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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара -

оо А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
10879712 9980668+ 0019 + 0024 + 0034)

01 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004
8350 10830+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

010 и 1. Улагања у развојдео 019

011,012 2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и део и услужне марке, софтвер и остала 8350 10830
019 права

013 и 3. Гудвилдео 019

014 и 4. Остала нематеријална имовинадео 019

015 и 5. Нематеријална имовина у
део 019 припреми

016 и 6. Аванси за нематеријалну имовинудео 019

11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 10045120 9106673

+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

020, 021
и део 1. Земљиште 246737 246737
029

022 и 2. Грађевински објекти 2946385 2963743део 029

023 и 3. Постројења и опрема 5539886 4590852део 029

024 и 4. Инвестиционе некретнине 433379 430308део 029

025 и 5. Остале некретнине, постројења и
део 029 опрема

026 и 6. Некретнине, постројења и опрема у
753921 312998део 029 припреми

027 и 7. Улагања на туђим некретнинама,
92407део 029 постројењима и опреми

028 и 8. Аванси за некретнине, постројења
32405 562035део 029 и опрему



03 111.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +
1969 22640021 + 0022 + 0023)

030, 031
и део 1. Шуме и вишегодишњи засади 1969 2264
039

032 и
2. Основно стадодео 039

037 и
3. Биолошка средства у припремидео 039

038 и
4. Аванси за биолошка средствадео 039

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 +

824273 860901047 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +
0033)

040 и 1. Учешћа у капиталу зависних
784729 784729део 049 правних лица

041 и 2. Учешћа у капиталу придружених

део 049 правних лица и заједничким
под хвати ма

042 и 3. Учешћа у капиталу осталих

део 049 правних лица и друге хартије од 39360 39131
вредности расположиве за продају

део 043,
део 044 4. Дугорочни пласмани матичним и

и део зависним правним лицима
049

део 043,
део 044 5. Дугорочни пласмани осталим

и део повезаним правним лицима
049

део 045
и део 6. Дугорочни пласман и у земљи 36577
049

део 045
7. Дугорочни пласмани уи део

049 иностранству

046 и 8. Хартије од вредности које се држе
део 049 до доспећа

048 и 9. Остали дугорочни финансијски
184 464део 049 пласмани

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
05 (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +

0040 + 0041)

050 и 1. Потраживања од матичног и
део 059 зависних правних лица

051 и 2. Потраживања од осталих
део 059 повезаних лица

052 и 3. Потраживања по основу продаје на
део 059 робни кредит

053 и 4. Потраживање за продају по
део 059 уговорима о финансијском лизингу

054 и 5. Потраживања по основу јемствадео 059

055 и 6. Спорна и сумњива потраживањадео 059

056 и 7. Остала дугорочна потраживањадео 059

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА



Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 13243258 15677268
0069 + 0070)

Класа 1 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048
1614263 4790175+ 0049 + 0050)

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
629972 4035575ситан инвентар

11 2. Недовршена производња и
137609 60629недовршене услуге

12 3. Готови производи 455839 530562

13 4. Роба 173965 57321

14 5. Стална средства намењена продаји

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 216878 106088

11. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
20 ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 4756717 3841426

+ 0056 + 0057 + 0058)

200 и 1. Купци У земљи - матична и зависна
326990 1229584део 209 правна лица

201 и 2. Купци У иностранству - матична и
72195 106917део 209 зависна правна лица

202 и 3. Купци У земљи - остала повезана
3025566 1444465део 209 правна лица

203 и 4. Купци У иностранству - остала
део 209 повезана правна лица

204 и 5. Купци У земљи 140602 82061
део 209

205 и
део 6. Купци у иностранству 1191364 978399
209

206 и 7. Остала потраживања по основу
део 209 продаје

21 111.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
8598СПЕЦИФИЧНИХПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 1338266 774349

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
236 СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

23 осим VI. КРАТКОРОЧНИФИНАНСИЈСКИ
236 и ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 5376993 6133057
237 0066 + 0067)

230 и 1. Краткорочни кредити и пласмани -
1318770 1184153део 239 матична и зависна правна лица

231 и 2. Краткорочни кредити и пласмани -
3956871 4920643део 239 остала повезана правна лица

232 и 3. Краткорочни кредити и зајмови у
.56594 27818део 239 земљи

233 и 4. Краткорочни кредити и зајмови у
део 239 иностранству



5. Остали краткорочни финансијски
44758 443пласмани

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
100338 94721ГОТОВИНА

27 VIII. ПОРЕ3 НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 2346 1282

28 осим IХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
54335 33660288 РАЗГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
24122970 25657936ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +

0043)

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 27922851 20898774

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +

11845260 108651110420 - 0421);:: О = (0071 - 0424 - 0441 -
0442
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 7432345 7486386
0410)

300 1. Акцијски капитал 6906480 6906480

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

302 3. Улози

303 4. Државни капитал

304 5. Друштвени капитал

305 6. 3адружни удели

306 7. Емисионапремија 525865 579906

309 8. Остали основни капитал

31 11.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

047 и 111. ОТКУПЉЕНЕСОПСТВЕНЕ
500254 408834237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 600499 587912

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

330 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 2353235 2356881
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
ЗЗО СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33 осим
330)



VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
2172 2400330 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(дуговна салда рачуна групе 33 осим
330)

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
1961607 845166(0418 + 0419)

340 1. Нераслоређени добитак ранијих
834898 593436година

341 2. Нераспоређени добитак текуће
1126709 251730године

'Х. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)

350 1. Губитак ранијих година

351 2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
20402 17483ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426
20402 17483+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

400 1. Резервисања за трошкове у
гарантном року

401 2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

404 4. Резервисања за накнаде и друге
20402 17483бенефиције запослених

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова

402 и 6. Остала дугорочна резервисања409

11.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 +
41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +

0439 + 0440)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал

411 2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама
413 од вредности у периоду дужем од

годину дана

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству



416 лизинга

419 8. Остале дугорочне обавезе

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 462504 435851

42 до
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +49 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 11794804 14339491(осим 0462)498
1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

42 ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 9969025 11461270
+ 0448 + 0449)

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
1572458земљи

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
604791иностранству

5. Обавезе по основу сталних
427 средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји
424,
425, 6. Остале краткорочне финансијске

9969025 9284021426 и обавезе
429

430 11. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
356281 59902И КАУЦИЈЕ

43 осим 111. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 1306881 2732321430 0458)

431 1. Добављачи - матична и зависна
2066 6078правна лица у земљи

432 2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству

433 3. Добављачи - остала повезана 495199 2182219правна лица у земљи

434 4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству

435 5. Добављачи у земљи 632656 470506

436 6. Добављачи у иностранству 176960 17606

439 7. Остале обавезе из пословања 55912

44,45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 49692 3845246 ОБАВЕЗЕ

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 4822 6089НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

48 VI. ОБАВЕЗЕ 3А ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 62915 8378ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 45188 3З079498 РАЗГРАНИЧЕЊА



Д. ГУБИТАК ИЗНДД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411-
0402) <!: О = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
<!:О

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) <!: О 24122970 25657936

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 27922851 20898774

у BECEJU к

дана 21.04.2016 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године

60 до 65, А. пословни приходи
14046364 11594356осим 62 и 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

60 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
1924179 648263(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
1574138 33512правним лицима на домаћем тржишту

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 157423 369075

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 192618 245676

61 11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
12086505 10903739(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
54234 65зависним правним лицима на домаћем тржишту

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
253592 227389зависним правним лицима на иностраном тржишту

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
1907044 1738739повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
1783554 2332613тржишту

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на
8088081 6604933иностраном тржишту

64 111. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 35680 42354

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55,62 и (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 12733771 10827353

63 1027 + 1028 + 1029) ~ О



50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1932912 625169

62 11. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2248 5107

630 111. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 2318И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 61 381083И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 8115467 7336024

51З VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 670910 584824

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
505454 519352ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 766911 674418

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 442790 405266

541 до 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 9584

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 294248 306324

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ~ О 1312593 767003

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ~ О

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 691287 830178

66, осим 662, 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 587376 646268663 и 664 1036 + 1037

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 126779 137566лица

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 460597 508702лица

665 3. Приходи од учеwћа у добитку придружених правних
лица и заједничких подухвата

669 4. Остали финансијски приходи

662 11. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 2176 6151

111. ПО3ИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПО3ИТИВНИ
663 и 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 101735 177759

ЛИ ИМА

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 767883 1084806

56, осим 562, 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ И3 ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 192077 50767563 и 564 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 104З + 1044 + 1045)

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 949 39957зависним правним лицима

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

565 З. Расходи од учеwћа у губитку придружених правних
лица и заједничких подухвата



566 и 569 4. Остали финансијски расходи 191128 10810

562 11. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 435566 434909

111. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
563 и 564 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 140240 599130

ЛИ ИМА)

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032) 76596 254628

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
683 и 685 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 360 359

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

583 и 585 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 8633 237154
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

67 и 68, осим Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 39277 55411683 и 685

57 и 58, осим К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 49670 44553583 и 585

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 -1031 + 1048 -1049 + 1050- 1217331 286438
1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 -1030 + 1049 -1048 + 1051 -
1050 + 1053 -1052)
М. НЕТОДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

69-59 ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

59-69 ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -1055 + 1056 1217331 286438- 1057)

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -1054 + 1057
- 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 64444 7267

део 722 11.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 27297 27441

део 722 111.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТО ДОБИТАК
1125590 251730(1058 -1059 -1060 - 1061 + 1062 -1063)

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 -1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063)

1. НЕТОДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

11. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

111. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ



1. Основна зарада по акцији

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

у Beceju

дана 21.04.2016 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извеuпаја за привредна друuпва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEN АО

Седиште 8ЕСЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

1.НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 1125590 251730

11.НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекnасификоване у Билансу
успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

330 а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви 3646 1475

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

331 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

332 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
д штава

333 а) добици

б) губици

б) Ставке које накнадно могу бити рекnасификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских
извештаја иностраног пословања

334 а) добици

б) губици



2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

335 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока

336 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

337 а) добици 228 21188

б) губици 186

1.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ~ О

19527

11.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ~ О

3418

111.ПОРЕ3 НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-
2020 - 2021) ~ О 19527

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019
+ 2021) ~ О 3418

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

1.УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) ~ О 1122172 271257

11.УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) ~ О

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ;::О или АОП 2025 > О

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

у BECEJU

дана 21.04.2016 године :<:1

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до31. 12. 2015. године

1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

11. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

111. Нето прилив готовине из пословних активности (1-11)

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

11. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
с едстава

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

111. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

14415037 13106035

13858350 12066622

2996 105314

553691 934099

12059283 13677290

10966999 12697209

496534 520097

561246 435543

7267

27237 24441

2355754

571255

793849
347249

797 2213

793052 345036

1563811 278915

1563811 278915

68334

769962

1156914



1156914

ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

533

4. Остале дугорочне обавезе

5. Остале краткорочне обавезе

11.Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела

1578432

145462

655888

34995
2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи) 1430719 501402
4. Остале обавезе (одливи) 2251 119491
5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

111.Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)
501026

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 15208886 14610198
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 15201526 14612093
Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 7360

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

94721

63

1895

96083

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

у BECEJU
\ '

мл.
Дана 21.04.2016.године .Ј 21

1806

100338 94721

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Шифра
делатности 7

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.до 31.12. 2015. године

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7432345

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а • 86) ~ О 40534017 4035

6) потражни салдо рачуна
(76 - 8а + 86) ~ О 4018 4036 4054 600499



9. а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 86) ;?: О
б) nотражни салдо рачуна
(76 - 8а + 86) ;?: О

4071 500254 41074089

4072 4090 4108 1961607



а) дуговни салдо рачуна
(7а + Ва - Вб) ~ О

4126 4144

9. 4125 4143

4162
б) потражни салдо рачуна
(7б - Ва + Вб) ~ О 2353235

4161



9. 4179 4215
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ;::О 4197

4216
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ;::О 4180 4198



9. а) дуговни салдо рачуна 4233
~(7_а_+_8_а_-_8_б~)_~_0 ~~ __ ~ 21_7_2 ~4243
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ~ О

11845260 4252
4234

у BECEJU

Дана 21.04.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ
Напомене уз финансијске извеwтаје
31. децембар 2015. године



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Сојапротеин А.д., Бечеј (даље: "Друштво") највећи је прерађивач соје у Србији и један од
најзначајнијих прерађивача у централној и источној Европи. Друштво је основано 1977. године, као
радна организација за индустријску прераду соје у оснивању, а конституисање је окончано 1985.
године.

Основна делатност Друштва је прерада сојиног зрна којом се добија широки спектар производа - од
протеинских до уљарских, сојини протеински концентрат, брашна, гризеви, текстурати У току 1991.
године руководство Друштва је донело одлуку о издавању интерних акција запосленима и на тај
начин извршило трансформацију у деоничко друштво. У току 2000. и 2001. године Друштво је
приватизовало преостали друштвени капитал емисијом бесплатних акција, уписаних од стране
запослених и других физичких лица, а у складу са одредбама Закона о својинској трансформацији из
1997. године, као и сојино уље, сојина сачма и сојин лецитин.

