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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА  

 

1. Вовед 

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни 

субјекти:   

 РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија сертифицирана согласно 

барањата на стандардот ISO 9001: 2008 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, како и ISO 9001; 2008 и ISO 14001; 2004, ресертифициран и 

обновени во 2014 година. 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 И ХУБО ДОО Скопје – се состои од две подружници: (1) 

голем маркет по принципот „Направи сам“ – Реплек и Хубо; и (2) 

екслузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Друштвото е во мешовита 

сопственост со сооднос 80% во сопственост на Реплек АД Скопје и 20% 

во сопственост на Хубо Интернационал – Белгија. 

 ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК – на 01.07.2013 година го раскина 

договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и 

престана со продажба заклучно со тој датум. 
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2. Клучни финансиски индикатори  

 

Реплек АД  

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2014 година ги оствари 

следните резултати: 

  (МКД 000) 

Вкупни приходи  542.515 

Вкупни расходи  432.606 

Добивка пред оданочување  109.910 

Данок на добивка  0 

Добивка по оданочување  109.910 

 

Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од 

евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во 

износ од МКД 85.749 илјади, од остварениот резултат во 2013 година.  

Во консолидираната добивка на Групацијата РЕПЛЕК, 

веледрогеријата Реплек АД учествува со 25,79%.  

 Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува 

од продажба на инсулини од производителот НОВО НОРДИСК 

ДАНСКА и производи од РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, на Јавните 

Здравствени Установи и веледрогерии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПЛЕК АД Скопје 
Годишен извештај за работењето на Групацијата за период јануари-декември 2014 година 

 4

 

Реплек Фарм Дооел 

 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во 

финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК: 

  (МКД 000) 

Вкупни приходи  571.798 

Вкупни расходи  504.484 

Добивка пред оданочување  67.313 

Данок на добивка  8.863 

Добивка по оданочување  58.451 

 

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек Фарм учествува 

со 71,86% или повеќе од 2013 година за 2,66%. 

 

Во 2014 година, Реплек Фарм Дооел Скопје продолжи со 

тенденцијата за освојување на странските пазари, концентрирајки се 

на центри на доминација на пазарот со лекови.  

Во Република Македонија, во 2014 година, успешно се реализираа 

и постапките за обнова на регистрациските решенија на група од 

повеќе од 30 генерици во различни дози и форми, со што за голем број 

лекови се стекна и правото на регистрации со неограничен рок на 

траење. 

Во однос пак на развојните постапки за формирање на 

конкурентни Европски регистрациски досијеа, Реплек Фарм спроведе 

и 2 битни студии на биоеквивалентност за две генерички 

формулации , со што го зголеми бројот на препарати конкурентни за 

Европските пазари. 

Во 2014 година, исто така Реплек Фарм Дооел Скопје го прошири  

своето производно портфолио со лекови што можат да се издаваат, 

односно продаваат без рецепт и успеа да формулира нови производи 

специјално наменети за детската популација. Произведени се и нови 
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производи категоризирани како додатоци на храна, лансирани во 

текот на 2014 година, а од кои реалните продажни остварувања се 

очекуваат во 2015 година. 

Во текот на 2014 година се завршија и постапките на регистрација 

на наши лекови во Молдавија, Монголија, Азербејџан, Казахстан со 

што се очекува пораст на продажбите на овие пазари. 

 Постапките за регистрација беа интензивирани во 2014 година, 

така да на почетокот на 2015 година се очекува завршување на 

регистрациите во Виетнам, Габон и во некои земји членки на 

Европската унија.  

Во 2014 година се направени 40 нови регистрации во различни 

земји, со што се истандардизирани претходно склучените договори 

кои во 2015 година треба и дистрибутерски-продажно да се 

реализираат.  

Во однос пак на ГМП сертификацијата на фабриката за лекови 

Реплек Фарм, покрај добиениот Европски ГМП сертификат, се 

пристапи и кон постапки за  понатамошно проширување на истиот со 

воведување на микробиолошка лабораторија за тестирање на 

микробиолошката исправност на сите влезни супстанции, 

меѓупроизводи и готови производи на Реплек Фарм. За таа цел се 

започна нова инвестиција за формирање, опремување и 

сертифицирање на Микробиолошката лабораторија. Се очекува до 

крајот на 2015 година оваа лабораторија комплетно да се стави во 

функција и во 2016 година да се пристапи и кон Европско ГМП 

сертифицирање. 

Завршувањето на овој проект ќе значи дополнително 

комплетирање на фабриката како сеопфатна фармацевтска 

индустрија конкурентна за својата намена со сличните индустрии од 

земјите членки на Европската Унија. 
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Реплек и Хубо Доо 

 Реплек и Хубо Доо со вршење на дејностите продажба на стоки на 

мало и големо преку маркетот „Реплек и Хубо“ и угостителски услуги 

преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2014 година оствари 

позитивни финансиски резултати: 

   (МКД 000) 

Вкупни приходи  158.888 

Вкупни расходи  156.389 

Добивка пред оданочување  2.499 

Данок на добивка  854 

Добивка по оданочување  1.645 

Малцинско учество  328 

Учество на акционерите на Реплек АД  1.317 

 

Дел од реализираната добивката по оданочување припаѓа на 

содружникот Хубо Интернационал Белгија во износ од МКД 328 

илјади, соодветно на учеството од 19,94% во капиталот. 

