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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка
За годината завршена на 31 декември
Во илјади денари

Белешка

2020

2019

Реализација
Трошоци од реализација
Бруто добивка

7
11

1.090.139
(773.898)
316.241

1.103.506
(786.639)
316.867

Останати приходи од дејноста
Трошоци за дистрибуција и продажба
Административни расходи
Останати расходи
Добивка од редовно работење

8
11
11
9

11.673
(226.988)
(58.080)
(18.854)
23.992

22.677
(232.005)
(67.595)
(29.262)
10.682

55
(16.454)
(16.399)

509
(19.589)
(19.080)

7.593

(8.398)

13

(2.759)
4.834

(1.500)
(9.898)

14

-

1.515

26

(422)

(166)

13

(422)

(152)
(3.472)
(2.275)

17

(47)

332

(469)
4.365

(1.943)
(11.841)

6.12

(12.08)

Приходи од финансирање
Расходи од финансирање
Нето расходи од финансирање

12

Добивка/(Загуба) пред оданочување
Данок на добивка
Добивка/(Загуба) за годината
Останата сеопфатна добивка
Ставки кои нема да бидат рекласификувани
преку добивка или загуба:
Ревалоризација на земјиште
Актуарска загуба од планови за дефинирани
користи
Промена во објективната вредност на средства
расположливи за продажба
Признаени одложени даночни обврски
Друго
Ставки кои се или може да се
рекласификуваат последователно во
добивката или загубата
Промена во објективната вредност на средства
расположливи за продажба
Останата сеопфатна добивка за годината, нето
од данок на добивка
Вкупна сеопфатна загуба за годината
Основна и разводенета заработка по акција (во
денари)

24

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи.
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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Извештај за промените во капиталот
За годината завршена на 31 декември 2020

Акционерски
капитал

Во илјади денари

Резерва за
сопствени
акции

Резерва за
објективна
вредност

Ревалоризациона
резерва

Останата
резерва

Акумулирана
загуба Вкупно

Состојба на 1 јануари 2019
Загуба за годината
Останата сеопфатна добивка
Промени во објективната вредност на средства
чувани-за-продажба
Ревалоризација на земјиштето
Признаени одложени даночни обврски
Рекласификација на загуба од оштетување на
средства расположливи за продажба
Признаена актуарска загуба
Друго
Вкупна останата сеопфатна добивка за
годината
Вкупна сеопфатна добивка за годината
Трансакции со сопствениците
Откупени сопствени акции
Вкупно трансакции со сопствениците
Состојба на 31 декември 2019

1.596.336
-

-

(2.981)
-

114.412
-

445.255
-

(1.655.393)
(9.898)

497.629
(9.898)

-

-

332
-

1.515
(152)

-

-

-

-

332
1.515
(152)

-

-

3.077
-

-

-

(3.077)
(166)
(3.472)

(166)
(3.472)

-

-

3.409
3.409

1.363
1.363

-

(6.715) (1.943)
(16.613) (11.841)

-

-

-

-

1.596.336

(12.643)
(12.643)
(12.643)

428

115.775

445.255

- (12.643)
(12.643)
(1.672.006) 473.145

Состојба на 1 јануари 2020
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка
Промени во објективната вредност на средства
чувани-за-продажба
Ревалоризација на земјиштето

1.596.336
-

(12.643)
-

428
-

115.775
-

445.255
-

(1.672.006)
4.834

473.145
4.834

-

-

(47)
-

-

-

-

(47)

-

(422)

(422)

445.255

(422)
4.412
(1.830)
(1.669.424)

(469)
4.365
(1.830)
475.680

Рекласификација на загуба од оштетување на
средства расположливи за продажба
Признаена актуарска загуба
Вкупна останата сеопфатна добивка за
годината
Вкупна сеопфатна добивка за годината
Друго
Состојба на 31 декември 2020 година

1.596.336

(12.643)

(47)
(47)
381

115.775

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи.
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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Извештај за паричниот тек
За годината завршена на 31 декември
Во илјади денари

Белешка

2020

2019

1.012.606

1.026.079

(939.096)
73.510

(1.013.048)
13.031

(492)
(14.606)

(2.627)
(18.217)

58.412

(7.813)

1.663

24.856

(35.062)

(23.272)

(33.399)

(1.584)

520.000
20.902
(539.545)
-

504.009
(499.803)
(12.694)

(1.357)

(8.488)

26.370

(14.717)

7.593

22.310

33.963

7.593

Парични приливи од оперативни активности
Парични приливи од купувачи
Парични средства исплатени на добавувачи и
вработени
Парични средства генерирани од работењето
Платен данок на добивка
Платена камата
Нето парични средства од оперативни
активности
Парични текови од инвестициони активности
Приливи од продажба на недвижности, постројки
и опрема, вложувања во недвижности и
нетековни средства чувани за продажба
Набавка на недвижности, постројки и опрема и
нематеријални средства
Нето парични средства користени во
инвестициони активности
Парични текови од финансиски активности
Приливи од кредити
Пренос од депозити
Отплата на кредити
Откуп/продажба на сопствени акции
Нето парични средства користени во
финансиски активности
Нето промена во парични средства и парични
еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на
почеток на годината
Парични средства и парични еквиваленти на
крајот на годината

22

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи
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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
1.

Општи информации
Жито Лукс АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во 1946
година во Скопје, преку здружение на приватни пекари и Трговското претпријатие Гранап.
Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:
ул. “Македонско - Косовска Бригада” бр. 44
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Основната дејност на Друштвото е производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи
кои се дистрибуираат во големопродажбата и малопродажбата. Друштвото исто така врши извоз
и увоз на пекарски производи.
На 31 декември 2020, мнозинскиот акционер Елбиско С.А од Грција поседува 55,47% од вкупните
акции на Друштвото (31 декември 2019: 55,47%).
Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Македонската берза. Обичните акции
котираат под ИСИН број MKZILU101012, приоритетни акции под код MKZILU120012.
На 31 декември 2020 година, Друштвото има 345 вработени (31 декември 2019: 367 вработени)

2.

Основа за изготвување

(а)

Извештај за усогласеност
Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени
во Република Северна Македонија, објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен
Весник на Република Северна Македонија..

(б)

Основи за мерење
Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за средствата
расположливи-за-продажба кои се мерат по објективната вредност и земјиштето, кое се води по
ревалоризирана вредност.
(в) Функционална и известувачка валута
Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”) кои се
функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади
македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

(г)

Користење на проценки и расудувања
Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања,
проценки и претпоставки кои влијаат на примената на сметководствените политики и
прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да
се разликуваат од овие проценки.
Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на
сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката
и во идните периоди, доколку измената влијае и на идниот период.

(д)

Претпоставки и проценки на неизвесности
Информации во врска со значајните проценки на неизвесностите и критичните расудувања во
примената на сметководствените политики кои може да резултираат со материјални корекции во
сегашната вредност на средствата и обврските во следната финансиска година, се прикажани во
следниве белешки:

•

Белешка 3е - политика за обезвреднување на залихи

•

Белешка 13 – Непризнаени одложени даночни средства
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2.

Основа за изготвување (продолжение)

(д)

Претпоставки и проценки на неизвесности (продолжение)

•
•
•
•
•
•
(ѓ)

Белешка 14 – Одредување на сметководствената вредност на ревалоризираното земјиштето
Белешка 14 – Постоење на индикатори за обезвреднување на недвижностите, постројките и
опрема
Белешка 17 – Одредување на објективната вредност намалена за трошоците на продажба на
средствата чувани за продажба,
Белешка 25 – Мерење на обврските за дефинирани користи: клучни актуарски претпоставки
Белешка 28 – Финансиски инструменти и белешка 3ж и 4 политика за обезвреднување на
ненаплатени побарувања
Белешка 29 – Потенцијални обврски

Континуитет на работењето
Финансиските извештаи се изготвени врз основа на начелото на континуитет во работењето, што
подразбира дека Друштвото ќе продолжи со деловното работење во догледна иднина.

Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 врз
подготовката и презентацијата на овие финансиски извештаи, земајќи ги во предвид
следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со
обезбедување услуги и обезвреднување на активата. Во текот на 2020 и 2021 до денот на
издавањето на финанските извештаи КОВИД-19 нема некое позначајно негативно
влијание врз работењето на друштвото.
На 31 декември 2020 тековните обврски на Друштвото ги надминуваат неговите тековни средства
за МКД 136.258 илјади. Дел од тековните обврски се кон поврзани страни и претставуваат околу
1% од тековните обврски, или МКД 3.294 илјади. Вкупниот капитал и резерви на 31.12.2020
година е позитивен и изнесува 475.680 илјади денари.
Друштвото е еден од најголемите производители на брашно и леб во Република Северна
Македонија. Друштвото ја следи својата ефикасност и во моментов спроведува студии за
ефикасност во производството за кои има ангажирано експерти со цел подобрување на
производниот процес, намалување на загубите и понатамошно зголемување на ефикасноста.
Според бизнис планот за периодот од 2021 до 2025 година, раководството очекува понатамошно
подобрување на финансиската успешност. Друштвото планира и понатаму да инвестира во
фабриката, со цел да го модификува процесот на производство, и со тоа да ги намали трошоците
и да ја зголеми профитабилноста на фабриката.
Раководството на Друштвото подготви бизнис план за периодот 2021-2025, вклучувајќи и план за
инвестиции, извештај за сеопфатна добивка, продажба по видови на производи и движење на
салдата на кредити.
Основните претпоставки на петгодишниот план се:

•

Фокус на профитабилни производи. Целокупниот бизнис план е заснован на просечна стапка
на раст од 2% за периодот од 5 години со фокус на профитабилни производи (леб за тост и
специјален леб). Продажбата на овие производи се планира да расте стабилно во текот на
следните години

•

Понатамошна промоција на нови производи (бисквити и закуски) дополнително ќе ја зголеми
продажбата и бруто добивката

•
•

Проширување на регионалните пазари

•

Понатамошни капитални расходи за модернизација на производните линии.

Ефикасноста на расходите за производство која произлегува од процесите и набавните цени
ќе ги задржи трошоците на производство на пониско ниво споредено со зголемувањето на
обемот на продажба

8

Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи
2.

Основа за изготвување (продолжение)

(ѓ)

Континуитет на работењето (продолжение)
На 31 декември 2020 година, Друштвото има на располагање средства од револвинг рамковни
кредити во износ од МКД 256.372 илјади кои се предмет на претходно одобрување. Банките ја
продолжија поддршката на Друштвото во 2021 година преку одобрување на краткорочни кредити
во вкупен износ од МКД 130.000 илјади од постоечките рамки на 31 декември 2020 година.
Краткорочните кредити се со рок на отплата од 9 месеци од моментот на користење на средствата.
Рамковните договори со деловните банки се со следните рокови на важност: Комерцијална Банка
до 02/2022, Стопанска Банка 06/2030, Про Кредит банка до 04/2025. Друштвото навреме ги
сервисира обврските по кредити од банките и не очекува да има потешкотии во плаќањето на
тековните обврски.
Валидноста на претпоставката за континуитет на работењето зависи од пристапот до извори за рефинансирање на обврските од банките и доверителите и исполнување на бизнис планот.
Раководството смета дека не постои материјална неизвесност за Друштвото да продолжи со
деловното работење во догледна иднина. Друштвото има добиено Писмо за подршка од матичната
компанија со кое се изразува спремност за финансиска подршка доколку има потреба. Исто така,
деловните банки со кои Друштвото има склучено рамковни договори, потврдуваат со писма за
подшка каде ја изразија својата намера за финансиска подршка на Друштвото во согласност со
договорените рамковни договори за кредити.
Раководството направи повторна проценка на применливоста на принципот на континуитет за
подготовка на финансиските извештаи на Друштвото до датумот на одобрување на овие
финансиски извештаи врз основа на сите расположливи информации до тој момент.

3.

Значајни сметководствени политики
Сме
тководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди
презентирани во овие финансиски извештаи.

(а)

Странска валута
Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот
на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на
известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум. Печалбите
и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната
набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирана за ефективната камата и
плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана
во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од
превреднување се признаени во добивката или загубата. Немонетарните ставки кои се мерат по
историска вредност, а се искажани во странска валута, се превреднуваат во денари според курсот
важечки на денот на трансакција.Девизните курсеви кои ги применува Друштвото се обелоденети
во белешка 28.

(б)

Финансиски инструменти

(i)

Не-деривативни финансиски средства
Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите
останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што
Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.
Друштвото ги депризнава финансиските средства кога правата од договорот за паричните текови
од средството истекуваат, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското
средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста
на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е
креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска.
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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б)

Финансиски инструменти (продолжение)

(i)

Не-деривативни финансиски средства (продолжение)
Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за
финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените
износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата
истовремено.
Не-деривативните финансиски средства на Друштвото вклучуваат заеми и побарувања и
финансиски средства расположливи-за-продажба.
Заеми и побарувања
Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не
котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус
трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското
средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по
амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за
загубите поради обезвреднување.
Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања, парични
средства и парични еквиваленти и побарувањата за финансиски наем.
Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка,
благајна и краткорочни депозити во банки со рок на достасаност од три месеци или помалку од
три месеци од датумот на настанување, кои се предмет на незначителен ризик од промена на
нивната објективна вредност и се употребени од страна на Друштвото во управувањето со
неговите краткорочни обврски.
Финансиски средства расположливи-за-продажба
Финансиски средства расположливи-за-продажба се не-деривативни финансиски средства кои не
се чуваат за тргување и се одредени како расположливи-за-продажба кои не се класификувани во
ниедна од претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од
вредност и одредени должнички инструменти се класификуваат како финансиски средства
расположливи-за-продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според
објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување и
добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти се признаваат во
останата сеопфатна добивка и се презентирани во капиталот под резерва за објективна вредност.
Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба во останата сеопфатна
добивка се пренесува во добивка или загуба.

(ii)

Не-деривативни финансиски обврски
Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото
станува страна на договорните одредби на инструментот.
Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се
подмирени, откажани или истечени.
Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за
финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира износите и
има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата и да
ја порамни обврската истовремено.
Не-деривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски
кон добавувачи и други обврски.
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Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б)

Финансиски инструменти (продолжение)

(i)

Не-деривативни финансиски обврски (продолжение)
Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус поврзаните
трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се
мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

(iii)

Акционерски капитал
Обични акции
Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се
директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нето од
било какви даночни ефекти.
Приоритетни акции
Неоткупливите приоритетни акции се класификуваат како капитал, бидејќи содржат дискрециони
дивиденди, не содржат никакви обврски за исплата на пари или други финансиски средства и не
бараат подмирување во променлив број на сопственички инструменти на Друштвотo.

(в)

Недвижности, постројки и опрема

(i)

Признавање и мерење
Земјиштето се мери по ревалоризациона вредност. Проценките се извршуваат од независен
проценител, со достатна редовност за да се осигури дека објективната вредност на
ревалоризираното средство не се разликува значително од неговата сметководствена вредност.
Сите останати ставки на недвижностите, постројките и опремата се прикажани според набавната
вредност, која ги вклучува трошоците за позајмување, намалена за акумулираната амортизација и
акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку постојат.
Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век,
тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и
опремата.
Добивките и загубите од отуѓување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во
добивката или загубата. Ревалоризационата резерва која што е вклучена во капиталот во однос на
земјиштето се пренесува директно на акумулираната загуба кога ревалоризираното средство се
депризнава.

