Други објекти;
Примената на правилата за ефикасно работење во сите услужни организациони единици и сектори обезбеди успешно
следење на потребите на оперативните организациони единици за навремно изведување на своите договорни
обврски.
Во овие услови, каде покрај овие објекти, ГД Гранит АД Скопје водеше изведба и на низа патни правци низ
територијата на Р.Македонија, се создаде потреба од уредување на деловната политика, на начин да се обезбеди
најголем степен на ефикасност и рационалност во искористувањето на расположливите ресурси и капацитети.
Навременото завршување на преземените градежни активности со овие политики, беше основа за одржување на
висок степен на ликвидност во услови на закрепнување на стопанството и значеше непречено извршување на
законските обврски, обврските кон добавувачите и вработените.

ГД Гранит АД Скопје за исполнувањeто на своите обврски во изведбата на проектите во Македонија и надвор од земјата
успешно управува со:
•
•
•
•

9 бетонски бази со капцитет од 30m3/h до 180m3/h и годишно производство на бетон од просечно 210.000 m3;
7 Асфалтни бази со капацитет од 40 t/h до 160 t/h и годишно производство на асфaлт од просечно 270.000 тони;
9 концесии за експолатација (каменоломи) и една сепарација за речен материјал низ цела територија на РМ кои
остваруваат годишно прозводство на градежен материјал од 706 660,00 тони
3 армирачки погони (Скопје, Кичево и Неготино)

ФИНАНСИИ
Вовед
Овој годишен извештај и финансиски податоци го покриваат работењето на ГД Гранит АД Скопје за фискалната 2019 година
почнувајќи со Јануари 1, 2019 година до Декември 31, 2019 година. Сите финансиски извештаи поединечните и консолидираните
се во согласност со Законот за трговските Друштва, сметководствените стандарди како и Мегунардоните стандарди за финансиско
известување кои се прифатени и се во примена во Република Северна Македонија.
Клучни податоци
•
•
•
•

Остварени се вкупни приходи од 5.405.314.918 денари
Остварени се вкупни расходи во износ од 5.188.254.521. денари.
Бруто добивка за периодот изнесува од 217.060.397 денaри.
Вкупна сеопфатна добивка изнесува 373.012.192 денари
Структурата на остварувања споредбено со 2019 година
елементи
Вкупни приходи
Вкупни расходи
Бруто добивка
Данок од добивка
Нето добивка
Нето останата сеопфатна
добивка
Вкупна сеопфатна добивка

2018
износ
3.986.221.637
3.828.687.395
157.534.242
1.777.551
155.756.691

2019
износ
5.405.314.918
5.188.254.521
217.060.397
25.741.205
191.319.192

146.952.000
302.708.691

181.693.000
373.012.192

Структурата на добивката за 2019
Добивка
Добивка од оперативно работење
Добивка од финансискo работење
Бруто добивка
Данок од добивка
Нето добивка = 3-4
Нето останата сеопфатна добивка
Вкупно сеопфатна добивка

2018
113.408.242
44.126.000
157.534.242
1.777.551
155.756.691
146.952.000
302.708.691

2019
166.542.397
50.518.000
217.060.397
25.741.205
191.319.192
181.693.000
373.012.192

Вкупен приход
Остварените вкупни приходи изнесуваат 5.405.314.918 денари, од кои оперативни приходи во износ од 5.344.269.918 денари и
финансиски приходи 61.045.000 денари .
Остварените оперативните приходи во 2019 година бележат пораст за 35,91 % во однос на истиот период 2018 година, додека
финансиските приходи се зголемени за 13 %.
Структурата на остварените приходи
р.бр
1
1,1
1,2
2
3
4
5
6

Приходи
Приходи од продажба
Приходи од продажба
на домашен пазар
Приходи од продажба
на странски пазар
Сопствено производство
Останати оперативни приходи
Оперативни приходи
Финансиски приходи
Вкупен приход

2018
3.537.361.999

2019
4.991.499.273

3.411.728.000

4.979.580.000

125.633.999
97.062.150
297.774.000
3.932.198.149
54.023.488
3.986.221.637

11.919.273
115.166.164
237.604.481
5.344.269.918
61.045.000
5.405.314.918

2018
2019

Вкупни расходи
Остварените вкупните расходи за периодот 01.01-31.12.2019 година го следат трендот на вкупните приходи , бележат пораст
за 35,51% и изнесуваат 5.188.254.521 денари. Истите учествуваат со 95.98 % во вкупниот приход, ги содржат материјалните
трошоци,бруто платите, амортизација, останати трошоци, финансиските расходи и набавна вредност на продадени стоки
намалени за трошоците содржани во објекти за пазар.

2018
2019

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ
Консолидирани финансиски резултати
ГД Гранит АД Скопје, изготвува консолидирана финансиска пресметка во која се вклучени и следните зависни друштва:

р.бр
1
2
3
4
5
6

подружници
Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид
Кар Ваш ДООЕЛ Скопје
Гранмак , Австрија
Гранмак , Германија
ГД Гранит ДОО , Бања Лука
Подружница Гранит , Бања Лука

% на
учество
100
100
100
100
100
100

Остварените показатели од консолидираната годишна пресметка на ГД Гранит АД Скопје за работењето во 2019
година

