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

А. Racunovodstvena praksa i praksa finansijskog izvestavanja Drustva

»Sojaprotein«a.D. Веёеј u svojoj racunovodstvenoj praksi i u oыstii finansijskog izvestavanja
primenjuje vaze6e zakone i druge propise u oыstii racunovodstva i revizije, vaze6e
medunarodne finansijske standarde i орзта akta Drustva kojima se regulise pslovanje u oыstii
racunovodstva i finansUskog izvestavanja.
Drustvo је u Napomenama uz finansijske izvestaje koje su objavljene u okviru Godisnjeg
izvestaja za 2015. godinu navelo medunarodne racunovodstvene standarde i medunarodne
standarde finansijskog izvestavanja koji se primenjuju u racunovodtvenoj praksi i u
finansijskom izvestavanju. Nајzпасајпф opsti akt Drustva u oыstii racunovodstve11e prakse је
Pravil11ik о racu11ovodstvu i racu11ovodstve11im politikama koji је 11а prav110j s11azi od
01.01.2012. i koj im se ureduje orga11izacijaracunovodstve11og sistema, i11temiracunovodstve11i
kontrol11ipostupci,odreduju liса koja su odgovorna za zako11itosti ispravnost nastanka poslov11e
promene i sastavljanje isprava о poslovnoj promeni,ureduje kreta11jeracunovodstve11ih isprava
i rokovi za njihovo dostavljanje па dalju obradu i utvrduju racu11ovodstve11epolitike preduze6a,
utvrdjuju uputstva i smemice za sastavljanje finansijskih izvestaja i druga pitanja vodjenja
poslov11ihknjiga i sastavljanja finansijskih izvestaja za koje је propisa11o da se uredjuju opstim
aktom u skladu sa Zakonom о racu11ovodstvu i reviziji.
Drustvo kotira па Prime Marketu Beogradske Berze i prime11juju6i propise о trzistll kapitala
objavljllje godisnje, polllgodisnje i kvartalne izvestaje 11а intefl1et stranici Sojaprotei11
(www.sojaprotein.rs), а ovi se izvestaji objavljlljll i 11аintefl1et stranici Beogradske Barze i
dostavljajll Komisiji za Hartije od vrednosti.

В. Usklade110st poslovanja Drustva sa Zakonom i drнgim propisima

Nadzomi odbor је II obavlja11jll svoje 11аdzоше i kontrol11e fuпkсiје 11advodenjem poslova
Drнstva, llstanovio daje poslovanje "Sojaprotein" A.D. Весеј II2015. Uskladeno sa prav11im
propisima i sa i11ternom reglllativom kompa11ije.
Tokom 2015. Godi11e, nadzomi odbor је izvrsio redovnll a11alizllllsklade11osti Statllta Drнstva
i lltvrdio da Sll nakon llsvajanja izmena i dopuna Statllta па redovnoj godis11jOjSkllpsti11i2014.
godine, odredbe Statllta llsklade11e.
Izvrsena је analiza i potreb11o llskladiva11je pravila, politika i рroсеdша II oыstimaa finansija,
ljlldskih resursa i pismenog poslovanja Kompanije.



Ocena Nadzomog Odbora о uskladenosti poslovanja Drustva zansovana i па obavljanju
kontrolnih i nadzomih nadleznosti, pre svega kroz analizu rada Izvrsnih direktora u vodenju
poslova Drustva.

с. О kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora

Nadzomi odbor "Sojaprotein"A.D. Веёеј ocenjuje da је drustvo za reviziju KPMG d.o.o.
Beograd, koje је obavilo reviziju ројсёшаёшћ i konsolidovanih finansijskih izvestaja za
poslovnu 2015. Godinu, u pogledu svojih kadrova, rada, primene propisa i standarda
kvalifikovano za izvrsene revizorske poslove i nezavisno u odnosu па Drustvo i sa njim
povezana lica.
КPMG d.o.o. Beograd, kao nezavisno drustvoје clanica krovnog drustva KPMG Intemational.
U pitanju је renomirana гпгезаkompanija koja deluje u 155 zemalja sveta cUi su revizorski
izvestaji prihva6eni od strane najznacajnijih medunarodnih finansijskih institucija i banaka.

D. О ugovorima koje Drustvo zakljucuje sa clanovima Nadzomog Odbora i sa njima
povezanim licima

Drustvo u 2015. Godini nUezakljucivalo Ugovore sa clanovima Nadzomog odbora i sa njima
povezanim licima.

"Sojaprotein" A.D. је Odlukom Skupstine od 28.06.2013. godi11eutvrdio da Predsednik i
nezavisni cla11Nadzomog Odbora imaju pravo 11аnovcanu 11aknaduda ostali cla110vi11еmаји
pravo па naknadu za svoj rad.

