Shodno odredbama ёгапа 367. Stav 1. таёка 7, clana 442. i 399. Zakona о privrednim drustvima,
Nadzomi odbor skupstini "Sojaprotein"A.D. Веёеј za redovnu sednicu koja se odrzava dana
29. јипа 2017. godine dostavlja па razmatranje i usvajanje sledeCi

IZVESTAJ
NADZORNOG ODBORA "SOJAPROTEIN"A.D. ВЕСЕЈ.

А. Racunovodstvena praksa ј praksa finansijskog izvestavanja Drustva
»Sojaprotein«a.D. Веёеј u svojoj гаёџпомоџвг-епој praksi i u oыstii fil1al1sijskog izvestaval1ja
ргппепјцје vazece закопе i dl'Uge propise u oыstii гаёџпссосэтса i revizije, vazece
шеёџпагоспе fil1al1sijske ыапоагсе i орзта akta Drustva kojima se regulise pslovanje u oыstii

гаёџпомоазгса i Ппапыј skog izvestaval1j а.
Drustvo је u Napomenama uz fiпапsiјskе izvestaje koje su оЬјаvlјепе u окмгџ Gоdisпјеg
izvestaja za 2016. gоdiпu паvеlо гпеёџпагоопе гаёџпоуосвтсепе stапdагdе i mеduпаrodпе
ыапсагое fiпапsiјskоg izvеstаvапја koji se ргimепјuјu u гасuпоvоdtvепој praksi i u
fiпапsiјskоm izvеStаvапјu. Nајzпасајl1iјi opsti akt Drustva u oыstii гасuпоvоdstvепе prakse је
Pravill1ik о гасuпоvоdstvu i гасuпоvоdstvепim politikama koji је па ргаvпој sпаzi od
01.01.2012. i kojim se ureduje organizacija racunovodstvenog sistema, iпtегпi гасuпоvоdstvепi
kопtrolпi postupci,odreduju lica koja su odgovoma za zаkопitоst i isргаvпоst паstаnkа роslоvпе
ргоmепе i sаstаvlјапје isprava о poslovl1oj рromепi,urеduје krеtапје racunovodstvenih isprava
i rokovi za l1jihovo dоstаvlјапје па dalju obIadu i utvrduju гаСllпоvоdstvепе politike preduzeca,
utvrdjuju uputstva i smегпiсе za sаstаvUапје fiпапsiјskil1 izvestaja i druga pital1ja vоdјепја
poslovl1ih kпјigа i sastavljallja fil1апsiјskЉ izvestaja za koje је ргорisапо da se uredjlljll opstim
aktom u skladu sa Zakol1om о racul1ovodstvu i reviziji.
Drustvo kotira па Prime Магkеtп Beogradske BeIze i ргimепјпјпCi propise о trzistu kapitala
objavljuje godisnje, polugodisnje i kvartalne izvestaje lla iпtегпеt stral1ici Sojaproteill
(www.sojaproteil1.rs), а ovi se izvestaji objavljlljll i па illtemet stranici Beogradske Barze i
dоstаvlјајп Komisiji za Hartije od Vl'edl1osti.
В. Uskladenost poslovanja Drustva sa Zakonom i drllgim propisima
Nadzomi odbor је u obavUanjll svoje nadzome i kOlltrolne funkcije nad vodenjem poslova
Dгпstvа, ustallovio daje poslovanje "Sojaproteil1" A.D. Весеј п 2016. Usklаdепо sa ргаvпim
propisima i sa il1tегпоm l'egulativom kompallije.
Tokom 2016. Godille, l1adzomi odbor је izvrsio redovnu al1alizu uskladellosti Statuta Drllstva
i utvl'dio da sп nakol1 usvajallja izmena i dopulla Statuta па redovl1oj godislljOj Skupstini 2014.
godine, odl'edbe Stаtпtа llskladelle.
Izvгsепа је analiza i potrebl1o uskladivanje pravila, politika i procedura u oыstimaa finansija,
lјпdskil1 resursa i pismenog poslovanja КоmрапУе.

Осепа Nadzornog Odbora о uskladenosti poslovanja Drustva zansovana i па obavljanju
kontrolnih i nadzornih nadlezl1osti, рге svega kroz апаћзџ rada Izvrsl1ih direktora u уоёепјџ
poslova Drustva.
С. О kvalifikoval1osti i пезамэпозџ revizora