Седиште Друштва је у Бечеју, Улица Индустријска зона бб. Матични број Друштва је 08114072.
Порески идентификациони број Друштва (ПИБ) је 100741587.
На дан 31. децембра 2015. годинеДруштво је имало 378 запослених (2014. године - 374 запослених).

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА,
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству
(у даљем тексту "Закон", објављен у .Спужбени гласник РС", број 62/2013). Друштво, као велико
правно лице примењује Међународне стандарде финансијског извештавања ("МСФИ"), који у смислу
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја
("Оквир"), Међународни рачуноводствени стандарди ("МРС"), Међународни стандарди финансијског
извештавања ("МСФИ") и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење
рачуноводствених стандарда ("ИФРИЦ"), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана
тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде ("Одбор"), чији је
превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија ("Министарство").

Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно МСФИ,
издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издтата од Комитета
за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не укључују основе за
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере
и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно
тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења.
Превод МСФИ утврђен је Решењем министра финансија о утврђивању превода Концептуалног
оквира за финансијско извештавање и основних текстова МРС, односно МСФИ број 401-00-896/2014-
16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014.
године. Наведени превод МСФИ примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан
31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума,
нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених
финансијских извештаја.

С обзиром на напред наведено, и на то да поједина законска и подзаконска регулатива прописује
рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ, као и то да је
Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени
прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати утицај на реалност и
објективност приложених финансијских извештаја. Сходно томе, приложени финансијски извештаји
се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на
начин како је то дефинисано одредбама МРС 1 "презентација финансијских извештаја".
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА,
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ
(наставак)

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак)

Друштво је ове финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима закона и прописа
Републике Србије где су улагања у зависна привредна друштва у овим финансијским извештајима
исказана по: а) поштеној (фер) вредности, уколико се држе ради трговања; б) амортизованој
вредности уколико имају фиксни рок достпећа или в) набавној вредности уколико немају фиксни
рок доспећа умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског положаја
Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је, у складу са
Законом о рачуноводству, Друштво обавезно да састави и да исте достави Агенцији за привредне
регистре Републике Србије.

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике
образложене у напомени 3.

Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну
извештајну валуту у Републици Србији.

Ови финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва 22 априла 2016. године.

2.2 Начело сталности пословања

У току 2015. године Друштво је остварило пословни добитак од 1.312.593 хиљада динара (2014.
година: пословни добитак од 767.003 хиљаде динара) и нето добитак од 1.125.590 хиљада динара
(2014. година: нето добитак од 251.730 хиљада динара). Поред тога, Привредно друштво је због
неиспуњења одређених показатеља пословања уговорених са банкама повериоцима
класификовало обавезе по кредитима као доспеле. Краткорочне обавезе Привредног друштва на
дан 31. децембра 2015. године мање су од обртне имовине за 1.448.454 хиљада динара (2014.
година: за 1,337,777 хиљада динара).

Пословни модел Викторија Групације ("Група") подразумева међусобну финансијску подршку
између Привредног друштва као матичне компаније и осталих чланица Групе.

Привредно друштво и остале чланице Групе су 25. марта 2015. године потписале Уговор о
дугорочном кредиту са банкама који је ступио на снагу 23. децембра 2015. године. Овим уговором
су обавезе према банкама рефинансиране на период од пет година и обезебеђене имовином и
јемствима Привредног Друштва и других чланица Групе (Напомене 33. и 34.).

Такође, у току 2015. године руководство Групе је, у складу са измењеним тржишним околностима,
донело одлуку да промени модел пословања и приступило изради новог петогодишњег плана који
се пре свега фокусира на повећање капацитета за прераду уљарица као дугорочно одрживог
бизниса у смислу генерисања профита и стабилних токова готовине у циљу оптимизације ризика
пословања и трајног смањења задужености Групе. Поред тога, руководство Групе и Друштва је
иницирало разговоре са банкама о редефинисању показатеља пословања и измени плана отплате
кредитних обавеза у складу са новчаним токовима из новог петогодишњег плана (Напомена 42).

У складу са наведеним активностима и плановима руководство очекују да ће Привредно друштво
наставити да послује у предвидљивој будућности. Сходно томе, финансијски извештаји за 2015.
годину су састављени на основу начела сталности пословања.

2.3. Упоредни подаци

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се
завршила 31. децембра 2014. године.

Садржина и форма образаца финансијских извештаја прописани су Правилником о садржини и
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС" бр. 95/2014 и 144/2014).

У циљу усаглашавања са презентацијом података у финансијским извештајима за текућу годину,
извршене су одређене рекласификације података презентованих у финансијским извештајима за
претходну годину.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи и расходи

Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезани са правом власништва преносена
купца, а то подразумева датум испоруке производа купцу. Приходи од услуга се признају када се
услуга изврши.

Приходи се исказују по правично] вредности средстава која су примљена или ће бити примљена,у
нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.

Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који се
односе.

Са датумом на који се књиже приходи такође се књиже и одговарајући расходи (принцип узрочности
прихода и расхода).

Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског периода
у коме настану.

3.2. Прерачунавањесредстава и обавеза у страним средствима плаћања

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати
су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај
дан.

Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страним
средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним
средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по
основу курсних разлика.

3.3. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода
када су у суштини завршене све активности неопходнеда би се средство припремило за планирану
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.

Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се
квалификују.

Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се
односе.

3.4. Бенефицијеза запослене

(а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених

у складу са прописима који се примењују у Републици Србији,Друштво је у обавези да плаћа порезе
и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у
износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Друштво је, такође обавезно
да од бруто зараде запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима.
Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на
терет расхода периода на који се односе.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

(б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

Друштво је на основу одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при
престанку радног односа ради коришћења права на пензију. Друштво интерним актом регулисало
награде за проведене године стажа у компанији, ниво и основу за исплату јубиларних награда, и у
својим напоменама је обелоданило начин за утврђивање основа за обрачун јубиларних награда и
од чега висина накнаде зависи.

3.5. Корекције фундаменталних грешака

Фундаменталне грешке, настале као последица математичких грешака, грешака у примени
рачуноводствених политика, погрешним тумачењем чињеница или превидом, признају се
прилагођавањем почетног стања нето добитка. Материјално безначајне грешке признају се кроз
резултат текућег периода.

3.6. Поwтена (фер) вредност

Међународни рачуноводствени стандард 32 "Финансијски инструменти: Обелодањивање и
приказивање" предвиђа обелодањивање правичне (фер) вредности финансијских средстава и
финансијских обавеза у напоменама уз финансијске извештаје. За наведене потребе, правична
(фер) вредност је дефинисана као износ за који се неко средство може разменити, или обавеза
измирити, у трансакцији између добро обавештених и вољних страна, међусобно суочених.

Обавеза Друштва је да обелодани све информације у вези са поштеном (фер) вредношћу
средстава, потраживања и обавеза за које постоје расположиве тржишне информације и за које се
идентификује материјално значајна разлика између књиговодствених вредности и поштене (фер)
вредности.

у Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине
и продаје финансијских средстава и обавеза, као и осталих финансијских инструмената, и званичне
тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну (фер) вредност није
могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то захтевају МРС и
МСФИ. По мишљењу руководства, износи обелодањени у финансијским извештајима одражавају
реалну вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе
извештавања. За износ идентификованих процењених ризика да књиговодствена вредност неће
бити реализована, врши се исправка вредности на основу одлуке руководства.

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање
средстава, врши се по набавно] вредности или цени коштања. Накнадни издаци за некретнине,
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали
издаци признају се као расход у периоду у којем су настали.

Након почетног признавања, некретнине (земљиште и грађевински објекти) се исказују по
ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације.
умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки
вредности по основу губитка због обезвређења.

Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом.
Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно
разликује од његове исказане вредности.

Постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној цени или по цени коштања
умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход
у билансу успеха.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.8. Амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних
средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе су следеће:

Главне групе основних средстава Стопа (%)

Грађевински објекти
Производна опрема
Теренска и путничка возила
Рачунари
Остала опрема

1.5 -5%
5 - 25%
10 - 20%
20 - 33%
1.5 - 50%

Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која одражава
стварни утрошак ових средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог коришћења.

За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају по
амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима.

3.9. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво као власник држи ради остваривања зараде
од издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради једног и другог,
а не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања. Инвестиционе
некретнине се признају као средство ако и само ако је вероватно да ће Друштво убудуће
остваривати економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна вредност
инвестиционе некретнине може поуздано одмерти.

Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања
инвестиционе некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове.

Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по поштеној
(фер) вредности. Добитак или губитак који произилази из промене фер вредности инвестиционе
некретнине признаје се у билансу успеха у периоду у коме је настао.

3.10. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања односе се на купљени software, жиг и право коришћења земљишта и
исказују се по набавној вредности умањеној за амортизацију и отписују се пропорционалним
методом у периоду од две до осам година.

3.11. Залихе

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је нижа.
Нето очекивана продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима
пословања након умањења цене за трошкове продаје.

Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне
трошкове набавке.

Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије.
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3. ПРЕГЛЕДЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХПОЛИТИКА(наставак)

3.11. Залихе (наставак)

Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродаји по
малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на
набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи, између набавне
вредности продате робе и робе на стању на крају године.

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не
одговарају стандардима се отписују.

3.12. Финансијски инструменти

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од
момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када
је средство испоручено другој страни.

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла.

Учешћа у капиталу

Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају
по набаВНОјвредности. Накнадно одмеравање се врши на сваки датум биланса стања, ради
усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Учешћа у капиталу повезаних правних
лица се одмеравају по набавној вредности.

Дугорочни финансијски nласмани

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталуповезаних правнихлица, пословних
банака и других правних лица, исказана по методу набавне вредности, која се умањује за
обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.

Поред претходно наведеног, дугорочни финансијски пласмани укључују и дугорочне зајмове
одобрене пољопривредним произвођачима. Ови зајмови се исказују по номиналној вредности.

Потражuвања од купаца и остала краткорочна nотраживања

Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене
руководства о њиховој вероватној наплативости.

Готовински еквивалент и и готовина

Под готовином И готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се
готовина у благајни и стања на текућим рачунима и остала новчана средства расположива до три
месеца.

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу
закључених уговора, која кореспондира ефективној каматној стопи..

Обавезе из nословања

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој
номиналној вредности.
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3. ПРЕГЛЕДЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХПОЛИТИКА(наставак)

3.13. Умањење вредности основних средстава

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне
имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а
којој то средство припада.

Надокнадивавредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша.
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као
расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона
некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак од умањења
исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства
Оединицекоја генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога
средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би
била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (једмници
која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредностиодмах
се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по процењеној вредности, у
којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање услед
ревалоризације

На дан 31. децембра 2015. године, на основу процене руководства, не постоје индиције да је
вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена.

3.14. Порези и доприноси

3.14.1. Порез на добит

(а) Текући порез на добитак

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане порескестопе
од 15% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износдобитка пре опорезивања
по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским прописима Републике
Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.

Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеногу претходним периодима. Међутим, губици
из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара
2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година.

(б) Одложени порез на добитак

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
билансу стања за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања
и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се признају за све
опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све одбитне
привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне фискалне
периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена
пореска средства могу искористити.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.14. Порези и доприноси (наставак)

3.14.1. Порез на добит (наставак)

Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује у
периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложена пореска средства
и обавезе обрачунати су по стопи од 15%.

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције
које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође
распоређује у оквиру капитала.

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе
на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.

3.15. Капитал

Капитал обухвата основни односно акцијски капитал акционара, ревалоризационе резерве и
акумулирани резултат.

3.16. Обелодањивање односа са повезаним странама

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно
лице има могућности контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске
и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 "Обелодањивање односа са
повезаним правним лицима".

Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра сва предузећа
која улазе у састав Victoria Group и његова повезана правна лица.

Привредно друштво пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник њихових
услуга. Односи између Друштва и повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи.

Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу
на исте трансакције са неповезаним правним лицима.

Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране
матичног привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини
пословних расхода матичног привредног друштва, умањено за расходе резервисања, а увећаних
за 5% марже. Наведена маржа је одређена у складу са корпоративном анализом приказаном у
студији о трансферним ценама. Принцип расподеле трошкова матичног привредног друштва се
утрвђује директном или индиректном алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на
конкретне услуге. Индиректна алокација трошкова се врши сходно уговореним кључевима за
алокацију..
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4. ПРЕГЛЕДЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања
финансијских извештаја.

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања
неизвесности на датум биланса стања који представљајузначајан ризик, за материјалне корекције
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години.

4.1. Амортизација и стопе амортизације

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалнихулагања. Једном годишње руководство
процењује економски век на основу тренутних предвиђања.

4.2. Резервисања за судске спорове

Генерално, резервисања су у значајној мери подпожна проценама. Друштво процењује
вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши
процену износа који је потребан да се измири обавеза.

Иако Друштво поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза
неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена.

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

Друштво врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања.
Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате.
Међутим, значајан део потраживања Друштва се односи на потраживања од зависних правних
лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност
потраживања наплатива.

4.4. Фер вредност

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена
применом одговарајућих метода процене. Руководство Привредног друштва примењује
професионални суд приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.

Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној вредности
финансијске активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична
вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји
довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје
потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у
сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству
активног тржишта.

