Shodno odredbama Ыапа 367. Stav 1. tacka 7, сlапа 442. i 399. Zаkола о ргivгеdпiш
dгustviша, Nаdzогпi о.Њог skupstini "Sojaprotein"A.D.
Весеј za redovnu зеошсџ koja se
оdгzаvа dапа 23. јцпа 2015. godine dostavlja па гаzшаtгапје i usvajanje slede6
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А. Racunovodstvena praksa i praksa finansijskog izvestavanja Drustva
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»Зојарготешса.Ј). Веёеј II svojoj габџпомосвгуепој ргаksi i II oЬJasti fiпапsiјskоg
izvestavanja рпгпепјцје vazece zаkоле i druge ргорisе u oЬJasti гасuлоvоdstvа i геviziје,
vaze6e гпесџпагоопе Ппапыјзке зтапоагсе i opsta акта Drustva kojima se regLLlisepslovanje II
oЬJasti гаёџпомоазтма i finansijskog izvеStаvапја.
DГllstvо је 1I Nарошепаmа llZ fiпапsiјskе izvestaje koje Sll оэјамјепе u okvil"u Godisnjeg
izvestaj а za 2014. gоdiПll паvеlо medllnarodne гаСllllОvоdstvепе stаl1dагdе i mеduпагоdле
stапdю:dе fiлалsiјskоg izvestavanja koji se ргiшепјllјll 1I racunovodtvenoj ргаksi i 1I
fiпалs~skоm izvestavanjll. Nајzпасајпiјi opsti akt DIllstva u oЬJasti racul1ovodstvene prakse
је Ргаvilпik о гаСl1по\'оdstVll i гаСllllОvоdstvепim polltikama koj i је па ргау'пој sлаzi od
01.01.2012.
kojim
se шеdllје organizacija гаСLLпоvоdstvелоg sistema, iпtешi
Iacllnovodstvel1i kOl1trolni postllpci,odredujll lјса koja Sll оdgоvоша za zakonitost i isргаV110st
nastanka poslovl1e ргоmеl1е i sastavljanje isprava о poslovl1oj ргоmеl1i,шеduје kretanje
[acllnovodstvel1ih isprava i rokovi za njihovo dоstаvlјацје па dalju obradll i utvгdl1јll
гаСll110vоdstvепеpolitike pl"edllZeCa,lltvrdjlljll lIplltstva i smernice za sastavljanje fil1al1sijskih
izvestaja i dГLLgаpital1ja vоdјецја poslovl1il1 kl1jiga i sastavljal1ja fil1al1sijskih izvestaja za koje
је ргорisапо da se шеdјllјll орstiш aktom LI skladll sa ZаkО110Шо гасuпоvоdstVll i reviziji.
Dfllstvo kotiIa па Ргiше Магkеtu Beogradske Berze i ргiшепјllјllсi ргорisе о trzistll kapitala
objavljllje gоdisпје, polllgodisnje i kvагtаlпе izvestaje па inteгnet stranici Sojaprotein
(www.sојаRгоtеiп.гs), а оуј se izvestaji objavljlljll i па inteгnet stгапiсi Веоgгаdskе Вагzе i
dostavIjajll Komisiji za Нагtiје od vгеd110sti.
В. Usklаdепоst роslоvапја Dl'llstva sa Zakol1om i dГllgim ргорisimа
Nаdzогпi odbol' је II оЬаУlјапјll svoje l1аdzоше i kОl1tгоlпе fнl1kcije l1ad vоdелјеm poslova
Drllstva, lIstal1ovio da је posloval1je "Sојаргоtеiп" A.D. Весеј 1I 2014. Usklаdело sa ргаvпiш
ргорisiша i sa il1tегпош геglllаtivоm kошраl1iје.
Тоkош 2014. Godil1e, паdzогпi odboI је izvrsio redOVl1l1апаliZll llskladenosti Statllta DГlIstva
i ргеdlоziо Skllрstiпi izmепе ovog akta u delu koji se оdпоsi па imепоvапје i О\llаsсепја
оstаlЉ zаstuрпikа Drllstva i па Ьгој izvгsпih diгеktога. Оуе izmепе i dopllne Statuta Sll
lIsvојепе па Rеdоvпој Skllpstil1i 2014. Godil1e.
Izvгsепа је al1aliza i potrebl1o llskladival1je ргаујlа, politika i ргосеdша II оыlstiшаa fil1al1sija,
lјlldskЉ resllrsa i рisше110g poslovanja Кошраl1јје.

