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Зa АЛКАЛОИД
АЛКАЛОИД AД Скопје е компанија која повеќе од осум децении работи на производство на
лекови, преработка на билни суровини, како и на производство на козметички и хемиски
производи. Нашата организациска поставеност одговара на потребите на нашите корисници,
поради што нашето акционерско друштво е составено од два профитни центри:
• Фармација и
• Хемија, козметика и билкарство.
Групацијата АЛКАЛОИД е составена од две подружници во земјава, како и од 17 подружници
и од 2 претставништва во странство, односно во Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, во
Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Швајцарија, во Бугарија, Турција, Украина, Русија
и во САД. Компанијата има 1.832 вработени во земјава и 539 вработени во подружниците и
во претставништвата надвор од Северна Македонија.
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Аспирации и вредности
Посветени сме на постојан развој и затоа поставивме курс да го глобализираме нашето име.
Нашата цел е обезбедување постојаност и подобрување на бизнис-перформансите преку
одржување, односно преку зајакнување на позициите на актуелните пазари и преку разумно
проширување на нови пазари.
Визија
Нашата визија е да се развиваме како извозно-ориентирана фармацевтска компанија, со
стабилна пазарна позиција, отворенa кон нови пазари и кон нови партнерства; како компанија
која произведува и која пласира генерички лекови со највисок квалитет, применувајќи
најсовремени производствени технологии и деловни стандарди.
Мисија
Нашата мисија е постојано тежнеење кон поздрав свет и кон супериорен квалитет на
производите и на услугите, но и кон професионалност и успешност во деловните операции.
Императив
Наш императив е заштитата на интересите на вработените, потрошувачите, акционерите и
на деловните партнери, а основната определба е ЗДРАВЈЕТО ПРЕД СÈ.

Бизнис план за 2021
Приходи од продажби
Бизнис-планот за 2021 година предвидува
консолидирани продажби од над 207
милиони евра, што претставува раст од
7 % во однос на очекуваните за 2020
година.

Продажби по сегменти
Сегментарно, по профитни центри, 86 %
од консолидираните продажби се очекува
да ги реализира ПЦ Фармација, а 14 % ПЦ
Хемија, козметика, билкарство.

Продажби по пазари
Се очекува 35 % од консолидираните
продажби да бидат остварени на домашен
пазар, додека 65 % од извоз.
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Планирани резултати
Планираниот биланс на успех предвидува
раст од 10 % на консолидираната
добивка пред финансиските трошоци,
даноците и пред амортизацијата (EBITDA).
Консолидиранaтa
нето-добивка
е
предвидена со раст од најмалку 8 % во
однос на очекуваната за 2020 година.
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*Прелиминарните проекции за 2020 година може да се разликуваат од конечните резултати.
**Бизнис-планот за 2021 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари
и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2021 година, а
со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

Инвестиции
Посветеноста на постојан раст и развој, следењето на трендовите и најновите достигнувања
во сферата на фармацијата се главните причини поради кои во изминатите две децении
АЛКАЛОИД АД Скопје се задржа на курсот на континуирано инвестирање, вложувајќи преку
200 милиони евра.
Во 2020 година се комплетираа инвестициите во новите производствени капацитети, изведени
во согласност со строгите барања за добра производствена пракса (GMP), кои започнаа во
2019 година. Оваа инвестиција, вредна 11 милиони евра, е во согласност со политиката на
компанијата за вложување во капитални проекти, а со оглед на тројното зголемување на
консолидираните приходи од продажби во изминативе 15 години, ваквиот потфат беше
неопходен за осигурување на уште поинтензивни пласмани и на континуиран раст.
Бизнис-планот за 2021 година предвидува инвестирање на околу 12 % од консолидираните
приходи од продажби во материјални и во нематеријални средства.
Во годината што следува планирана е изработка на основни проекти и изведување работи
за внатрешно оформување на просторот во новото Одделение за производство на цврсти
форми, во вредност од 2 милиони евра. Во функција на проширување на производствените
капацитети, во 2021 година предвидено е и пуштање во употреба на нова производна линија
за стрип-пакување, во вредност од 2,5 милиони евра, како и пуштање во употреба на нова
сирупна линија. Исто така, предвидена е и изградба на нови помошни производствени
простории во Производство – Фармација во вредност од 1,5 милиони евра.
Во согласност со растот на деловните операции, планот предвидува зголемување на
капацитетите и во сегментот Хемија, козметика и билкарство, преку инвестирање во нов
производствен погон во Козметика, како и во нов погон за производство на раствори за
хемодијализа.
Вработени
Следејќи ги плановите за раст и развој, во 2021 година очекуваме околу 100 нови
вработувања во АЛКАЛОИД АД Скопје, како и 30-ина вработувања во друштвата во странство.
Продолжуваме со вложувањата во човечки капитал преку издвојување значителни средства
за обуки и за други придобивки за вработените, наедно создавајќи предуслови за натамошно
зголемување на просечната нето-плата по вработен.
Акции
Акциите на АЛКАЛОИД АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза
за хартии од вредност од 2002 година и важат за едни од најтргуваните и најликвидни акции
на берзата. Цената на акцијата во 2020 година се движеше од 8.354,00 денари до 13.400,00
денари или просечно 12.162,70 денари за една акција. Цената на акцијата на последната
трансакција на 29.12.2020 година изнесуваше 13.200,00 денари. Пазарната капитализација
на компанијата надмина 18 милијарди денари.

Менаџментот на компанијата ќе продолжи и натаму со досегашната дивидендна политика,
соодветно на остварените резултати. Планот предвидува алоцирање на дел од нето-добивката
на компанијата за дивиденда и за персонален данок, додека остатокот за инвестиции.
Приоритети
Во согласност со стратешката определба, АЛКАЛОИД и во 2021 година ќе продолжи по
курсот на развојот; ќе продолжи да инвестира во производствените капацитети и во
современите технологии, во човечките ресурси и во заедницата воопшто.
•
•
•

Прв приоритет и натаму останува регионот.
Втор приоритет се земјите од ЕУ, САД, Русија и земјите од ЗНД.
Трет приоритет се другите пазари.

Бизнис-планот на компанијата за 2021 година е донесен со одлука на Управниот одбор
на АЛКАЛОИД АД Скопје, на седницата одржана на 29.12.2020 година.