Позиција

2018

2019

Вкупни приходи

5.055.517.000

5.622.159.000

Вкупни расходи

4.976.675.000

5.286.759.000

78.842.000

335.400.000

3.608.000

31.365.000

Бруто добивка
Данок од добивка
Нето добивка
Нето останата сеопфатна
добивка

75.234.000

304.035.000

144.798.000

208.155.000

Вкупна сеопфатна добивка

220.032.000

512.190.000

ПОЛИТИКИ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

• Политика на вложување на Друштвото
Друштвото континуирано вложува во материјални и финансиски средства кои се поддршка за одржување и успешност во
работењето на Друштвото. Во 2019 година, Друштвото има вложено 385 милиони денари или 6.3 милиони евра во нови
основни средства.
Политика на дивиденди
На 19.06.2019 година на Годишното собрание на акционери утврдена е бруто дивиденда за 2018 година во износ од 83.106
илјади денари , односно 30 денари бруто за една акција и истата е исплатена.
Политика на управување со ризикот на Друштвото
Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на
купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките на управување со
нив се следните:
- Пазарен ризик;
• Ризик од промени на курсевите на валутите
Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при
што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за
управување со овој ризик, но истиот е минимален со оглед на претежната изложеноста на ЕУР кој се смета за релативно
стабилен курс.
• Ризик од промени на цените;
Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од
контрола на Друштвото и зависи од движењето на пазарите на хартии од вредност.
• Кредитен ризик;
Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите
обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачите се голем број на
друштва во земјата и во странство, како и државни институции.

• Ликвидносен ризик;
Ликвидносен ризик постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа
обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за
сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.
• Ризик на финансирање
Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да
обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа
во Секторот за сметководство. На крајот од 2019 година, Друштвото нема задолженост спрема кредитори по основ на
користени заеми или кредити.

Промена на сметководсвени политики и корекции на грешки
Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година, во се еднакво како и за
претходната година.

ИСТРАЖУВАМЕ, РАЗВИВАМЕ,
ПРИМЕНУВАМЕ, УСОВРШУВАМЕ

Свесни за движечката сила на иновациите ГД Гранит АД Скопје и во 2019 година дел од своите активности ги насочи кон
истражување, развивање и усовршување на своите вработени, технологиите со кои работи, како и модернизација на градежниот и
возниот парк и покрај намалениот обем на инвестции во градежништвото, особено во инфраструткутрата.
Сепак, инвестирањето во вработените и основните средства како најзначаен фактор за обезбедување на конкуретност и одржлив
раст и развој е неизбежна активност и во периодот на обезбедување на економска стабилност, каде истите беа оптимизирани преку
серија на набавки на неопходните основни средства за континуирано одржување, особено на градежната механизација,
сертифицирање на лабораторијата, посетата на семинари од областа на градежништвото, како и соработката со значајните
образовни институции од оваа област на стопанството.

Вкупните инвестиции во основни средства во 2019 година изнесуваат 385.026 илјади денари :
 материјaлни вложувања
 нематеријални вложувања

375.906 илјади денари
9.120 илјади денари

КОРПОРАТИВНО ОПШТЕСТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ

Развојот е неминовно поврзан со научно-истражувачката дејност кој ги поставува постулатите на идните новини во
технолошките процеси на работа и нови подвизи во градежништвото. Во таа смисла, ГД Гранит АД Скопје активно учествуваше со
поддршка на повеќе настани од областа на градежништвото, и тоа: Првиот Македонски Конгрес за патишта, Друштвото на градежни
конструктори на Македонија.
Препознавајќи ја својата иднина во младите кадри, ГД Гранит АД Скопје склучи Договор за изведување на предметната
програма - Пракса на студиската програма Градежништво, прв циклус на студии, со цел како практично би ги зацврстил и усовршил
знаењата на студентите, како идна движечка работна сила. Во таа смисла Друштвото се јави како поддржувач на Студентски
Парламент на Градежнијада 2019 година.
Целта е на студентите и средношколицте да им се доближи вистинската грандиозност и комплексност на градежништвото,
а Друштвото како место каде може да се градат и развиваат во професионалци во своите области.
Во рамките на останатите активности од овој каркатер, Друштвото во текот на 2019 година продолжи со активностите за
инвестирање во заедницата и особено на поддршка на најранливата категорија на децата со што имаше свој придонес и учество во
поддршката на работата на СОС Детското село и Детската Амбасада сите деца во светот.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА 2020 ГОДИНА

За успешно остварување на своите стратешки цели за 2020 година, ГД Гранит АД Скопје ги утврди следниве мерки и
активности:
 Повисока рентабилност во извршувањето на работите во рамките на дејноста на Друштвото;
 Постојано следење на квалитетот во изведувањето на градежните работи;
 Зголемување на степенот на опременост со основни средства;
 Зголемување на степенот на инвестции во нематеријални средства;
 Управување со човечки ресурси преку кои се обезбедува повисок квалитет во работењето;
 Обезбедување на економично и ефикасно извршување на работите;
 Превземање на мерки за надминување на
 Усовршување на софтверските решенија за рационално извршување на задачите и обезбедување на контрола над работењето.
Проектите на кои претендира Друштвото се општествено значајни и се финансирани во голема мера од инвестиционите
политики на државните субјекти, како најголеми инвеститори во инфраструктурата. Оттука, мерките и активностите во 2020
година, во голема мера сукцесивно ќе го следат трендот на пораст на инвестициите во инфраструктурата, со цел
обезбедување на стабилна ликвидност на Друштвото. Работењето ќе се заснова на континуирано планирање, организирање
на работната сила и градежната механизација, транспортни средства и постројки кон постигнување на висок баланс на
искористеност на основните средства за работа и работна рака и минимизирање на трошоците, имјаќи ја во предвид
финансиската криза која ќе следи во периодот на 2020 заради надминување на состојбите предизвикани од пандемијата на
виросуот Covid-19 прогласена на светско ниво. Друштвото ќе ги следи развојот на пазарите во европски рамки со цел да
согледа можности за искористување на капцитетите и на странските пазари.
Управен Одбор
ГД Гранит АД Скопје
2020 година

Димитрије Чуповски 8, 1000 Скопје, Македонија
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www.granit.com.mk