(ii)

Последователни издатоци
Издатоците направени за замена на дел од средството од недвижностите, постројките и опремата
се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Друштвото ќе има
идни економски користи од тој дел и доколку неговата набавна вредност може да се измери
веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се депризнава. Сите останати издатоци за
секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во добивката
или загубата во моментот на настанување.

(iii)

Амортизација
Амортизацијата се пресметува на набавна вредност намалена за резидуалната вредност на
средството.
Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на
проценетиот корисен век на секоја компонента од недвижностите, постројките и опремата,
бидејќи ова најблиску го опишува моделот на потрошувачка на идните економски користи
вградени во средството. Земјата не се амортизира.
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Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в)

Недвижности, постројки и опрема(продолжение)

(iii)

Амортизација (продолжение)
Проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди се како што следи:
Згради
Машини и опрема

20-40 години
4-20 години

Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на средствата
се преоценуваат на секоја дата на известување и се корегираат доколку тоа е потребно.
(г)

Нематеријални средства

(i)

Признавање и мерење
Нематеријалните средства набавени од страна на Друштвото кои имаат одреден век на траење се
мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните
загуби поради обезвреднување, доколку има.

(ii)

Последователни издатоци
Последователните издатоци се капитализираат само кога ги зголемуваат идните економски
користи вградени во специфичното средство на кое истите се однесуваат. Сите останати издатоци
се признаваат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

(iii)

Амортизација
Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, намалена за резидуалната
вредност на средството.
Амортизацијата се признава во добивката или загубата на пропорционална основа во текот на
проценетиот корисен век на нематеријалните средства, од денот кога тие се расположливи-заупотреба, бидејќи ова најблиску го опишува моделот на потрошувачка на идната економска
корист на средството.
Проценетиот корисен век за тековниот и споредбениот период е како што следи:
Софтвер

5 години

Методите на амортизација, корисниот век на употреба како и резидуалната вредност на средствата
се преоценуваат на крајот на секоја финансиска година и се корегираат доколку тоа е потребно.
(д)

Вложувања во недвижности
Вложувања во недвижности се недвижности кои се чуваат, или за од нив да се прибават приходи
од наемнини, или за зголемување на вредноста на капиталот, или за двете заедно, но не и за
продaжба во нормалниот тек на работење, за користење во производството и снабдувањето на
стоки или услуги или за административни цели. Ставките на вложувања во недвижности се
прикажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните
загуби поради обезвреднување, доколку има.
Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на набавката на
вложувањето. Трошоците за вложување во недвижности изградени во сопствена режија ги
вклучуваат трошоците за материјали и директна работна сила, како и сите останати трошоци
настанати за нивно доведување до употребна состојба и капитализираните трошоци за
позајмување.

12

Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д)

Вложувања во недвижности
Секоја добивка или загуба од продажба на вложувањата во недвижности (која се определува како
разлика помеѓу нето приходот од отуѓувањето и сегашната вредност на вложувањата во
недвижности) се признава во добивката или загубата.
Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на
проценетиот корисен век на вложувањата во недвижности, од денот кога тие се расположливи-заупотреба.
Проценет корисен век на употреба за тековниот и споредбените периоди се како што следи:
Згради

20-40 години

Методите на амортизација и корисниот век на употреба се ревидираат на крајот на секоја
финансиска година и се корегираат доколку е тоа потребно.
(ѓ)

Средства чувани за продажба
Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку
континуирана употреба, се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.
Овие средства се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната
вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради обезвреднување при почетното
признавање на средствата како средства чувани за продажба, како и добивките и загубите од
последователното мерење се признаваат во добивката или загубата.
Откако ќе се класифицираат како средства чувани-за-продажба, средствата не се амортизираат.

(е)

Залихи
Залихите се мерат по пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Трошокот
на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и ги вклучува трошоците
настанати за нивна набавка, и останати трошоци направени за доведување на залихата до
постојната состојба и локација.
Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во нормални услови на работење,
намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба. Залихата за која што нема тековна
или очекувана идна употреба се класифицира како оштетена и се доведува до нето
надоместувачка вредност преку исправка на вредноста. Загубите поради оштетување се
признаваат веднаш како расход на периодот.
Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање во употреба.

(ж)
(i)

Обезвреднување на средствата
Недериватививни финансиски средства
На секој датум на известување финансиското средство се проценува за да се утврди дали има
некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето
доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното
признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични
текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.
Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги сопственичките хартии од
вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата
од страна на должникот, реструктуирање на износ според услови кои Друштвото инаку не ги
одобрува, индикации дека должникот или издавачот банкротирал, или исчезнување на активниот
пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти,
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(ж)

Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i)

Недериватививни финансиски средства (продолжение)
значително или долготрајно намалување на објективната вредност под набавната вредност е
објективен доказ за обезвреднување.
Побарувања
Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на побарувањата на поединечно и на
колективно ниво. Сите индивидуално значајни побарувања се проценуваат за поединечно
обезвреднување. Сите индивидуално значајни побарувања за кои се смета дека не се поединечно
обезвреднети, се проценуваат колективно за било какво обезвреднување кое настанало, но сеуште
не е идентификувано. Побарувањата кои не се индивидуално значајни колективно се проценуваат
за обезвреднување со групирање на побарувањата со слични карактеристики на ризик.
Во проценување на колективното обезвреднување, Друштвото ги користи историските трендови
на веројатноста од неисполнување на обврските, времето на надоместувањата и износот на
настанатата загуба, корегирани за проценката на раководството на Друштвото за тоа дали
тековните економски и кредитни услови се такви што вистинските загуби веројатно би биле
поголеми или помали од предложените историски трендови.
Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна
вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност
на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка
на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се
рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на побарувањата. Каматата на обезвреднетите
средства продолжува да се признава. Кога последователен настан предизвика намалување на
износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување
се анулира преку добивката или загубата.

(ii)

Финансиски средства расположливи-за-продажба
Загуба поради обезвреднување на вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба
се признава со пренесување на кумулативните загуби, кои биле признаени во капиталот и
презентирани под резерва за објективна вредност, во добивката или загубата. Кумулативната
загуба која е трансферирана од останата сеопфатна добивка и признаена во добивката или
загубата е разлика помеѓу набавната вредност, нето од исплати на главнина и амортизација, и
сегашната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно
признаена во добивката или загубата.

(iii)

Не-финансиски средства
Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите,
одложените даночни средства и нетековните средства чувани за продажба се проценува на секој
датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое
средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува
надоместливиот износ на средството.
Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголема од неговата
употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на
средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се
дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување
која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците
специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите
поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани
заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана

14

Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
3.

Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж)

Обезвреднување на средствата (продолжение)

(iii)

Не-финансиски средства (продолжение)
употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или
единица која генерира пари.
Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат
од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се
распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани
за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои
корпоративното средство е распределено.
Загубата поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или
на единицата која генерира пари го надминува надоместливиот износ. Загубите поради
обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување
признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат да ја намалат
сметководствената вредност на средствата во единиците кои генерираат пари на пропорционална
основа.
Загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум
на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои.
Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за
утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до
износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената
вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба
поради обезвреднување на средствата.

(з)

Користи за вработените

(i)

Планови за дефинирани придонеси
Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси во
согласност со националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз основа на
платите, се уплатуваат во националните организации задолжени за исплата на пензии. Друштвото
нема дополнителна обврска по основ на плановите за дефинирани придонеси. Обврските за
придонеси согласно дефинираните планови за придонеси се признаваат во добивката или загубата
како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

(ii)

Планови за дефинирани користи
Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа
отпремнини при пензионирање на своите вработени. Износот на отпремнина за пензионирање
изнесува две просечни месечни плати во Република Северна Македонија. Друштвото нема
дополнителна обврска по основ на користите при пензионирање.
План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и
истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос
на планови за дефинирани користи се пресметува со проценување на износот на идни користи
кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период;
тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.
Друштвото утврдува нето расход од камата на обврска за дефинирани користи за периодот со
примена на дисконтна стапка која се користи да се измери обврската за дефинирани користи на
почетокот на годишниот период до нето обврската за дефинирани користи, имајќи ги во предвид
сите промени во нето обврската за дефинирани користи во текот на периодот како резултат на
придонеси и исплати на користите. Пресметката се извршува од страна на квалификуван екстерен
независен актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.
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(з)

Користи за вработените (продолжение)

(ii)

Планови за дефинирани користи (продолжение)
Премерувањата кои произлегуваат од планови за дефинирани користи вклучуваат актуарски
добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка, а сите други
трошоци поврзани со планови за дефинирани користи во трошоци за користи за вработените во
добивка или загуба.
Кога користите од планот се менуваат, делот од променетите користи поврзани со минатата
служба на вработениот се признава веднаш во добивката или загубата кога се случува измена на
планот.
Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на план за дефинирани користи
во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на планот за
дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за
дефинираните користи исплатена на определениот датум на исплата и износот на исплатата
вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на
Друштвото.

(iii)

Краткорочни користи за вработените
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како
расход кога соодветната услуга ќе се добие.
Друштвото признава резерва за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како
удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви
исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се
процени веродостојно.

(iv)

Отпремнини
Отпремнините се признаваат како расход кога Друштвото не може повеќе да ја повлече понудата
на тие користи. Ако не се очекува отпремнините да се исплатат во рок од дванаесет месеци од
датумот на известување, тие се дисконтираат.

(ѕ)

Приходи

(i)

Продажба на стоки
Приходот од продажба на стоки, се мери по објективна вредност на примениот надоместок или
побарување, намален за даноците на продажба, поврат на стоките, трговски попусти и
количинските рабати. Приходот се признава кога значителните ризици и користи од сопственоста
се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните
трошоци или можниот поврат на стоките може да се процени веродостојно и износот на приходот
може да се измери веродостојно. Пренос на ризикот и придобивките настанува кога стоките се
примени од страна на купувачот.
Друштвото произведува и продава леб (обичен и специјален) и мелнички производи (сите видови
на брашно, сточно брашно, пченични никулци) на домашниот пазар и пазарот во соседните земји.

(ii)

Приходи од наемнини
Приходите од наемнини од средства дадени под оперативен наем се признаваат во добивката или
загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Добиените стимуланси,
доколку има, се признаени како составен дел од вкупните приходи за наем, во времетраењето на
наемот.
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(и)

Исплати за наем
Исплатите по основа на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по
пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од
оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемнини, според
условите на наемот.
Минималните плаќања за финансиски наем се распределени помеѓу расход од финансирање и
намалување на неподмирената обврска. Расходот од финансирање е распределен на секој период
во текот на времетраењето на наемот на таков начин што генерира константна периодична камата
на преостанатото салдо на обврската.
На почетокот на договорот, Друштвото утврдува дали таквиот договор е или содржи наем. Тоа би
било случај доколку се исполнети следните два критериуми:
1) исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфично средство или средства, и
2) договорот содржи право на употреба на средството(ата).
На почетокот или при повторното оценување на договорот, Друштвото ги одделува исплатите и
другите надоместоци предвидени во договорот по исплати на наемот и исплати за другите
елементи врз основа на нивните релативни објективни вредности.

(ј)

Приходи и расходи од финансирање
Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и финансиските
средства расположливи-за-продажба) и добивка од отуѓувања на финансиски средства
расположливи-за-продажба. Приходите од камати се признаваат како настануваат во добивката
или загубата со примена на методот на ефективна камата.
Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и ослободување на
дисконтот за резервирања. Трошоците за позајмување се признаваат во добивката или загубата со
користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се
припишуваат на набавка или изградба на средство кое се квалификува, кои се капитализираат како
дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е спремно за неговата
употреба или продажба.

(к)

Данок на добивка
Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во
добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во
капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.
Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за
годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за
финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.
Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на
средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за
даночни цели.
Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога
ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени
на денот на известувањето.
Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен
кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во
иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на
крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека
овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот
до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволна оданочива добивка. Непризнаено
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(к)

Данок на добивка
одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава
до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи
тоа средство ќе бидат доволни.

(л)

Заработка по акција
Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции.
Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за
годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на
обични акции во текот на годината. Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција
на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот
просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети
обични акции.

(љ)

Оперативни сегменти
Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да
заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции
со било кои други компоненти на Друштвото, за кои оперативните резултати редовно се
прегледуваат од страна на Управниот одбор на Друштвото со цел за донесување на одлуки во
врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се
расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки
сегмент.

(м)

Нови стандарди и интерпретации кои се уште не се применети
Нема нови стандарди, дополнувања и интерпретации прифатени во Република Северна
Македонија а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2020 година.

4.

Утврдување на објективна вредност
Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат утврдување на
објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски.
Објективните вредности се потребни за мерење и/или обелоденување врз основа на следните
методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или
обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на
објективната вредност.

(i)

Земјиште
Објективната вредност на земјиштето е неговата пазарна вредност утврдена со проценка извршена
од страна на лиценциран проценител користејќи пазарни цени за слични средства.

(ii)

Вложувања во хартии од вредност
Објективната вредност на финансиски средства расположливи-за-продажба е утврдена врз основ
на нивната понудена цена на пазар на хартии од вредност на денот на известување.

(iii)

Побарувања од купувачи и други побарувања
Објективната вредност на тековни побарувања од купувачи и другите побарувања се проценува
како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на
денот на периодот на известување. Краткорочните побарувања за кои не е утврдена каматна стапка
се мерат со износот на оригиналната фактура доколку ефектот од дисконтирање е нематеријален.
Ваквата објективна вредност е утврдена за потребите на обелоденување секоја година на денот на
известување.
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4.

Утврдување на објективна вредност (продолжение)

(iv)

Не-деривативни финансиски обврски
Објективната вредност на тековните обврски, која се утврдува за потребите на обелоденување во
финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични
текови на главницата, дисконтирана со пазарната каматна стапка на денот на известување.

5.

Управување со финансиски ризици
Преглед
Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

•
•
•

Кредитен ризик
Ризик на ликвидност

Пазарен ризик
Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре споменатите
ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците
како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се
прикажани во овие финансиски извештаи.
Управниот одбор е одговорен за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.
Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците
со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и
следење на ризиците и придржување на лимитите.
(а)

Кредитен ризик
Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите
или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски
обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од
вложените средства во банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричниот
еквивалент.

(i)

Побарувања од купувачи и други побарувања
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на
секој купувач.
Раководството има воспоставено кредитна политика според која кредитната способност на секој
нов купувач се анализира индивидуално, а потоа се нудат условите на плаќање. Секторот за
продажба ја спроведува кредитната политика на Друштвото и ја следи изложеноста на кредитен
ризик на секој купувач. Друштвото бара банкарски гаранции од големите купувачи. За дел од
купувачите Друштвото бара авансно плаќање пред испорака на нарачаната стока.
Друштвото признава исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања која претставува
најдобра проценка за настанати загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања.
Исправка на вредност се утврдува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во
можност да ги наплати побарувањата согласно оригиналната достасаност на побарувањата.
Објективен доказ за финансиски потешкотии на должникот претставуваат добиени информации
дека должникот ќе се соочи со банкрот, или финансиска реорганизација, доцнења во плаќањето
итн. Загубите поради обезвреднување се прикажани во добивката или загубата како останати
расходи.

(ii)

Парични средства и парични еквиваленти
Друштвото ја лимитира својата кредитна изложеност со инвестирање на паричните средства во
реномирани банки.

19

Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
5.

