
Shodno odredbama сlапа 367. Stav 1. таёка 7, сlапа 442. i 399. Zakona о privrednim
drustvima, Nadzorni odbor skuрstiпi "Sојаргоtеiп"А.D. Веёеј za redbvnu sednicu koja se
odrzava dana 30. јџпа 2014. gоdiпе dostavlja па гаzmаtгапје i usvајапје sie'dec
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NADZORNOG ODBORA "SOJAPROTEIN"A.D. ВЕСЕЈ.

А. Racunovodstvena praksa i praksa finansijskog izvestavanja Drustva

»Зојарготешса.П. Веёеј u svojoj racunovodstvenoj praksi i u oыstii fiпапsiјskоg
izvеstаvапја ргппепјцје vazece zakone i drнge propise u oыstii racunovodstva i revizije,
vazece mеduпагоdпе finansijske standarde i орзта akta Drustva kojima se regulise рslоvапје u
oыstii racunovodstva i finansijskog izvestavanja.
Drustvo је 11Napomenama uz fiпапsiјskе izvestaje koje Sll оојаујјепе u okviru Godisnjeg
izvestaj а za 2013. godinll пауе]о гпеёџпагоопе габџпоуоџэтсепе stапdагdе i гпеёџпагоопе
standarde fiпапsiјskоg izvestavanja koji se рпгпепјџјџ џ гасuпоvоdtvепој praksi i II

final1sijskom izvеstаvапјll. Najzl1acajniji opsti akt Drllstva II oыstii racllnovodstvel1e prakse
је Ргаvilпik о racllnovodstvu i [acllnovodstvenim politikama koji је па ргаУ110јsnazi od
01.01.2012. i kojim se шеdllје огgапizасiја racLlnovodstvenog sistema, interni
гасuпоvоdstvепi kontroll1i postLlpci,odredLljll lica koja Sll odgovorna za zakonitost i ispravnost
l1astanka poslovne рготепе i sastavljanje isprava о poslovnoj рromепi,шеdllје kretal1je
гаСlll1оvоdstvепЉ isprava i [okovi za njihovo dostavljanje па daljll obradll i lltvrduju
[acllnovodstvene politike ргеduzеса, utvrdjlljll uplltstva i smernice za sastavljanje fiпапsiјskih
izvestaja i drllga рitапја vodjenja роslоvпЉ kпјigа i sastavljanja fiпапsiјskЉ izvestaja za koj~
је ргорisапо da se шеdјuјll opstim aktom u skladll sa Zаkопоm о [acunovodstvu i l'eviziji.
Drllstvo kоtiш па Ргјте Marketll Веоgгаdskе Вегzе i ргјтепјијllсј propise о tгzistu kapitala
оЬјауlјllје godisnje, polugodisnje i kvartalne izvestaje па internet stl'anici Sojapl'oteil1
(www·.sојаргоtеil1.гs), а оуј se izvestaji оЬјаУlјllјll i па iпtегпеt stгапiсi Beogradske Вагzе i
dostavljaju Komisiji za Hartije od vгеdпоsti.

В. Uskladenost poslovanja DГllstvа sa Zakonom i dГllgim propisima

Nadzorni odbol' је u оЬаУlјапји svoje nadzorne i kOl1trolne fllnkcije nad vodel1jem poslova
Drustva, 11stanovio daje poslovanje "Sojaprotein" A.D. Весеј u 2013. Uskladel10 sa ргаУl1јт
propisima i sa iпtеП10Ш[eglllativom kompal1ije.
Tokom 2013. Godine, паdzогпi odbor је izvrsio l'edOVnllal1alizll llskladenosti Statllta Drнstva
i pl'edlozio Sk11pstil1i izmene ovog akta u delll koj i se odnosi па vaznost Рllпотосј za
zastupanje akcionara па sednici Skupstil1e. Оуе izmene i dОРllпе Stat11ta Sll usvojene па
Vanrednoj Skllpstil1i odrzal1oj 2013. Godine.
Takode, NаdZОП1i odbor је 1I оkviгu l'eglllatornih ovlascenja lIsvojio Ршvill1ik о [adll
Komisije za [eviziju, kako Ы se stvo1'ila stаЬilпа 1101'mativnaоsпоvа za шd ovog tela.