о

Осепа NаdZОП10g Odbora о u.skladenosti роslоvапја Drustva zапsоvаl1а i па оЬаvlјапјu
копггојгпћ i паdzогпih 11аdlеzпоsti, рге svega kroz апаћзц rada lzvrS11ih direktora u vоdепјu
poslova Drustva.
С.

О kvаlifikоvапоsti i пеzаvisпоsti revizora

Nаdzогпi odbor "Sојаргоtеiп"А.D. Весеј осепјuје da је dru.stvo za reviziju KPMG d.o.o.
Beograd, koje је оЬаујlо reviziju ројесйпаёгпћ i kопsоlidоvапih fiпапsiјskih izvestaja za
роslоvпu 2014. God јl11..1
, Ll pogJedu svoji11 kadrova, rada, рпгпепе propisa i stапdагdа
kvаlifikоvапо za iZVl"Se11eгеујзогэке poslove i пеzаvisпо џ оспоэџ па Drustvo i sa пјпп
роуезапа lica.
KPMG d.o.o. Веоягао, kao пеzаvisпо dгustvо је сlапјса kгоvпоg drustva KPMG
Iпtегпаtiопаl. U pitanju је гепопшапа гпгейа kоmрапiја koja сешје LL155 zemalja sveta сјј! SLJ
геvizогski izvestaj i рпћуасепј od зтгапе пајzпасајпiј ih mеduпагоdпih fiпапsiј skih iпsti tu.cijа i
Ьапаkа.
О. О Llgоvогill1а koje DГLJstvо ZakUllCu.je sa сlаПО\/imа NаdZОП10g ОdЬога
povezal1ill1 liсјl11а

sa ПЈlll1а

DIustvo u 2014. Gоdiпi пiје zaklju.civalo Ugоvоге sa сlапоvil11а Nаdzогпоg o(iЬoгa i sa пјiша
роvеzа11iш lјсјl11а.
"Sојаргоtеiп" A.D. је ОdlllkоП1 SkLLрstiле ос! 28.06.20] 3. godil1e Lltvгdiо da Predsedl1ik i
l1еzаvisпi сlап Nаdzогпоg OdboIa iшајu ргауо па 110vсаПllпаkпаdll da ostali сlапоvi пеll1ајLL
ргауо па l1aknadll za svoj Iad.
Е. Кошепtаг Posloval1ja DrLlstva u роslоvпој 2014. godil1i
Drustvo је LI poslobl1oj 2014. Godil1i poslovalo II lIslovill1a kOl1tilllliral1e kako fil1al1sijske tako i
еkопоmskе krize. Tokol112014 gоdiпе realizacija pt'OdajeЬJagoје роуесаllа II рогеаелјll sa 2013 god.
Nајvаzпiјi гаzlоzi za dobl'e ('ezllltate prodaje Sll ргi!аgоааvалје kоmрапiје tгzisпim оkоlпоstimа па
dOll1acelll i iЛОStгаЛОIl1
trzistll, kопkuгепtl1е сепе i ОСllvапје StаЬilпоg NON GMO kvaliteta svill
gotovill proizvoda. U period јаПllаг decel11bar2014 god. Sll stabiIizоvалi роslоvпi rezLlltati, оstvагепа
је орегаtivпа dоЫt - EBITDA (razlika iZmeall роslоvпill pril10da i роslоvпill l'ashodalIl11апјеl1illza
troskove alllortizacije i dllgоr'оспill геzегvisалја) u iZПОSll1.172.269 Ililj.rsd i уе6аје lr оdПОSLI
па isti
period ргеtl1Оdl1е
godille kada DГllstvо јтаlо орегаtiVlli gllЫtаk LIiZПОSLI
осl313.229 11ilj.rsd
Posloval1je па domacel11tгzistLI odvija se u llslovima Sl11апјепеtгаzпје usled l11аl1јјll ргегаdпill
kapaciteta II iпdLlstгiјаmа koje SLIгаdiосiОl1аlпi potrosaci ргоizvоdа DI'llstva, tako i Llsled Sll1апјепе
1l10gLICl10sti
р!аSl11апаi zbog оzЫlјпе krize u likvidлоsti kLlpaca. 1 II tako оtеzалil11lIslovima
роslоvапја Drllstvo је оstvагilо ЬJagi гаst prodaje (3%) па domacel11tгzistLl, LI оdЛОSllпе ргеthоdПll
POSIOVllLI
godirlll. Огiјепtасiја па iпо trziste је i LI 2014. Gоdiпi ostala klјLIСПОоргеdеlјепје koje је
DГllStvо. Ргоdаја ргоiZ\/оdа DrLlstva ла iпо trezistLI рогаslа је LI 2014. za 2,68% u оdПОSlIпа 2013.
gоdiПLI.Glavl1e kагаktегistikе prodaje па l11еаllпагоdпоП1
tгzistLlје рогаst izvoza siгоvоg sојiпоg Lllја i
ргоmепа stГLlktше рогtfоliа SPC LI kогist kОl1сепtгаtаza isllrallll zivоtiпја visoke ргоfitаЫlпоSti. U