Управување со финансиски ризици (продолжение)

(б)

Ризик на ликвидност
Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите
финансиски обврски во периодот во кој достасуваат.
На 31 декември 2020 тековните обврски на Друштвото ги надминуват тековните средства за МКД
136.258 илјади. Кредитите се користат за финансирање на обртниот капитал по револвинг модел.
Технички тие се сметаат како краткорочни, но континуираното обновување индицира долгорочна
структура.
Пристапот на Друштвото при управување со ликвидноста е да се осигура колку што е тоа можно,
секогаш да има доволно пари за да ги исплати достасаните обврски.
Раководството на Друштвото има подготвено пет годишен бизнис план, кој го покрива периодот
2021-2025. За повеќе информации види белешка 2 (д) Континуитет на работењето.

(в)

Пазарен ризик
Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви
и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните
финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира
изложеноста на Друштвото во прифатливи параметри, а од друга страна да го оптимизира
повратот.

(i)

Валутен ризик
Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои се
деноминирани во валута, различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Друштвото се
ЕУР и УСД.
Најголем дел од трансакциите со странство се во ЕУР. Трендот на ЕУР во текот на годината е
релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд ќе продолжи и во иднина.

(ii)

Ризик на каматна стапка
Друштвото поседува финансиски обврски со варијабилна каматна стапка кои се состојат од
кредити.
Друштвото поседува финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат од парични
средства и парични еквиваленти депозити. Бидејќи овие финансиски средства се со пазарни стапки
кои се ниски, евентуалните промени во каматните стапки не би требало да имаат значителен ефект
на финансискиот резултат

(г)

Управување со капиталот
Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за
да ги одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го продолжи идниот развој
на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи приносот на капиталот, што Друштвото го
дефинира како однос помеѓу нето добивката од редовното работење и вкупниот капитал.
Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.
Друштвото не е изложено на надворешни барања за висината на капиталот.

6.

Оперативни сегменти
Друштвото има еден известувачки сегмент.
Производи, услуги и големи клиенти
Основна дејност на Друштвото е производство на брашно, леб и пекарски производи. Приходите
од производство на брашно, леб и пекарски производи претставуваат еден сегмент и сите износи
кои се вклучени во овие финансиски извештаи претставуваат дел од тој сегмент.
Од вкупните приходи од продажба, 95,69% односно МКД 1.043.122 илјади претставуваат приходи
од продажби направени на домашниот пазар.
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7.

Реализација
Во илјади денари
Продажба на стоки
− Леб
− Брашно
− Останато

8.

801.609
181.627
106.903
1.090.139

805.185
185.338
112.983
1.103.506

2020

2019

2.046
2.786
367
592
1.453
444
28,799
3.985
11.673

12.118
3.595
2.192
402
881
451
1.086
63
2.975
22.677

Во илјади денари

2020

2019

Исправка на вредност на стари залихи
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања,
нето
ДДВ од минати години
Останато

5.093

24.193

6.368
4.336
3.057
18.854

3.801
1.268
29.262

2020

2019

115.546
43.099

113.566
43.264

1.134
12.073
171.852

5.575
10.913
173.318

Добивка од продажба на недвижности, постројки, опрема
Наем
Приходи од наплатени износи врз основа на судски одлуки
Приходи од продажба на отпадоци
Приходи од казни
Приходи од чување на залиха на трети лица
Отпишани обврски
Останато

10.

2019

Останати приходи
Во илјади денари

9.

2020

Останати расходи

Трошоци за вработени
Во илјади денари
Нето плати и даноци
Придонеси
Трошоци поврзани со надоместок за престанок на работен
однос
Останато

Останатите трошоци на вработените претставуваат надоместоци за органите на управување,
тренинзи, дневници за службен пат и слично.
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11.

Расходи според природата
Во илјади денари
Потрошени материјали
Трошоци за вработени
Енергија и вода
Надоместоци за дистрибутери
Амортизација
Услуги
Трошоци за рекламирање и маркетинг
Транспорт
Услуги од надворешни работници
Резервни делови, потрошен материјал и алати
Наемнина
Осигурување
Даноци, провизии
Надоместоци за правни услуги
Останато
Вкупно трошоци од реализација, трошоци за дистрибуција
и продажба и административни расходи

12.

Приходи од финансирање
Приходи од камати
Расходи од финансирање
Расходи од камати
Нето негативни курсни разлики
Нето расходи од финансирање

2.

2019

555.341
171.852
72.260
72.756
40.361
19.092
21.562
53.898
12.555
12.676
7.012
3.405
1.953
183
14.060

564.894
173.318
80.086
75.288
41.249
20.312
23.386
48.714
16.746
13.873
6.754
3.756
3.089
382
14.392

1.058.966

1.086.239

Нето приходи и расходи од финансирање
Признаени во добивката и загубата
Во илјади денари

13.

2020

2020

2019

55
55

509
509

(15.909)
(545)
(16.454)
(16.399)

(19.576)
(13)
(19.589)
(19.080)

Данок на добивка
Тековен данок/Признаен во билансот на успех
Во илјади денари

2020

2019

Тековен данок
Тековна година

2.759

1.500
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13.

3.

Данок на добивка (продолжение)
Износи признаени во други сеопфатни приходи
Во солгласност со измените и доплнувањата на Законот на данок на добивка донесени во 2018
година кои стапија на сила на 1 јануари 2019 година, ефектот на револоризација на материјалните
и нематеријалните средства не се признаени за даночни цели. Како резултат на тоа, Друштвото
призна МКД 12.836 илјади на 31 декември 2020 година (2019: МКД 12.836 илјади) одложени
даночни обврски.
Усогласување на ефективната даночна
стапка
Во илјади денари
Добивка/(загуба) пред оданочување
Данок на добивка со употреба на домашна
даночна стапка на Друштвото

2020

2020

2019

2019

7.593

(8.398)

(10,0%)

759

(10,0%)

(840)

Расходи непризнаени за даночни цели
Времени разлики за кои не се признаени
одложени даночни средства

17,9%

1.363

22,9%

1.924

8,7%

664

5,4%

453

Искористен даночен кредит

(3,6%)

(275)

(0,4%)

(37)

36,3%

2.759

17,9%

1.500

Даночен ефект на:

Непризнаени одложени даночни средства
Одложен данок не се признава за времените разлики кои произлегуваат од обезвреднување на
побарувањата од купувачите до степен до кој Друштвото не е во можност да го контролира
периодот на реализација на времените разлики и е веројатно дека тие нема да се реализираат во
догледна иднина.
Во илјади денари

2020

Валидни во
периодот

2019

Валидни во
периодот

Времени разлики признаени за
даночни цели

6.644

2021-2025

5.131

2020-2024

6.644

5.131

Одложени даночни средства и обврски
Средства

Во илјади денари

Земјиште
Даночни обврски
Нето даночни обврски

Обврски

Вкупно

2020

2019

2020

2019

2020

2019

-

-

(12.836)
(12.836)
(12.836)

(12.836)
(12.836)
(12.836)

(12.836)
(12.836)
(12.836)

(12.836)
(12.836)
(12.836)

Движење на салдата на одложени даноци
Во
илјада
денари
Земјиште

Состојба на
1 јануари
2019
(12.684)
(12.684)

Признаени
во добивка
или загуба
-

Признаени
во останата
добивка
(152)
(152)

Состојба на
31 декември
2019
(12.836)
(12.836)

Признаени
во добивка
или загуба
-

Признаени
во останата
добивка
-

Состојба на
31 декември
2020
(12.836)
(12.836)
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14.

Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари

Вложувања во
недвижности
земени под Средства во
Опрема
наем подготовка

Земјиште

Згради

144.369
-

795.853
1.291
-

1.153.487
11.892
6.477

972
-

453
6.417
(6.477)

2.095.134
19.600
-

-

3.743

-

-

-

3.743

1.515
(3.466)
142.418

800.887

(17.441)
1.154.415

972

(393)
-

(393)
1.515
(17.441)
(3.466)
2.098.692

-

507.440
17.708
2.511

931.562
19.270

390
25
-

-

-

527.659

(16.702)
934.130

415

-

1.439.392
37.003
2.511
(16.702)
1.462.204

Неотпишана вредност на 31
декември 2019

142.418

273.228

220.285

557

-

636.488

Набавна вредност или проценки
На 1 јануари 2020
Зголемувања
Трансфер
Намалувања
На 31 декември 2020

142.418
91
(91)
142.418

800.887
585
801.472

1.154.415
5.679
28.035
(14.674)
1.173.455

972
972

28.810
(28.035)
775

2.098.692
35.165
(14.765)
2.119.092

-

527.659
17.837
545.496

934.130
18.440
(14.638)
937.932

415
24
439

-

1.462.204
36.301
(14.638)
1.483.867

142.418

255.976

235.523

533

775

635.225

Набавна вредност или проценки
На 1 јануари 2019
Зголемувања
Трансфери
Трансфер од вложувања во
недвижност
Трансфер во средства чувани за
продажба
Ревалуација
Намалувања
Друго
На 31 декември 2019
Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2019
Амортизација за периодот
Намалувања
На 31 декември 2019

Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2020
Амортизација за периодот
Намалувања
На 31 декември 2020

Неотпишана вредност на 31
декември 2020

Обезбедување
Недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност од МКД 568.008 илјади на 31 декември
2020 година (2019: МКД 604.874 илјади) се дадени под хипотека како обезбедување за земени
кредити од банки (види белешка 25).
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14.

Недвижности, постројки и опрема (продолжение)
Објективна вредност на земјиште
Објективната вредност на земјиштето беше проценета од надворешен независен проценител со
соодветни признаени квалификации и искуство во поглед на локациите и категоријата на
средствата во декември 2019 година. Објективната вредност е утврдена користејќи пазарни цени
за слични средства. Независниот проценувач ја одредува објективната вредност на земјиштето на
Друштвото периодично. Бидејќи пазарот на недвижнини е стабилен и нема промени во
околностите во основните претпоставки, објективната вредност на земјиштето на 31 декември
2020 годинанема значително отстапување од вредноста утврдена од надворешниот проценител на
имотот на 31.12.2019.
Просечната цена по м2 што се користи при вреднувањето на двете парцели, на локации во Шуто
Оризари и Лисиче изнесува 3.500 МКД и МКД 7.000 по м2, соодветно.
Доколку земјиштето беше прикажано по историска набавна вредност, сегашната вредност на 31
декември 2020 би била МКД 14.059 илјади.
Проценка на менаџментот во однос на индикатори за oбезвреднување
Ги земавме во предвид барањата на Сметководствениот стандард 36 Обезвреднување на средства
и констатиравме дека нема индикатори за oбезвреднување на недвижности, постројките и
опремата.

15.

Нематеријални средства
Во илјади денари
Набавна вредност
На 1 јануари 2019
Зголемувања
На 31 декември 2019
Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2019
Амортизација за периодот
На 31 декември 2019
Неотпишана вредност на 31 декември
2019
Набавна вредност
На 1 јануари 2020
Зголемувања
На 31 декември 2020
Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2020
Амортизација за периодот
На 31 декември 2020
Неотпишана вредност на 31 декември
2020

Софтвер и
лиценци

Вкупно

40.530
2.004
42.534

40.530
2.004
42.534

32.725
3.562
36.287

32.725
3.562
36.287

6.247

6.247

42.534
1.769
44.303

42.534
1.769
44.303

36.287
3.723
40.010

36.287
3.723
40.010

4.293

4.293
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16.

Вложувања во недвижности
Вложувања
во
недвижности

Вкупно

Набавна вредност
На 1 јануари 2019
Зголемување
Намалување
Трансфер во недвижности, постројки и опрема
На 31 декември 2019

30.453
797
(13.911)
(3.743)
13.596

30.453
797
(13.911)
(3.743)
13.596

Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2019
Амортизација за периодот
Трансфер во недвижности, постројки и опрема
Намалување
На 31 декември 2019
Неотпишана вредност на 31 декември 2019

14.034
682
(2.511)
(4.644)
7.561
6.035

14.034
682
(2.511)
(4.644)
7.561
6.035

На 1 јануари 2020
Зголемување
Намалување
На 31 декември 2020

13.596
13.596

13.596
13.596

7.561
338
7.899
5.697

7.561
338
7.899
5.697

Во илјади денари

Акумулирана амортизација
На 1 јануари 2020
Амортизација за периодот
Намалување
На 31 декември 2020
Неотпишана вредност на 31 декември 2020

Вложувањата во недвижности се состојат од деловни објекти кои се дадени под закуп на трети
лица. Не постојат неизвесни наемнини кои се исплаќаат од страна на корисниците на имотите.
Дополнителни информации во врска со овие договори за наем се вклучени во белешка 28.
Објективната вредност е утврдена од страна на надворешен независен проценител со соодветни
признаени професионални квалификации и искуство во поглед на локациите и категоријата на
средствата. Проценката е направена користејќи го трошковниот и приходниот метод.
Независниот проценител ја одредува објективната вредност на вложувањата во недвижности на
Друштвото периодично и најмалку еднаш на секои три години. На 31 декември 2018 година
објективната вредност на вложувањето во недвижности е проценета на МКД 15,455 илјади.
Бидејќи пазарот за недвижнини е стабилен и немаше промени во околностите во основните
претпоставки, менаџментот процени дека објективната вредност на вложувањата во недвижности
на 31 декември 2020 година не отстапува значително од вредноста утврдена од надворешниот
проценител на имот на 31 декември 2018 година и не постојат индикации за обезвреднување на
овие средства.
Во текот на 2020 година, износот од 2.219 илјади денари (2019: 3.069 илјади денари) е признаен
како приход од наемнина од вложувања во недвижности.
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16.

Вложувања во недвижности (продолжение)
Обезбедување
Вложувања во недвижности со сегашна вредност од МКД 5.697 илјади на 31 декември 2020
година (2019: МКД 6.035 илјади) се дадени под хипотека како обезбедување за земени кредити
од банки (види белешка 25).

17.

Финансиски средства расположливи за продажба
Во илјади денари

2020

2019

На 1 јануари
Промени во објективната вредност на средствата
расположливи-за-продажба
Останато
На 31 декември

2.337

2.137

(47)

332
(132)
2.337

2.290

Финансиски средства расположливи-за-продажба главно се состојат од хартии од вредност на
домашни компании и финансиски институции со кои се тргува на пазарот и се деноминирани во
денари. Овие вложувања котираат на активен пазар и нивната објективна вредност е одредена
преку котираните цени на Македонската берза за хартии од вредност.
18.

Дадени депозити
На 31 декември 2020 година, Друштвото има депозит кај домашната банка во износ од МКД 28
илјади (2019: МКД 32.016 илјади)
Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и исправка на вредноста во однос на
побарувањата од купувачи и други побарувања е прикажана во белешка 28.

19.

Средства кои се чуваат за продажба
Раководството се обврза на план за продажба на средства кои се дел од недвижностите,
постројките и опремата на Друштвото. Соодветно, тие средства се презентирани како средства
кои се чуваат за продажба. Започнати се активностите за продажба на средствата и раководството
е посветено да го реализира планот за продажба.
Средства кои се чуваат за продажба се состојат од следново:
Во илјади денари
2020
2019
Згради
Опрема

17.098
393
17.491

17.477
393
17.870

Во текот на 2020 година и пред да бидат издадени овие финансиски извештаи, Друштвото продаде
имот со сметководствена вредност од МКД 379 илјади денари и доби понуди за продажба на друг
имот со сметководствена вредност од МКД 7.366 илјади денари. Примените понуди за купување
на објекти, се со приближна вредност на сметководствената, според што не постои индикација за
евентуално обезвреднување на истите. Менаџментот во моментов ги разгледува понудите од
купувачите со цел да постигне најповолни услови при продажба на средствата.
Мерење на објективната вредност
Вредноста на средствата чувани за продажба е сведена до нивната објективна вредност намалена
за трошоците за продажба. Објективната вредност е утврдена со користење на расположливи
податоци, како што е цена на неодамнешни продажби на слични средства и добиени понуди од
потенцијални купувачи.
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20.

