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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
1. Вовед
Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни
субјекти:


РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија за големопродажба на лекови,

медицински помагала и медицинска опрема.


РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – фабрика за лекови и хемиски

производи, сертифицирана од Министерството за здравство за
производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во
цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на
РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP
сертификат. Во 2014 година добиена е IPPC дозвола од Министерство
за животна средина и просторно планирање.
Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р.
Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува
тенденцијата за извозно ориентирана компанија.


РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје –

друштво за трговија на

големо и мало, увоз – извоз и услуги во чии состав се: (1) голем маркет
РЕПЛЕК МАРКЕТ; и (2) екслузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Реплек
АД Скопје e оснивач и сопственик на Друштвото за производство,
трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ
ДООЕЛ Скопје.


ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК – на ден 27.12.2019 година е извршено

бришење на ПЗУ Аптека Реплек од Централен Регистар на Република
Северна Македонија по пат на ликвидација.
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2. Клучни финансиски индикатори
Реплек АД
Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2019 година ги оствари
следните резултати:
(МКД 000)
Вкупни приходи

173.553

Вкупни расходи

93.423

Добивка пред оданочување

80.130

Данок на добивка

392

Добивка по оданочување

79.738

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува
од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм дооел Скопје,
продажба кон јавни здравствени установи, веледрогерии, приходи од
наемнини и финансиски приходи. Дел од остварената добивка пред
оданочување произлегува од евидентираните приходи од вложувања
во поврзаните субјекти во износ од МКД 83.214 илјади, од остварениот
резултат во 2018 година.
Реплек Фарм Дооел


РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во

финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:
(МКД 000)
Вкупни приходи

933.696

Вкупни расходи

783.493

Добивка пред оданочување

150.203

Данок на добивка

15.581

Добивка по оданочување

134.622
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Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ учествува со 99,77%.
2019 Година е посебна година со потврдување на високите
стандарди за квалитет на производството на фабриката (ГМП
сертифицирање) од страна на повеќе странски инспекции и успешно
е имплементирана серијализација за извоз во Полска.
Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски
производи во текот на 2019 година, успешно продолжи да ги
имплементира најновите стандарди предложени од страна на
Европската Агенција за лекови за регулирање на пазарот и прометот
со квалитетни и безбедни лекови, посебно стандардите за максимална
безбедност од било каков промет со фалсификувани лекови.
Имплеметацијата на овие високи стандарди во производството на
лекови, познати и како СЕРИЈАЛИЗАЦИЈА (посебно кодирање на
секоја кутија произведен лек со специфичен идентификационен број
доделен само за тој лек и само од тој производител)

брзо станаа

стандарди на светско ниво, прифатени од голем број држави и вон
Европската Унија, како Русија, Соединетите Американски Држави и
други. Следејќи ги овие директиви, Реплек Фарм успешно го
имплементира стандардот за СЕРИЈАЛИЗАЦИЈА на своите лековите,
воспостави одлична соработка со соодветни информатички компании
од овој тип, направи соодветна инвестиција со набавка на соодветна
опрема и во Јуни 2019 година, успешно лансира свој производ за извоз
и продажба на пазарот во Полска: Fluxazol (fluconazole) капсули од
50mg,100mg, 150 mg i 200mg. Со овој извоз Реплек Фарм влезе во
семејството на Европските производители со висока квалификација за
квалитет и стана препознатлив на пазарот во Европа со успешно
спроведена серијализација.
Потврда

на

СТАНДАРДИТЕ

НА

ВИСОКО

КВАЛИТЕТНА

ФАБРИКА за производство на лекови, заради успешно завршените
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инспекции за проверка на производсвото под GMP стандардите
(стандарди за Добра Производна Пракса) се:


Добиен Позитивен Извештај од државна инспекција на
фабриката од Русија за течни и полуцврсти дозирани форми
(спреј, масти, гелови)



Добиен Позитивен Извештај од државна инспекција на
фабриката од Либија



Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од
партнер од Србија



Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од
партнер од Полска



Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од
партнер од Грузија

Врз основа на добиените GMP сертификати се започна успешна
соработка и извоз кон Либија, Полска, односно се потврдија и
понатамошните извози кон Русија, Србија, Грузија и други земји.

Се воспостави нов ДОГОВОР за соработка и производство со една
од најпознатите европски генерички фабрики од Унгарија за
продажби на ОРАЛСЕПТ портфолио во Русија.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги
продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските
пазари со завршување на повеќе регистрации на нови лекови во
Русија, успешно завршени во континуитет обнови на регистрации во
Ерменија, Казахстан, Молдавија, успешни извози во Виетнам на
регистрирани лекови, како и зголемен извоз и соработка со
досегашните партнерите од Русија и Ирак.
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Реплек Фарм успешно го доби и Сертификатот за GMP
производство на екстракти од медицински канабис (екстракција и
производство на производи од канабис за медицински цели), со што
стана ЛИДЕР во регионот и пошироко за овој тип на производство и
производи.

Реплек Фарм и во 2019 година успешно продолжи да ги следи
новите трендови во фармацијата, да ги осовременува своите
капацитети, да ја подобрува работната средина за своите вработени и
да го зголемува бројот на вработените и професиналноста на истите,
односно ја интензивираше и научната соработка со соодветните
факултети во Република Северна Македонија.

