
Вкупните консолидирани обврски по основа на кредити на 31.12.2020 година изнесуваат 1.240.207 илјади 

Остварените единечни вкупни расходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 8.349.959

илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 11%.

Обврски по основа на кредити

Дивиденда

На 6 април 2020 година, на Годишното собрание на акционерите, е одобрена пресметка и исплата на бруто-

дивиденда за 2019 година, во износ од 515.287 илјади денари, односно 324 денари нето за една акција.

Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 1.571.227

илјади денари и се поголеми за 44% во однос на истиот период од 2019 година.

Остварените консолидирани вкупни приходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат

12.553.883 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од

11%. Во структурата на вкупните приходи, најголемо учество, 97%, имаат приходите остварени со

продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 9%.

Остварените консолидирани вкупни расходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат

11.225.484 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од

10%. 

Вкупни расходи

АЛКАЛОИД АД Скопје

За период јануари - декември 2020 година

Остварените единечни вкупни приходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 9.597.973

илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 11%. Во

структурата на вкупните приходи најголемо учество, 96%, имаат приходите остварени со продажба на

производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 9%.

Сметководствени политики и методи на вреднување

АЛКАЛОИД АД Скопје, во периодот јануари-декември 2020 година оствари позитивни финансиски

резултати, искажани во неревидираните единечен и консолидиран биланс на успех.

Во 2020 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во

финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Вкупни приходи

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ



АЛКАЛОИД АД Скопје

Инд

Пазар Износ % Износ % 20/19

Домашен пазар 3.030.385 33 2.778.870 33 109

Странски пазар 6.157.875 67 5.649.139 67 109

Вкупно: 9.188.259 100 8.428.009 100 109

Инд

Пазар Износ % Износ % 20/19

Домашен пазар 4.268.849 35 3.907.246 35 109

 Југоисточна Европа 4.018.485 33 3.610.619 33 111

 Русија и други земји во ЗНД 1.147.211 9 1.049.143 9 109

 Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) 2.416.683 20 2.242.842 20 108

 Други земји (САД, Турција и др.) 281.100 2 292.958 3 96

Вкупно странски пазари 7.863.479 65 7.195.562 65 109

Вкупно: 12.132.328 100 11.102.808 100 109

2019

Од вкупните консолидирани продажби, 65% се остварени на странските пазари. Најголем раст на продажби

е остварен во Чешка, раст од 44%, Албанија бележи раст од 42%, Грузија раст од 31%, Унгарија раст од

29%, Ерменија раст од 20%, Бугарија раст од 18%, Романија раст од 15%, Србија раст од 14%, Словенија

раст од 12%, Русија раст од 10% итн. Во 2020 година реализирани се првите продажби на сегментот

Фармација во Канада во вредност од 30,4 милиони денари.

Во периодот јануари-декември 2020 година во „Алкалоид“ се реализирани 210 нови вработувања во

Р.С.Македонија. На крајот на декември 2020 година во „Алкалоид“ во земјата работат 1.832 вработени,

додека во друштвата и во претставништвата во странство има вкупно 560 вработени или вкупно 2.392

вработени во групацијата. Со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, во март 2020 година

беше одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор на вработените во компанијата, во висина од

29.687 денари бруто, односно 26.718 денари нето. Во декември 2020 Управниот одбор по повод

новогодишните и божиќни празници, а имајќи ги предвид отежнатите услови за работење на сите вработени

за време на справување со Ковид пандемијата во 2020 година и во знак на благодарност, одобри исплата на

новогодишен надоместок во нето износ од 25.000 денари.

Поважни позиции од билансот на успех

Вработени

Консолидирани продажби на готови производи и услуги

(Во 000 Ден)

2020 2019

Единечни продажби на готови производи и услуги

(Во 000 Ден)

2020

Остварените единечни и консолидирани резултати од работењето за периодот јануари-декември 2020

година, структурата, динамиката и споредбите со остварувањата во претходната година се прикажани во

следните табели:



АЛКАЛОИД АД Скопје

Инд

Групи на производи Износ % Износ % 20/19

Антибиотици 1.969.364 16 1.714.577 15 115

ОТЦ препарати 2.674.369 22 2.443.089 22 109

Кардиолошки препарати 1.756.304 14 1.659.066 15 106

Невролошки препарати 1.628.399 13 1.466.515 13 111

Останати линии 1.104.404 9 980.586 9 113

Вкупно производи - Алкалоид 9.132.840 75 8.263.833 74 111

Трговска стока 1.339.629 11 1.247.783 11 107

Услуги и останати приходи 55.254 0 43.957 0 126

Вкупно Фармација 10.527.723 87 9.555.573 86 110

Вкупно Хемија 289.025 2 257.639 2 112

Вкупно Козметика 926.587 8 878.221 8 106

Вкупно Билкарство 388.993 3 411.375 4 95

Вкупно: 12.132.328 100 11.102.808 100 109

Инд

Износ % во Продажби Износ % во Продажби 20/19

Единечна ЕБИТДА 1.959.849 21 1.774.492 21 110

Консолидирана ЕБИТДА 2.077.935 17 1.857.857 17 112

Инд

Износ % во Продажби Износ % во Продажби 20/19

Единечна Нето добивка 1.142.651 12 1.007.811 12 113

Консолидирана Нето добивка 1.167.485 10 1.015.260 9 115

Остварената консолидирана нето-добивка во 2020 година изнесува 1.167.485 илјади денари и во споредба

со остварената во 2019 година бележи зголемување за 15%.

(Во 000 Ден)

Добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА)

Остварената единечна нето-добивка во 2020 година изнесува 1.142.651 илјади денари и во споредба со

остварената во 2019 година бележи зголемување за 13%.

(Во 000 Ден)

20192020

Нето добивка

(Во 000 Ден)

Поважни позиции од билансот на успех (продолжение)

2020 2019

2020 2019



АЛКАЛОИД АД Скопје

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати

ризици, генерирани од пандемијата на COVID 19. Ние во „Алкалоид“ презедовме голем број мерки во

досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето

на вработените и успешното работење на друштвото. Во втората половина од годината дојде до одредено

балансирање на нивото на залихите кај нашите купувачи, како и до стабилизирање на порастот на приходи

од продажби. Во претстојниот период, врвен приоритет и понатаму останува грижата за здравјето на

вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност и на финансиската стабилност. 

Очекувања за претстојниот период

Бизнис-план за 2021 година

Бизнис-планот за 2021 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на

Седницата одржана на 29.12.2020 година, предвидува инвестирање на околу 12% од консолидираните

приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства, раст од 7% на консолидираните

продажби во однос на 2020 година, како и раст од 7% на консолидираниот профит пред оданочување во

однос на 2020 година.

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.