Залихи
Во илјади денари
Материјали
Резервни делови
Сопствени производи
Алати и ситен инвентар
Амбалажи и гуми
Трговски стоки

2020

2019

66.097
26.722
20.064
2.524
4.457
9.194
129.058

69.043
30.708
25.863
2.605
3.246
10.262
141.727

Во 2020 година, Друштвото има направено исправка на вредност на стари залихи во износ од
МКД 5.093 илјади кои се однесуваат на резервни делови кои се застарени (2019: МКД 24.193
илјади денари кои се однесуваат амбалажа, резервни делови) (види белешка 9).
На 31 декември 2020 година, залихи во износ од МКД 36.371 илјади се заложени како
обезбедување за кредити (2019: МКД 34.204 илјади) (види белешка 25).
21.

Побарувања од купувачи и други побарувања
Во илјади денари
Побарувања од купувачи, нето од исправката на вредноста
(белешка 28)
Побарувања од вработени
Побарувања за ДДВ
Аванси дадени на добавувачи
Однапред платени трошоци и пресметан приход
Останати краткорочни побарувања
Финансиски средства
Нефинансиски средства

2020

2019

120.272
171
5.216
2.619
2.417
1.234
131.929
121.677
10.252
131.929

127.135
267
3.422
4.096
1.835
1,420
138.175
128.822
9.353
138.175

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и кредитен ризик за загуба од обезвреднување
поврзани со побарувањата од купувачи и други побарувања е прикажана во белешка 28.
22.

Парични средства и парични еквиваленти

Сметки во банка
Пари во благајна

2020

2019

33.936
27
33.963

7.565
28
7.593

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик и анализа на сензитивноста за финансиски средства
и обврски се прикажани во белешка 28.

28

Жито Лукс АД, Скопје
Финансиски извештаи
Белешки кон финансиските извештаи
23.

Акционерски капитал
Структурата на акционерскиот капитал на Друштвото согласно Централниот депозитар за
хартии од вредност е следна:
Број на
акции

31 декември 2020
Обични акции – Елбиско
Обични акции – Албатрос
Обични сопствени акции
Обични акции – други акционери
Приоритетни акции - Елбиско
Приоритетни акции - останати
акционери

457.303
17.657
29.403
314.875
600

55,40%
2,14%
3,56%
38,14%
0,07%

5.699
825.537

0,69%
100,00%

Број на
акции
31 декември 2019
Обични акции – Елбиско
Обични акции – Албатрос
Обични сопствени акции
Обични акции – други акционери
Приоритетни акции - Елбиско
Приоритетни акции - останати
акционери

Учество во Номинална Вкупно во
вкупниот
вредност
ЕУР
акционерски
ЕУР
капитал

Вкупно во
МКД’000

35,79 16.366.875
35,79
631.944
35,79 1.052.333
35,79 11.269.376
35,79
21.474

1.004,474
38.784
64.584
691.635
1.318

35,79

203.967
29.545.969

12.527
1.813.322

Учество во Номинална Вкупно во
вкупниот
вредност
ЕУР
акционерски
ЕУР
капитал

Вкупно во
МКД’000

457.303
17.657
29.403
314.875
600

55,40%
2,14%
3,56%
38,14%
0,07%

5.699
825.537

0,69%
100,00%

35,79 16.366.874
35,79
631.944
35,79 1.052.333
35,79 11.269.376
35,79
21.474

1.004.474
38.784
64.584
691.635
1.318

35,79

12.527
1.813.322

203.967
29.545.969
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23.

Акционерски капитал ( продолжение)
Вредноста на акциите во износ од МКД 1.813.322 илјади претставени во табелата погоре се
разликуваат од сметководствената вредност признаена во финансиските извештаи на Друштвото
за годината завршена на 31 декември 2020 и 2019 година. Разликата произлегува од 1994 година,
кога за целите на приватизацијата, беше направена проценка на капиталот на Друштвото од
страна на овластени проценители, назначени од Агенцијата за приватизација во согласност со
Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. Според оваа проценка,
вредноста на капиталот на Жито Лукс АД Скопје со состојба на 31 декември 1994 година
изнесуваше германски марки (“ДЕМ”) 37.570.000 што е еквивалентно на ЕУР 19.206.678 или
МКД 1.178.770 илјади. Новата вредност беше единствено регистрирана во Централниот
депозитар за целите на приватизацијата.
Во текот на 1998 година, Друштвото издаде 25.000 акции по номинална вредност од ДЕМ 100 по
акција. Вкупниот износ кој беше уплатен изнесуваше ДЕМ 2.298.400 или еквивалентно на ЕУР
1.174.997 или МКД 72.113 илјади.
Според Одлуката на Акционерското Собрание, одржано на 12 мај 1999 година, капиталот на
Друштвото беше намален за износ од ДЕМ 161.887 илјади, што е еквивалентно на ЕУР 82.760 или
МКД 5.079 илјади.
Според Одлуката на Акционерското Собрание, одржано на 5 март 2001 година, капиталот на
Друштвото беше намален за износ од ДЕМ 11.911.963 или еквивалентно на ЕУР 6.089.679 или
МКД 373.741 илјади.
Истовремено, Друштвото издаде 428.572 акции по номинална вредност од ДЕМ 70 по акција т.е
вкупен износ од ДЕМ 30.000.040 или еквивалентно на ЕУР 15.336.734 или МКД 941.259 илјади,
кои беа купени од страна Elbisco S.A. Атина, Грција.
Акционерскиот капитал на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 регистриран во Централниот
депозитар изнесува ЕУР 29.545.969 или еквивалент на МКД 1.813.322 илјади
Во февруари 2019 Друштвото изврши откуп на 29.404 сопствени акции во вредност од МКД
12.643 илјади
Приоритетните акции ги носат истите права како и обичните акции освен што приоритетните
акции не носат право на глас. Приоритетните акции имаат предност во однос на обичните акции
во случај на исплата на дивиденда или при распределба на имотот на Друштвото.
Резерва за објективна вредност
Резервата за објективна вредност ги вклучува кумулативните нето промени на објективната
вредност на финансиските средства расположливи-за-продажба сé до моментот на нивното
депризнавање или обезвреднување.
Ревалоризациона резерва
Ревалоризационата резерва го вклучува ефектот од ревалоризацијата на земјиштето кое се води
по објективна вредност.
Останата резерва
Останата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата
пред транзицијата на 1 јануари 2010 година, кон новите сметководствени стандарди прифатени
во Република Северна Македонија. На датумот на транзицијата, ревалоризираната вредност на
недвижностите, постројките и опремата имаше третман на претпоставена набавна вредност.
До степенот до кој сметководствените стандарди не бараат посебна презентација, останатата
резерва може да се смета дека ги има истите карактеристики како и акумулираната загуба.
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23.

Акционерски капитал ( продолжение)
Законска резерва
Според позитивните законски прописи Друштвото треба да издвојува 5% од нето добивката за
годината како законска резерва, се додека резервата на Друштвото не достигне износ кој е еднаков
на една десетина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум,
законската резерва може да се користи само за покривање на загубата. Кога ќе се достигне
пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз
основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната година не
го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на
Друштвото.
Дивиденди
До датумот на издавање на овие финансиски извештаи за посебни намени, не беа објавени
дивиденди од страна на Управниот одбор.

24.

Заработка по акција
Основната и разводенетата заработката по акција се пресметува со делење на добивката која им
припаѓа на сопствениците на акции (по намалување за делот од добивката по оданочување на
сопствениците приоритетните акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек
во текот на годината, вклучувајќи ги и акциите откупени од страна на Друштвото.
Основна и разводнета заработка по акција
Добивка/(загуба) која припаѓа на сопствениците на обични
акции
Пондериран просечен број на издадени обични акции
Основна добивка/(загуба) по акција (изразена во МКД по
акција)

25.

2020

2019

4.834
789.835

(9.898)
819.238

6.12

(12.08)

2020

2019

20.048
20.048

24.459
246
24.705

328.513
248
328.761
348.809

343.264
743
344.007
368.712

Обврски за кредити
Нетековни
Обезбедени кредити од банки
Обврски по финансиски лизинг
Тековни
Обезбедени кредити од банки
Тековен дел од обврски по финансиски лизинг
Вкупно обврски за кредити
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25.

Обврски за кредити (продолжение)
Услови и амортизационен план за исплата на кредитите
31 декември
2020
Во илјади денари

Валута

Кредити од банки
МКД
Кредити од банки
МКД
Кредити од банки
МКД
Кредити од банки
Кредити од банки

Реф кам стапка +2.02
п..п
Реф кам стапка +2.02
п..п
Реф кам стапка +2.15
п..п

ЕУР
ЕУР

6,4%

МКД
ЕУР

МКД
Кредити од банки
МКД
Кредити од банки
МКД
Кредити од банки
Обврски по
финансиски лизинг
Вкупно

Номинална каматна
Година до
стапка достасување

Референтна каматна
стапка +2.60 п.п
EUBOR +4 п.п
Референтна кам
стапка +2 п.п(но не
пониска од 4%)
Референтна кам
стапка +2.60 п.п
6 месечен EUBOR
+3.80%, (но не
пониска од 3.80%)
6 месечен EUBOR
+3.20%

Кредити од банки

31 декември
2019

2021

185.020

24.000

2025

1.000

2020

-

38.500

2020
2019

-

20.350
81.981

2020

-

172.995

2020

-

272

2021

138.000

-

2025

24.541

29.625

2021

248
348.809

989
368.712

Обезбедување
Обврските за кредити во износ од МКД 348.561 илјади (2019: МКД 367.723 илјади) се обезбедени
со хипотеки над недвижностите, постројките и опремата со нето сегашна вредност од МКД
568.008 илјади (2019: МКД 598.839 илјади) (види белешка 14), вложувања во недвижности со
сметководствена вредност од МКД 5.697 илјади (2019: МКД 6.035 илјади) (види белешка 16),
како и залихи дадени како залог во износ од МКД 36.371 илјади (2019: МКД 34.204 илјади) (види
белешка 20).
На 31 декември 2020 година, Друштвото има гаранции издадени од неколку локални банки во
вкупна вредност од МКД 8.736 илјади (2019: МКД 8.802 илјади). Гаранциите ги вклучуваат:

•
•

Гаранција бр. 75125315 за Пром Гас ДООЕЛ Скопје во Прокредит Банка АД Скопје (МКД
8.600 илјади).
Гаранција бр. 270031.2 за Министерство за одбрана на Република Северна Македонија во
Комерцијална Банка АД Скопје (МКД 136 илјади)
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26.

Користи за вработените
Обврски за дефинирани користи
Во илјади денари

2020

2019

Сегашна вредност на обврските
Вкупно

5.812
5.812

5.738
5.738

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото
плаќа отрпемнина согласно Колективниот договор. Нето обврската на Друштвото за плаќање на
отпремнина при пензионирање на своите вработени се базира на пресметка од страна на
квалификуван независен актуар.
Следните табели ги анализираат сегашните вредности на обврските за дефинирани користи,
трошоци кои се признаени во добивката или загубата, актуарски претпоставки и други
информации.
Движење на сегашната вредност на обврските за дефинирани користи
Во илјади денари
Обврски за дефинирани користи на 1 јануари
Трошоци за тековни услуги
Трошоци за камати
Актуарска загуба
Исплатени користи
Обврски за дефинирани користи на 31 декември

2020

2019

5.738
393
115
817
(1.251)
5.812

5.519
314
88
387
(570)
5.738

2020

2019

393
115
508

314
88
402

Трошоци кои се признаени во добивката или загубата
Во илјади денари
Трошоци за тековни услуги
Трошоци за камати
Актуарски претпоставки
Ова се главните актуарски претпоставки на датумот на известување (изразени како пондериран
просек).
Во илјади денари

2020

2019

Дисконтна стапка на 31 декември
Идно зголемување на платите

3%
2,7%

2%
2,7%

Претпоставките кои се однесуваат на морталитетот во иднина се засновани на објавените
статистички податоци и табелите за морталитет. Пресметката на обврската за дефинирани
користи е сензитивна на претпоставките за морталитет. Понатака, претпоставки како што се:
години на пензионирање (64 години за мажи и 62 за жени); стапка на пораст на нето платата во
Друштвото (се очекува годишен пораст од 2.7% на просечната нето плата на Друштвото); стапка
на пораст на нето платата во Република Северна Македонија (се очекува годишен пораст од 2.7%
на просечната нето плата во Република Северна Македонија); претпоставки за продолжување на
вработување (пресметките се направени за тековниот број на вработени, не вклучувајќи ги идните
вработени), се употребени во актуарската пресметка.
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27.

Обврски кон добавувачи и други обврски
Во илјади денари

2020

2019

Обврски кон добавувачи
Обврски за примени аванси
Обврски за плати
Обврски за даноци и придонеси за плати
Останато

90.855
5.647
8.488
4.046
9.027
118.063

104.984
4.400
9.171
4.412
11.060
134.027

Финансиски обврски
Не-финансиски обврски

108.370
9.693
118.063

125.215
8.812
134.027

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврските кон
добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 28.
28.

Финансиски инструменти

(а)

Кредитен ризик

(i)

Изложеност на кредитен ризик
Неотпишаната вредност на финансиските средства ја претставува максималната изложеност на
кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на извештајот на
финансиска состојба е:
Белешка
Неотпишана вредност
Во илјади денари
2020
2019
Останати долгорочни побарувања
74
74
Побарувања од купувачи и други побарувања
21
121.677
128.822
Дадени депозити
18
28
32.016
Парични средства и паричен еквивалент
22
33.963
7.565
155.742
168.477
Максималната изложеност на кредитен ризик за побарувањата од купувачи и побарувањата од
неповрзанистрани, по географски региони на денот на извештајот на финансиска состојба е:
Неотпишана вредност
2020
2019

Во илјади денари
Домашен пазар
Останати европски земји
(ii)

120.212
60
120.272

125.324
1.811
127.135

Исправка на побарувања
Во илјади денари
Недостасани
Достасани од 0-1 месец
Достасани од 1-3 месеци
Достасани од 3-6 месеци
Достасани од 6-12 месеци
Достасани над една година

2020
2020
Бруто Исправка
82.809
28.737
4.348
2.364
1.755
118.439
(118.180)
238.452
(118.180)

2019
Бруто
89.839
27.495
5.639
3.559
445
111.864
238.841

2019
Исправка
(111.706)
(111.706)
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28.