Nadzorni odbor "Sojaproteil1"A.D. Веёеј осепјцје da је drustvo za revizUu КРМО d.o.o.
Beograd, koje је obavilo reviziju ројефпаёшћ i копвоћоомашћ fil1ansijskih izvestaja za
розјоспџ 2016. Godil111, ц pogledu svojih kadrova, rada, рпгпепе propisa i standarda
kvalifikovano za izvrsel1e revizorske poslove i nezavisno џ оопоэџ па Drнstvo i sa njim
povezana lica.
КРМО d.o.o. Beograd, kao пезамзпо drustvo је clanica krovnog drustva КРМО Iпtеrnаtiопаl.
U рпапјџ је гепопшапа тпгейа kompanija koja deluje ц 155 zemalja sveta ciji Sll revizorski
izvestaji рпћмасеш od втгапе пајзпаёајшјй; medunarodnih finansijskih institucija i Ьапака,
D. О ugovoril11a koje Drllstvo zakljucllje sa clanovima Nadzornog Odbora i sa njil11a
povezanim 1icima
Drllstvo u 2016. Godini l1ije zakljucivalo Ugovore sa Clal1ovil11aNadzornog odbora i sa njima
povezanim licima.
"Sojaprotein" A.D. је Odlukol11 Skupstil1e od 28.06.2013. gоdiпе utvrdio da Predsedl1ik i
nezavisni Clап Nаdzоrпоg Odbora imaju ргауо па поусапи паkпаdu da ostali clal10vi пеmаји
ргауо па nakl1adu za svoj rad.
Е. Komentar Posloval1ja Drl1stva u poslovl1oj 2016. godil1i
Drustvo је u poslovnoj 2016. Godini pos10valo u uslоviша kontinuirane kako finansijske tako i
еkОl10шskе krize. Тоkош 2016. godil1e роуе6аl1а је pl'erada sojinog zrпа i proizvodl1ja pl'oizvoda
dl'ustva, а ostvarel1 је l'ast l'ealizacije i pl'illOda od prodaje, u роrеdепјu sa рrеt11Оdпош роslоvпош
gоdil10Ш. Preradel10 је 245.737 t zrna soje, sto predstavlja роуе6апје od 37,10% u odnosu па оЬiш
prel'ade u poslovnoj 2015. godini, dok је pl'oizvedel1a kolicina ргоizvоdа u istош periodu рогаslа za
52,86% u оdпоsu па 2015. godinu. Od ukupno proizvedeniIl 233.681 t proizvoda, do najve6eg роуе6апја
u doslo је kod sil'ovog sојiпоg иlја, sojil1iЬ proteil1skjћ kопсепtrаtа, sojil1og gl'iza, sojil1e sасше i i
teksturiranill sojil1il1pl·oizvoda. U poslovnoj 2016. gоdiлi osdtvarel1 је rast ukupl1i11prillOda od 48% u
odl1oSU па 2015. godil1u. 01'iјепtасiја па iпо trziste је i u 2016. gоdiпi ostala kljucno орrеdеlјепје
роslоvпе politike сјја је ralizacija iпtеl1zivпо паstаvlјепа. Prodaja proizvoda Drustva па iпо trzistu је u
2016. Gоdiпi ucestvovala kо!iсiпski роsшаtrапо, sa 67,73 % , а vrеdПОSllОsa 78,90 % u ukllрпој prodaji,
odl1osno рrillОdiша od prodaje gotovil1 pl'oizvoda.
Drllstvo је ostvarilo ореrаtivпu doblt - EBIТOA (razlika izшеdu poslovnil1 ргil1оdа i роslоvпЉ rasllOda
tll11апјеl1il1za troskove amol'tizacije i dtlgоrоспiЬ геzеrvisапја) u iZl10stl 1,09 milijal'di diпаrа. Visoki
rasllOdi kашаtа i izvгsепi otpisi паkОI1ргосепе попсorе iшоviпе ро fer vrеdпоsti tI сјlји fokusiranja па
core blZl1is,uslovili sa Drustvo u posloYl1oj 2016. godini ostvari gtlЫtаk od 383.048.428 dinara.

Nadzoгni odbor је и svom radu stvarao uslove da se и 2016. godini rea1izuju p1anirane investicije и
роуесапје kapaciteta za preradu soje i и џпаргеёепје роgопа za proizvodnju sојiпih ргоtеiпskЉ
koncentrata, 5to iша pozitivan efekat па еfikаsпоst proizvodnje i роуесапје kvaliteta proizvoda DrU5tva
i to пагоёпо роЬо1јsапје kva1iteta spc kao l1ajprofitabi1nijiћ proizvoda.

Razmatranjem ostvarenih rezultata Drustva, Nadzorni odbor је sporovodio i vrsio potreban
nadzor nad radom i rezultatima rada izvrsnih direktora. U cilju unapredenja rezultata
poslovanja, Nadzorni Odbor је u okviru svojih nadleznosti stvarao uslove da se izvrse
neophodna investiranja za unapredenje proizvodnje spc i ponovni роёетак proizvodnje sojine
заёгпе, kako Ы se pozicija Drustva па doma6em trzistu џёшйа stahilnom u plasmanu proizvoda
za ishranu zivotinja. Nadzorni odbor је l1astavio realizaciju programa raciol1alizacije i
smal1jel1ja troskova posloval1ja Drustva zapocetog pre tri godil1e i obavljao је l1adzor l1ad
l1jegovim sprovodel1jem Nadzorni odbor је preduzimao mere i па unapredel1ju i raciol1alizaciji
vodel1ja poslova Drustva, Posebl1a pazl1ja posve6el1a је obezbedel1ju likvidl10sti drustava, а s
tim u vezi pra6el1je likvidl10sti lшраса i preduzimanje adekvatnih mera u cilju naplate
potrazival1ja

t1 ugovorel1im

rokovima.
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