Izvrsena је analiza i potrebno usklаdivапје ргауйа, politika i ргосеоцга u оЫаstimа finansija,
ljudskih гезџгва i pismenog роslоvапја Когпрагцје.
Осепа Nadzornog Odbora о uskladenosti poslovanja Drustva zапsоvапа i па obavljanju
kопtгоlпih i паdzошih l1adleznosti, рге svega kroz апаћзџ rada Izvгsпih direktora н уоёепјџ
poslova Drl1stva.

С. о kvаlifikоvапоsti i пеаамвпоэџ revizora

Nаdzогпi odbor "Sојаргоtеiп"А.D. Веёеј осепјцје da је drustvo za revizijH Deloitte d.o.o.
Beograd, koje је obavilo revizijH ројесшаёшћ i kопsоlidоvапih fiпапsiјskiћ izvestaja za
розюмш 2013. Ооошџ, 11 pogledH svoj ih kadrova, rada, ргimепе propisa i stапdагdа
kvаlifikоvапо za izvrsene revizorske poslove i nezavisno 11 оёпоэџ па Drl1stvo i sa пјпп
povezana lica.
Deloitte d.o.o. Beograd, kao nezavisno dГl1stvоје clanica krovnog drustva Deloitte Тоџсће
Тоћгпагзџ Limited. U рпапјџ је гепоmiгапа kompania Сјјј зџ revizorski izvestaji prihva6eni
od stгапе najznacajl1ijih medunarodnil1 finansijskih il1stitl1cijai banaka.

D. О llgоvогimа koje Drustvo zakljllcllje sa clal10vima Nаdzошоg Odbora i sa ПЈlmа
povezal1im licima

Drustvo u 2013. Godini пiје zakljuCivalo Ugovore sa сlапоујmа Nаdzоrпоg odbora i sa пјјmа
povezal1im licima.

"Sojaproteil1" A.D. је Odll1kom Skupstine od 28.06.2013. godil1e utvrdio da Predsedl1ik i
nezavisl1i Ыаl1Nаdzогпоg ОdЬога јmаји ргауо па поvсаl1Uпаkпаdu da ostali clanovi пеmаји
ргауо па l1akl1aduza svoj rad.

Е. Komel1tar Posloval1ja Drllstva u poslovl1oj 2013. godil1i

Drustvo је u роs10Ьпој 2013. Gоdiпi pos10valo u Llslovima kопtilluiгаllе kako finansijske tako i
ekonomske krize koja је јта1а efekta рге svega па domace trziste. Роslоvапје па domacem trzistLI
odvija se u uslovil11a smапјепе tгаzпје Lls1ed mапј ill ргегаdпi11 kapaciteta i smапјепе ПlOgLlспоsti
рlаsmапа kao i zbog ozbiljl1e krize u 1ikvidl1osti kLlpaca. Najvece pos1edice SLlргiSLltпеu stосагskој
illdustгUi, ali је i LIostalim segmelltima trzista sојiпill proizvoda vid1jivo smапјепје tгаzпје, sto је
pos1edica Sll1апјепја ОЫll1а ргоizvоdпје LI iпdustгiјskil11 gгal1all1a kao sto SLlkопditогskа i ll1еsпа
iпdustгiја. Orijelltacija па iпо trzisteje i LI 2013. Gоdiпi ostala klјLIСПОоргеdе1јепје kojeje Drllstvo i
pored Llkuрпо оstvагепоg gLlbltka Llsреsпо l'ea1izovalo u sk1adLI sa р1апоvil11а. Prodaja ргоizvоdа
Drustva па iпо trezistLl је LI 2013. Gоdiпi ucestvova1a kо1iCiпski роsmаtгапо, sa 64% , а vгеdпоsпо sa
72% u Lllшрпој prodaji, оdПОSIlОpri110dima od prodaje.
DrLlstvo је LI 2013. Ооdiпi otpoce10 пајzпасајпiјLI prOl11ellLIu stГLlktшi klјLlспi11pl'Oizvoda od svog
оsпivапја, Llvоdелјеll1 Ilovog kljLlCIlOgproizvoda - tгаdiсiопаlllih SOjillill proteillsk.il1 kопсепtгаtа.
Pocetkom ргоizvоdпје sојiпill рrotеiпskill kопсепtгаtа, zbog privrelllellill tellllicko-telllloloskill
ograllicellja DПlstvо је јо!; krajel11 2012. Gоdiпе Sll1апјilo, u tOkLI2013. Ргјугеl11еllО i obLlstavilo
рroizvоdпјll soj iпе sacllle, sto је dovelo do Slllапјепја prodaje i ргillOdа od prodaje па domacelll