Руководство Привредног друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност
по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности.
По мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима
одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе
извештавања.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту:
- матична и зависна правна лица (напомена 39.)
- остала повезана правна лица (напомена 39.)
- остала правна лица
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

Приходи од продаје производа и услуга:
- матична и зависна правна лица (напомена 39.)
- остала повезана правна лица (напомена 39.)
- остала правна лица
Приходи од продаје производа и услуга

на иностраном тржишту

1.574.138 33.512
157.423 369.075
192.618 245.676

1.924.179 648.263

307.826 227.454
1.907.044 1.738.739
1.783.554 2.332.613

8.088.081 6.604.933
12.086.505 10.903.739

14.010.684 11.552.002

6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената

3а потребе руковођења, Друштво је организовано у осам пословних сегмената. Ови сегменти су
основа на којој Друштво извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи
и услуге сваког од ових сегмената су као што следи:

Приходи од продаје по пословним сегментима

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
Текстурирани сојини производи
Брашна и гризеви
Остало
Трговачка роба
Услуге

2.681.188
2.640.966
2.904.338
2.351.248
1.040.448

311.873
1.924.179

156.444

2.420.032
2.314.715
1.933.889
2.345.489
1.549.915

303.021
648.263

36.678

14.010.684 11.552.002
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак)

Резултат по пословним сегментима
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

(6.887) 17.980
254.290 112.814
292.477 23.427
344.103 17.647

93.924 48.426
153.380 42.179
(3.131) 3.158
89.175 20.807

1.217.331 286.438

(64.444) (7.267)
(27.297) (27.441)

1.125.590 251.730

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
Текстурирани сојини производи
Брашна и гризеви
Остало
Трговачка роба
Услуге

Добит /губитак пре опорезивања

Порески расход периода
Одложени порески расходи периода

Нето добитак/губитак

Резултат по пословним сегментима представља нето резултат сегмента израчунат на бази бруто
марже умањене за све остале трошкове који су алоцирани пропорционално према количинском
учешћу сегмената у продаји.

Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским
nодручјима

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Бугарска
Румунија
Босна и Херцеговина
Пољска
Чешка
Словачка Република
Македонија
Француска
Хрватска
Италија
Немачка
Молдавија
Мађарска
Шпанија
Словенија
Грчка
Израел
Португалија
Аустрија
Швајцарска
Русија
Норвешка
Холандија
Велика Британија
Белгија
Исланд
Остали

701.466
241.681
136.387
303.848
143.914
84.521
52.524

552.366
106.048

1.638.971
397.284

15.267
183.120
357.593
265.136
158.569
44.719
20.003

5.415
233.610
253.592

38.084
1.896.335

218.191
75.674
74.377

335.596

Укупно 8.534.291

771.541
226.364
131.369
272.546
114.755
59.928
59.936

575.956
64.824

713.279
151.902
18.274
71.039

291.691
154.214
327.361
24.165
34.172

1.507
86.223

227.389
211.235

1.872.077
252.335

56.152

307.764

7.077.998
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 201~-----_

Приходи од закупнина
Остали пословни приходи

35.674
6

35.680

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

42.347
7

42.354

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Трошкови сировина и материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)

7.998.388
117.079

8.115.467

7.240.408
95.616

7.336.024

Трошкови сировина и материјала за израду у износу од 8.115.467 хиљада динара (2014 година:
7.336.024 хиљада динара) се највећим делом односе на утрошене сировине у производњи,
највећим делом соја у износу 7.634.714 хиљада динара.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Трошкови електричне енергије
Трошкови гаса
Трошкови горива и мазива
Утрошак биомасе

287.118
275.566

29.992
78.234

670.910

235.290
248.706

17.928
82.900

584.824
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

10. ТРОШКОВИЗАРАДА, НАКНАДАЗАРАДА И ОСТАЛИЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнаде члановима управног
и надзорног одбора

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима

11. ТРОШКОВИАМОРТИЗАЦИЈЕИ РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације (напомена 20 и 21)
Трошкови резервисања

12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХУСЛУГА

Трошкови услуга одржавања
Лабораторијске услуге
Трошкови осталих транспортних услуга
Трошкови закупнина
Комуналне услуге
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови
Трошкови сајмова и других приредби
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

379.656 379.107

67.436 66.474
2.534 5.511

3.001 2.764

10.835 13.251
41.686 51.769

306 476

505.454 519.352

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

442.790
9.584

405.266

452.374 405.266

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 201~------

96.205 87.678
161.845 144.224
416.339 329.059

20.582 33.561
34.941 24.441
12.134 9.297
10.815 3.267

1.112 1.259
12.938 41.632

766.911 674.418
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Трошкови корпоративних услуга
Трошкови отклањање отпада
Трошкови одржавања лиценци
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови

139.696 169.915
214 178

8.943 7.514
73.454 57.482
10.694 8.786
10.436 14.179
6.774 6.706
7.409 7.057

28.090 27.298
8.538 7.209

294.248 306.324

Трошкови корпоративних услуга исказани у пословној 2015. години У износу од 139.696 хиљада
динара (2014: 169.915 хиљада динара) у целости се односе на трошкове корпоративних услуга
сходно уговору закљученим са Victoгia Gгoup а.д.,Београд.

14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Финансијски приходи из односа са:
- матичним и засвисним правним лицима
- осталим повезаним правним лицима

Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

126.779 137.566
460.597 508.702

2.176 6.151
95.386 174.982
6.349 2.777

691.287 830.178
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Финансијски расходи из односа са :
- матичним и зависним правних лица
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски расходи

949 39.957
435.566 434.909
136.663 583.478

3.577 15.652
191.128 10.810

767.883 1.084.806

Остали финансијски расходи у 2015. години У износу од 191.128 хиљада динара (2014. године
износе 10.810 хиљада динара) се највећим делом, у износу од 175.794 хиљаде динара, односе на
накнаде банкама у складу са уговором о рефинансирању обавеза.

16. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Добици од продаје:
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала
Вишкови
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Приходи од усклађивања потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности залиха
Остали непоменути приходи

25.208
4.958 2.797

17.460 8.924
670

361 359
13.818 11.111
3.040 6.701

39.637 55.770

17. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици по основу расходовања и продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
- материјала
Мањкови робе и растур у транспорту
Расходи по основу обезвређења:
- потраживања и краткорочних финанфијских пласмана
- хартија од вредности којима се тргује на тржишну вредност

Остали непоменути расходи

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

2.549 5.942
4.470 3.039
7.433 8.083

8.633 153.089
84.065

35.218 27.489

58.303 281.707
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.-------

Порески расход периода
Одложена порески расход периода

64.444
27.297

7.267
27.441

91.741 34.708

б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата
пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Нето добитакl(губитак) пре опорезивања

Порез на добитак обрачунат по законској стопи од 15%
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу
Порески ефекти прихода који се не признају у пореском билансу
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена
Разлика пореска/рачуноводствена аморитизација
Порески губитак из ранијих година
Искоришћен порески кредит

1.217.331 286.438

182.600 42.966
5.155 8.308
(428) (594)
6.303 8.605

(11.960) 1.362
(58.189) (33.205)
(31.741) 7.267

91.740 34.708
7.54% 12,12 %

Укупно
Ефективна пореска стопа

в) Одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2015. године у износу од 462.504 хиљада
динара се односе на привремену разлику по којој се некретнине, постројења, опрема и
нематеријална улагања признају у пореском билансу и износа по којима су ова средства исказана
у финансијским извештајима

Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2015. години приказана су у следећој табели (у
хиљадама динара):

Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће:

У хиљадама динара
2015. 2014.

Стање 1. јануара
Укидање одложених пореских обавеза у корист
ревалоризационих резерви по основу продаје опреме
Повећање одложених пореских обавеза у корист
ревалоризационих резерви по основу процене основних
средстава
Одложени порески расход I (приход) периода

435.851 408.669

(644)

27.297
(259)

27.441

Стање одложених пореских обавеза на крају године 462.504 435.851
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)

г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит

У хиљадама динара
Износ Преостали

пренетог Искоришћени пренети
пореског порески порески

Година настанка Година истека кредита кредит кредит
2006 2016 21.860 21.860
2007 2017 37.203 20.860 16.343
2008 2018 24.594 24.594
2009 2019 29.815 29.815
2010 2020 86.268 43.239 43.029
2011 2021 492.925 62.616 430.309
2012 2022 136.391 53.603 82.788
2013 2023 162.475 53 162.422

Укупно 789.300

19. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Нетодобитак
Просечан пондерисани број акција
Основна I (разводњена) зарада по акцији

(у динарима)

1.125.590
14.714.153

251.730
14.018.048

76,50 17,96

20. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Нематеријална
улагања Ук~пно

Набавна вредност
Стање 1. јануара 2014. године 35.360 35.360
Директне набавке 338 338
Продаја и расход {13} {13}
Стање 31. децембра 2014. године 35.685 35.685
Директне набавке 758 758
Продаја и расход ~555~ ~555~
Стање 31. децембра 2015. године 35.888 35.888

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2014. године 21.693 21.693
Амортизација 3.175 3.175
Продаја и расход {13} ~13}
Стање 31. децембра 2014. године 24.855 24.855
Амортизација 3.238 3.238
Продаја и расход ~555~ ~555~
Стање 31. децембра 2015.године 27.538 27.538

Садашња вредност на дан:
• 31. децембра 2015. године 8.350 8.350
·31. децембра 2014. године 10.830 10.830
·01. јапиаг 2014. године 13.667 13.667

18



ш
~
1-
3ш
r::o
МФ
S::cш:S:
~~.,.
SIl)
U..
::I:0«N
::I:caSQ.
e~
~!
ш 1:[
::I:.ш"
~C'?о;
I::I:[«са
::X::::I:

ш
:I:s:
:I:
1-
Ша.~
ш
:I:
W
:I:
Оs:::rs:
1-
()
Wm
:I:s:
s:
«
:f!ш.,
Оа.
1-
()
Оr::
u.i
:I:s:
:I:
1-
Ша.~ш
:I:

(')0
'<t<O
"-О
aj~
<О ео
"'''''oi

, <0-
а:><О<O~. (')f'- .",'"ф<о

.'<t
N~

'<t
г-,

'"6
'"'<t

, (')

'"

'Ј I г-,

'"г-,Ф
'<t
N

....
N

0-
а:>'"f'-'<t.""Ф .
фf'-
"'~

N
О

'"Ф

'"'"оN
<О

'"

о
О
"-:

о;
ф
c':i
N

ф
о

'"'"c':i
О

'"

г-,

'"г-,Ф
'<t
N

ф
г-,

'"c':i
'"'<t

'"'"

'"О-е
N
'"

'"Осо
оо
О
N
c':i

~~ ~ ~
g~ ~ с;;

<О <О
N N
t'--: t'--:

<О '" '"N'<ta:>
(") ~ ("')

~ ("')ф
N <О '<t
о'> Q) ~

N N N

o~~
N <О
oo::tФц)
NO'<t
N О
0)0)0

ф а:>
'" о> N~~~
<О N '"~ м ~

'" N <О
'<t '" со'" со еом о о)
"'ф(,)

'" '" '"...t -.i I.t)

f'
О
"':
N
Ф



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

22. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Учешћа у капиталу зависних правних лица
3АО Вобекс - Интерсоја, Русија 1.112 1.112

1.112 1.112
Учешћа у капиталу повезаних правних лица
Ветеринарски завод Суботица а.д. 783.617 783.617

783.617 783.617
Учешће у капиталу остала правна лица
Новосадски сајам а.Д., Нови Сад 1.639 1.410
Учешће у капиталу Атомска бања Трепча 35.890 35.890
Учешћа у капиталу осталих правних лица 1.831 1.831

39.360 39.131
Укупно учешће у капиталу 824.089 823.860

Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани 36.577
Дугорочни зајам за решавање стамбених потреба 184 464
Укупно дугорочни финансијски пласмани 184 37.041

Укупно: 824.273 860.901

23. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

Материјал 438.049 3.934.548
Резервни делови 159.218 79.116
Алат и инвентар 32.705 21.911
Укупно матријал и резервни делови 629.972 4.035.575

Готови производи 455.839 530.562
Полупроизводи 137.609 60.629
Роба у промету на велико 173.965 57.321
Укупно роба и готови производи 767.413 648.512

Дати аванси
- повезана правна лица (напомена 39.) 51.624 7.357
- остала правна лица 165.254 98.731

216.878 106.088

Укупно залихе и дати аванси 1.614.263 4.790.175

Друштво је на дан 31. децембра 2015. године за потребе обезбеђења кредита у корист банака
поверилаца успоставило заложно право над укупним залихама.

3алихе материјала у износу од 438.049 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. године (31.
децембра 2014. године 3.934.548 хиљада динара) се највећим делом односе на залихе зрна соје.
Смањење залиха зрна соје у 2015. години је последица измењеног начина набавке ове сировине.
Уместо једнократне набавке у периоду септембар-децембар 2015. године, Друштво је, заједно са
другим повезанима правним лицима у оквиру групе, потписник Уговора о робном финансирању
чиме је обезбедило континуирану набавку сировине у периоду септембар 2015. - август 2016.
године. Друштво је потписивањем овог уговора остварило приступ сировинама соје у износу од
211,5 хиљада тона које ће бити сукцесивно otkupljivane od stгапе Друштва у периодујануар - август
2016. године.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

24. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Потраживања од купаца:
- матична и зависна правна лица (напомена 39.)
- У земљи
- у иностранству

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

Исправка вредности:
- у земљи и у иностранству (напомена 40.)

