3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Податоци за релевантното
менаџерско и експертско работно
искуство

Имиња на друштва во кои лицето е
член на одбори на директори,
односно управниот и надзорниот
одбор или содружник, односно
акционер во кое било време во
последните пет години и податок
дали лицето сè уште е или не е
веќе член или содружник, односно
акционер

Податок дали лицето било член на
одбори на директори, односно
управниот и надзорниот одбор на
правно лице против кое е поведена
стечајна, претстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години
Податок дали на лицето му е
изречена мерка на безбедност
забрана за вршење професија,
дејност или должност од
определено занимање кое делумно
или во целост е опфатено во
предметот на работење на
издавачот во последните пет
години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела
забраната)
Податок дали лицето има
сопствено учество во основната
главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот,
со податок за износот за тоа
учество

Дипломиран економист
-2000 до денес во Фершпед АД
-2006-2008 пом. директор на Сектор трговија
и маркетинг во Фершпед АД
-2008 врши функција Заменик Оперативен
директор во Фершпед АД
неизвршен член на одбор на директори на
Хотели Метропол АД Охрид од 07. 04. 2011 и
неизвршен и независен член на Одборот на
директори на Лотарија на Македонија АД
Скопје од 06. 04. 2011.
Сопственик е на 2143 обични акции од
Фершпед АД Скопје односно 11,83% од
акции со право на глас и 665 обични акции
од Хотели Метропол АД Охрид односно
0,06% од акциите со право на глас.

Лицето не било член на одбори на
директори, односно УО и НО на правно лице
против кое е поведено стечајна ,
претстечајна или ликвидациона постапка во
последните пет години.

Не му е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење професија, дејност или
должност од определено занимање кое
деловно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години.

нема

4

Име и презиме и датум на раѓање

4. Младен Дамев - 22.03.1972

4.1
4.2

Деловна адреса

Качанички пат бб Скопје

Функција што ја врши кај издавачот
и датум од кога ја врши функцијата

неизвршен и независен член на Одборот на
директори од 14. 05. 2009.

Податок за значајните активности
на овие лица надвор од
работењето кај издавачот (доколку
тие активности се значајни за
издавачот)

Не врши значајни активности надвор од
работењето кај издавачот.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Податок за природата на каква
било поврзаност на лицето со
другите членови на Одборот на
директори
Детаљни податоци
Податоци за релевантното
менаџерско и експертско работно
искуство

Имиња на друштва во кои лицето е
член на одбори на директори,
односно управниот и надзорниот
одбор или содружник, односно
акционер во кое било време во
последните пет години и податок
дали лицето сè уште е или не е
веќе член или содружник, односно
акционер

Податок дали лицето било член на
одбори на директори, односно
управниот и надзорниот одбор на
правно лице против кое е поведена
стечајна, претстечајна или
ликвидациона постапка во
последните пет години
Податок дали на лицето му е
изречена мерка на безбедност
забрана за вршење професија,
дејност или должност од
определено занимање кое делумно
или во целост е опфатено во
предметот на работење на
издавачот во последните пет
години (со податок кога била
изречена мерката и до кога траела
забраната)
Податок дали лицето има
сопствено учество во основната
главнина на издавачот и во
гласачката структура на издавачот,
со податок за износот за тоа
учество

Нема каква било поврзаност со другите
членови на Oдборот на директори

дипломиран економист
-1998-2001 во Комерцијален сектор во
Фершпед АД Скопје
-2001-2007 извршен директор Фершпед
брокер АД Скопје
2007-2011-главен извршен директор во
Фершпед брокер АД Скопје
-2011- генерален директор ТРД ТВ Алфа
ДООЕЛ Скопје
Неизвршен член на Одбор на директори на
Фершпед брокер АД Скопје од 09.12.2011,
неизвршен член на Одборот на директори на
ЦДХВ АД Скопје и неизвршен и независен
член на Одбор на директори на Современ
дом АД Прилеп.
Не е содружник односно акционер во
последните пет години.