ргесџзето пiz аktivпоsti i роslоvпi11 орегасјја које SLI blle ргеёцыо« za stabllizaciju
роslоvапја i роstizапје kопtiпuiгапе ргоizvоdпје LI skladLI sa stl'ogim zatevima trzista. Nаkоп
оопозепја odluke о акпмпогп рпзџзгсџ па согпасегп trzistLl зојтпе заёгпе kоmралiја је agresiVllim
пазшрогп i ргерозпапјјмгп kvalitetom iskoristila роуо'јпе trzistlle оkоlпоsti i зпасајпо ромеса!а
ргосајџ sојiпе заёгпе u рогеёепјц sa 2013 gоdiпоm. StаЫlап kvalitet, а od sгеdiпе 2014 god. i тгајпо
ромесапје kapaciteta mlеvепја SPC пагпепјепјћ шоэтгаппп CMR копзгпсппа (загпепа mleka za telad)
koji zalltevajLI vrllllllski kvalitet odlLlcLljLlce SLIсорппей зпабајпогп ромесапјџ prodaje i ргогпеп:
зпџкшге prodaje SPC LI kогist ргоfitаЫlпiјill tipova. То паgоvеstаvа розлсјогпгапје когпрапјје па
звраёпоемгорякогп trzistLI visokok уа Iitеtп ill копсеппата koj i се ј LI bLldџспозп obezbedivati ViSLI
profitnu marZLIi doprillositi povecalljLl ргоfitаЫlпоsti ukLlpllOg poslovallja kompallije.
2014 god.je

Rаzшаtгапјеш оstvагепih rezultata Drustva, Nadzorni odbor је sporovodio i vrsio роtгеЬап
паdzог l1ad radol11 i геzultаtiша "ada izvrsl1iЬ diгеktога, U сјlј u unapredenja rezultata
poslovanja, Nadzoгni Odbol' је Ll okviru svojill l1adlezl1osti stvагао Llslove da se izvrse
пеорlюdпа il1vestiгаl1јаza Llпаргеdеl1јергоizvоdпје spc i РОl10vпipocetak ргоizvоdпје sojine
sасше, kako Ы se pozicij а Drustva па dошасеm tгzistu Llcil1ila stаЫll10Ш u рlаsшаl1Ll
pIoizvoda za ishIal1Llzivotil1ja. Nadzorni odboI је јпјсјгао рrogгаш racionalizacije i smal1jenja
troskova poslovanja Drustva i оЬауlјао је l1adzor l1ad l1јеgоviш sргоvоdепјеш Nadzorni
odbor је predllzimao шеге i па uпаргеdеЩll i raciol1alizaciji vodenja poslova Drllstva,
Posebna раzпја posvecena је obezbedel1ju likvidпоsti drustava, а s tiш u vezi ргасеl1је
lik\lidl1osti kLlpaca i ргеdLlziшапје adekvatl1ih тега u сјlји парlаtе potrazival1ja Llugоvогеl1iш
rokovil11a.