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ


РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба

на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги
преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2019 година оствари
позитивни финансиски резултати:
(МКД 000)
Вкупни приходи

187.915

Вкупни расходи

186.191

Добивка пред оданочување

1.724

Данок на добивка

646

Добивка по оданочување

1.078

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ
ДООЕЛ учествува со 1,15%.
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ПЗУ Аптека Реплек


ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати

во 2019 година:
(МКД 000)
Вкупни приходи

1.781

0
Вкупни расходи

314

Добивка пред оданочување

1.467

Данок на вкупен приход

0

Добивка по оданочување

1.467

Во 2019 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности. На ден
27.12.2019 година е извршено бришење на ПЗУ Аптека Реплек од
Централен Регистар на Република Северна Македонија по пат на
ликвидација.
Групација Реплек


Групацијата

Реплек

ги

постигна

следните

консолидирани

финансиски резултати во деловната 2019 година:
Консолидирани финансиски резултати

(МКД 000)

Вкупни приходи

1.135.563

Вкупни расходи

985.014

Добивка пред оданочување

150.549

Данок на добивка

16.619

Добивка по оданочување

133.930
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Консолидираната

добивка

на

Групацијата

за

2019

година

произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во
сопственост на Реплек АД:
Добивка пред оданочување
Субјект

(МКД 000)

Реплек АД

-3.084

Реплек Фарм

150.203

Реплек и Хубо

1.724

ПЗУ Аптека Реплек

1.467

Ефект од ликвидација на подружница

239

Консолидирана добивка

150.549

Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на
успешно работење на компанијата:
Показател

%

Бруто профитна маржа

13,26%

Нето профитна маржа

11,79%

Поврат на капиталот

9,13%

Добивката по акција изнесува 5.167 МКД.
Индикаторите

за

ликвидност

и

солвентност

финансиска стабилност на Компанијата:
Показател

Коефициент

Тековна ликвидност

1.55

Брза ликвидност

0,95

Капитал / Вкупни средства

0,77
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Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата
покажуваат

оптимална

динамика

на

обртот

на

залихите

и

побарувањата:


Показател

Коефициент

Економичност

1,15

Обрт на залихи

3,23

Денови на обрт на залихите

113

Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК

5,25

Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК
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На крајот на 2019 година, Групацијата Реплек располага со актива

во износ од МКД 1.915.182 илјади, со следната структура:
-

тековни средства во износ од МКД 685.495 илјади (средства
на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите,
краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36%
од активата;

-

постојани средства во износ од МКД 1.229.687 илјади, што
претставува 64% од активата.



Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.472.185 илјади и

учествува со 76,87% во вкупните извори на средства.


Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот

одбор во 2019 година изнесуваат МКД 5.634 илјади и МКД 18.336
илјади, соодветно, по основ на редовна плата и како доход од работа
на членовите на Управниот одбор.


Во текот на 2019 година Управниот одбор ги одржа следните

седници:
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 На ден 09.01.2019 година се одржа седница за донесување на
Одлука бр. 02-77/2 за одобрување на уплата на оснивачки влог во
Друштвото РХ ФАРМА ДОО Скопје во износ од 2.250 Евра.
 На ден 08.02.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-487/1 за усвојување на Извештајот за попис на средствата и
изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК со состојба на
31.12.2018 година.
 На ден 25.02.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр.
02-676/2 за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на
РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-676/3 за
распределба на добивката според Годишна сметка за 2018 година
на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
 На ден 26.02.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука
бр. 02-730/2 за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-730/3 за
усвојување на Годишна сметка за 2018 година на ПЗУ АПТЕКА
РЕПЛЕК Скопје.
 На ден 26.02.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-747/2 за распределба на добивката според годишната сметка за
2018 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
 На ден 28.02.2019 година Управниот одбор ја разгледа Годишната
сметка за 2018 година на РЕПЛЕК АД и утврди Предлог одлуки
кои ги доставува до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД и
тоа: Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2018
година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна
сметка за 2018 година,
консолидираната

Предлог одлука за усвојување на

годишна

сметка

и

консолидираните

финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година, донесе
Одлука бр. 02-782/2 за утврдување на дивиденден календар како и
донесе Одлука бр. 02-782/3 за свикување на Годишното собрание
и го утврди дневниот ред.
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 На ден 23.04.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-1533/1 за исплата на дивиденда во висина од 70% од
утврдениот износ по акција на акционерите на РЕПЛЕК АД
Скопје по Годишна сметка од 2018 година.
 На ден 31.05.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-1926/1 за исплата на останатиот дел од дивидендата на
акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2018
год.
 На ден 12.07.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-2493/1 за престанување со работа – затворање на ПЗУ АПТЕКА
РЕПЛЕК Реплек Скопје, Одлука бр. 02-2494/1 за отповикување на
директор и негово назначување за ликвидатор, Одлука бр. 022492/1 за промена на назив на Друштвото.
 На ден 22.11.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр.
02-3985/1 за попис на средствата и обврските со состојба 31.12.2019
година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје,
РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК
Скопје; (2) Одлука бр. 02-3986/1 за формирање на комисии за
попис; (3) Решение бр. 02-3987/1 за попис на стокови резерви на
Република Македонија кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје со
состојба 31.12.2019 година.
 На ден 23.12.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр.
02-4378/1 за бришење на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Реплек Скопје и
разрешување на ликвидатор и Одлука бр. 02-4379/1 за одобрување
на

работата

на

ликвидаторот,

Извештајот

поднесената Годишна сметка на Друштво.
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