Финансиски инструменти (продолжение)

(а)

Кредитен ризик (продолжение)

(ii)

Исправка на побарувања (продолжение)
Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање на
исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога Друштвото
смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се отпишуваат. Во 2019 и 2020
година Друштвото има примено депозити и банкарски гаранции од одредени клиенти, кои служат
како обезбедување на побарувањата.
Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината
е како што следи:
Во илјади денари
Состојба на 1 јануари
Признаена исправка во текот на годината (Белешка 9)
Наплатени претходно отпишани побарувања (Белешка 9)
Состојба на 31 декември

(б)

2020

2019

111.706
6.643
(169)
118.180

107.905
4.176
(375)
111.706

Ризик на ликвидност
Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски:
31 декември 2020

Во илјади денари
Недеривативни
финансиски обврски
Обврски за кредити од
банки
Обврски по финансиски
лизинг
Обврски кон добавувачи
и други обврски

Сметко
водствена
вредност

Договорени
парични
одливи

Над
5
2-5 годи
години
ни

6 месеци
или
помалку 6-12 месеци

1-2
години

(5.955) (17.204)

348.561

(362.456)

(308.842)

(30.455)

248

(248)

(248)

-

108.370
457.179

(108.370)
(471.074)

(108.370)
(417.460)

(30.455)

-

-

-

-

(5.955) (17.204)

-

31 декември 2019
Во илјади денари

Сметководствена
вредност

Договорени
парични
одливи

367.723

(376.009)

989

(989)

125.215
493.927

(125.215)
(502.213)

6 месеци
или
помалку

6-12
месеци

1-2
2-5
Над 5
години Години години

Недеривативни
финансиски обврски
Обезбедени кредити од
банки
Обврски по финансики
лизинг
Обврски кон добавувачи
и други обврски

(267.423) (82.339)
(565)

(424)

(125.215)
(393.203) (82.763)

(6.055) (18.173)
-

(2.019)

-

-

(6.055) (18.173)

(2.019)
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28.

Финансиски инструменти (продолжение)

(в)

Валутен ризик

(i)

Изложеност на валутен ризик
Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:
МКД

ЕУР

УСД

МКД

31 декември 2020
Побарувања од купувачи и други
побарувања
Дадени депозити
Парични средства и паричен
еквивалент
Обезбедени кредити од банки
Обврски по финансиски лизинг
Обврски кон добавувачи и други
обврски
Вкупна изложеност на денот на
известување

121.617
28

60
-

30.479
(324.020)
(91.117)

(263.013)

ЕУР

УСД

31 декември 2019

-

127.011
32.016

1.811
-

-

3.484
(24.541)
(246)

6.819
746
- (256.118) (111.605)
(989)

=

(17.253)

- (84.082)

(41.133)

-

(38.496)

- (174.354) (151.170)

-

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:
Просечен курс
2020
2019
ЕУР 1
УСД 1
(ii)

61.50
54.74

61.48
55.45

Курс на денот на извештајот
на финансиска состојба
2020
2019
61.69
50.24

61.50
54.95

Анализа на сензитивност
1% зајакнување на денарот во однос на следните валути на 31 декември би ја
зголемило/(намалило) добивката или загубата за годината за износите прикажани подолу. Оваа
анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат
непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2019 година.
Ефект во илјади денари

Добивка или
(загуба )

31 декември 2020
ЕУР

385

31 декември 2019
ЕУР

1.512

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но
спротивен ефект на погоре наведените валути за износите наведени погоре, во услови кога сите
други варијабли остануваат непроменети.
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28.

Финансиски инструменти (продолжение)

(г)

Ризик на каматна стапка

(i)

Профил
На денот на извештајот на финансиска состојба профилот на ризикот на каматна стапка на
каматоносните финансиски инструменти на Друштвото е:
Во илјади денари

Инструменти со фиксна каматна стапка
Финансиски средства
Финансиски обврски
Инструменти со варијабилна каматна стапка
Финансиски обврски

(ii)

Неотпишана вредност
2020

2019

33.963
(248)
(33.715)

39.581
(989)
(38.592)

(348.561)
(348.561)

(368,712)
(367.723)
(367.723)

Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна каматна
стапка
Друштвото не поседува финансиски средства и обврски со фиксна каматна стапка кои се
искажуваат по објективна вредност низ извештајот за сеопфатна добивка. Следствено, промена
во каматните стапки на денот на извештајот на финансиска состојба нема да има влијание на
добивката или загубата.
Анализа на сензитивноста на објективната вредност за инструменти со варијабилна
каматна стапка
Промена од 100 базични поени на каматната стапка на 31 декември би го зголемило/(намалило)
капиталот и добивката за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека
сите други варијабили, особено девизните курсеви, остануваат непроменети. Анализата е
подготвена на ист начин и за 2019 година.
Ефекти во илјада денари

Добивка/(загуба)
100 базични поени
100 базични поени
зголемување
намалување

31 декември 2020
Инструменти со варијабилна каматна стапка
Сензитивност на паричниот тек

(3.485)
(3.485)

3.485
3.485

31 декември 2019
Инструменти со варијабилна каматна стапка
Сензитивност на паричниот тек

(3.677)
(3.677)

3.677
3.677
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28.

Финансиски инструменти (продолжение)

(д)

Објективна вредност

(i)

Објективна вредност наспроти сегашна вредност
Објективната вредност на финансиските средства и обврски, заедно со нивните сегашни
вредности прикажани во извештајот на финансиска состојба се следни:

Во илјади денари
Финансиски средства
расположливи за продажба
Обезбедени кредити од банки
Обврски по финансиски лизинг

Белешка

17

2020
Сегашна Објективна
вредност
вредност

2019
Сегашна Објективна
вредност
вредност

2.290
(348.561)
(248)
(346.519)

2.337
(367.723)
(989)
(366.375)

2.290
(348.561)
(248)
(346.519)

2.337
(367.435)
(989)
(366.087)

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4.
29.

Оперативен наем

(а)

Наем како наемодавател
Друштвото ги дава под оперативен наем своите вложувања во недвижности и возила (види
белешка 16).

(i)

Идни минимални плаќања за наеми
На 31 декември 2020 година, идните минимални плаќања за наеми по основ на нераскинливи
договори за наем се побаруват како што следи:
Во илјади денари
Помалку од една година

(ii)

2020

2019

444
444

420
420

Износи признаени во добивката или загубата
Во текот на 2020 година, приходи од наеми од вложувања во недвижности и оперативен наем на
возила во износ од МКД 2.786 илјади (2019: МКД 3.595 илјади) се вклучени во останати приходи
(види белешка 8).
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29.

Оперативен наем (продолжение)

(б)

Наем како наемопримател
Друштвото има земено под оперативен наем објекти и опрема (возила).

(i)

Износи признаени во добивката или загубата
Во текот на 2020 година, расходи по основ на оперативни наеми во износ од МКД 7.012 илјади
(2019: МКД 6.754 илјади) се вклучени во останати трошоци (види белешка 11).

30.

Потенцијални обврски
Судски спорови
Друштвото има неколку активни судски спорови. Вкупниот износ на судските спорови во кои
Друштвото е тужена страна изнесува МКД 52.209 илјади (2019: МКД 12.021 илјади). Врз основа
на правен совет, раководството смета дека крајниот исход од овие судски спорови нема да има
материјално влијае врз резултатите на Друштвото.

31.

Залихи за трети лица
Друштвото чува во свои силоси пченица во количина од 1.849.729 кг во име не трети лица. Во
текот на годината која завршува на 31 декември 2020 износ од МКД 444 илјади е признаен како
приход од чување на залиха на трети лица (2019: МКД 451 илјади) (види белешка 8).

32.

Поврзани страни
Матичното претпријатие на Друштвото е Елбиско С.А, инкорпорирано во Република Грција, кое
поседува 55.47% од вкупниот број акции на Друштвото, а преостанатиот дел им припаѓа на разни
акционери. Основно матично претпријатие на Групата е Лекерен Холдинг Лтд.
Следните трансакции се спроведени со поврзаните страни:

(i)

Продажба на стоки, услуги и постојани средства

Елбиско С.А Р.Грција

(ii)

2019

18.666
18.666

20.885
20.885

2020

2019

33.028
33.028

52.406
52.406

Набавка на стоки, услуги и постојани средства

Елбиско С.А Р.Грција

(iii)

2020

Надомести на клучниот менаџерски персонал
Клучниот менаџмент ги вклучува членовите на Управниот и Надзорниот одбор. Надоместокот
што треба да се плати или е платен е претставен подолу:
2020
2019
Плати и останати краткорочни користи

13.148
13.148

13.758
13.758
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Белешки кон финансиските извештаи
32.

Поврзани страни (продолжува)

(iv)

Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на стоки, услуги

Побарувања од поврзани страни
Елбиско С.А Р.Грција
Обврски спрема поврзани страни
Елбиско С.А Р.Грција

33.

2020

2019

-

1.415
1.415

3.294
3.294

8.091
8.091

Последователни настани

Во Декември 2020 година одобрен е кредит од Комерцијална банка на износ од 30.000
илјади денари. До 31.12.2020 искористени се средства во износ од 1.000 илјади денари.
Во 2021 година до денот на одобрување на овие финансиски извештаи искористени се
средства во износ од 13.888 илјади денари.
Банките ја продолжија поддршката на Друштвото во 2021 година преку одобрување на
краткорочни кредити во вкупен износ од МКД 130.000 илјади од постоечките рамки на
31 декември 2020 година.
Освен погоре обелоденето, не постојат материјално значајни настани што се случоле
после датумот на известување, а кои би требало да се обелоденат во финансиките
извештаи на Друштвото.
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1.Економско и деловно опкружување
Годината 2020 беше обележана со светската пандемија предизвикана од COVID 19,
која што донесе нови предизвици во сите аспекти од животот. Пандемијата беше
прогласена во Март 2020 од страна на СЗО по што следеа низа мерки низ целиот свет
како ограничување на движењето во рамки на земјите и затварање на границите,
што доведе до отежнување на редовните економски текови. Жито Лукс мораше да се
прилагоди на новонастанатите услови во сите подрачја на работа.
По благиот раст на БДП во првиот квартал од 0,9%, во вториот квартал доаѓа до
очекувано позначително забавување на економијата и пад од 14,9%. Во втората
половина од 2020 следеше закрепнување, и намалување на падот кој се движеше од
-3,3% во третиот квартал и -0,7% во четвртиот квартал. За ваквите остварувања
придонесе привременото стабилизирање на состојбата со пандемијата, како во
глобални рамки, така и во домашната економија и постепеното олабавување на
мерките за спречување на нејзиното ширење, како и преземените монетарни и
фискални мерки. Гледајки на годишно ниво, БДП за 2020 година забележа пад од
4,5%.
Вкупното индустриско производство бележи пад од 9,5%, додека преработувачката
индустрија се намали за 9,9%. Производството на прехрамбени производи како дел
од преработувачката индустрија бележи пад од 4,5%. Исто така намалување во однос
на претходната година бележи и трговијата со храна, пијалоци и тутун и тоа
номинално за -4,4%, додека реално за -7,7%.1
За целата 2020 година, годишната стапка на инфлација е согласно со очекувањата и
изнесува 1,2%, главно предизвикана од растот на цените на прехранбената
компонента, а во помал дел и од позитивниот придонес на базичната инфлација,
додека енергетската компонента имаше негативен придонес.2
Бруто платата во просек бележи номинален пораст од 8,3% (2019: 5,1%), додека
реалниот пораст изнесува 7,0% (2019: 4,3%). Нето плата бележи номинален пораст
во просек од 7,8% (2019: 3,9%), додека реалниот пораст изнесува 6,5% (2019: 3,1%).
Овој раст во еден дел се должи на зголемувањето на нивото на минималната нетоплата, зголемувањето на платите во јавниот сектор, како и ефектот од мерката за
субвенционирање на придонесите поради зголемување на плата. Минималната плата
бележи едно зголемување во годината и изнесува 14,934 ден (претходно 14,500 ден).
Истата важи од Јули 2020 до Март 2021 година. Во 2020 продолжи да се применува
Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално
осигурување поради зголемување на плата, при што субвенционирањето на
придонеси се одобрува доколку зголемувањето на нето-платата е во износ од најмалку
600 до најмногу 6000 денари месечно по осигуреник.
Стапката на невработеност во 2020 го продолжува трендот на намалување од
претходните години и изнесува 16,4%, што претставува историско најниско ниво
1
2

Државен завод за статистика https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=31
НБРМ http://nbrm.mk/content/Kvartalen_izvestaj_fevruari_2021.pdf
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(2019: 17,3%). Намалување на невработеноста се предвидува и за наредната 2021
година (15,8). 3
Во 2020 година Народната банка продолжи со олабавување на монетарната политика,
при што во јануари ја намали основната каматна стапка од 2,25% на 2,00%. Со цел
ублажување на потенцијалните неповолни ефекти врз економијата, предизвикани од
појавата на новата вирусна инфекција, во март 2020 каматната стапка на
благајничките записи беше намалена на 1,75%, додека во мај беше дополнително
намалена за 0,25%. Притоа каматната стапка се сведе на 1,5% што претставува
историски најниско ниво и до крајот на годината остана непроменета.4
Банкарскиот систем на Република С. Македонија во извештајниот период ги задржа
стабилноста и сигурноста што се одрази и врз пораст на депозитната база и
кредитната активност во однос на 2019 година. Вкупните депозити бележат
зголемување од 5,9%, а вкупните кредити бележат раст од 4,7% на годишно ниво.
Банките во март, 2020 година пристапија кон масовно реструктурирање на кредитите
на населението и корпоративниот сектор, преку обезбедување грејс-период и промена
на условите на финансирање. Со тоа се создадоа услови за привремено олеснување
на кредитниот товар на кредитокорисниците во претстојните месеци заради полесно
надминување на оваа кризна епизода.
Кредитната агенција Fitch Ratings го потврди кредитниот рејтинг на земјата во Мај и
Ноември BB+, но со негативен изглед заради глобалната пандемија. Во извештајот,
се наведува дека банкарскиот систем има здрави основи и висока ликвидност.
Системот е во добра кондиција и е подготвен за апсорбирање на кредитните загуби
кои се очекувани во текот на кризата, но истовремено очекуваат оваа година да има
и благ пораст на вкупните кредити. Кредитниот рејтинг е потврден и од кредитната
агенција Standard & Poor’s, како резултат на стабилниот банкарски систем,
стабилноста на домашната валута, пристапот на земјата до меѓународните пазари на
капитал и можноста за стабилизирање на нивото на долгот.
Во последниот извештај од Ноември 2020, ММФ оценува дека макроекономската и
финансиска стабилност во земјата е задржана благодарение на вештото управување
со политиките како и глобално прилагодливите финансиски услови. Навремените
активности превземени од Владата и НБРСМ одиграа значајна улога во ублажувањето
на економскиот и социјален удар од пандемијата.5
Справувањето со здравствената криза останува врвен приоритет кој е од суштествено
значење за зачувување на економијата и јавните финансии. На краток рок,
фискалната политика треба да продолжи да помага во заживување на растот,
зачувување на работните места и заштита на ранливите категории.