3.424.751 2.780.966
494.206 435.991

1.217.987 1.004.875
5.136.944 4.221.832

(380.227) (380.406}

4.756.717 3.841.426

Над потраживањима у укупном износу од 4.007.038 хиљада динара на дан 31. децембра 2015.
године је успостављена залога у корист банака поверилаца.

25. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања за камату
- повезана правна лица (напомена 39.)

Остала потраживања

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

1.334.739
3.527

749.407
24.942

1.338.266 774.349

26. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

Краткорочне финансијске позајмице:
- матична и зависна правна лица (напомена 39.)
- остали

Краткорочни финансијски пласмани

5.275.641
56.594
44.758

6.104.796
27.818

443

5.376.993 6.133.057

а) Краmкорочне финансијске позајмице

Повезана правна лица (напомена 39.)
Victoria Group а.Д.. Београд
Victoria Logistic Д.О.о. Нови Сад

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 201~-------

1.318.770 1.184.153
3.956.871 4.920.643

5.275.641 6.104.796

107.494 78.718
44.758 443

152.252 79.161

(50.900) (50.900}

5.376.993 6.133.057

Остала правна лица
Остали краткорочни финансијски пласмани

Обезвређење:
- краткорочних финансијских позајмица
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СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

27. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Текући рачуни:
- динарски
- девизни
Благајна:
- динарски
- девизни

16.030
84.308

20.613
74.l08

100.338 94.721

28. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара
31.децембар 31. децембар

2015. 201~-------

Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату
вредност
Унапред плаћени трошкови
Остала временска разграниченја

2.346
41.477
12.858

1.282
22.976
10.684

56.681 34.942

29. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Одлуком Скупштине Друштва од дана 30. јуна 2011. године и Решењем Комисије за хартије од
вредности број 410-24-2926/5-11 од дана 14. јула 2011. године извршено је издавање Х емисије
акција по основу расподеле нераспоређене добити у основни капитал. Емитовано је 5.050.680
акција са правом гласа, без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу
од 463,661404 динара, што представља укупну вредности од 2.341.806 хиљада динара. Акције Х
емисије су уписане у базу Централног регистрахартија од вредности 9. августа 2011. године.

Основни капитал Друштва након претходно наведеног повећања износи 6.906.480 хиљада динара
и подељенје на 14.895.524 акције без номиналне вредности.

Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2015. и 31. децембар 2014. године је
била следећа:

У хиљадама дина~а
31.децембар 2015. 31. децембар 2014.

% Број Вредност % Број Вредност
Опис ~чешћа акција капитала учешћа акција капитала

Victoria group Д.О.О., Београд 50,94% 7.587.503 3.518.032.263 50,94% 7.587.503 3.518.032.263
SENT 011 INTERNATIONAL d.o.o. 10,76% 1.602.487 743.011.366 10,76% 1.602.487 743.011.366
Митровић Зоран 6,07% 904.675 419.462.877 6,07% 904.675 419.462.877
Бабовић Милија 6,03% 897.835 416.291.433 6,03% 897.835 416.291.433
Raiffeisen BankaАО - Kastodi RN 5,89% 876.626 406.457.638 5,89% 876.626 406.457.638
Polunin Oiscovery Funds 0,57% 85.552 39.667.160 0,57% 85.552 39.667.160
Raiffeisen BankaАО Beograd - Kastodi RN 0,41% 60.404 28.007.003 0,45% 66.364 30.770.000
Raiffeisen BankaАО Beograd - Kastodi RN 0,28% 41.992 19.470.070
Raiffeisen BankaАО Beograd - Kastodi RN 0,23% 34.245 15.878.085 0,23% 34.245 15.878.085
Ostali 18,83% 2.804.205 1.300.201.679 19,07% 2.840.237 1.316.908.752
Акцијски капитал 100,00% 14.895.524 6.906.479.574 100,00% 14.895.524 6.906.479.574
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

29. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (Наставак)

У 2013. години друштво је откупило 822.441 комада сопствених акција од несагласних акционара,
у 2014.ГОДИНИје откупљено 59.313 комада сопствених акција. У току 2015. године је откупљено
197.171 комада сопствених акција.

зо. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ

Законске резерве Друштва исказане, на дан 31. децембра 2015. године, у износу од 352.232
хиљада динара представљају издвајања из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о
привредним друштвима по којем је Друштво било у обавези да издвоји најмање 5% нето добитка
за пословну годину на рачун законских резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала
Друштва.

З1. СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ

Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2015. године износе 248.267 хиљада динара.
Издвајања у ове резерве Друштво врши у складу са статутом, приликом расподеле нето добитка
за пословну годину. Статутарним резервама Друштво слободно располаже, а постојећим интерним
актима њихова намена није посебно дефинисана.

32. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 201~- -

Резервисања за отпремнине
Резервисања за јубиларне награде

13.956
6.446

11.488
5.995

20.402 17.483

Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће:

Дугорочна резервисања за бенефиције запослених се односе на резервисања за отпремнине
запослених на основу обрачуна извршеног у складу са захтевима МРС 19 "Бенефиције запослених".
Наведени износ обухвата резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у складу са
колективним уговором уз претпоставке да ће вредност зарада расти по стопи од 1.5% (2014: 4%),
уз дисконтни фактор од 9 % годишње (2014. 12.95%).

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.-------

Стање 1.јануара
Резервисања у току године
Укидање резервисања у току године

17.483
2.919

21.448

(3.965)

Стање 31. децембра 20.402 17.483
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СQJАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

33. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Дугорочни кредити:
- у земљи
- у иностранству

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

8.806.168
1.162.857

7.862.883
1.298.114

9.969.025 9.160.997
Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 34.):
- у земљи
- у иностранству

(8.806.168)
(1.162.857)

(7.862.883)
(1.298.114)
(9.160.997)(9.969.025)

Дугорочни кредити у земљи

Износ у
ЕУР У 2014.

Износ у
ЕУР У 2015.

У хиљадама динара
31. децембар

2015. 201~-----

Societe Gепегаlе Вапkа Sгblja
а.д., Београд

ЕuгоЬапk EFG а.Д., Београд
UпiСгеdit Bank Srblja а.Д.,
Београд
Cгedit Agгicol Srblja
Еуробанка ЕФГ

Дугорочни кредити у
Иностранству

Европска банка за обнову и
развој
ИФЦ
Ерсте банка

4.250.000 7.096.890 863.167 514.073
246.153 244.313 29.715 29.774

60.000.000 58.732.880 7.143.451 7.257.498
4.894.407 595.288

59.690 61.538

Укупно

1.785.714 1.748.002 212.603 215.997
5.600.000 5.481.736 666.722 677.366
3.346.200 3.275.532 398.389 404.751

75.228.067 81.473.760 9.969.025 9.160.997

{75.228.067} {81.473.760} {9.969.025} {9.160.997}Текуће доспеће

Укупно 31.12.

Горе наведени кредити представљају део укупних кредитних обавеза Групе у износу од ЕУР
284.131.246 које су рефинансиране уговором којије ступио на снагу у 2015. години. Рефинансирање
је урађено на рок од пет година, а доспеће кредита Привредног друштва је приказано у следећој
табели:

у хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2015. 201~------

- до краја 2016. године
- до краја 2017. године
- до 30. септембра 2018. године

896.747
896.747

8.175.531

9.160.997

9.969.025 9.160.997
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СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

Доспеле обавезепо основу дугорочних кредита (напомена 33)
9.969.025 9.160.998

1.572.458
604.79l
123.023

Краткорочни кредити у земљи
Краткорочни кредити у иностранство
Остале краткорочне финансијске обавезе

9.969.025 11.461.270

На бази прелиминарних консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину руководство је
утврдило да Група није испунила одређене показатеље пословања који су дефинисани уговором о
рефинансирању. Банке кредитори су одобриле одлагање тестирања показатеља пословања,
међутим, с обзиром да одобрење одлагања тестирања не покрива период од минимално 12 месеци
након датума биланса стања, обавезе према банкама су класификоване као доспеле (Напомена
42.).

35. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.
Примљени аванси, депозити и кауције:
- остала правна лица 356.281 59.902

356.281 59.902
Обавезе према добављачима:

- матично и зависна правна лица (напомена 39.) 2.066 6.078
- остала повезана правна лица (напомена 39.) 495.199 2.182.219
- остала правна лица у земљи 632.656 470.506
-остала правна лица у иностранству 176.960 17.606

1.306.881 2.676.409

Остале обавезе из пословања (напомена 39.) 55.912

1.663.162 2.792.223

36. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Камате и трошкови финансирања:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
Обавезе за дивиденде
Обавезе према физичким лицима

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

153
39.932 35.435

3.017 3.017
6.590

49.692 38.452
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37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине
Обрачунати приходи будућег периода
Остала пасивна временска разграничења

4.822 6.089
62.915 8.379
44.751 27.246

437 5.833

112.925 47.546

38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Средствадругих лица
Дати авали и гаранције:

- повезана правна лица и остала правна лица

3.532.379

24.390.472

27.922.851

1.746.079

19.152.695

20.898.774

Дана 23. децембра 2015. године ступио је на снагу Уговор о дугорочним кредитима којим се
рефинансирају билатерални кредити чланица групе. Сваки од зајмопримаца, као и друге чланице
Групе, гарантују као солидарни јемци за све обавезе Групе према банкама повериоцима. Друштво
је на дан 31. децембра 2015. године у оквиру ванбилансне евиденције исказало укупан износ
гаранција на име кредитних обавеза других чланица групе у износу од 24.390.472 хиљаде динара.
Дате гаранције за обавезе других лица односе се на дата јемства банкама за обавезе повезаних
правних лица (24.350.436 хиљаде динара) (напомена 33.), и осталих правних лица (40.036 хиљада
динара).

39. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

а) Приходи и расходи остварени из трансакција са повезаним правним лицима приказани
су у наредном прегледу:

у хиљадама динара
2015. 2014.------Приходи

Приходи од продаје (напомене 5.)
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Group а.Д., Београд
Фертил Д.о.о., Бачка Паланка
Victoria Logisticд.о.о., Нови Сад
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Лука Бачка Паланка Д.о.о Бачка Паланка
Vobex
Victoria Starch д.о.о., 3рењанин
Victoria Food д.о.о. Нови сад

956.479
54.207

104.014
1.811.916

12.845
475.732

9
253.592

84
120.130

3.789.008
Остали пословни приходи
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад
Лука Бачка Паланка Д.,о.о. Бачка Паланка
Victoria Group а.д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Food д.о.о. Нови сад

30.777
120

4

30.901
Финансијски приходи (напомена 14.)
Victoria Group а.д., Београд 125.179

471.987
65

1.631
799.306

12.134
250.114

8
227.389

50
237Ш1

1.999.705

37.110
120
185
440

30
37.885

134.928
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Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Vobex

460.597

1.600
587.376

Остали приходи
Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoгiaoil а.Д., Шид
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Victoгia Food Д.О.о.Нови сад
Feгtil Д.О.о.Бачка Паланка

40
873

66
135

3.847
4.961

Укупно приходи 4.412.246

500.738
7.964
2.638

646.268

(135)
(1.733)

214
2.395

741

2.684.599

2015.

у хиљадама динара

2014.