trzistl1. Izvгsепim iпvеstiгапјеш 11 роgоп za Ппайзасјјџ sојiпih proteil1skiIl kопсепtгаtа stvогепi SLl
uslovi za џпаргесепје kvaliteta svil1 vrsta sојiпill рготејпзкјћ kопсепtгаtа koje Drustvo ппа u portfoliu
i рогюупџ ргојзмоспј u soj ше заёгпе, koja је огроёе!а u krajem 2013. Godil1e.
Уеота зпаёејап faktor koji је цпсао па роslоvпi џзрећ "Sојаргоtеiп"А.D. је сепа mегkапtilпоg ZП1а
soje roda 2012. Соојпе koje је Drustvo Llпајуесегп delLl 2013. Gоdiпе koristilo kao SVOjLIsiгоviпu.
Оогпасаргојзмоопја sеmепа i zгпа soje је glаvпа siгоviпskа оsпоvа za preradu i svi proizvodi SL1
ргоizvеdепi od gепеtski l1еПlОdif1kоvаl10gzгпа soje рогеklоm iz Srbije а впаћоемеп! SLIIР sегtifikаtО1l1
(Иепшу ргезегмапоп ргоягапт) koji ооезћеёџје оёџмапје gепеtskе cistoce od зегпепэке soje do
isрогukе fiпаlпоg proizvoda. Tokom 2012.g0diпе dogodili SL1se dгаmаtiспi obrti сеl1а SOji110g
kompleksa koj i su l1arusili svetsko trziste па kratak rok sa tеl1dепсiјО1l1 sгеdпјогоспоg tгепdа i сепа
zrl1a soje roda 2012. је porasla LlоdПОSLlпа гоd 2011. Gоdiпе za сса 80%. Tako veliki udar па trosak
siгоviпе "-ао odlucujuceg "iпрutа" u ргоizvоdпјi пiје mogao blti L1potpul1osti apsorboval1 па trzistu,
k,'oz роуесаl1је сепа gotovill ргоizvоdа.

Razmatranjem ostvarenih rezultata Drustva, Nаdzогпi odbor је sporovodio i vrsio potreban
nadzol" nad radom i [ezllltatima [ada izvгsпih diгеktога. U ciljll lшаргеdепја rezllltata
poslovanja, Nаdzошi Odbor је u оkviгu svojih nadleznosti stvагао llslove da se izvrse
neophodna iпvеstiгапја za ипаргесепје proizvodnje spc i ропоупј pocetak proizvodnje sojine
sacme, kako Ы se pozicija Dгustvа па domacem tгzistll llCinila stabllnom u plasmanu
pгoizvoda za ishгanu zivotinja. Nаdzошi odbor је iпiсiгао program raciol1alizacije i smanjenja
tгoskova posloval1ja Drllstva i obavljao је nadzor nad l1jegovim sргоvоdеl1јеm Nаdzогпi
odbor је ргеduzimао теге i па lIпаргесепјll i racionalizaciji уосепја poslova Drustva, te је
postavio поуе osnove organizacije Drustva, ргеdlоziо Skupstil1i da se smanji Ьгој izvrsnih
direktora Dгustvа i razresio tгi izvrsna direktora. РоsеЬпа paznja posvecena је obezbedenjll
likvidnosti dгustаvа, а s tim 1I vezi ргасепје likvidnosti kllpaca i preduzimanje adekvatnih
тега II ciljlll1aplate potrazivanja 1I lIg0vогепim rokovima.
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