Е. Komentar Poslova11jaDrustva u poslov11oj2015. godi11i

Drustvo је u poslovnoj 2015. Godini uspesno poslovalo u uslovima kопtiпuiгапе kako fiпапsiјskе tako
i ekonomske krize. Tokom 2015. godil1e роуесаl1а је prerada sојiпоg zrпа i ргоizvоdпја proizvoda
drustva, а ostvaren је rast realizacije i prihoda od prodaje, u рогеdепјu sa ргеtlюdпоm роslоvпоm
gоdiпоm. Роvесапаје ргоizvоdпја sојiпе sacme za 28,71%, kопсепtгаtа za 49,21% , sirovog sојiпоg
иlја za !9,96%, tеksturiгапЉ sојiпill proizvoda za ! 0,33% i tеkstuгiгапih sојiпih kопсепtгаtа 32,! 1%
Smапјепје proizvodl1je iskаzапо kod Ьгаsапа u grizeva. Rеgiопаlпо РОSl11аtгапоdОl11iпiгаоје izvoz
gotovih proizvoda па trzista zema!ja сlапiса EU/EFTA, te је па оуо podrucje izvеzепо 85% od uktlрпо
izvеzепih proizvoda.
Najvazniji raz!ozi za dobre rezultate prodaje su роvесапје ргоizvоdпје klјuспih proteinskih proizvoda,
, konkurentne сепе i осuvапје stаЬilпоg NON GMO kva!iteta svih gotovih proizvoda. U period јапtlаЈ·
decembar 2015 god. su stabllizovani роslоvпi rezu!tati, ostvarenaje operativna doblt - ЕВГј'DА (razlika
iZl11eduposlovnih prihoda i poslovnih гаslюdа Ul11апјепih za troskove amortizacije i dllgol·ocni!1
rezervisanja) u iznosu 1.764.967 hilj.rsd i уесаје u оdпоsu па isti period ргеtlюdпе godine kada Drustvo
јтаlо operativl1u doblt u iznosll od 1.172.269 hilj.rsd
Роs!оvапје па domacel11 trzistu odvija se u uslovima Sl11аl1јепеtгаzпје us!ed l11al1jihpreradl1ill kapaciteta
u industrijama koje su tгаdiсiОl1аlпi potrosaci proizvoda Drustva, tako i usled sl11anjel1emogucl1osti
plasl11ana i zbog оzЫlјпе krize u likvidЈюsti kupaca. Orijentacija па iЈЮtrziste је i 1I 2015. Godini ostala



kljucno opredeljenje poslovne politike Drllstva. Prodaja proizvoda Drustva па јпо trzistu porasla је u
2015. za 22,09 % u оёповц па 2014. godinu. Glavne karakteristike prodaje па гпеёџпагоопотп trzisttl
је porast izvoza sojil1ih proteinskih копсепггага i sirovog soj inog иlја џ odnosu па prethodnu poslovnu
godinu. U 2015. god. su izvrsene investicije u роуесапје kapaciteta za preradu sс..јiпоg zrпа i
unapredenje kvaliteta sојiпih proteinskih koncentrata. Realizacija oviћ investiciol1ih аktivпоsti
doprine6e kапtitаtivпоm pove6anju оћппа ргоizvоdпје, а istovremeno се опюаџсп] da se obezbedi
visok kvalitet proizvoda ida se odgovori zahtevima trzista u pogledu isрuпјепја осеkivапiћ kvаlitаtivпih
performansi proteinskih proizvoda.

Na оsпоvu Odluka о sticanju i raspolaganju [гпомјпогп velike vгеdпоsti џвуојепппа па
vanrednoj Sktlрstiпi Drustva 22.0] .2015. godine i па OSl10VUрпћуасепјћ zal1teva пеsаglаSl1ih akcionara
za otkup njihovih akcija, «Sojaprotein»A.D. Весеј је sprovela postupak sticanja sорstvепiћ akcija od
nesaglasnih akcionara. Drustvo је otkupljivalo akcije od l1esaglasnih akciol1ara tI periodu od 02.04. do
06.06.2015. godine. U postupku sticanja sорstvепЉ akcija od nesaglasniIl akciol1ara u 2015. gоdiпi
«Sojaprotein»A.D. Весеј је stekao 177.047 akcija. Uktlрпо sa гаl1јје stесепim sopstvenim akcija111a
Drustvo poseduje 1.102.391 sopstventl akcijtl, sto iZl10si7,4008%% od tlkuрпоg Ьгоја izd:.tiIl akcija

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 pocetak proizvodnje sojine
sacme, kako Ы se pozicija Drustva па domacem trzistu uCinilastahilnom u plasmanu proizvoda
za ishranu zivotinja. Nadzorni odbor је nastavio realizaciju programa racionalizacUe i
smanjenja troskova poslovanja Drustva zapocetog u 2014. godini i obavljao је nadzor nad
njegovim sprovodenjem Nadzorni odborје preduzimao mere i па unapredenju i racionalizaciji
vodenja poslova Drustva, Posebna paznja posve6ena је obezbedenju likvidnosti drustava, а s
tim u vezi pra6enje likvidnosti kupaca i predtlzimanje adekvatnih mera II cilju naplate
potrazivanja u llgovorenim rokovima.