Расходи
Набавна вредности продате робе
Victoгiaoil а.Д., Шид
Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад

216.756
1.282.043
1.498.799

Трошкови материјала и енергије
Victoгiaoil а.д., Шид
Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoгia Staгch Д.О.о.,3рењанин
Victoгia Gгoup а.Д., Београд

449.974
5.969.507

15.245
1.144.800
7.579.526

231.388
380.665
612.053

4.792
6.913.892

13.475

6.932.159

Остали пословни расходи
СП Лабораторија а.д., Нови Сад 161.845 144.224
Victoгia Gгoup а.д., Београд 162.706 183.419
Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад 13.075 18.800
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица 4.506 5.864
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 372 1.812
Victoгia Staгch Д.О.о.,3рењанин 4.349 4.225
Victoгia Food Д.О.о.Нови сад 84
Victoгiaoil а.Д., Шид 178 2.256

347.115 360.600
Финансијски расходи (напомена 15.)
Victoгia Logistic Д.О.о.,Нови Сад 153
Victoria Group а.Д., Београд 14.133 38.592
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица 1.239
Vobex 796 126

15.082 39.957

Остали расходи
Victoria logistic Д.О.о.,Нови Сад 6.543 5.321
Victoriaoil а.Д., Шид 386
Victoria Starch Д.О.о.,3рењанин 185

6.543 5.892

Укупно расходи 9.447.065 7.950.661

Расходи, нето {5.034.818} {5.266.062}
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б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним
правним лицима приказана су у наредној табели:

Дати аванси
"Victoria Starch" Д.О.о.3рењанин

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014------

52 7.357

Потраживања
Потраживања из пословања (напомена 24.)
"Victoriaoil" а.Д. Шид
"Vobex" Москва
"Victoria Logistic Д.О.о.Нови Сад
Лука д.о.о. Бачка Паланка
.Гегй!" Д.о.О.Бачка Паланка
"Victoria Food" Д.О.о.Нови Сад
,,victoria Group" а.д. Београд
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица

5.733 222.955
72.195 106.917

3.003.670 991.747
13

24 3.144
215.290

326.990 1.229.584
16.139 11.316

3.424.751 2.780.966

338.413 196.409
780

1.013.595 552.998

1.352.008 750.187

1.318.771 1.184.153
3.956.871 4.920.643
5.275.642 6.104.796

10.052.453 9.643.306

Потраживања за камату (напомена 25.)
"Victoria Group" а.д. Београд
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица
"Victoria Logistic" Д.О.о.Нови Сад
"Victoriaoil " а.Д. Шид

Краткорочни финансијски пласмани (напомена 26.)
"Victoria Group" а.Д. Београд
"Victoria Logistic" Д.о.О.Нови Сад

Укупно потраживања

Обавезе
Обавезе из пословања (напомена 35.)
Ветеринарски завод Суботица а.Д. Суботица
"СП Лабораторија" а.Д. Бечеј
"Victoria Logistic" д.о.о. Нови Сад
Лука Бачка Паланка
"Victoriaoil" а.Д. Шид
"Victoria Starch" Д.О.о.3рењанин
"Victoria Group" а.д. Београд

1.086
226.440

662
204

264.664
2.143
2.066

737
178.895

2.002.587

6.078
497.265 2.188.297

Остале обавезе из пословања
"Victoria Logistic" д.о.о. Нови Сад 53.648

53.648
Остале обавезе -камате
"Victoriaoil" а.д, Шид 153

153

Укупно обавезе
Потраживања, нето

497.418 2.241.945
9.556.035 7.401.361

вј Потенцијалне обавезе

Привредно друштво у оквиру ванбилансне евиденције на дан 31. децембра 2015. године има
исказане потенцијалне обавезе према повезаним правним лицима по основу датих јемстава банкама
за обавезе повезаних правних лица у укупном износу од 24.390.472 хиљаде динара (напомена 38.)
(31. децембра 2014. године -19.152.695 хиљада динара).
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г) Прuмањаруководства

Током 2015. године Привредно друштво је исплатило зараде кључном руководству које укључује 9
чланова у бруто износу од 25.436 хиљаде динара (2014. године - 9 чланова 27.583 хиљаде динара).

40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва
разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућностида
одржи принцип сталности пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем
оптимизације дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на годишњем
нивоу. У склопу тог прегледа руководство Друштва разматра цену капитала и ризике повезане са
врстом капитала.

Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године су следећи:

У хиљадама динара
З1.децембар З1.децембар

2015. 2014.------

3адуженост*
Готовинеки еквиваленти и готовина

9.969.025
(100.338)

11.461.271
(94.721)

Нето задуженост 9.868.687 11.366.550

Капитал ** 11.845.260 10.865.111

Рацио/(однос) задужености према капиталу 0,83 1,05
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Управљање ризиком капитала (наставак)

* Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе
** Капитал обухвата износ укупног капитала

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама З. уз финансијске
извештаје.

Категорије финансијских инструмената

Финансијска средства
Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Остала потраживања

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.-------

Финансијске обавезе
Дугорочне финансијске обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

39.З6 З9.131
18 37.041

4.756.71 3.841.426
5.376.99 6.133.057

100.33 94.721
1.340.61 784.229

11.614.20 10.929.605

9.969.02 11.461.270
1.З06.88 2.732.321

162.61 85.998

11.438.52З 14.279.589

Финансијски ризици

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају
умањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи посебне финансијске
инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви
финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих
инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је
тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа.

Девизни ризик

Друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, потраживања
од купаца, дугорочних и краткорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у
страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног
ризика, односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј
употреби у Републици Србији.

Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.
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Тржишни ризик (наставак)

40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31.
децембар 2015. године у Друштву биле су следеће:

Остало УСД ЕУР

Учешће у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживањаод купаца
Краткорочнифинансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
Остала потраживања
Укупно

79.678 1.183.881

16.187 68.121

95.865 1.252.002

9.909.335
117.208 59.753

117.208 9.969.088

(21.343) (8.717.086)

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале обавезе
Укупно

Нето девизна позивиција на дан

У хиљадама динара
РСД Укупно

39.360
184

3.493.158
5.376.993

16.030
1.340.612

10.266.337

59.690
1.129.920

162.617
1.352.227

8.914.110

39.360
184

4.756.717
5.376.993

100.338
1.340.612

11.614.204

9.969.025
1.306.881

162.617
11.438.523

175.681
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Тржишни ризик (наставак)

Девизни ризик (наставак)

Књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаниху страној валути на дан 31.
децембар 2014. године у Друштву биле су следеће:

У хиљадама динара
Остало УСД ЕУР РСД Ук~пно

Учешћа у капиталу 39.131 39.131
Дугорочни финансијски пласмани 37.041 37.041
Потраживања од купаца 5.499 168.620 911.198 2.756.109 3.841.426
Краткорочни финансијски пласмани 6.133.057 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 5.290 11.821 56.997 20.613 94.721
Остала потраживања 784.229 784.229
Укупно 10.789 180.441 968.195 9.770.180 10.929.605

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 11.399.731 61.539 11.461.270
Обавезе из пословања 17.606 2.714.715 2.732.321
Остале обавезе 85.998 85.998
Укупно 11.417.337 2.862.252 14.279.589

Нето девизна позивиција на дан 10.789 180.441 {10.449.142} 6.907.928 {3.349.984}

Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД). Следећа
табела представља детаље анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса
динара у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном
приказивању девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у
курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује само неизмирена потраживања и
обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од
10% у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег
периода у случајевима када динар девалвира у односу на ЕУР. У случају да динар ослаби 10% у
односу на ЕУР, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном
случају, што је приказано у следећој табели:

На дан 31. децембра 2015.
Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:

Средстава Обавеза Нето

У хиљадама динара
На дан 31. децембра 2014.

Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:

Средстава Обавеза Нето

Курс ЕУР + 10%
Курс УСД + 10%

125.200
9.587

(996.909)
{11.721)

(871.709)
{2.134)

96.820
18.044

(1.141.734) (1.044.914)
18.044

Курс ЕУР - 10%
Курс УСД - 10%

(125.200)
{9.587)

996.909
11.721

871.709
2.134

(96.820)
{18.044)

1.141.734 1.044.914
{18.044)

Ризик од промене каматних стопа

Привреднодруштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Привредно друштво
нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене каматнихстопа.
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Тржишни ризик (наставак)

Ризик од промене каматних стопа (наставак)

Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године дата је на следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматоносна
Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Готовина и готовински еквиваленти
Остала потраживања

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти

39.360 39.131
184 37.041

4.756.717 3.841.426
100.338 94.721

1.340.612 784.229
6.237.211 4.796.548

5.376.993 6.133.057

5.376.993 6.133.057

11.614.204 10.929.605

1.306.88] 2.732.321
]62.6]7 85.998

].469.498 2.818.319

9.969.025 11.461.270
9.969.025 11.461.270

11.438.523 14.279.589

Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

8аријабилна каматна стопа
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године.
Према процени Привредног друштва, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у
распону од 1% до 2%, под претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијским
извештајима за 2015. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у билансу успеха у
распону 114.385 хиљада динара до 228.770 хиљада динара. У финансијским извештајима за 2014.
годину повећали би се или смањили финансијски расходи у билансу успеха у распону 142.796
хиљада динара до 285.592 хиљаде динара.
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Кредитни ризик

Управљањепоmражuвањuма од купаца

Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да своја дуговања према Привредном друштву измире у целости и на време, те би по
овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва кредитном
ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан биланса стања. Потраживања од купаца у
значајном делу односе се на повезана правна лица.

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31.
децембра текуће и претходне године приказанаје на следећој табели.

Бруто изложеност
31. децембар

2015. 201~

Исправка вредности
31. децембар
2015. 2014.

У хиљадама динара
Нето изложеност

31. децембар
2015. 2014.

Недоспела
Доспела исправљена
Доспела неисправљена

1.302.933
380.226

3.453.784

2.413.579
380.406

1.427.848

1.302.933 2.413.579
(380.226) (380.406)

3.453.784 1.427.848

Укупно 5.136.943 4.221.832 (380.226) (380.406) 4.756.717 3.841.426

Недоспелв поmражuвања од купаца

На дан 31. децембра 2015. Привредно друштво има недоспелих потраживања од купаца у износу
од 1.302.933 хиљаде динара (31. децембра 2014. године: 1.427.848 хиљада динара). Ова
потраживања доспевају за наплату углавном у зависности од уговорених рокова за плаћање.

Доспела, uсправљена поmражuвања од купаца

Привредно друштво има доспелих исправљених потраживања од купаца у износу од 380.226
хиљада динара на дан 31. децембра 2015. године (31. децембра 2014. 380.406 хиљада динара).
Привреднодруштво формира исправку вредности за потраживања за која је утврдило да је дошло
до погоршања њихове кредитне способности и да потраживања у наведеним износима неће бити
наплаћена, односно да ће бити делимично наплаћена како би се ова потраживања свела на њихову
накнадиву вредност.

Доспела, неuсправљена поmражuвања од купаца

Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2015. године у износу 3.453.784 хиљаде
динара (31. децембра 2014. године: 1.427.848 хиљада динара), с обзиром да руководство
Привредног друштва сматра да није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да се
део ових потраживања односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим
инструментима обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да
ће садашња вредност ових потраживања бити наплаћена.
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Кредитни ризик (наставак)

Доспела, неисправљена потраживања од купаца (наставак)

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој
табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

Недоспела потраживања
До 30 дана
Од 31 до 90 дана
Од 91 до 180 дана
Од 181 до 360 дана
Преко 360 дана

1.302.933
322.225
144.698

1.177.676
1.075.653

733.532

2.413.579
372.180
110.310
428.334
509.638

7.385

Укупно 4.756.717 3.841.426

Потраживања из пословања старија од 180 дана на дан 31.12.2015. године у укупном износу од
1.800.335 хиљаде динара се односе на потраживања од повезаних правних лица.

Управљање обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2015. године износе 1.306.881 хиљада динара
(31. децембра 2014. године: 2.732.321 хиљада динара). Целокупан износ ових обавеза односи се
на набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања финансијским ризицима,
Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и
сходно томе, добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе.

Ризик ликвидности

Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. За ову
сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем управљања за
краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања Привредног друштва. Привредно
друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве,
континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања
адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза
са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на
недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити
према наведеној рочности доспећа.

Доспеће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2015. године:

3 месеца
До 3 месеца -1 године

Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца 4.756.717
Краткорочни финансијски пласмани 5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти 100.338
Остала потраживања 1.340.612
Укупно 1.440.950 10.133.710

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 9.969.025
Обавезе из пословања 1.306.881
Остале обавезе 162.617
Укупно 1.469.498 9.969.025

Нето позивиција на дан {28.548} 164.685

1до 5
година

У хиљадама динара
Преко 5

39.360
184

година Укупно
39.360

184
4.756.717
5.376.993

100.338
1.340.612

39.544 11.614.204

9.969.025
1.306.881

162.617
11.438.523

39.544 175.681
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Ризик ликвидности

Досепће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2014. године:

з месеца
До З месеца -1 године

Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживањаод купаца 3.841.426
Краткорочни финансијски пласмани 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 94.721
Остала потраживања 784.229
Укупно 878.950 9.974.483

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 11.461.270
Обавезе из пословања 2.732.321
Остале обавезе 85.998
Укупно 2.818.319 11.461.270

Нето позивиција на дан {1.939.369} {1.486.787}

1 до 5
година

У хиљадама динара
Преко 5
година Укупно

39.131
37.041

39.131
37.041

3.841.426
6.133.057

94.721
784.229

76.172 10.929.605

11.461.270
2.732.321

85.998
14.279.589

76.172 {3.349.984}

Фер вредност финансијских инструмената

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова.
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности
финансијских инструмената на дан биланса. Претпоставке коришћене за процену текуће фер
вредности су и да књиговодствена вредност краткорочних потраживања од купаца и обавеза према
добављачима апроксимира њиховој фер вредности због тога што доспевају за плаћање/наплату у
релативно кратком периоду.

41, СУДСКИ СПОРОВИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31. децембра 2015. против Друштва се води 6 судских спорова чија процењена вредност
износи 17.391 хиљада динара. Руководствопривредног друштва је извршило резервисање по том
основу у укупном износу од 6.590 хиљада динара.

У спору са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима
од Париског клуба поверилаца, чија је вредност ЕУР 13.206.878 Врховни Касациони Суд је својом
пресудом бр. Прев 7512013 одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде
Привредног Апелационог Суда,бр. Пж 870/12,донете у корист Војвођанске банке А Д .Друштво је
03.априла 2013.године у целости измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци АД
.Сојапротеин А Д је пред Уставним судом Републике Србије поднео уставну жалбу ради заштите
својих права која су повређена у овом поступку.Уставни суд је усвојио жалбу Друштва и поништио
одлуку О ревизији и спору по тужби Војвођанске банкеЛредмет је тренутно пред Врховним
Касационим Судом у поступку поновног одлучивања по ревизији.

