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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
од работењето на Пекабеско АД за 2017 година

Кратка историја
Комбинатот ПКБ од Белград во 1972 година отвора преставништво во
Скопје со цел да ги дистрибуира производите на оваа компанија на
просторите на Македонија, Јужна Србија и Косово, а од 1979 година
ПКБ-Скопје работи како самостојно правно лице на територија на
Р.Македонија.
Во согласност со Законот за приватизација, во 1991 година, станува
една од првите целосно приватизирани компании во Македонија.
Во 1998 година ПКБ-Скопје гради мал погон за производство на
сувомеснати производи и влегува на пазарот со брендот Пекабеско за
сувомеснати производи, за во 2003 година Пекабеско да изгради нова
фабрика за сувомеснати производи со капацитет од 260 тони месечно.
Истовремено, ПКБ-Скопје АД, го менува името во Пекабеско АД, како
резултат на успехот на својот бренд кој за кратко време достигна
одлични резултати и препознатливост на пазарот и секако наградата
за македонски Супербренд во 2009 година.
Во 2012 година Пекабеско АД го отвара новиот Производствено –
логистички центар во с. Кадино, Илинден. Центарот со површина од
19.700 м2 е изграден по сите европски и HACCAP стандарди за
производство на сувомесни производи. Има капацитет за
производство од 35 тони на ден, а располага со широка дистрибутивна
мрежа и магацини со 7500 палетни места на сите режими на
лагерување. Во мај месец Пекабеско АД доби сертификат за ИСО
22000 : 2005 од реномираната компанија ТУВ НОРД

Макроекономско опкружување

Економијата и понатаму закрепнува со солидно темпо, во еден дел
поддржана и преку кредитната активност на домашните банки.
Ризиците се претежно неповолни и произлегуваат како од внатрешни
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така и од надворешни фактори и неизвесното домашно окружување.
Во однос на надворешните фактори, тие и натаму се поврзани со
евентуалните промени во динамиката на заздравување на глобалниот
економски раст и движењата на цените на примарните производи на
светските берзи. Во однос на домашните ризици, доколку тековната
политичка криза се пролонгира, ќе предизвика несигурност за
потенцијални инвеститори и резултатот може да биде воздржување
од инвестиции, како за локални така и за странски субјекти.
Реалниот извоз покажа годишен раст, главно како одраз на активноста
на новите производствени капацитети.
Глобалниот амбиент на генерално ниски цени на примарните
производи којшто беше карактеристичен за 2017 година се одрази и
врз домашните потрошувачки цени на енергијата и храната, а оттука и
врз стапката на инфлација којашто изнесува 1,4% и раст на физички
обем на индустриско производство од 0,2%.

Годишен деловен преглед 2017
Уште една успешна година од работењето и постоењето на Пекабеско
АД Скопје и 2017 год ќе остане запаметена како година во која
Пекабеско АД Скопје ја оствари својата најголема реализација и
добивка од своето постоење ( 1979г) па до денес.

Финансиски показатели
Имено, во 2017 год друштвото остварило вкупни приходи од редовно
работење во износ од 4.409 мил.мкд што преставува пораст во однос
на 2016 год за 9,6%. При тоа од тековните приходи остварени се
вкупни расходи во износ од 3.881 мил.мкд кои исто така како и
приходите се поголеми од истите во 2016 год за 11,4%.
Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во
износ од 73,0 мил. мкд .Остварената добивка е помала од онаа во
2016 год за 33,9% што е резултат пред се на повисоки цени на
репроматеријалите (пред се месото) кое во најголем дел се увезува од
странски пазар, раст на бруто платите, повисоко одржување за
реактивација на објектот во Шуто Оризари и зголемени цени на
енергенсите.
Во вкупните приходи значајно за одбележување е учеството на
приходите од извоз на странски пазари кои изнесуваат 9,9% од
вкупните приходи или 430 мил.мкд (7 мил ЕУР) и се за 0,9% помали од
истите во 2016 год.
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Овие приходи и расходи остварени се со 455 вработени (просек) што е
за 26 повеќе од 2016 год.
Друштвото заклучно со 31.12.2017 година е задолжено со долгорочни
кредити во износ од 459 мил.мкд и краторочни кредити во износ од
1,3 мил.мкд.
Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои
произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на
друштвото.
Бруто профитна маржа

