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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 оснивач и сопственик на Друштвото за производство,
трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ
ДООЕЛ Скопје.


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 2018 година ги оствари
следните резултати:
(МКД 000)
Вкупни приходи

153.305

Вкупни расходи

71.924

Добивка пред оданочување

81.382

Данок на добивка

0

Добивка по оданочување

81.382

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 83.208 илјади, од остварениот
резултат во 2017 година.
Реплек Фарм Дооел


РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во

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

828.471

Вкупни расходи

717.945

Добивка пред оданочување

110.525

Данок на добивка

9.362

Добивка по оданочување

101.164
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Во консолидираната добивка на Групацијата, учеството на Реплек
Фарм е зголемено за 8%, во однос на минатата година.
Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски
производи во текот на 2018 година, успешно продолжи да го збогатува
своето портфолио со готови лекови, завршувајки ја регистрацијата на
два нови лека и тоа:
 Sildenafil под брендот REVAGRA филм обложени таблети од
50mg и 100mg.
 Montelukast таблети за џвакање од 4 mg и 5 mg, наменети за деца и
филм обложени таблети од 10 mg наменети за возрасни. Терапија
за лекување на астма, но и како алтернативен третман за
намалување на употребата на инхалаторни кортикостероиди (за
деца на возраст од 6 до 14 години). Кај возрасни пациенти во
третман на астма, како и за олеснување на симптомите на сезонски
алергиски ринитис.
И двата наведени лека припаѓаат во групата најпродавани лекови на
рецепт во светски рамки, а за истите веќе се планирани и регистрации во
Србија, Босна и Херцеговина, како и други држави. За REVAGRA филм
обложени таблети од 50mg веќе е отпочната постапка за регистрација во
Кина и Србија. Монтелукаст, во сите три јачини (таблети за џвакање од 4
mg и 5 mg и филм обложени таблети од 10 mg) се веке регистрирани и
во Русија и во тек се првите испораки за Рускиот пазар.
Исто така, во 2018 година, Реплек Фарм го зајакна бренд
портофолиото на линијата ORALSEPT (benzydamine) со регистрација
во Република Србија на трите (3) различни готови лекови (во форма и
доза): спрејот за уста, растворот за гаргара и пастилите, како три
различни производи.
Во Р.Србија се регистрира и NEURO-VIT таблети (комбинација од
повисоки дози на одбрани Б витамини), со што се отпочна зајакнувањето

4

РЕПЛЕК АД Скопје
Годишен извештај за работењето на Групацијата за период Јануари-Декември 2018 година

и на овај бренд порфолио, за производ наменет за невралгии и
невропатии.
Заради се́ поголемиот интерес на пациентите и докторите на
светско ниво, за нови, брзо делувачки, дозирани форми на лекови
спакувани во единечни дози популарно наречени "сакети" (пластични
или алуминиумски еднодозирачки кесички), се отпочанаа и развојни
проекти за воведување на вакви форми во производното портфолио. Се
одбра

брендот

АДОЛОР

веке

застапен

со

неколку

различни

комбинации за третман на болки и фебрилни состојби, кој треба да биде
дополнет и со ваков тип на производи. За таа цел веке е и набавена
посебна производна линија.
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги
продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските
пазари.
Реплек Фарм продолжи интензивно да работи на проектот за
производство на производи од билката Канабис за медицинска
употреба. При тоа, се прошири линијата на граничните производи
КАНОИЛ® што содржат непсихотропна состојка канабидиол (CBD), со
воведување на нови фамилијарни спреј пакувања од 30 ml, но се воведоа
и посебно бараните од страна на пациентите високо дозните прeпарати
со 10%, 15% и 20% содржина на канабидиол (CBD).
Исто така, веќе во МАЛМЕД (Агенцијата за лекови и медицнски
средства на РМ) се поднесоа за регистрација и препаратиите од линијата
КАНОБИЛ® (КАНЦ, КАНЦ Плус, КАНЦ форте, МС, ЕПи, ХИВ) од
канабис за медицинска употреба (комбинации на канабидиол и
тетрахидроканабидол ( CBD и THC), со што се создаваат можности за
законско дефинирање на овие производи и соодветно поинтензивно
снабување на пазарот.
Со исклучителна посветеност и со следење на препораките на
експертската светска јавност во однос на овие третмани, Реплек Фарм во
2018 година ги заокружи договорите и со партнерот од Германија, при
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што под бренд на Германскиот партнер, дел од овие производи се во
постапка за регистрација и одобрување во Германската Агенција за
лекови.