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек и Хубо Доо 

учествува со 2,67% или зголемено за 0,49% во однос на 2013 година. 
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ПЗУ Аптека Реплек  

 ПЗУ Аптека Реплек со вршење на дејноста продажба на лекови, 

помошни лековити средства и медицински помагала преку 

подружницата, оствари негативни финансиски резултати во 2014 

година: 

   (МКД 000) 

Вкупни приходи  6 

Вкупни расходи  308 

Загуба пред оданочување  302 

Данок на вкупен приход  0 

Загуба по оданочување  302 

 

 

 

Групација Реплек 

 Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани 

финансиски резултати во деловната 2014 година: 

 

Консолидирани финансиски резултати  (МКД 000)

Вкупни приходи  1.158.631

Вкупни расходи  1.064.960

Добивка пред оданочување  93.671

Данок на добивка  9.717

Добивка по оданочување  83.955

Малцински интерес во подружниците  328

Нето добивка на акционерите на Друштвото  83.627
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 Консолидираната добивка на Групацијата за 2014 година 

произлегува од позитивните финансиски резултати на друштвата во 

доминантна сопственост на Реплек АД: 

 

Субјект  Добивка пред оданочување  

(МКД 000) 

Реплек АД  24.161 

Реплек Фарм  67.313 

Реплек и Хубо  2.499 

ПЗУ Аптека Реплек  -302 

Консолидирана добивка  93.671 

 

 

 Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на 

успешно работење на компанијата:  
 

Показател  % 

Бруто профитна маржа 8,08% 

Нето профитна маржа 7,25% 

Поврат на капиталот  5,82% 
  

 

Добивката по акција изнесува 3.293 МКД.  
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 Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока 

финансиска стабилност на Компанијата:  
 

Показател  Коефициент 

Тековна ликвидност 3,25 

Брза ликвидност 2,09 

Капитал / Вкупни средства 0,83 
 

 

 Индикаторите на тековното и долгорочното работење на 

Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и  

побарувањата: 
 

Показател  Коефициент 

Економичност 1,09 

Обрт на залихи 5,55 

Денови на обрт на залихите 66 

Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК 3,10 

Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК 118 
 

 

 На крајот на 2014 година, Групацијата Реплек располага со актива 

во износ од МКД 1.727.486 илјади, со следната структура: 

- тековни средства во износ од МКД 754.854 илјади (средства 

на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, 

краткорочни финансиски вложувања), што претставува 

43,70% од активата; 

- постојани средства во износ од МКД 972.633 илјади, што 

претставува 56,30% од активата. 
 

 Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.439.711 илјади 

(малцинското учество изнесува МКД 33.189 илјади) и учествува со 

83.34% во вкупните извори на средства. 
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 Вкупните нето годишни примања на Надзорниот и Управниот 

одбор во 2014 година изнесуваат МКД 1.918 илјади и МКД 9.195 

илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги 

остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади. 
 

 Во текот на 2014 година Управниот одбор ги одржа следните 

седници: 

- на ден 28.02.2014 година, одржа седница за донесување на 

(1) Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за 2013 

година (2) Предлог одлука за распределба на добивката по 

годишната сметка за 2013 година (3) Предлог одлука за усвојување 

на консолидираната годишна сметка и консолидираните 

финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година (4) Одлука за 

утврдување на дивиденден календар (5) Предлог одлука за 

продажба на сопствени акции стекнати со откуп (6) Одлука за 

свикување на Годишно собрание на РЕПЛЕК АД и утврдување на 

Дневен ред.  

- на ден 30.04.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлука за дополнување на Одлуката за овластени потписници за 

сметките на друштвото.   

- на ден 09.05.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлука за исплата на дивиденда на акционерите на РЕПЛЕК АД 

Скопје.  

- на ден 13.05.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлуки за (1) Продажба на половни моторни возила сопственост 

на друштвото (2) Давање согласност за продажба на половни 

моторни возила сопственост на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје;   

(3)  Одлука за формирање комисија за спроведување на постапката 

за продажба на половни моторни возила.   

- на ден 29.05.2014 година, одржа седница  за донесување на 

Одлука за расходување на стари, неисправни и неупотребливи 

основни средства – опрема.    
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- на ден 22.08.2014 година, одржа седница за (1) разгледување 

на Понуда бр. 6420 од 22.07.2014 година за докапитализација – 

зголемување на основачкиот влог во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје (2) донесување на Одлука за докапитализација – 

зголемување на основачкиот влог во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје; (3) донесување на Одлука за Измена и дополнување на 

Изјавата за основање на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.   

- на ден 12.11.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлука за одобрување на Управителот на Друштвото РЕПЛЕК 

ФАРМ ДООЕЛ Скопје за исплата на дивиденда.   

- на ден 17.11.2014 година одржа седница за донесување 

Одлука за усогласување на пресметан данок на добивка при 

исплата на дивиденди од минати години во 2014 година.  

- на ден 20.11.2014 година, одржа седница за (1) Разгледување 

на Понуда бр.8533 од 27.10.2014 година за докапитализација – 

зголемување на основачкиот влог во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје; (2) донесување на Одлука за докапитализација- 

зголемување на основачкиот влог во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје; (3)  донесување на Одлука за Измена и дополнување на 

Изјавата за основање на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.   

- на ден 24.11.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлука за долгорочно кредитно задолжување. 

- на ден 27.11.2014 година, одржа седница за донесување на 

Одлука за давање согласност на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, за 

склучување на Договор за долгорочен кредит со деловна банка. 

- на ден 01.12.2014 година, одржа седница за донесување на 

(1) Одлука за попис на средствата и обврските со состојба на 

31.12.2014 година во РЕПЛЕК АД, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ И 

РЕПЛЕК И ХУБО ДОО (2) донесување на Решение за попис на 

стоковите резерви кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје.     
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