12,0%

Нето профитна маржа

1,7%

Поврат на капиталот

7,6%

Тековна ликвидност

1,6

Брза ликвидност

1,0

Капитал/ВК С-ва

0,5

Обрт на залихи

12 пати

Денови на обрт на залихи

31 дена

Обрт на побарувања

14 пати

Денови на обрт на побарувања

26 дена

Период на конвертирање

56 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:
Актива

2.011.304.340

Долгорочни с-ва

1.108.330.877

Обртни

902.973.463

Пасива

2.011.304.340

Капитал

962.199.805

Обврски

1.049.104.534
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Инвестиции
Инвестиции во основни средства во 2017 година изнесуваат 124.374
илјади ден. и се поголеми за 56,3% од 2016. Главните инвестиции се
во набавка на опрема во производство, возила за транспорт на стока и
патнички возила.

Големи зделки и зделки со заинтересирани страни
Согласно Законот за трговски друштва и дефиницијата за голема
зделка односно стекнување или отуѓување или на можно отуѓување,
директно или индиректно на имотот на друштвото, чија што вредност
изнесува над 20% од сметководствената вредност на имотот на
друштвото, определена врз основа на последните финансиски
извештаи на друштвото, Пекабеско АД во 2017 година нема склучено
зделки кои ги исполнуваат законските условите и критериумите на
големи зделки.
Согласно Законот за трговски друштва и дефиницијата за зделка со
заинтересирана страна односно секоја зделка во која
заинтересираната страна е член на орган на управување, односно
надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните
лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица
поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на
друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на
друштвото, Пекабеско АД во 2017 година има склучено зделка која ги
исполнува законските условите и критериумите на зделки со
заинтересирана страна. Зделката со ОДУ број 396/17 и397/17 од
11.05.2017 е со Охридска банка АД Скопје и истата е објавена на
интернет страната на Македонска Берза

Кредити
Долгорочната задолженост е намалена за 5,9% и изнесува 459.307
илјади ден., додека краткорочната задолженост е во износ од 1.288
илјади ден. и е повиска за 39,7% во однос на 2016 год.

Надоместоци на раководството
Износот на бруто примањата на одборот на директори од
остварување на нивната функција во Пекабеско АД за 2017 година
изнесува 23.947.318 ден.
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Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД не остваруваат
примања во други односно не членуваат во органи на управување на
други друшта.
Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД немаат
засновано работен однос кај други работодавачи.

Акционерски капитал
Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 32.450 со номинална
вредност од ЕУР 45,29 (Денари 2.790) по акција. Друштвото во 2017
нема откупено нови сопствени акции и кои изнесуваат 2.375 или 7,32%
од основната главнина.
Остварена добивка по акција е во износ од 2.302 ден што е за 34%
помала од истата во 2016 год.

ИДЕН РАЗВОЈ НА ПЕКАБЕСКО АД СКОПЈЕ

Како основа за понатамошниот иден развој, Пекабеско АД ќе
продолжи да се фокусира на постојаното подобрување на својата
оперативна ефикасност, намалување на оперативните трошоци преку
различни активности, понатамошно инвестирање во иновативни
производствени капацитети, понуда на нова збогатена палета на
производи кои ќе го следат барањето на потрошувачите,
модернизација на возниот парк, унапредување на компјутерскиот
систем со воведување на нови подобрени процеси за управување
како и зајакнување на хардверските капацитети.
Во 2018 година се планира со отпочнување на работа на новата
пречистителна станица, реактивација на стариот производствен погон
во Шуто Оризари, влез на нов извозен пазар - Србија, Набавка на нови
високо автоматизирани машини, набавка на транспортни возила и
нова фотоволтаична централа
Пекабеско АД

Слободан Кутревски

Анатол Кутревски

Прв главен извршен директор

Втор извршен директор
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