3

Министерство за финансии – Основни индикатори
http://www.nbrm.mk/content/Hronologija_na_promenite_vo_postavenosta_na_monetarnite_instrumenti
_na_NB_1-13_9-20.pdf
5
IMF https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/19/pr20347-north-macedonia-imf-staff-concludesvirtual-visit
4
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2.Остварени финансиски резултати
Во периодот јануари-декември 2020 година, Компанијата ја претвори загубата од
редовно работење од 2019 во добивка, која после одданочување изнесува 4,834
илјади денари. Добивката пред одданочување за 2020 година изнесува 7,593 илјади
денари што претставува зголемување за 15,991 илјади денари споредбено со истиот
период лани. Добивката од редовното работење изнесува 23,992 илјади денари и е
зголемена за 124,6% или 13,310 илјади денари споредено со 2019 година. Бруто
профитната маржа е подобрена за 0,3 процентни поени.
Вкупните приходи од продажба во 2020 година изнесуваат 1,090,139 илјади денари.
Споредбено со истиот период минатата година има намалување на приходите од
продажба на домашен пазар за 1%, додека приходите од продажба на странски пазар
бележат зголемување за 6%.
Останатите приходи од дејноста изнесуваат 11,673 илјади денари и се пониски
споредбено со минатата година за 48,5%, како резултат на капиталната добивка од
продажба на основни средства во 2019 година и други еднократни ефекти.
Трошоците на произведени производи се намалени за 2% во однос на споредбениот
период минатата година и покрај зголемените трошоци за вработените во
производство (+5% во однос на истиот период минатата година) и дополнителните
трошоци предизвикани од кризата со Корона вирусот. Главниот фокус на менаџментот
беше рационализација на трошоците, што доведе до намалување на оперативните
трошоци за 5%, кадешто административните трошоци се намалени за 14%, додека
трошоците на продажба и дистрибуција се намалени за 2%. Останатите расходи се
пониски за 36%, како резултат на пониското вредносно усогласување признаено во
2020 година.
Компанијата оваа година има пониска кредитна изложеност споредбено со минатата
година и успеа да ги намали расходите од финансирање за 16% или 3,1 милиони
денари.
Вкупната сеопфатна добивка за годината изнесува 4,365 илјади денари и претставува
зголемување за 16,206 илјади денари во споредба со 2019 година.
Подолу се презентирани Извештајот за добивка и загуба и останата сеопфатна
добивка и Извештајот за паричниот тек:
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Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка

Во илјади денари

2020

2019

Реализација
Трошоци од реализација
Бруто добивка

1.090.139
(773.898)
316.241

1.103.506
(786.639)
316.867

Останати приходи од дејноста
Трошоци за дистрибуција и продажба
Административни расходи
Останати расходи
Добивка од редовно работење

11.673
(226.988)
(58.080)
(18.854)
23.992

22.677
(232.005)
(67.595)
(29.262)
10.682

55
(16.454)
(16.399)

509
(19.589)
(19.080)

7.593

(8.398)

(2.759)
4.834

(1.500)
(9.898)

-

(1.515)

(422)

(166)

(422)

(152)
(3.472)
(2.275)

Приходи од финансирање
Расходи од финансирање
Нето расходи од финансирање
Добивка/(Загуба) пред оданочување
Данок на добивка
Добивка/(Загуба) за годината
Останата сеопфатна добивка
Ставки кои нема да бидат
рекласификувани преку добивка или
загуба:
Ревалоризација на земјиште
Актуарска загуба од планови за дефинирани
користи
Промена во објективната вредност на
средства расположливи за продажба
Признаени одложени даночни обврски
Друго
Ставки кои се или може да се
рекласификуваат последователно во
добивката или загубата
Промена во објективната вредност на
средства расположливи за продажба
Останата сеопфатна добивка за
годината, нето од данок на добивка
Вкупна сеопфатна загуба за годината

(47)

332

(469)
4.365

(1.943)
(11.841)

Основна и разводенета заработка по акција
(во денари)

6.12

(12.08)
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Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

2020

2019

1.012.606

1.026.079

(939.096)
73.510

(1.013.048)
13.031

(492)
(14.606)

(2.627)
(18.217)

58.412

(7.813)

1.663

24.856

(35.062)

(23.272)

(33.399)

(1.584)

520.000
20.902
(539.545)
0

504.009
(499.803)
(12.694)

(1.357)

(8.488)

26.370

(14.717)

7.593

22.310

33.963

7.593

Парични приливи од оперативни
активности
Парични приливи од купувачи
Парични средства исплатени на добавувачи и
вработени
Парични средства генерирани од работењето

Платен данок на добивка
Платена камата
Нето парични средства од оперативни
активности
Парични текови од инвестициони
активности
Приливи од продажба на недвижности,
постројки и опрема, вложувања во
недвижности и нетековни средства чувани
за продажба
Набавка на недвижности, постројки и опрема
и нематеријални средства
Нето парични средства користени во
инвестициони активности
Парични текови од финансиски
активности
Приливи од кредити
Пренос од депозити
Отплата на кредити
Откуп/продажба на сопствени акции
Нето парични средства користени во
финансиски активности
Нето промена во парични средства и парични
еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на
почеток на годината
Парични средства и парични еквиваленти на
крајот на годината
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3.Инвестиции и Позајмици од банки
I.

Инвестиции

Инвестициите во 2020 година изнесуваат 36.843 илјади денари и беа главно насочени
кон зголемување на производните капацитети и надградба на ИТ софтверот.
Поделбата на инвестициите по групи на средства е следната:
(износите се во ‘000 MКД)
Нематеријални средства

Згради

1.769

585

Опрема

34.489

Вкупни инвестиции

36.843

И покрај ситуацијата со пандемијата, Компанијата успеа целосно да ја имплементира
најголемата и најзначајната инвестиција во последните 10 години - технички систем
за целосна дигитализација и автоматизација на дистрибуција на брашно во
фабриката за леб. Ова ќе овозможи безбедно и одржливо продолжување на
деловните активности на компанијата што би значело зголемена ефикасност и
флексибилност во производството на различните видови леб.

II. Позајмици од банки
Позајмиците од банки на 31.12.2020 бележат намалување во износ од 19 милиони
денари во однос на споредбениот период од минатата година, додека каматните
стапки по кои се одобрени позајмиците од деловните банки во 2020 се движат од
3,20% до 3,80% (2019:3,20% до 4,68%). Позајмиците од банки во износ од 348,561
илјади денари (2019:367,723 илјади денари) се обезбедени со хипотеки врз
недвижности (вклучувајќи ги и вложувањата во недвижности), постојки и опрема, како
и заложени залихи.
Салдата на обврските по кредити од 31.12.2020 презентирани по банки се:
Износите се во ‘000 Денари

Комерцијална Банка
Стопанска Банка
Прокредит Банка
Вкупно

31.12.2020
186,020
138,000
24,541
348,561
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На датумот на Извештајот за финансиската состојба, анализата на доспеаноста на
позајмиците на Друштвото врз основа на договорните рокови на отплата е следната:
Износите се во 000 Денари

До 12 месеци
Помеѓу 1 и 2 години
Над 2 години
Вкупно

2020
336,949
5,040
6,572
348,561

2019
343,139
5,040
19,544
24,988
367,723
362,776

4.Управување со финансиски ризици
Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски
инструменти:
•
•
•

Кредитен ризик
Ризик на ликвидност
Пазарен ризик

Овој дел од извештајот дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од
погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за
мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото.
Управниот одбор е одговорен за воспоставување и примена на рамката за управување
со ризици.
Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа
на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на
ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.
(а)

Кредитен ризик
Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку
купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат
договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои
Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки, т.е.
депозитите во банки, паричните средства и паричниот еквивалент.

(i)

Побарувања од купувачи и други побарувања
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните
карактеристики на секој купувач.
Раководството има воспоставено кредитна политика според која кредитната
способност на секој нов купувач се анализира индивидуално, а потоа се нудат условите
на плаќање. Секторот за продажба ја спроведува кредитната политика на Друштвото
и ја следи изложеноста на кредитен ризик на секој купувач. Друштвото бара банкарски
8

Жито Лукс АД Скопје – Годишен Извештај 2020

гаранции од големите купувачи. За дел од купувачите Друштвото бара авансно
плаќање пред испорака на нарачаната стока.
Друштвото признава исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања која
претставува најдобра проценка за настанати загуби во однос на побарувањата од
купувачи и други побарувања. Исправка на вредност се утврдува кога постои
објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати
побарувањата согласно оригиналната достасаност на побарувањата. Објективен доказ
за финансиски потешкотии на должникот претставуваат добиени информации дека
должникот ќе се соочи со банкрот, или финансиска реорганизација, доцнења во
плаќањето итн. Загубите поради обезвреднување се прикажани во добивката или
загубата како останати расходи.

(ii)

Парични средства и парични еквиваленти
Друштвото ја лимитира својата кредитна изложеност со инвестирање на паричните
средства во реномирани банки.

(б)

Ризик на ликвидност
Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни
своите финансиски обврски во периодот во кој достасуваат.
На 31 декември 2020 тековните обврски на Друштвото ги надминуват тековните
средства за МКД 136,258 илјади. Кредитите се користат за финансирање на обртниот
капитал по револвинг модел. Технички тие се сметаат како краткорочни, но
континуираното обновување индицира долгорочна структура.
Пристапот на Друштвото при управување со ликвидноста е да се осигура колку што е
тоа можно, секогаш да има доволно пари за да ги исплати достасаните обврски.
Раководството на Друштвото има подготвено пет годишен бизнис план, кој го покрива
периодот 2021-2025.

(в)

(i)

Пазарен ризик
Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените
девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или
вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето
пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Друштвото
прифатливи параметри, а од друга страна да го оптимизира повратот.

во
на
со
во

Валутен ризик
Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити
кои се деноминирани во валута, различна од МКД. Девизните средства со кои што
работи Друштвото се ЕУР и УСД.
Најголем дел од трансакциите со странство се во ЕУР. Трендот на ЕУР во текот на
годината е релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд ќе продолжи и
во иднина.

(ii)

Ризик на каматна стапка
Друштвото поседува финансиски обврски со варијабилна каматна стапка кои се
состојат од кредити.
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Друштвото поседува финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат
од парични средства и парични еквиваленти депозити. Бидејќи овие финансиски
средства се со пазарни стапки кои се ниски, евентуалните промени во каматните
стапки не би требало да имаат значителен ефект на финансискиот резултат
(г)

Управување со капиталот
Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на
Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го
продолжи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи приносот
на капиталот, што Друштвото го дефинира како однос помеѓу нето добивката од
редовното работење и вкупниот капитал.
Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со
капиталот.
Друштвото не е изложено на надворешни барања за висината на капиталот.

5.Маркетинг и промотивни активности
Како компанија секогаш се трудиме да ги следиме трендовите, да ги пресретнеме и
надминеме очекувањата на потрошувачите. Како одговор на најновите трендови, на
самиот почеток од годината, во февруари Жито Лукс го прошири своето портфолио
со нова категорија на производи, Тортиљи. Тортиљите доаѓаат во два вкусови:
Пченична тортиља и Тортиља со микс од зрна. Со цел да останеме во тек со новите
трендови на подготвка на храна и вкусни оброци ги воведовме на пазар овие два
нови вкусни производи кои се одлични за подготовка на брзи и лесни оброци.
Лансиравме и екстензија на лебовите на парчиња Овесен леб без палмина маст,
без додадени шеќери и секако, без конзерванси како и останатите лебови во
нашето портфолио. Пченично интегралниот леб со овес се лансираше во јули 2020
година. Неговото воведување на пазар беше поддржано со телевизиска кампања,
кампања на социјалните медиуми и бренидрани материјали за малопродажните
објекти.
Го претставивме на пазарот и новиот производ Брашно за пица. Станува збор за
првото брашно од овој вид на македонскиот пазар од домашен производител. Пицабрашното е создадено со помош на обемното знаење и искуство и претставува
висококвалитетен производ. Брашното поседува специфични карактеристики како
мекост, лесно се замесува, одлично се растегнува без кинење, а пицата и печивата
направени со него имаат уникатен и препознатлив вкус. Идеално е за подготовка на
домашна пица и производи од ферментирано тесто: фокача, фурнарини и слични
печива. Со ова брашно секоја пица е ремек-дело.
За потрошувачите често организираме промотивни активности и продажни промоции
како награда за нивната лојалност. Дел од промотивните активности беше и
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Програмата за лојалност со маркетите Жито, насловена како Дар во пар! Во текот на
месец јули на 70 најлојални купувачи им подаривме 70 различни подароци.
Потрошувачите кои за времетраењето на програмата остварија највисока куповна
вредност на кои било производи од асортиманот на Жито Лукс, со приложување на
картичката Жито клуб, добија вредни награди составени од сет тенџериња Братство
и Супер леб, тави Братство и брашно и безжични слушалки и колачи Just2Good.
Во септември организирана беше продажна промоција под назив Жито Лукс
математика. Потрошувачите можеа да ги купат своите омилени лебови на парчиња
по промотивна цена како дел од кампањата за враќање назад во училиште.
Категоријата тост лебови на парчиња бележи континуиран раст последните неколку
години. Откако се воведоа на пазар XL екстензиите оваа категорија дополнително го
зголеми својот позитивен тренд. Најпрво во поголема XL грамажа (500 гр) на пазар
беа воведени двата најдобро продавани вкусови Пченичен бел и ’Ржан леб на
парчиња. Ноември 2020 на овие два вкусови им се придружи и XL екстензијата на
Бриош лебот со путер. Ова лансирање беше поддржано со ТВ кампања и кампања
на социјалните медиуми како и брендирани материјали за малопродажните објекти.
На телевизиските канали беше емитувана кратко анимирано видео кое го претстави
новитеот. Исто така на социјалните мрежи беа пласирани платени постови кои ја
пренесоа информацијата за новитетот со цел да се зголеми свесноста за истиот и да
се поттикне проба од страна на консументите. Дел од кампањата беа и учествата во
продажните летоци на нашите клиенти по промотивна цена. Во соработка со Тинекс
направивме онлајн промоција, каде нашите потрошувачи со купување на XL лебовите
имаа можност да добијат гратис брендирана кутија за сендвичи.
Жито Лукс е дел од секојдневието на луѓето, се трудиме да бидеме што е можно
поблиску до нив и да ги разбереме нивните секојдневни навики со цел да им
овозможиме подршка во ионака динамичното секојдневие. Минатата година во име на
празниците и празничниот дух на пазар воведовме сезонски производ за празничните
трпези. Станува збор за Кугловот кој ни доаѓа во две варијанит: Куглов (Panettone)
со парчиња чоколадо и портокал и Куглов (Panettone) со парчиња суво
грозје и портокал. Потрошувачите имаа можност да уживаат во 500 гр вистински и
автентичен вкус, кој потсеќа на домашно подготвен колач. Воведувањето на пазар
главно беше поддржано со платени постови на социјалните мрежи и учества во летоци
на нашите клиенти по промотивна цена.
Во месец ноември внесовме уште еден производ како дополнување на нашето богато
портфолио. Станува збор за лебот Рустика кој е дел од линијата Фурнаџиски лебови.
Враќањето на лебот Рустика меѓу нашите производи значи враќање на
препознатливиот мирис и вкус што го знаеме од детството. Овој леб е идеален додаток
на секој оброк и неизоставен дел од секоја семејна трпеза.
Како главен медиумски спонзор се приклучивме на серијалот „Што со брашното” и
снимивме 8 епизоди во кои покажавме како се подготвуваат интересни јадења со
нашите брашнa. Подготвивме переци, леб, пица, пиде, зимски тарт, ролнички со
цимет, леб со банана, бургер лепче. Серијалот се емитува на Канал 5 во времетраење
од два месеци, премиерно секој петок и реприза на истата епизода во недела. Првата
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епизода се емитуваше на 24 ноември. Покрај ТВ, имаме промоција на социјалните
медиуми и на каналот Youtube.
Крајот на 2020 го заблажија и новите лансирања во категоријата на бисквити. На
пазар беа воведени 7 нови производи под брендот Алатини, и тоа: Алатини
сендвич бисквити со ванила 230 гр, Алатини сендвич бисквити со портокал
230 гр, Алатини сендвич бисквити со јагода 230 гр, Алатини колачи со овес
и темно чоколадо 175 гр, Алатини со овес, темно чоколадо и какао 175 гр,
Алатини меки колачи со интегрално брашно и пралине 160 гр, Алатини меки
колачи со интегрално брашно, јогурт и портокал 160 гр.
Покрај линијата на бисквити збогатена беше и линијата Елит крекери со 3 нови
производи, и тоа: Елит крекери со спанаќ 105 гр, Елит крекери со домати
мини 50 гр, Елит крекери со спанаќ и фета сирење мини 50 гр. Новите 10
производи беа подржани преку брендирани материјали во малопродажните објекти.
Минатата година ја обележа и влезот на нов странски пазар со линијата лебови
на парчиња и Just2Good бисквитите. Средината на 2020 лебовите на парчиња и
бисквитите станаа дел од асортиманот на полица на пазарот во Косово. Влезот на
новиот пазар беше и сеуште се подржува со интензивна кампања на социајлните
мрежи. Со цел да се потврди присуството и да се развие продажбата беа креирани
посебни корпоративни страници на Жито Лукс, наменети за пазарот на Косово.
Потрошувашите имаат можност да се информираат за асортиманот и секој од
производите преку содржината на социјалните мрежи и преку директна комуникација
со производителот и дистрибутерот за тој пазар.