Лицето не било член на одбори на
директори, односно УО и НО на правно лице
против кое е поведено стечајна ,
претстечајна или ликвидациона постапка во
последните пет години

Не му е изречена мерка на безбедност
забрана за вршење професија, дејност или
должност од определено занимање кое
деловно или во целост е опфатено во
предметот на работење на издавачот во
последните пет години.

нема

5.2.Судир на интереси меѓу членовите на органите на издавачот
5.2.1.Податок
за
потенцијален
судир
на
интереси
меѓу
одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните
приватни интереси или други одговорности
Не постои потенцијален судир на интереси меѓу одговорностите кои
лицата, членови на Одборот на директори ги имаат кај СКОВИН АД
Скопје и нивните приватни интереси или други одговорности.
5.2.2.Податок за постоење на договор или соработка меѓу овие лица
и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз
основа на што кое било од овие лица било избрано за член на
Одбор на директори на издавачот
Не постои договор или соработка меѓу лицата, членови на Одборот на
директори и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз
основа на што кое било од овие лица било избрано за член на Одборот
на директори на СКОВИН АД Скопје.
5.2.3.Детаљни податоци за постоењето на какво било ограничување
на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на
директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен
временски период за што овие лица се согласиле
Не постои какво било ограничување на располагањето со акциите кои
членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај СКОВИН АД
Скопје во определен временски период.

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење
во периодот 2013-2015 година
Позитивниот тренд во винската индустрија од последната и
претпоследната година се очекува да продолжи и во периодот 2013-2015
година, со зголемена побарувачка на виното од Македонија, поради
естимацијата за суви берби и недостиг на вино во Европа и светот.
Главните проблеми со кои се соочуваше винската индустрија во
Македонија како што се неафирмираноста и меѓународно непознавање
на Македонија како винска земја, перцепцијата на евтино вино со
солиден квалитет во земјите каде веќе се извезува, нетарифните
бариери со кои се соочува виното, особено при извоз во некои од земјите
во регионот, полека но сигурно почнаа да се решаваат преку
Здружението на најголемите винарии од Македонија Вина од
Македонија. Здружението преку заеднички настап на главните извозни

пазари започна со интензивна промоција и афирмација на афтохтоните
вински сорти, спецификациите на Македонија како поднебје,
препознавање на Македонија како релевантен вински производител, од
кои активности во наредниот период се очекуваат зголемен пласман на
македонското вино во шишиња и вбројување на Македонија меѓу
главните вински производители.
Развојните перспективи на Сковин за наредниот период вклучуваат
интензивни вложувања, од аспект на производството на грозје и од
аспект на производството на вино. Во услови кога климатските и
почвените услови за одгледување на лозата континуирано се менуваат,
се планира воведување на нови агротехнички мерки во лозовите насади
со цел да се обезбеди влезен квалитет неопходен за краен квалитетен
производ, како што е на пример системот капка по капка, како и нова
опрема за производство - мулчери за ситнење на лозата по кроење, уред
за хербицирање и кастрачки.
Дополнително, ќе се продолжи и со инвестиции поврзани со
производните капацитети во насока на подобрување на квалитетот и
технологијата на производство на вино, како на пример современ
филтер (Cross flow), опрема за микровинификација, микробиолошка
лабораторија, со цел задоволување на планираните стилови и квалитети
на вина со кои може да се задржат постоечките и/или да се освои нов
пазар.
Тешко е да се предвиди како домашниот и странските пазари ќе се
однесуваат во услови на сè уште отежната економија. Општо земено,
алкохолните пијалаци како виното не се најдиректно погодени од
економските услови, но поскапената потрошувачка кошничка може да ги
натера нашите потрошувачи да ги сменат своите навики. Во Македонија
се очекува уште повеќе да дојде до задоволување на потребите на
луѓето со поевтини вина, додека на странските пазари тоа може да ги
направи македонските вина многу поатрактивни.
Новите пазари и извозот и натаму се најголема преокупација на Сковин.
Германија е сè уште најголемиот извозен пазар, така што се очекува да
биде и во периодот 2013-2015, додека секој нов пазар кој се освојува е
во корист на виното во шишиња, што е дел од долгорочната стратегија
на Сковин.
Во 2012 година Сковин успеа да ја отвори вратата на најголемиот и
најбрзорастечки европски пазар – рускиот. Во периодот 2013-2015 се
очекува зголемување на количините на овој пазар и остварување промет
од цца. 500.000 еур годишно, колку што се очекува и од јапонскиот пазар
на кој се очекува продажба од 1,2 мил литри на вино годишно.
Сериозно ќе се инвестира и во продажбата на пазарите во Хонг Конг и
Кина, на кои се очекува прометот во овој период да достигне до 300.000
еур.