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 2018 година оствари
позитивни финансиски резултати:
(МКД 000)
Вкупни приходи

185.100

Вкупни расходи

182.805

Добивка пред оданочување

2.295

Данок на добивка

966

Добивка по оданочување

1.329

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ
ДООЕЛ учествува со 2% или намалено за 4% во однос на 2017 година.
ПЗУ Аптека Реплек


ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати

во 2018 година:
(МКД 000)
Вкупни приходи

160

0
Вкупни расходи

875

Загуба пред оданочување

-715

Данок на вкупен приход

0

Загуба по оданочување

-715

Во 2018 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности.
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Групација Реплек


Групацијата

Реплек

ги

постигна

следните

консолидирани

финансиски резултати во деловната 2018 година:

Консолидирани финансиски резултати

(МКД 000)

Вкупни приходи

1.021.689

Вкупни расходи

911.409

Добивка пред оданочување

110.280

Данок на добивка

10.328

Добивка по оданочување

99.952



Консолидираната

добивка

на

Групацијата

за

2018

година

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

(МКД 000)

Реплек АД

-1.826

Реплек Фарм

110.525
2.295

Реплек и Хубо
ПЗУ Аптека Реплек

-715

Консолидирана добивка

110.280
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Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на
успешно работење на компанијата:
Показател

%

Бруто профитна маржа

10,79%

Нето профитна маржа

9,78%

Поврат на капиталот

6,80%

Добивката по акција изнесува 3.856 МКД.

Индикаторите

за

ликвидност

и

солвентност

покажуваат

висока

финансиска стабилност на Компанијата:
Показател

Коефициент

Тековна ликвидност

1.95

Брза ликвидност

1,04

Капитал / Вкупни средства

0,80

Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата
покажуваат

оптимална

динамика

на

обртот

на

залихите

побарувањата:


Показател

Коефициент

Економичност

1,12

Обрт на залихи

3,52

Денови на обрт на залихите

104

Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК

4,53

Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК
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На крајот на 2018 година, Групацијата Реплек располага со актива

во износ од МКД 1.822.191 илјади, со следната структура:
-

тековни средства во износ од МКД 663.803 илјади (средства
на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите,
краткорочни финансиски вложувања), што претставува
36,43% од активата;

-

постојани средства во износ од МКД 1.158.389 илјади, што
претставува 63,57% од активата.



Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.460.149 илјади и

учествува со 80,13% во вкупните извори на средства.


Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот

одбор во 2018 година изнесуваат МКД 5.074 илјади и МКД 19.064
илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги
остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.


Во текот на 2018 година Управниот одбор ги одржа следните

седници:
 На ден 21.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука
бр. 02-466/1 за усвојување на Извештајот за попис на средствата
и изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК за 2017
година.
 На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1)
Одлука бр. 02-490/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017
година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02491/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на ПЗУ
АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје.
 На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука
бр. 02-493/1 за распределба на добивката според годишната
сметка за 2017 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
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 На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука
бр. 02-497/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на
РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-498/1 за
распределба на добивката според Годишна сметка за 2017
година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
 На ден 26.02.2018 година Управниот одбор ја разгледа
Годишната сметка за 2017 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 2017 година,

Предлог одлука за

распределба на добивка по годишна сметка за 2017 година,
Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна
сметка

и

консолидираните

финансиски

извештаи

на

друштвото за 2017 година, донесе Одлука бр. 02-503/2 за
утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука бр.
02-503/3 за свикување на Годишното собрание и го утврди
дневниот ред.
 На ден 19.04.2018 се одржа седница за донесување на Одлука
бр. 02-1109/1 за исплата на дивиденда на акционерите на
РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017 година.
 На ден 16.05.2018 се одржа седница за донесување на Одлука
бр. 02-1373/1 за исплата на останатиот дел од дивидендата на
акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017
год.
 На ден 03.07.2018 се одржа седница за донесување на Одлука
бр.

02-1796/2

за

основање

на

друштво

со

ограничена

одговорност РХ Фарма ДООЕЛ Скопје, каде Реплек АД Скопје
учествува со 45%.
 На ден 15.11.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука
бр. 02-3070/1 за попис на средствата и обврските со состојба
31.12.2018 година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ

10