На дан 31.12.2015.године Друштво води 11 поступака у којима се јавља као тужилац чија
процењена вредност износи 161.563 хиљада динара и 187.741 ЕУР.
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Izveštaj nezavisnog revizora 
 
AKCIONARIMA 
 
SOJAPROTEIN A.D., BEČEJ 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih izveštaja Sojaprotein a.d., 
Bečej (u daljem tekstu: „Društvo“), koji se sastoje od pojedinačnog bilansa stanja 
na dan 31. decembra 2015. godine, pojedinačnog bilansa uspeha, pojedinačnog 
izveštaja o ostalom rezultatu, pojedinačnog izveštaja o promenama na kapitalu i 
pojedinačnog izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i 
ostala obelodanjivanja. 
 
Odgovornost rukovodstva za pojedinačne finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled pojedinačnih 
finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, 
kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su 
relevantne za pripremu pojedinačnih finansijskih izveštaja, koji ne sadrže 
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u 
radu. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o 
priloženim pojedinačnim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu 
sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Međunarodnim standardima revizije. Ovi 
standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i 
obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da 
pojedinačni finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. 
 
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Izbor 
procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno 
značajnih grešaka u pojedinačnim finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog 
pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne 
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled pojedinačnih 
finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali 
ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. 
Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih 
politika i opravdanosti značajnih procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i 
ocenu opšte prezentacije pojedinačnih finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i 
pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja. 
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Mišljenje 

Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten 
pregled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 
2015. godine, kao i nekonsolidovanih rezultata njegovog poslovanja i 
nekonsolidovanih tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan i 
sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

Ne izražavajući rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na 
napomenu 2.2 uz pojedinačne finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da je 
Društvo zbog neispunjenja određenih pokazatelja poslovanja ugovorenih sa 
bankama poveriocima na konsolidovanom nivou Viktorija Grupacije, na dan 31. 
decembra 2015. godine klasifikovalo dugoročne obaveze po kreditima kao 
dospele. Poslovni model Viktorija Grupacije podrazumeva međusobnu 
finansijsku podršku između Društva, matične kompanije i ostalih članica 
grupacije. Društvo i ostale članice Viktorija Grupacije su u toku 2015. godine 
potpisale Ugovor o dugoročnom kreditu sa bankama kojim su postojeće 
obaveze prema bankama refinansirane na period od pet godina i obezbeđene 
imovinom i jemstvima Društva i drugih članica grupacije. Takođe, u toku 2015. 
godine rukovodstvo Društva i Viktorija Grupacije je, u skladu sa izmenjenim 
tržišnim okolnostima, donelo odluku da promeni model poslovanja i pristupilo 
izradi novog petogodišnjeg plana koji se pre svega fokusira na povećanje 
kapaciteta za preradu uljarica kao dugoročno održivog biznisa u smislu 
generisanja profita i stabilnih tokova gotovine sa ciljem optimizacije rizika 
poslovanja i trajnog smanjenja zaduženosti. Shodno navedenom, rukovodstvo je 
iniciralo razgovore sa bankama o redefinisanju pokazatelja poslovanja i izmeni 
plana otplate kreditnih obaveza u skladu sa novčanim tokovima iz novog 
petogodišnjeg plana. Proces razgovora sa bankama poveriocima je trenutno u 
toku. 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo 
Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o 
poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu 
kapitala (Služeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 
pojedinačnim finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim 
naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti 
računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa 
godišnjim pojedinačnim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. 
Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih 
u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje 
nisu bile predmet revizije.  

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem 
izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene 
sa pojedinačnim finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na 
dan 31. decembra 2015. godine. 

Beograd, 26. april 2016. godine KPMG d.o.o. Beograd 

(M.P.)

 Ivana Manigodić 
Ovlašćeni revizor 
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330 HEMA TEPVIJAJlHE lllMOBVIHE. 0414 2353235 2356881 
HEKPETHVIHA, nOClPOJEfbA VI 
onPEME 

Vt HEPEAJ111130BAHVI AOElllL\"1 no 
OCHOBY XAPTV1JA 0.Q BPEAHOCTlll 

33 OCMM VI APYrlllX KOMnOHEHTVI OCTAJlOr 0415 
330 CBE06YXBATHOrPE3YflTATA 

(nOTPCl>!l;Ha canAa pa4yHa rpyne 33 oc111M 
330) 



- l't3HOC -· 
' °[pyna 

.. 
nO&TXOAHa rE>AMHa ! 

pa'lyHa! 11031-1U~JA - AOr}. tt.anoMeHa 61>0J TeK,Ylla rOAllHa KpaJtt.e CTalbe Flo'teTHO CTalf)e -pa'iytt --20_, 01.01.20_. ' . 
1 2 ;.. 3 · 4 5 6 .7 

VII HEPEAJ1"130BAHVI rY6"14VI no 
OCHOBY XAPT"1JA O,Q BPEAHOCn-1 

33 OCHM "1 APYrnx KOMnOHEHTVI OCTAJlOr 0416 2172 2400 
330 CBE06YXBATHOf PE3YnTATA 

(AyroeHa canAa pa4yHa rpyne 33 ocHM 
330) 

VIII. HEPACnOPET:>EH111 A06VITAK I 
845166 34 ! 0417 1961607 (0418 + 0419) 

340 1. Hepacnopef)eH11 A0611Tak paH11j11x 
rOAllHa 

0418 834898 593436 

341 2 Hepacnopef)eH11 A0611TaK TeK)'fle 0419 1126709 251730 
rOAHHe 

IX. Y4EWl'IE 6E3 nPABA KOHTPOJlE 04,20 

35 X rY6"1T AK (0422 + 0423) 0421 

350 1 /)'6HT3K p3HHjHX rQAMHa 0422 

351 2 fy611TaK TeKyne rOAHHe 0423 

6. AYrOP04HA PE3EPB\.1CAlbA J.1 0424 20402 17483 
06ABE3E (0425 + 0432) 

40 I AYrDPOl.JHA PE3EPBVICAfbA (0426 0425 20402 17483 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 32 

400 1 Pe3epeHcalb3 33 TPOWKOBe y 0426 
rapaHtHOM POKY 

401 2 Pe3epe11catb0 Ja TpowKoee 0427 o6H3BJb31ba np11pOAHHX 6oraTct0ea ' .. 
403 3 Pe3epBHC31ba 33 TPOWKOBe 0428 

peCfPYKTYPHpa1t>a 

404 4 Pe3epe11ca1t>0 33 HaKHBAe 11 APyre ·0429 20402 17483 
6eHetti1141o11e sanocneHMX 32 

405 5 Pe3epe11calb0 30 Tpow1<ose cyACKMX 
0430 cnopoea 

402 H 6 Ocr0na Ayropo4Ha pe3epe11ca1t>0 0431 409 

11 AYrDP04HE 05ABE3E (0433 + 
33 41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0432 

0439 + 0440) 

410 1 06aee3e KOJe ce Mory KOHBepToearn 0433 y KBOMTan 

411 2. 06aee3E:! npeMa M3Tlll4HHM H 0434 33BHCHHM np3BHHM n11411Ma 

412 3. 06ase3e npeM0 ocranl<!M nose30H11M 0435 npaBHHM m1411Ma 

4 06ase3e no eM11roeaH11M x0pr11JaMa 
413 OA epeAHOCTl<I y nepMOAY A)')l(eM OA 0436 

fOAMHY A3Ha 

414 5 ,Qyrop04HH KpeAMTM 11 33jMOBH y 0437 seMJblll 

6, Ayrop04HH Kpe,1111r11 11 30jMoe11 y I 

i 415 0438 1 11\HOCTpaHCTBY 



- - - ft13H00-
rpyna 

no3!11l\111JA 
noentoA!ta roA111Ha 

pa'lyHa, AOTI HanoMeHa 6poj ... •, 
pa'lyH I Tetcyf!a roAlllH~ ' Kpaj1t:oe Craib&- no-teTl:jO O.Talbe . 

.. --~0-:· 01 .-01.20,_, . ~ ' . 
1 2 ·~ · 

.,_ 4 ; . .. 5 .6 . '" :.7 

7 06aee3e no OCHOBY cj)1AHaHCIAjCt<Or ' 416 nlA31AHra 0439 

,, 
419 8 Ocra11e Ayropo4He 06aee3e 0440 

498 B. OAJ10>KEHE noPECKE 05ABE3E '()44 ~ 402504 435851 

42AO r. KPATKOP04HE 05ABE3E {0443 + 
49 

(OCIAM 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 11794804 14339491 

498) 
0462) 

I KPATKOP04HE <Pli1HAHCll1JCKE 
42 05ABE3E {0444 + 0445 + 0446 + 0447 0443 9969025 11461270 

+ 0448 + 0449) 34 

420 1 Kpart<opO'lHIA KpeAIATYI op, MaTl14HllX II\ 0444 38BIACHIAX npaBHIAX mu.ta 

421 2. KpaTKopo4H IA KpeJH1TIA op, ocran1Ax 0445 noee3aHw.ic npaeH11x n1o1L1a 

422 
3. KpaTKOp04H"1 KPBAIATl1 1o1 3ajMoe1o1 y 
36MJbll 

0446 1572458 

423 4 KpaTKopo4Hi.t KPeAllT\1 11 3ajMOB"1 y 0447 604791 IAHOCTPBHCTey 

5 06aee3e no octtoey cranHlllX 
427 cpe.z:1cTasa IA cpeAcraea o6ycraelbettor 0448 

nocnoaatt.a HBMelbeHMx npoABJH 
424, 
425, 6 Ocra.ne KparKop04He cj)1o1ttattc1<1JCKe 

'-0449. 9969025 9284021 
426 IA o6ase3e 
429 

430 
II nPVIMfbEHlil ABAHClil, ,QEn03VITll1 

0450 356281 59902 111 KAYl..(VIJE 35 

4.3 OCIAM 
Ill 05ABE3E 1113 nocnOBAl-bA (0452 

35 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + ,0451, 1306881 2732321 
430 0458) •· 

431 1 Ao6aelbs411l - Man14Ha 1o1 aae1<1ctta .0452 35 2066 6078 
npaetta lll'll.18 y 38M!hl1 

432 
2 ,llo6aeJba4111 - MBTll4Ha 111 3ae11cHa 

Q453 npaeHa 1111l.18 y IAHOcrpaHCTBY 

433 3 Ao6aslba411 - ocrana noae3atta 0454 npaetta n1<14a y 3eMibl1 35 495199 2182219 

434 
4 ,llo6aefba41o1 - ocrana noBe3aHa 

0455 npaeHa m11.1a y 11HocrpaHcray 

435 5 .Qo5aefba41ol y 3eMJb"1 0456 35 532656 470506 

436 6 .Qo6aafba411 y IAHOCTpaHCTBy 0457 176960 17606 
35 

439 7 Ocrane 06aae3e '13 nocnoea1t>a 0456 55912 

44, 4511 IV OCTAilE KPATKOP04HE 0459 36 49692 38452 
46 05ABE3E 

47 v 05ABE3E no OCHOBY nOPE3A 0460 37 4822 6089 
HA ,llOAA TY BPEAHOCT 

48 
VI 05ABE3E 3A OCTAilE nOPE3E, 0461 37 62915 8378 
.nonPll1HOCE 111 APYrE AA>K51i1HE 

49 OCl1M VII nACli1BHA BPEMEHCKA 0462 37 45188 33079 
498 PA3rPAHll14El-bA 



Vl"Jtlo'c 
. rpyna I ·---

npetx:OAHa rOllHH3 
·pa'lyRa, f,103141.l'1J~ AOO HanoMe·Ha 6poj. 

Te~Tla ro.qHHa Kp~Jlh& cratt>e no'lefHo craH>e · palfyH ' ' , 
' _ __ 20_. 01'01 .20~. ,. '· 

1 
... 

