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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
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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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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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