6.Корпоративна општествена одговорност
Општествената одговорност е дел од корпоративната култура на Жито Лукс, а
инвестирањето назад во заедницата во која работиме е дел од долгорочната заложба
на нашето работење. Помошта на организациите кои работат со маргинализирани
категории на луѓе и индивидуи и семејства кои се социјално загрозени како и
поддршката на младите преку вклучување во активностите на студентските
организации.
Во текот на 2020 година, која е впрочем тешка година погодена со глобалната
пандемија, потребата од помош на ранливите групи и граѓаните воопшто, беше
почувствувана ширум светот, во што ни нашата држава не беше исклучок. Затоа,
внимателно планиравме и спроведовме низа општествено одговорни активности кои
делуваа како директна помош на најранливите категории граѓани за време на
вонредната состојба во земјата. На почетокот на кризата, се обративме до Црвен
крст и им помогнавме на оние категории граѓани на кои им беа потребни основни
прехранбени производи. Еден месец подоцна, продолживме со донации на здруженија
кои им помагаат на социјално загрозените семејства, како и на институциите
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за деца без родители со цел полесно справување со пандемијата предизвикана од
КОВИД-19 снабдувајќи ги со основни производи. Беше донирано брашно во количина
од околу пет тони, како и 2000 други производи кои беа доставени до СОС Детското
село, скопските општини Бутел и Центар и до неколку други институции за
социјално загрозени семејства. Дониравме леб, брашно и колачиња на Институтот
по белодробни заболувања кај децата - Козле. Оваа донација беше и еден вид
благодарност кон медицинските работници кои се вистински херои за време на
пандемијата.
Им помогнавме и на членовите на One Can од Скопје, организација за помош на
самохрани родители. До крајот на летото, нашите вработени ги посетија Проект
Среќа и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно
насилство на кои им доделивме производи наменети за поддршка на активноститe.
Годината ја заокруживме заедно со Тинекс со хуманитарна акција наменета за
потребите на Институтот по белодробни заболувања кај децата – Козле, во Скопје. Во
периодот од 22.12. до 12.01.2021 година, за секој купен производ на Жито Лукс во кој
било од маркетите на Тинекс, дел од средствата ќе ги намениме за донација, односно
како помош за подобрување на условите на функционирање на Институт по
белодробни заболувања кај децата – Козле.

7.Истражување и развој на нови производи
Во текот на 2020 година, компанијата работеше на неколку проекти:
1. Категоријата на стандардни дневни производи е збогатена со уште два, од кои
едниот е веќе добро познатиот вкус- Рустика (кој одреден период не беше дел од
портфолиото) и Воденичар лебот;
2. Подобрување на квалитетот на постоечките производи и нивната профитабилност,
преку изнаоѓање и користење на нови, уште поквалитетни суровини;
3. Развој на нов вкус во катергоријата на пастеризирани тост лебови: Пченичен
интегрален леб со овесни снегулки, кој од оснататите се истакнува по тоа што не
содржи шеќери и палмина маст; како и
4. Асортиманот на XL тост лебовите, се збогатува со уште еден, веќе постоечки вкус
кој е особено популарен меѓу потрошувачите, а тоа е Бриош тост лебот.
Рустиката која е рачно направен леб, приготвен од пченично и ‘ржано брашно по
традиционален рецепт, со својата испукана кора и посип со брашно, на барање на
потрошувачите повторно е вратена на полиците во маркетите. Овој леб е уникатен и
неодоливо вкусен и како таков, одговара со секое јадење.
Со цел да се подобри профитабилноста а воедно и да се подобри квалитетот на
постоечките производи, постојано се работи ревизија и модификација на веќе
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Жито Лукс АД Скопје – Годишен Извештај 2020

постоечките рецептури. Компанијата ова го остварува со постојана потрага кон нови
и поквалитетни суровини.
Новитет во групата на пастеризирани тост лебови е новиот вкус- Пченичен интегрален
леб со овесни снегулки. Ова е идеален производ за сите оние кои внимаваат на
состојките што ги внесуваат во исхраната, и истиот можат да го комбинираат со секој
оброк.
Согласно потребите на пазарот, а и позитивното искуство со останатите XL вкусови
кои претходната година се развија, постоечкиот Бриош тост леб, исто така го создавме
и во нова, XL димензија.

8.Човечки ресурси
Со состојба на 31.12.2020 година, Друштвото брои 345 вработени, со следната
квалификациона структура:

Квалификациона структура
Магистер по науки
Високо образование (VII1)- седми степен
Вишо образование (VI) - шести степен
Средно образование (IV) - четврти степен
Средно образование во занимање(III) -трет
степен
occupations (II) - втор степен
Полу
квалификуван
Неквалификуван (I) - прв степен
Вкупно

31.12.2020

7
58
2
121
115
5
37
345

Вкупните трошоци за вработените за 2020 година изнесуваат 171,852 илјади денари
како што е прикажано во долната табела:
(износите се во ‘000 денари)

Нето плати и даноци
Придонеси
Надоместоци за престанок
на работен однос
Останато
Вкупно

2020

115,546
43,099
1,134
12,073
171,852

2019

113,566
43,264
5,575
10,913
173,318

Останатите трошоци на вработените претставуваат надоместоци за органите на
управување, надоместоци за годишен одмор, тренинзи, дневници за службен пат и сл.
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9.Корпоративно управување
Во деловната година на известување, Друштвото ги вршеше своите активности спреку
трите тела на управување: Собрание на акционери, Управен одбор и Надзорен одбор.
Акционерското собрание во текот на 2020 година, одржа една седница. Годишното
собрание на акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, се одржа на 22-ри Јуни 2020 година.
Поради постоењето на светската пандемија со вирусот Ковид-19 и прогласената
вондредна состојба во Република Северна Македонија, согласно препораките на
Владата на Република Северна Македонија за спречување на вирусот Ковид-19 и
Соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
од 16-03-2020 година за модификација на закажаните Собранија на акционери со
учество по пат на кореспонденција, седницата на Годишното Собрание на Акционери
на ЖИТО ЛУКС АД Скопје во 2020 година се одржа по пат на писмена коресподенција,
без физичко присуство на акционерите.
На седницата на Годишното собрание на акционери, акционерите гласаа за и ги
усвоија годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од страна на
овластено ревизорско друштво со Мислење и годишниот извештај за работењето на
Друштвото за деловната 2019 година, се донесе Одлука за покривање на загубата од
2019 година, Одлукa за назначување овластен ревизор за финансиските извештаи за
2020 година, Одлука за усвојување на годишниот извештај на Службата за внатрешна
ревизија за 2019 година, беа усвоени извештаите и сите предложени одлуки за
одобрување на работата на Управниот и Надзорниот одбор за 2019 година и се утврди
месечниот надоместок на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година, како и се
донесе Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.
Надзорниот одбор ги вршеше своите должности во согласност со Законот за трговски
друштва и Статутот на Друштвото.
Во текот на 2020 година, Надзорниот одбор одржа 7 седници. Во текот на 2020 година,
Надзорниот Одбор ги вршеше своите функции во следниот состав:
1. Г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчевска - Претседател (Адвокат, основач и управувачки
партнер на Адвокатска канцеларија Трпеноски);
2. Г-ѓа Ирини Патерас - Потпретседател - (Директор на Службата за Истражување и
Развој на ELBISCO SA);
3. Г-дин Ставрос Бозикас - член - (Советник за организациски промени во ELBISCO
SA);
4. Г-ѓа Роберта Теова – член - (Правник);
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5. Г-дин Мицхаил Фандридис – член – (Економист).
Управниот одбор работеше во согласност со Законот за трговски друштва, Статутот и
Општиот колективен договор, редовно одржуваше седници и ги презеде сите
потребни активности за обезбедување непречено работење на Друштвото.
Во текот на 2020 година Управниот одбор одржа 12 седници. Од почетокот на 2020
година, Управниот одбор работеше во следниот состав:
1 .Г-дин Николаос Воудоурис – Претседател на одборот (Генерален директор на Жито
Лукс АД Скопје/Извршен директор на ELBISCO SA);
2. Г-дин Николаос Калимерис – Потпретседател на одборот и Заменик Генерален
Директор на Жито Лукс АД Скопје;
3. Г-ѓа Кристине Ангела Папандреу – член на одборот (Главен финансов директор на
ELBISCO SA);
4. Г-дин – Константинос Фрагкис - член на одборот, одговорен за логистика,
дистрибуција и набавка во Жито Лукс АД Скопје;
5. Г-ѓа Катерина Давидовска - член на одборот, одговорна за прашања од областа на
правни работи во Жито Лукс АД Скопје;
6. Г-ѓа Лидија Трајковска-Ристовска –член на одборот,одговорна за прашања од
областа на маркетинг во Жито Лукс АД Скопје.
7. Г-дин Киро Ристески - член на одборот, одговорен на Секторот за производство во
Жито Лукс АД Скопје.
На седницата на Надзорниот одбор одржана на ден 22-ри Јануари 2020 година, на
местото на Г-ѓа Кристине Ангела Папандреу, за нов член на Управниот Одбор беше
именуван Г-дин Иоаннис Пападопоулос.
На седницата на Надзорниот одбор одржана на ден 21-ви Септемвери 2020 година, на
местото на Г-дин Константинос Фрагкис, за нов член на Управниот Одбор беше
именувана Г-ѓа Оливера Ѓуровска.
Со тоа, до крај на 2020 година Управниот Одбор работеше во следниот состав:
1 .Г-дин Николаос Воудоурис – Претседател на одборот (Генерален директор на Жито
Лукс АД Скопје/Извршен директор на ELBISCO SA);
2. Г-дин Николаос Калимерис – Потпретседател на одборот и Заменик Генерален
Директор на Жито Лукс АД Скопје;
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3. Г-дин Иоаннис Пападопоулос – член на одборот (Главен финансов директор на
ELBISCO SA);
4. Г-ѓа Катерина Давидовска - член на одборот, одговорна за прашања од областа на
правни работи во Жито Лукс АД Скопје;
5. Г-ѓа Лидија Трајковска-Ристовска –член на одборот,одговорна за прашања од
областа на маркетинг во Жито Лукс АД Скопје.
6. Г-ѓа Оливера Ѓуровска – член на одборот, одоговрна за финансии и контрола во
Жито Лукс АД Скопје;
7. Г-дин Киро Ристески - член на одборот, одговорен на Секторот за производство во
Жито Лукс АД Скопје.
Надоместоците на членовите на Управниот и Надзорниот одбор по основ на плати и
останати краткорочни бенефиции изнесуваа 13,888 илјади денари (2019: 13,758
илјади денари). Согласно со одлуката донесена од страна на Надзорниот одбор,
месечниот надоместок за членовите на Управниот одбор изнесува 12,000,00 Денари.
Според одлука донесена на Годишното собрание, месечниот надоместок за членовите
на Надзорниот одбор изнесува 300 евра месечно во денарска противвредност сметанo
по средниот курс на НБРSМ на денот на исплатата.
Во 2020 година Друштвото нема склучено договори кои согласно со Законот за
трговски друштва се сметаат како голема зделка.
Во 2020 година компанијата нема трансакции со поврзани страни од кои би можело
да произлезат конфликт на интереси.
Врз основа на член 384-а од Законот за трговските друштва, Управниот Одбор на
ЖИТО ЛУКС АД Скопје, изјавува дека ЖИТО ЛУКС АД Скопје применува Кодекс за
корпоративно управување, поставен на страната на Македонската берза за хартии од
вредност и на интернет страницата на Друштвото, односно Друштвото при своето
редовно работење во целост ги почитува и применува одредбите и принципите на
Кодексот, ги опфаќа правилата на надзор и раководење во Друштвото со цел да се
воспостават, одржуваат и унапредуваат правилата и стандардите за корпоративно
управување во Друштвото засновани на постојната важечка законска и подзаконска
регулатива, Статутот и интерните акти на Друштвото, со цел ефикасно и одговорно
управување со Друштвото и намалување на ризикот во работењето, како и
транспарентност на работењето на Друштвото.
Во текот на 2020 година нема отстапувања од пропишаните правила и принципи
утврдени со Кодексот за корпоративно управување.
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ЕМБС: 04059913
Целосно име: Друштво за производство на мелнички, пекарски и
слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО
ЛУКС АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба
Ознака
за
Опис
АОП

Бруто
Нето за тековна за
година
тековна
година

Исправка
на
вредноста Претходна
за
година
тековна
година

1

- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031)

668.125.158,00

673.719.337,00

2

- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008)

4.292.651,00

6.246.067,00

3

- - Издатоци за развој

3.318.786,00

4.022.088,00

4

- - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни
знаци и слични права

973.865,00

2.223.979,00

9

- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019)

661.468.496,00

665.062.513,00

10

- - Недвижности (011+012)

421.189.672,00

439.158.617,00

11

- - Земјиште

142.418.500,00

142.418.500,00

12

- - Градежни објекти

278.771.172,00

296.740.117,00

13

- - Постројки и опрема

224.119.128,00

207.592.553,00

14

- - Транспортни средства

1.411.721,00

2.357.670,00

15

- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
10.384.784,00
мебел

10.727.527,00

17

- - Аванси за набавка на материјални средства 3.055.168,00

4.668.666,00

18

- - Материјални средства во подготовка

774.842,00

19

- - Останати материјални средства

533.181,00

557.480,00

21

- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)

2.363.451,00

2.410.197,00

26

- - Вложувања во долгорочни хартии од
вредност (027+028+029)

2.289.600,00

2.336.346,00

28

- - Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба

2.289.600,00

2.336.346,00

30

- - Останати долгорочни финансиски средства 73.851,00

73.851,00

31

- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(032+033+034)

560,00

560,00

34

- - Останати долгорочни побарувања

560,00

560,00

36

- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059)

292.983.346,00

319.721.838,00

37

- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)

129.058.087,00

141.726.702,00

38

- - Залихи на суровини и материјали

66.096.888,00

69.042.863,00
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39

- - Залихи на резервни делови, ситен
инвентар, амбалажа и автогуми

33.703.100,00

36.559.872,00

40

- - Залихи на недовршени производи и
полупроизводи

1.729.521,00

1.551.909,00

41

- - Залихи на готови производи

18.334.720,00

24.311.037,00

42

- - Залихи на трговски стоки

9.193.858,00

10.261.021,00

45

- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)

129.884.576,00

138.311.841,00

46

- - Побарувања од поврзани друштва

47

- - Побарувања од купувачи

120.272.250,00

125.719.550,00

48

- - Побарувања за дадени аванси на
добавувачи

2.618.620,00

4.095.670,00

49

- - Побарувања од државата по основ на
даноци, придонеси, царина, акцизи и за
останати давачки кон државата (претплати)

