Годишен извештај за работењето на Макстил А.Д. Скопје во 2017

Во деловната 2017 кога одбележавме 50 годишнина од постоењето и 20 години од
превземањето на Макстил од страна на Дуферко, за прв пат после неколку последователни тешки
години, производните и финансиските показатели бележеа нешто понагласена динамика, иако и
во овој извештаен период работењето се одвиваше во сложени пазарни услови, кои не се
значително подобрени уште од крајот на кризната 2008.
И покрај сите ангажирања во рамките на уравувањето со производните активности и
активностите во доменот на интерната економија, деловните остварувања и натаму се под силно
влијанието глобалните прилики на пазарот на челични производи.
Во почетокот тоа беа рефлексиите на глобалната светска криза, на која се надоврзаа
проблемите со јавните финансии во Европа, па ембаргото кон Русија, падот на економската
активност на Кинеската економија. Дополнителна неизвесност внесоа претсдателските избори во
САД, а и редицата безбедносни проблеми поврзани со бегалската криза, пореметените нормални
транспортни текови на коридорот 10 заради одредени ремонти на пругата во Србија и честите
штрајкови во Грција, па во извесна мерка и политичката криза во земјава.
Тука се сеуште присутни и редицата проблеми од системска природа во рамките на
националната економија:

необјаснивите проблеми со дозволите увоз на старо железо од

странство, цените на енергентите и транспортот и драстичните проблеми во обезбедувањето на
некои клучни репродукциони материјали, наметнатиот проблем со водоснабдувањето,
нерешените проблеми во доменот на урбанизмот во локалната заедница. Не треба да се испуштат
од предвид и дополнителните трошоци поврзани со инсталираниот систем за заштита на
емисиите од производниот процес во погонот Челичарница.
Сепак во текот на 2017 беа забележани одредени знаци на заживување на пазарот на
челични производи во Европа, и за нас посебно значајно во регионот на Балканот и во Турција.
Подолго присутното намалување на активноста на морската бродоградбена индустрија е во
извесна мерка

компензирано со повисококвалитетни котловски

лимови и микролегирани

лимови за производство на ветерници. Тука се и некои позначајни инвестициони проекти во
регионот, како и резервоари и некои проекти поврзани со речната бродоградба. Оттука и нашата
поголема посветеност на исполнување на заострените комерцијални услови во смисол на помали

нарачки, кратки рокови на испораките, дополнителни комерцијални услуги и ценовна
флексибилност за секоја поголема спецификација заради нагласениот притисок на конкуренцијата
Оствареното производство на дебели лимови во 2017 во производниот погон Валавница
за дебели лимови е 271.287t. што споредено со 239.083,6t. во 2016 претставува зголемување од
13,5%, додека оствареното производство на сопствен челичен полуфабрикат, челичански слабови
е 273.491т. што споредено со 169.113t. во 2016 претставува зголемување од 61,7%. Како што беше
напоменато, иако станува збор за евидентен раст на произведените количини во однос на
претходната година, која како споредбена основа беше на нешто повисоко рамниште споредено
со изминатите неколку години, станува збор за количини далеку од инсталираниот производен
капацитет во двата производни погони.
Реализацијата во количински показатели е 275.024т. што споредено со 222.949,3т. во
2016 претставува зголемување од 23,3%, додека приходите од продажби како носечка ставка во
структурата на вкупните приходи се цца 5,7 милијарди денари и се за 54% поголеми од
остварените во 2016. Објаснувањето е во растот на испорачаните количини, како и во структурата
на испораките и значително поголемото учество на чистиот извоз, како и преработките од старо
железо каде вредносната компонента, односно надоместокот е значително поголем.
Добивката пред оданочување во извештајниот период е нешто над 4 милиони денари, за
53,8% поголема од остварената во 2016, а нето добивката е цца 1,6 милиони денари и е за 7,2%
пониска од минатогодишната првенствено заради оданочувањето на непризнаените расходи. За
одбележување е дека и во овој извештаен период

се присутни повремените финансиски

интервенции на ационерите за покривање на зголемените трошоци од работењето.
И во извештајниов период во континуитет се реализираат инвестициони активности за
одржување во кондиција на инсталираната опрема и процесни линии. Годинава нивниот износ
надмина противвредност од 5,3 милиони евра. Од позначајните зафати треба да се истакнат:
реконструкцијата на кранските постројки во производниот погон Челичарница, заокружувањето
на

системот за заштита на амбиенталниот воздух од емисиите од термичките агрегати во

производниот погон Челичарница и целосна реконструкција на електролачната печка заради
интензификација на производниот процес како и редица зафати за подобрување на енергетската
ефикасност и за намалување на трошоците на нејзиното одржување, а во производниот погон
Валавница направена е модернизација на главниот погон на валачкиот стан, реализиран е зафат
за компензација на реактивна електрична енергија, направени се редица зафати на едната
потисна печка, инсталиран е икс мерач за континуирано мерење на дебелината на лимовите,

изведени се активности за рециркулација на технолошката вода, инсталиран е автоматски
секатор, отпочнати се активности за реконструкција на кранови и крански патеки и изведени се
редица други помали реконструкциски активности.
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