Во регионот се предвидува интензивно зголемување на количините на
српскиот и на хрватскиот пазар, преку новопоставените увозници и
дистрибутери, како најзначајни пазари во регионот. Во следниот период
се очекува тие да остварат промет од 1,2 мил. и 0,4 мил. еур,
респективно.
Паралелно со вложувањата во лозови насади и процесна опрема за
производство на вино, Сковин вложуваше и во градење на сопствените
брендови и диференцирање како квалитетна и успешна македонска
винарница. Преку поддршка на бројни настани, ТВ и радиокампањи, како
и брендирање на малопродажни и угостителски објекти, Сковин изгради
доверба и перцепции кај потрошувачите на бренд кој е квалитетен и на
кој му веруваат. Значителен дел од приходите на Сковин се одвојуваат
за маркетинг и промотивни активности, но и за разни рекламни и
промотивни материјали кои се потребни и се во функција за
унапредување на продажбата.
Развојот на нови производи кои се лансираа на пазарот минатитот
период и кои се планира да се лансираат до 2015 година, се и ќе бидат
во функција на подобро задоволување на желбите и потребите на
нашите купувачи, но и се користат како начин за раст на приходите и
подобрување на имиџот на Сковин. Колекцијата сан сити, органското
вино санџовезе, ракијата марков манастир, пакувањата бег ин бокс и
вината санта марија, се само дел од новите производи кои
придонесуваат кон раст на продажбата и профитабилноста. Овој приод
секако ќе продолжи и во следните 3 години со лансирање на уште
неколку нови вина за сите пазарни сегменти.
6.2.Основни претпоставки и процена за движење на добивката во
период 2013-2015 година
Профитот во работењето на Сковин во голема мерка е детерминиран од
структурата на продажбата и пазарите каде продава од една страна, но
и од растечките цени на влезните материјали и услуги од друга страна.
Купувањето на нови сопствени лозови насади во изминативе 3 години сè
уште повлекува зголемени трошоци во секторот лозарство.
Ориентацијата кон квалитетни приноси од сопствените лозови насади
резултира со намалени количини собрано грозје по хектар, што
дополнително ги качува трошоците по произведено литар вино во
винарската визба.
Сепак, и покрај сите овие околности Сковин изминативе 4 години има
стабилна финаниска кондиција со мал но растечки профит од година во
година. Сковин веќе години наназад е винарница која прва ги исплаќа
долговите кон лозарите, но и редовно ги подмирува сите краткорочни и
долгорочни обврски. Следниот период се очекува намалување на
трошоците за производство по литар вино и нивно стабилизирање на
просекот во индустријата или дури и под тоа.

Со зголемување на продажбата на виното во шишиња и раст на
продажбата на пазари кои дозволуваат повисоко маржирање, се очекува
раст на профитот од минумум 5% во следните 3 години.

7. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 и 2012 ГОДИНА
Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи со
мислењето на независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во
согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
што се прифатени и објавени во Република Македонија .

