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Na озпомџ сlапа 40. Зтацпа "Зојаргогејп" Аксјопагзкој; ])гustvа за ргегаdu soje Веёеј,
Nаdzогпi Odbor Dгustvа па svojoj sedl1ici Оliгzапој dала 20.05.201 S. godil1e џэуаја predlog
џрџсцје Skupstil1i »Sojaprotein«A.D.
Весеј.

PREDLOG

ODLUКE

О USVA.JANJU IZVESTAJA
"SOJAPROTEIN"

х.пвксш

ZA POSLOVNU 2014.GODINU

1
Usvajaju se Fiпапsiјski

izvestaji "Зојарготејп" А.D.ВеСеј za роslоvпu 2014.godil1u i

to:

( LIhiJjadama diпага)
Ukupni prihodi (роslоvпi ргihоdi, finansijski

prihodi i ostali ргilюdi)

12.104.328

Ukupni rashodi (роslоvпi газћоо., fiпапsiјski

гаslюdi i ostali газћосй)

11.817.890

Ооbl!

286.438

Porez па doblt
Odlozeni poreski rashod perioda
Neto doblt

7.267
27.441
251.730

UsvajajLI se Копзоћооуап: Нпапыјэк: izvestaji "Sојаргоtеiп"

A.D.Becej

za розюмш

20J4.goclil1Ll i to:

( u 11iljadama ошага)
Ulшрпi prihodi (розјоуп! ргihоdi, finansijski

ргilюdi i ostali pIill0di)

Ukupni rashodi (роslоvпi гаslюdi, fil1апsiјski ,"asllOlii i ostali ,"asllodi)

12.308.028
12.010.238

_

Doblt
Porez па doblt
Odlozeni poreski
Neto doblt

297.790
rashod

9.486
26.683
261.621

perioda

Il

Џзуајајџ se lzvestaj о розјоуапјџ "Зојарготејл" А.О.ВеСеј za розюмш 2014.godi11Lli
!zvestaj Na(_izomog ос!Ьога ..Sојаргоtеiп··А.D. Веёеј koji istiпitо i оЬјеktivпо оdгаzа\lајLl
роэюмапје Аксюпагэхој; drLlstva LIроэюупој 2014.goLtil1i.
ЈП
Usvaja зе Izvestaj геујзога КРМО d.o.o. Веоgгаd О [eviziji finansijskih izvestaja i
k0l1so1i(10val1ihfil1al1sijskih izvestaja za розјоупџ 2042.godil1u којпп se розлг-по осепјџјц
габџгюмосэтуеп! izvestaj i sa istiпitil11 i ot)jektivnim рпказогп fil1al1sijskog роюзаја DГllstvа
koji зџ blli ргесгпег "evizije.
ЈУ
Оуа Осйцкв зшра па sпаgu dа110П1соповепја.
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Na оэпоуџ с!аl1а 329. Stava 1. Тасака 8. I 9. Zakol1a О рпмгеоппп drllstvima i па
ОSПОVllсlаl1а 27. Stava 1. Таёака 8. 1 9. Statuta »Бојарготепкох.Ј). Веёеј, za usvajanje
fiпаl1siјskil1 izvestaja, izvestaja Nаdzогпоg оdЬога i izvestaja геvizога је nadlezl1a Skupstil1a
DГllStvа.
Nadzoгni оdЬог, saglasl10 сlаПLl40 Statllta, podnosi SkLlpstil1i па t.lsvајапје Fil1апsiјskе
i Копsоlidоvапе Fil1апsiјskе izvestaje, Godisl1ji IZ\lestaj о роslоvапјll, IZ\lestaj "e\lizora
КРМО d.o.o. Веоgгаd о reviziji finasijskil1 i k0l1solidoval1il1 fil1asijskil1 izvestaja Drustva Ll
роslоvпој 2014. Godini i Izvestaj о radu NadzoГl1og Odbora.
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