5.637.411,00

5.468.563,00

50

- - Побарувања од вработените

170.843,00

267.227,00

51

- - Останати краткорочни побарувања

1.185.452,00

1.345.860,00

52

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА (053+056+057+058)

49.202,00

73.812,00

58

- - Останати краткорочни финансиски
средства

49.202,00

73.812,00

59

- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

33.991.481,00

39.609.483,00

60

- - Парични средства

33.991.481,00

39.609.483,00

62

- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ
(АВР)

2.416.515,00

1.835.226,00

63

- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062)

963.525.019,00

995.276.401,00

65

- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
475.679.712,00
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

473.144.734,00

66

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

1.596.335.063,00

1.596.335.063,00

68

- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

12.643.290,00

12.643.290,00

70

- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И
РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА
КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

561.260.088,00

556.989.252,00

71

- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)

151.167,00

151.167,00

72

- - Законски резерви

151.167,00

151.167,00

76

- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

1.674.256.866,00

1.657.789.869,00

77

- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 4.833.550,00

78

- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

81

- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

471.119.368,00

504.690.780,00

82

- - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА
РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)

5.811.812,00

5.737.156,00

83

- - Резервирања за пензии, отпремнини и
слични обврски кон вработените

5.811.812,00

5.737.156,00

1.414.971,00

9.897.589,00
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85

- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до
093)

20.048.400,00

24.704.872,00

90

- - Обврски по заеми и кредити

20.048.400,00

24.704.872,00

94

- - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

12.835.951,00

12.835.951,00

95

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108)

445.259.156,00

474.248.752,00

96

- - Обврски спрема поврзани друштва

3.294.163,00

8.091.232,00

97

- - Обврски спрема добавувачи

87.560.395,00

96.938.510,00

98

- - Обврски за аванси, депозити и кауции

5.647.003,00

4.400.397,00

99

- - Обврски за даноци и придонеси на плата и
4.046.356,00
на надомести на плати

4.411.941,00

100

- - Обврски кон вработените

8.495.283,00

9.178.697,00

101

- - Тековни даночни обврски

2.550.619,00

2.379.591,00

104

- - Обврски по заеми и кредити

328.760.935,00

343.264.166,00

106

- - Обврски по основ на учество во резултатот 4.887.402,00

4.887.402,00

108

- - Останати краткорочни обврски

17.000,00

696.816,00

109

- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА
ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ (ПВР)

3.889.988,00

4.604.936,00

111

- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА,
РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

963.525.019,00

995.276.401,00

Биланс на успех
Исправка
на
вредноста Претходна
за
година
тековна
година

Ознака
за
Опис
АОП

Бруто
Нето за тековна за
година
тековна
година

201

- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)

1.102.087.204,00

1.126.558.623,00

202

- - Приходи од продажба

1.093.961.004,00

1.109.626.919,00

203

- - Останати приходи

8.126.200,00

16.931.704,00

204

- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на почетокот на годината

25.862.947,00

18.061.680,00

205

- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на крајот на годината

20.064.240,00

25.862.947,00

207

- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
1.073.305.397,00
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

1.124.943.518,00

208

- - Трошоци за суровини и други материјали

603.548.400,00

631.511.882,00

209

- - Набавна вредност на продадените стоки

24.964.808,00

32.135.034,00

210

- - Набавна вредност на продадените материјали,
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми

351.925,00

307.898,00

211

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

186.232.438,00

184.178.427,00

212

- - Останати трошоци од работењето

26.641.431,00

32.085.940,00

213

- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)

169.589.649,00

169.817.150,00

214

- - Плати и надоместоци на плата (нето)

107.560.273,00

104.636.672,00
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215

- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

8.074.101,00

7.905.999,00

216

- - Придонеси од задолжително социјално
осигурување

43.132.101,00

42.591.747,00

217

- - Останати трошоци за вработените

10.823.174,00

14.682.732,00

218

- - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства

40.361.332,00

41.249.413,00

220

- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

11.737.079,00

28.727.501,00

221

- - Резервирања за трошоци и ризици

507.403,00

402.021,00

222

- - Останати расходи од работењето

9.370.932,00

4.528.252,00

223

- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)

138.118,00

1.773.019,00

224

- - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228)

13.522,00

790.917,00

227

- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
13.522,00
со поврзани друштва

790.917,00

230

- - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

54.963,00

509.044,00

231

- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
69.633,00
со неповрзани друштва

473.058,00

234

- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)

15.528.958,00

19.587.175,00

235

- - Финансиски расходи од односи со поврзани
друштва (236+237+238)

34.665,00

808.308,00

237

- - Расходи по основ на курсни разлики од работење
34.665,00
со поврзани друштва

808.308,00

239

- - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

18.299.051,00

240

- - Расходи по основ на курсни разлики од работење
593.645,00
со неповрзани друштва

470.809,00

243

- - Останати финансиски расходи

9.585,00

9.007,00

246

- - Добивка од редовното работење (201+223+244)(204-205+207+234+245)

7.592.260,00

247

- - Загуба од редовното работење
(204-205+207+234+245)-(201+223+244)

250

- - Добивка пред оданочување (246+248) или
(246-249)

251

- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)

252

- - Данок на добивка

2.758.710,00

255

- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)

4.833.550,00

256

- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(251+252-253+254)

9.897.589,00

257

- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен 338,00
износ)

364,00

258

- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00

12,00

14.891.063,00

8.397.784,00
7.592.260,00
8.397.784,00
1.499.805,00
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259

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД

4.833.550,00

260

- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво

4.833.550,00

262

- - Загуба која се однесува на имателите на акции на
матичното друштво

269

- - Добивка за годината

270

- - Загуба за годината

9.897.589,00

271

- - Останата сеопфатна добивка
(273+275+277+279+281+283) (274+276+278+280+282+284)

1.622.844,00

272

- - Останата сеопфатна загуба
(274+276+278+280+282+284) (273+275+277+279+281+283)

275

- - Добивки од повторно мерење на финансиски
средства расположливи за продажба

276

- - Загуби од повторно мерење на финансиски
средства расположливи за продажба

279

- - Промени на ревалоризациските резерви за
нетековни средства

282

- - Актуарски загуби на дефинирани планови за
користи на вработените

285

- - Данок на добивка на компоненти на останата
сеопфатна добивка

151.733,00

286

- - Нето останата сеопфатна добивка (271-285)

1.471.111,00

287

- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или
(272+285)

288

- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
4.364.617,00
или (286-270)

291

-9.897.589,00

9.897.589,00
4.833.550,00

468.933,00
428.345,00
46.746,00
1.360.378,00
422.187,00

165.879,00

468.933,00

- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)
или (270-286) или (287-269)
Државна евиденција

Ознака за
АОП

Опис

Бруто за
Нето за тековна
тековна
година
година

604

- - Сегашна вредност на издатоци за
развој за сопствени цели ( < или =
АОП 003 од БС)

3.318.786,00

605

- - Сегашна вредност на софтвер со
лиценца (< или = АОП 004 од БС)

973.865,00

609

- - Земјишта

142.418.500,00

612

- - Сегашна вредност на градежни
објекти од високоградба кои се
користат за вршење дејност (< или =
АОП 012 од БС)

278.771.172,00

615

- - Сегашна вредност на компјутерска
2.326.595,00
опрема (< или = АОП 013 од БС)

8.426.478,00
Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година
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625

- - Заеми и кредити дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и
јавни препријатија во земјата(< или
70.000,00
=АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП
033+АОП 034+АОП 046+АОП
047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД
БС)

626

- - Побарувања по основ на продажба
на стоки и услуги и аванси дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и
123.932.386,00
јавни препријатија во земјата (<
или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+
АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)

627

- - Побарувања по основ на продажба
на стоки и услуги и аванси дадени на
органи на законодавна, извршна и
судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ,
единици на локална самоуправа и
други правни лица финансирани од
буџет (<или=АОП 030+АОП
046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)

707.800,00

628

- - Останати побарувања од
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и
јавни препријатија во земјата (<
или=АОП 034+ АОП 046+ АОП
047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)

1.379.703,00

631

- - Основна главнина (сопственички
капитал) во удели поседувани од
други трговски друштва во приватна и
475.679.712,00
државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или =АОП
065 од БС)

635

- - Обврски по основ на набавка на
стоки и услуги и аванси (краткорочни
трговски кредити) примени од
нефинансиски трговски друштва во
75.131.712,00
приватна и државна сопственост и
јавни препријатија во земјата(< или
=АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП
108 ОД БС)

637

- - Останати обврски кон
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и
јавни препријатија во земјата (<
или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+
АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

4.887.402,00

638

- - Останати обврски кон органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ,
единици на локална самоуправа и

4.153.545,00
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други правни лица финансирани од
буџет (< или=АОП 092+АОП
093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+
АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)

639

- - Обврски по основ на трговски
кредити, аванси и останати обврски
кон сите субјекти во земјата и
странство (вкупно) (< или=АОП
128.336.758,00
092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+
АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП
100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+
АОП 109 ОД БС)

640

- - Приходи од продажба на стоки и
услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = 29.875.901,00
АОП 202 од БУ)

641

- - Приходи од продажба на стоки (<
или = АОП 202 од БУ)

643

- - Приходи од продажба на
производи, стоки и услуги на домашен 1.012.906.434,00
пазар (< или = АОП 202 од БУ)

644

- - Приходи од продажба на
производи, стоки и услуги на странски 47.016.221,00
пазар (< или = АОП 202 од БУ)

645

- - Приходи од продажба на
производи, стоки и услуги во држави
членки на ЕУ (< или = АОП 202 од
БУ)

36.488.983,00

647

- - Приходи од наемнина (< или =
АОП 202 од БУ)

3.230.275,00

650

- - Добивки од продажба на
нематеријални и материјални средства 2.045.874,00
(< или = АОП 203 од БУ)

654

- - Приходи од вишоци (< или = АОП
203 од БУ)

655

- - Наплатени отпишани побарувања и
приходи од отпис на обврски (< или = 275.372,00
АОП 203 од БУ)

661

- - Останати приходи од работењето (<
3.626.752,00
или = АОП 203 од БУ)

662

- - Приходи од наплатени пенали,
неподигнати капари, отстапнини,
1.504.221,00
награди и слично (< или = АОП 203 од
БУ)

663

- - Приходи од поранешни години (<
или = АОП 203 од БУ)

668

- - Трошоци за суровини и материјали
603.548.400,00
(< или = АОП 208 од БУ)

670

- - Прехранбени артикли (< или =
АОП 208 од БУ)

21.924,00

671

- - Канцелариски материјали (< или =
АОП 208 од БУ)

1.182.928,00

29.875.901,00

222.911,00

91.000,00
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672

- - Трошоци за амбалажа (< или =
АОП 208 од БУ)

74.253.037,00

673

- - Униформи-заштитна облека и
обувки (< или = АОП 208 од БУ)

622.609,00

674

- - Материјал за чистење и одржување
1.211.493,00
(< или = АОП 208 од БУ)

676

- - Потрошена електрична енергија (<
26.005.249,00
или = АОП 208 од БУ)

677

- - Потрошени енергетски горива (<
или = АОП 208 од БУ)

45.540.859,00

678

- - Потрошени резервни делови и
материјали за одржување (< или =
АОП 208 од БУ)

6.635.192,00

679

- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа
и автогуми (во производство) (< или = 3.619.681,00
АОП 208 од БУ)

680

- - Транспортни услуги во земјата (<
или = АОП 211 од БУ)

46.258.534,00

681

- - Транспортни услуги во странство
(< или = АОП 211 од БУ)

1.288.969,00

682

- - ПТТ услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ)

1.086.568,00

686

- - Наемнини за деловни простории во
892.824,00
земјата (< или = АОП 211 од БУ)

687

- - Наемнини за опрема (< или = АОП
6.031.600,00
211 од БУ)

691

- - Вкалкулирани надомести за време
на боледување

2.566.979,00

693

- - Еднократен надоместок во вид на
испратнина заради трајно работно
ангажирање под услови утврдени со
закон (< или = АОП 217 од БУ)

1.189.209,00

694

- - Јубилејни награди (< или = АОП
217 од БУ)

59.374,00

695

- - Регрес за годишен одмор (< или =
АОП 217 од БУ)

4.853.212,00

696

- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 286.225,00

697

- - Појачана исхрана (< или = АОП 217
275.882,00
од БУ)

698

- - Дневници за службени патувања,
ноќевања и патни трошоци (< или =
АОП 217 од БУ)

699

- - Дневници за службени патувања (<
712.164,00
или = АОП 217 од БУ)

700

- - Надомести на трошоците на
вработените и подароци (< или = АОП 2.320.340,00
217 од БУ)

703

- - Подароци на вработените (< или =
АОП 217 од БУ)

1.265.922,00

477.482,00
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707

- - Трошоци за надомест и други
примања на надворешни членови на
управен и надзорен одбор, одбор на
директори и управители

3.260.025,00

708

- - Трошоци за спонзорства (< или =
АОП 212 од БУ)

617.000,00

709

- - Репрезентација (< или = АОП 212
од БУ)

452.484,00

710

- - Премии за осигурување на имот (<
2.270.459,00
или = АОП 212 од БУ)

711

- - Надомест за банкарски услуги (<
или = АОП 212 од БУ)

2.232.648,00

712

- - Даноци кои не зависат од
резултатот (< или = АОП 212 од БУ)

1.953.290,00

714

- - Членарини на здруженијата во
земјата и странство (< или = АОП 212 250.489,00
од БУ)

717

- - Останати трошоци на работењето
(< или = АОП 212 од БУ)

14.515.183,00

718

- - Казни, пенали надоместоци за
штети и друго (< или = АОП 222 од
БУ)

7.292,00

722

- - Просечен број на вработени врз
основа на состојбата на крајот на
349,00
месецот
Структура на приходи по дејности

Ознака за
АОП

Опис

Нето за
тековна
година

2066

- 10.61 - Производство на мелнички
производи

178.773.431,00

2068

- 10.71 - Производство на леб; слатки
(колачи,торти) во свежа состојба и
809.289.029,00
бисквити (кекси)

2069

- 10.72 - Производство на двопек и
бисквити; производство на
конзервирани слатки и печива

2078

- 10.91 - Производство на готова
храна за животни на фарма (домашни 50.118.473,00
животни)

2339

- 46.21 - Трговија на големо со жита,
суров тутун, семе и добиточна храна

9.398.034,00

2376

- 46.77 - Трговија на големо со
отпадоци и остатоци

932.171,00

2377

- 46.90 - Неспецијализирана трговија
на големо

28.660.216,00

2378

- 47.11 - Трговија на мало во
неспецијализирани продавници,
претежно со храна, пијалаци и тутун

44.509,00

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за Претходна
тековна
година
година

19.613.271,00
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2478

- 64.99 - Други финансиско-услужни
дејности, освен осигурување и
пензиски фондови, неспомнати на
друго место

120.041,00

2490

- 68.10 - Купување и продажба на
сопствен недвижен имот

2.045.874,00

2491

- 68.20 - Издавање и управување со
сопствен недвижен имот или
недвижен имот земен под закуп
(лизинг)

2.219.316,00

2511

- 74.90 - Останати стручни, научни и
технички дејности, неспомнати на
друго место

444.157,00

2514

- 77.12 - Изнајмување и давање под
закуп на камиони

566.800,00
Потпишано од:
Biljana Velichkovska
bvelickovska@zitoluks.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual
Subscriber CA, OU=Symantec Trust Network,
O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и
вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање)
од страна на Централниот Регистар.
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