2 ..: 3 . 4 s 6 7 -'·--
A· rY614TAK "13HAA Bl4C"1HE 
KA0"1TAAA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 ' 
• 0417 - 0415 - 0414 - 0413. 0411 - Q:46S· 
0402) ~ 0;: (0441+0424 + 0442. 0071) . 
~o -

-
T:>. YKYnHA OAC"1BA (0424 + 0442 + 0464 24122970 25657936 0441 + 0401 - 0463) ~ 0 

---
89 E. BAH6"111AHCHA nACMBA 0465 38 27922851 20898774 

Y BECEJU 

M.n. 
A8Ha 21 .04.2016 rDAJ.1He 

06pa3a4 npom1caH npaelotllHllKOM 0 C8AP)!(llHll II cpopM11 06pa3a4a cp11Ha HCl1jCKHX 113Beurraja 38 np11epeAH8 APYWTBa. 33Apyre II npeAy3eTHllKe 
("CnY>K6eH11 rnacH11K PC", 5p. 95/2014 11 144/2014) 



nonytbaea npaeHo mu.~e - npeAyJeTHMK 

Marn4H"1 6poj O 8 1 1 4 0 7 2 W111¢pa AenarHocrn 1 0 4 1 nl,'15 1 0 0 7 4 1 5 8 7 

Ha3111B SOJAPROTEIN AD 

CeA111wre BECEJ 

6~I1AHC YCnEXA 
Ja nepMOA OA 01 .01. AO 31 .1 2. 2015. fOAIAHe 

- v XlllfbaAaMa AlllHapa -
' ' 1113 H 0 C fpyna 

pa<tytta, 003"1~"1JA ' Aon HanoMeHa 5poj OpeTXQAtta 
p3\fYH ' ., · Telcy'lla rOAHHa 

rOAHl'!il 
1 2 

... 
3' 4 5 6 . ' ,. 

nP"1XOAlll 1113 PE,QOBHOr nocnOBAfbA 

60 P;O 65, A. nocnOBHlll nPHXOAi.t 1:001 14046364 11594356 
OClllM 62 Ill 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

60 
I nPV1XO.Q"1 OA nPOAAJE P06E 1002 1924179 648263 (1003+1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

600 1 npl!XOAIA OA npOA8J0 p06e MaTIA4HIAM Ill 3aBIACHlllM 1003 
npaBHlllM Jlllll.llllMa Ha AOMalieM TP>KIAWTY 

601 2 nplllXOAIA OA npoAaje po6e MaTlll4HlllM Ill 3aBVICHVIM 1004 npaBHlllM Jll.141/lMa Ha lllHOCTpaHOM Tp)!(illwry 

602 3 np11xoA.l1 OA npo1J.a1e po6e OCTanlllM noee3aHlllM 1.005 1574138 33512 
npaeHlllM n11411Ma Ha /J,OMalieM TP>KlllWTY 5 

603 4 np11XO/J,lll OA npO/J,8)8 po6e OCTBJllllM noBe3aHlllM 1'0.06 npaBHlllM Illlll.li'\Ma Ha lllHCCTpaHOM Tµll<lllWTY 

604 5. nplllXO/J,lol Oji, npo{J,aje po6e Ha /J,OMalieM TP>KlllWTY 1007 157423 369075 
5 

605 6. np1.1XO)l)·I O/J, npo/J,a)e po6e Ha lllHOCTpaHOM TP>Klllwry 1008 5 192618 245676 

-
61 II nPl.1XOAll1 OA nPOAAJE nPO!t13BOAA 111 YCnYrA 1()09 12086505 10903739 

(1010 + 1011+1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

610 1. npMXOAill OA OpO/J,aje npOlol3BO/J,8 lol ycnyra MBTlol4HlolM Ill 1010 54234 65 
3aBlllCHlllM npaBHlllM mH~lolMa Ha AOMalieM Tp>KMWTY 5 

611 2 nplllXOAlll OA npo1J,aje npOl-1360,lla Ill yCilyra MaTJ.14HlllM Ill 1011 5 253592 227389 
33BlllCHlllM npaBHlllM m141-1Ma Ha lllHOCTpaHOM Tp>KlllWTY 

612 3. nplllXOlllll Oji, npO/J,8J8 opOt.13BOAa Ill yCilyra OCTBJ111lM 1012 5 1907044 1738739 
noeesaHlllM npaBHlllM n1114111Ma HS /J,OMalieM TPIK1'1WTY 

613 4 np1-1xo1J,1<1 OA npoAaje npo1-13001J,a 1o1 ycnyra ocran1o1M 1013 
nose3aH1'1M npaBHl<IM f11141'1Ma Ha lolHOCTpaHOM Tp>Kl1WTY 

5 npl1XOAl1 O/J, npoj\aje npOlll3BOAa Ill ycnyra Ha AOMal'leM 5 
614 TP)!(1'1W1)' 1014 1783554 2332613 

615 6. np1-1XOAl-1 OA npOJtaje roTOBlllX npOlol3BO/J,a lo1 yCllyra Ha 1015 5 8088081 6604933 lllHoCTpaHoM rp>K111WTy 

64 Ill nPVIXOA!t1 OA nPEMVIJA, CY6BEHL\111JA. AOTAL\"1JA, 
101$ AOHAL\litJA V1 CJl 

65 IV . .QPYrlt1 nocnOBH!t1 nPV1XOA!t1 101] 7 35680 42354 

PACXOAlil "13 PE.QOBHOr flOCJlOBAfbA 

6 . nOCflOBHlil PACXOAl-1 
50 AO 55, 62 H (1019 - 1020 - 1021+1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1018 12733771 10827353 

63 1027+1028+1029) 2: 0 



fpyna 
! f;1 ~HOC 

!Aon : 
pa-.ytta, n03li1L!VIJA Han9Mett~ 6poj Jlf>6:1:XOjQH3 -,. 

' TeK}lfla ~OAHHa pa-tyH - - -::- ·rohHHa 
1 2 · . - 3 4 5 ' ' 6 

50 I. HA6ABHA BPE,QHOCT nPOAATE P0 6E 101.9 1932912 625169 

62 II nPl-1XOAlll 0,Q AKTlllBV1PAl-bA YYV1HAKA Lr1 P06E 1020. 2248 5107 

630 
Ill. nOBEMl-bE BPE,QHOCTLrl 3As1V1XA HE.[\OBPWEHV1X 

1021 2318 Ill roTOBLrlX nPOY13BOAA Lr1 HE,QOBPWEHLrlX YCllYrA 

631 
IV. CMAl-bEl-bE BPEAHOCTY1 3AJ11'1XA HEAOBPWEHl-1X 1022 61 381083 
Ill rOTOB111X nPOl/l3BOAA Ill HE.QOBPWEHV1X YCJlYrA 

51 OC"1M513 V. TPOWKOBlll MATEPlllJAJlA 1023 8 8115467 7336024 

513 VI TPOWKOBlll rGPLrlBA Lr1 EHEPrlrlJE 1024 670910 584824 
9 

52 VII TPOWKOBlll 3APAAA, HAKHAAA 3APAAA Ill ·1025 505454 519352 OCTAJllll Jllll4Hlll PACXOAV1 10 

53 VIII. TPOWKOBlll nPOVl3BO,QH1'1X YCJlYrA 1026 766911 674418 
' 12 

540 IX TPOWKOBlll AMOPTlll3ALllllJE 1027 11 442790 405266 

541AO549 X TPOWKOBll1 ,QYrQPOYHlllX PE3EPBlt1CAl-bA 1'028 9584 
11 

55 XI. HEMATEP1'1JAJ1Hlll TPOWKOBlll 1029 13 294248 306324 

s . nocnoeH1;1AOEil1TAK11001 -1018) ~ o 1.03"0 1312593 767003 

r. nocnosH111 rYEi"1TAK (101a - 1001) ~ o 1031 

66 ,Q. ¢>111HAHCVIJCKll1 nPl1XO.Ql1(1033+1038+1039) 1032 691287 830178 
14 

66, OCllM 662. 
1. ct>lllHAHClllJCKVI nP1i1xo.a111 DA nosE3AHV1X JlVI~ 111 
OCTAJllll Cl>V1HAHClllJCKlll nPlllXOAlll (1034 + 1035 + 1033 587376 646268 

663 r.1664 1036 + 1037) 

660 
1 c!>;iHaHc11jcJ01 npi.ixOAll OA MaT!ll4H"1X 11 aaa11cH11x npaaHl1X 10.34 
n114a 

14 126779 137566 

661 
2 c!>11HaHCl1jCKl-1 npl'1XOA11 OA ocram1x noae3BHl1X npaBHl-IX 1'035 
n1<14a 

14 460597 508702 

665 
3. np111XOAl1 O/J. y4eWna y AOOl-1TKy "PlllAPYJKE!Hl<IX npaBH"1X 1036 
ni.iua 11 3BJeAHl.\4K11X nDAYXBaTa 

669 4. Ocran11 ¢111HaHc111jcK1<1 np111XOA"1 1037 

662 II. nPV!XOAlll OA KAMATA (0.Q TPEnV1X nlll~) l 1038 14 2176 6151 

Ill n03111Tlt18HE KYPCHE PA3JllllKE Ill n03111Tll1BHVI 
66311664 E<l>EKTlll BAJlYTHE KJlAY3YnE (nPEMA TPEnlllM 1039 101735 177759 

nlllUlllMAl 14 

56 i:>. <t>VIHAHCVIJCKVI PACXOAVI (1041+1046 + 1047) 1040 15 767883 1084806 

56, OClllM 562 
I. Cl>ll1HAHClllJCKlll PACXO,Qlll V13 OAHOCA CA 
nOBE3AHJt1M nPABHVIM flllll\lllMA Ill OCTAJlVI 1041 192077 50767 

563111 564 <l>VIHAHClllJCKlll PACXOAVI (1042 + 1043 + 1044 + 1045) ' 

560 
1. <l>1-1HaHCllljCKl-I pacXOAl.i 113 OAHOCB ca MaTll!4Hl1M Ill 1042 
3BB1'1CHt.1M npaBHWM JH1l,l1'1M3 

15 949 39957 

561 2. ¢"1HBHC"1JCKl<1 paCXOA"1 1'13 OAHOCB ca ocran"1M 
noaeJaH1<1M npaaH"1M 111.i41-1Ma 

10.43 

565 
3. PacXOAl-I OA y4ewna y ry5i.iTKy nplllAPY>KeH11X np3BHl'1X 1044 
n;,4a 11 3ajeAH"14Kl'1X nOA)'XBa1a 



! ' . .. 
l/13HOC . rpY,na . 

I 

.pa'lj'Ha, RG3"1Ulo1JA Aon Harto'MeHa 6poj npeTXOAHa 
P8'1¥H . . TeKYlla ro,qMH(l 

rOAHita - -- < --
· 1 - . 2· Ti . ' 3 4 - 5 6 

566"' 569 4. OcTaJlM ¢1o1HaHC1-1jCKH paCXOAlol 1045 191128 10810 
15 
15 

562 II PACXOAlll KAMA TA (nPEMA TPEnlllM Jlllll\lllMA) 1046 435566 434909 

Ill. HErATlt1BHE KYPCHE PA3JllllKE Ill HErATlllBHlll 
563 II 564 Ec:t>EKTlll BAJlYTHE KJlAY3YJlE (nPEMA TPE11111M io4; 15 140240 599130 

Il111U111MA) 

E. ,Q06L1TAK 1113 ¢"1HAHCll1PAlbA (1032 -1040) 1048 

)K. rY6111TAK 1113 ¢111HAHClllPAlbA (1040 - 1032) 1049 76596 254628 

3. nPlllXOAlll OA YCJUlA'bl-'IBAlbA BPE,QHocrn 
683 M 685 OCTAnE 111MOBVIHE KOJA CE lllCKA3YJE no Cl>EP 1050 

16 
360 359 

BPE,QHOCTl-1 KP03 6111J1AHC YCnEXA 
Ill. PACXO,Qlll O,Q YCKnA'blllBAtbA BPE,QHOCnl 

58311 585 OCTAflE "1MOBl1HE KOJA CE 111CKA3YJE no Cl>EP ~051 8633 237154 
BPEAHOCTll1 KP03 6111flAHC YCnEXA 17 

67 M 68 OCllM J. OCT Amt nP"1XOAlll ·1052 16 392 /1 65411 
683"' 685 

57 \II 58, OCllM K. OCTAnl1 PACXOAL-1 1053 17 49670 44553 
58311 585 

n . ,Q06111TAK 1113 PE.QOBHOr nocnOBAlbA OPE 
onOPE3111BAlbA (1030. 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1054 1217331 286438 
1051 + 1052 -1053) 

Ib. rY6111TAK r.13 PEAOBHOr nocnoBAlbA nPE 
onOPE3111BAlbA (1031 -1030 + 1049 -1048 + 1051 • 1055 . 
1050 + 1053 -1052) 
M. HETO ,(10611TAK nocnoBAlbA KOJE CE 

69-59 
06YCTABfbA, Eci>EKTlll nPOMEHE 

1056 PAllYHOBO,QCTBEHE nomm.1KE Ill lt1CnPABKA 
rPEWAKA 1113 PAHlllJlllX nEPlllO,QA 
H. HETO rY6lo1T AK nocnoBAlbA KOJE CE 

59-69 
06YCTABfbA, PACXOAlll nPOMEHE 

1057 PAllYHOBOJlCTBEHE nonr.1n1KE 111 lllCnPABKA 
rPEWAKA 1113 PAHlllJlllX nEPlt10llA 

lb. A06HTAK nPE onoPE3r.1BAlbA (1054 -1055 + 1056 
' 1058 1217331 286438 -1057) 

0. rY6HTAK nPE o n oPE3111BAlbA (1055 • 1054 + 1057 
1059 -1056) 

n. noPE3 HA A06111T AK 

' 
721 I noPECKlll PACXO.Q nEPL10AA 1060 64444 7267 

18 

AeO 722 II OMO>KEHlll noPECKlll PACXOAVI nEPlllOAA 1061 18 27297 27441 

I 
AeO 722 Ill OAflO>KEHlll nOPECKlll nPVIXOAlll flEPViOAA 1062 

723 P. 1i1cnnAnEHA I11114HA nPlllMAlbA noc110AABUA 1063 

C. HETO A061'1TAK 
1064 1125590 251730 (1058 -1059 -1060 -1061+1062 -1063) 

T. HETO rY6111TAK 
1065 (1059 -1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063) 

I. HETO .[10511\TAK KOJVl nPv1nAAA MAlbV1HCKV1M 
1066 YI1ArA4111MA 

II HETO .Q05111TAK KOJlll nPlll!lA,QA BEnlllHCKOM 
1067 l BJlACHlilKY 

Iii. HETO rY5VITAK KOJVI nPlllnA.QA MAt-b lllHCKlllM 
1068 YJlArA4111MA 

IV HETO rY5111TAK KOJlll nPlllnAAA BE11111HCKOM 
1069 BJlACHVlKY 



rpyna H3HOC 
pa'lyHa, no~MUMJA Aon HanoMetta 6po1 I n·peTXOAffil 
pa'f)'H Tel<Yfla rOAHHa I .. fOAM!iS 
~ 

1 - 2 3 4. 5 ~ .. 
v 3APAAA no AKL\lllJlll 19 

-

1. OcHOBHa Japa,o,a no SKL111j1.1 1'07.Q. 

2. YMatt>etta (pa3BOAlbeHa) ~apa.o.a no aK4111j111 1071 . 

Y Bece1u 

,qaHa 21 04.2016 ro,q111He 

06pa3a4 npon111caH npae1111H111KoM o ca.o,plK11H11 11 cjlopM11 06paaa1.1a ¢11HaHc111jcK11x 11aeewraja 3a np11epeAHa APYWTBa, 3a.o,pyre 11 npe.o,y3eTHl1Ke 
("Cnyit<6eH11 rnacH11K PC". 6p. 95/2014 11144/2014) 



nonytt:>aea npaeHo m11.4e - npeAy3eTHHK 

Marn4Ht.1 6poj 0 8 1 1 4 0 7 2 W111cppa AenaTHOCTlll 1 o 4 1 n1116 1 0 0 7 4 1 5 8 7 

Ha3t.1B SOJAPROTEN AD 

CeAlllWTe BECEJ 

"13BEWTAJ 0 OCT AilOM PE3YI1T A TY 
33 nepl.10A OA 01.01. AO 31.12. 2015. roAHHe 

rpyn., 
1'. HanoMeHa 

'n03LitllilJA Aon -
paqyHa, 6poj TeKyfla rOAHHa 
pa-tyH . 
. 1 2 3 4 5 

A HETO PE3YnTAT 1113 nOCilOBAlbA 

I HETO Jl06111TAK (Aon 1064) 2001 1125590 

II HETO f"Y6111TAK (AOn 1065) 20'.>2 

6 . OCTAillll CBE06YXBATH"1,006"1TAK "111111 rYElllTAK 

a) C"raeKe Koje Helle 6Hnt pe1<r1acH<t>HKoeatte y 6Hllattcy 
ycnexa y 6y,1:1yl'lMM nep110,1:111Ma 

1 npoMeHe peB8JIOpH381.lMJ9 H9M8T9pMjBf1He MMOBHHO, 
HeKpeTHMHa. nocrpojett.a 1.1 onpeMe 

330 a) noeel'latt.e pesanop11sa1.11.1ott1.1x pesepe11 2003 

--
6) cMatt.eH>e peeanop113a1.111ott111x pe3epe11 2004 3646 

2 AK1)'apcK11 p,0611411 11n11 ry6111.111 no octtoey nnattoaa 
,1:1ecjl11H11CBHl1X npMMalba 

331 B)AOOMl.IM 2005 

6) ry6111.111 2006 

3. ,!106111.11.1 1.1011 ry6Ml.IM no OCHOBY ynaral-ba y BJ18CHH4Ke 
11HcrpyMeHTe KBmrrana 

332 a)AOOM4M 2007 

5) ry611411 --~008 
4 jlo6111.11.1 Mf111 ry6M411 no OCHOBY YAeSTa y ocranoM 
ceeo6yxeaTHOM p,0611TKy 111111 ry611rKy npl1APY>Kett11x 
APVWTaea 

333 a) A061.1411 2009 

6) ry61.1411 2010 

6) CTaeKe KOje H8KHi1AliO MOry 611fnl pelCTISCMcpMKOBaHe y 
611nattcy ycnexa y 6y,1:1yl'lMM nepHOAHMa 

1. jlo6111.11.1 M1111 ry611411 no octtoey npepa4yHa cp11Hattc11jc~111x 
M3B9WT8JB lllHOCTJ.lBHOr nocnoaal-ba 

334 a)Ao6Hl.lill 2011 

6) ry611411 2~;;i 
i 

• y Xl.UbBABMB AHHapa -

lll3HOC 

npeTXOAHB fOAHHB 

·-6 

251730 

1475 



rpyna ' - ... - ·- -
Aon I l-f3t1o'c 1;tan0Me1:1a 

no311t~111J-A --
pa'lytta, 6:poj TeJ<Ylla ro,[(11~ npen<:OAHa rOAl1H8 pa'lyH -

1 · 2 3 · 4 ~5 
.. 

v 6' ·-, 

2 ,Qofau-111 l>lnll ry61141.i OA 11HCTpyMeH8Ta 3aWTl1Te HeTO 
y11aratt:.a y 11HocrpaHo nocnoeatt.e ' ' 

335 a) A061-1411 2013 

6) ry611411 2014 

3. ,Qo611411 111111 ry6114vi no OCHOey 11HCTpyMeHaTa 38WTl1Te 
p11311Ka (xe1,111Hra) HOB'laHOrTOKa 

336 a) A0611411 2015 

6) ry611411 2016 

4. ,Qo61-141.1 11111.1 ry61.1411 no OCHOBy xapTl.lja OA epeAHCiCTl1 
pacnono>t<111e11x 3a npoAajy 

337 a) p,0611411 2017 228 21188 

6) ry61-1411 201.& 186 

I OCTAJ!ll1 6PYfO CBEOEYXBATHVI ,Q06V1TAK (2003 + 
2005 + 2007 ... 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2019 19527 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ~ 0 

II. OCTJ\JIVI 6PYTO CBEOEYXBATHlil rY6V1TAK (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 202-0 3418 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 ... 2015 + 2017) ~ 0 

Ill. nOPE3 HA OCTAnVI CBE06YXBATHlt1 AOEV!TAK ltlfiVI 
2021 rY5111TAK nEPltlO.QA 

IV HETO OCTAnltl CBE05YXBATHV1 ,Q05V1TAK (2019 -
2022 19527 2020 . 2021) ~ 0 -

V HETO OCTAnVI CBE06YXBATHll1 rY6V1TAK (2020- 2019 
I -. 2021) ~ 0 2023 3418 

B. YKYnAH HETO CBE06YXBATHVI PE3YllTAT nEPl.10,QA 

I YKYnAH HETO CBE06YXBATHVI ,Q06v1TAK (2001 - 2002 :!024 1122172 271257 + 2022 - 2023) ~ 0 

II YKYnAH HETO CBEOSYXBATHV'l rY6V1TAK (2002 -2001 
2025 + 2023 - 2022) ~ 0 

r. YKYnAH HETO CBE06YXBATHll1 A06111TAK Vlfl"1 
2026 rY61.1TAK (2027 + 2028) = AOn 2024 ~ 0 Hfll1 Aon 2025 > 0 

1 np11n11caH eeli11HcK1<1M enacH1-141-1Ma Kan1-1Tana 2027 

2 np1101-1caH enaCHll!lH•IMB kOjl!I HeMajy kOHTpony j 202& 

M.n. 
AaHa 21 04.2016 rOA"1He 

06pa3a4 npon11caH npae1111H11KOM o CBAP>Kl-lHll! 111 cpopM11 06paaa4a cjl11HaHc11jcK111X 11aeewraja aa np11epeAHa p,pywraa, aaApyre 1.1 npeAy3eTHl-1Ke 
("CnY>f(6ett1.1 rnacH11K PC", 6p. 951201411144/2014) 



n ony1-t.aea npaeHo mn.~e - npe,qy3eTHlllK 

Man14Hli1 
6 o· 0 8 1 1 4 0 7 2 Wlilcppa 

AenaTHocrn 
1 0 4 l nV15 1 0 

Ha3VIB SOJAPROTEIN AD 

Ce.qlllwre BECEJ 

M3BEWTAJ 0 nPOMEHAMA HA KAnMTAJlY 
38 nepMOA OA 01.01.AO 31.12. 2015. rOA"1He 

.. .. KoMnoHeff.re Kam1.r ana 

Pe.qtti.t . 0n~c . ·3rf 31 
OPOJ . . . Ym1caHH a Aon .A.On 

,. OoHOa!'!H Kani.t-rah .I' HeynnafleHH 
.. i<an!4Tan 

1 2. ' I ~ - 4 
no'lettto ~tattie npimc'oAHe rotJ:llitte tta AaH 
0101 . .. · .. · ' . 

1. a) AYfOBHl1 canAo pa4yHa 4001 4019 

15} norpa>KHl1 canAO pa4yHa 4002 
7493880 

4020 

i.fcnpaeKa Marep11}antte 3Ha'lajHHX 
- , ____ 

rpewaira M npoMeHa pa'ly.HOBO,D.OTBeHHX ·. I 
@1114TMK8 ~~ 

• J 

2. a) 11cnpaeKe Ha AYrOBHOJ crpaHH pa4yHa 4003 4021 

15) ltlcnpaeKe Ha norpa>KHOJ crpaH11 pa4yHa 4004 4022 

Kop11ros'lJIO noqertto craH:.e npeTXOAHe I 
ro.qHHe H~Aal:t 01.01 . __ 

3. 
a) Kop11roeaH11 A~roeH11 canAO pa4yHa (1a + 

4005 4023 2a - 26) ~ 0 
6) KOpl1rOB8HH norpa>KH11 CaJlAO pa4yHa (16 -

4006 4024 2a + 26) ~ 0 7493880 

npoMeHe y npeTXOAHOj _ · _ .fO,QHHH I -
4 a) npoMeT Ha AYfOBHOJ crpaHH pa4yHa 4007 

7494 
4025 

6) npoMeT Ha noTpa>KHoj crpaH11 pa4yHa 4008 4026 

Cr att>e Ha Kpajy npetxo,qHe roAHHe 
31.12._ 

5. a) AYfOBHl1 canAO pa4yHa 
4009 4027 (3a + 4a - 46) 2 O 

6) noTpaJKHIA CallAO pa4yHa 
4010 

7486386 
4028 (36 - 4a + 46) 2 O 

~cnp~eKa MarepajanHo 3Ha'lajHHX -rpewaKa H npoMeHa pa'lyHOBOACT8eHMX 
~nDJ;lj{THKa . 

6. a) 11cnpaeKe Ha AYrOBHOj crpaHM pa4yHa 4011 4029 

6) i.icnpaeKe Ha noTpa>KHOJ crpaH11 pa4yHa 4012 4030 

Kop11roeaHo no'leTHo cTalbe TeKylie 
ro_A1tHa Ha AaH 01.0.1. __ 

7 a) KOp11roeaHM AYfOBHl1 canAO pa4yHa (5a + 
4013 4031 6a - 66) 2 O 

6) ~OplArOBaHH norpaJKHl1 C3f1A0 pa4yHa (56 • 
4014 4032 6a + 66) 2 o 7486386 

flpOMeHe y TeKyliOj __ fOAHHH l 
I . 

8. a) npoMeT Ha AYmBHoj crpaH11 pa4yHa 4015 
54041 

4033 

6) npoMeT Ha noTpa>KHoj crpaH11 pa4yHa 4016 4034 

CTalbe Ha Kpa)y TeKyhe fO,D.HHe 
311,2. __ ._ 

9 a) AYfOBHl1 CBflAO pa4yHa 
4017 4035 (7a + Ba - 86) 2 O 

6) norpa>t<Hl1 canAo pa4yHa 
4013 4036 (76 - Ba + 86) ~ 0 743234:> 

' 

0 7 4 1 5 8 7 

- y x11JbaAaMa A11Hapa -
-

32 -
Aon 

Pe3epee 

5 
I .. 

- -- -
4037 

4038 587912. 
~ 

4039 

4040 

4041 

4042 587912 
-

4043 

4044 

4045 

4046 587912 

. 
. 

4047 

4048 

4049 

4050 587912 
. 

4051 

4052 12587 

4053 

4054 600499 



· KoMnoHeHTe Kamrrana ' 

on~c - 35 047 H 237 34 PeAHH 
6poj Aon Aon Oney nn.ette A On Hep~nope1')eH1t· ry6HniK . 

COOCTBeHe aK4ttJe A ?6HTaK · -
2 ~ ~· 7 ·s·. 

no'leTHO CT81b8 npeTXOAHe fOAMfi& Ha )J.aH -
01.01. - -

1. a) AYroeH11 canAo pa4yHa 4055 
1151293 4073 381333 4091 

6) norpa>KH11 callAO pa4yHa 4056 4074 4092 174413.3 

Hcnpae11:a Marep11janHo 3Ha-.ajH11x "'" -
rpewaKa 11 npoMeHa pa'iyHOBOACTB&lt~X ' 

. ' 
nonHTHKa - - " O• 

2. a) 11cnpaeKe Ha AyroeHOJ crpaH11 pa4yHa 4057 4075 4093 

6) 11cnpaeKe Ha norpa>t<Hoj crpaHi.1 pa4yHa 4058 4076 4094 

Kop1troeaHO RO'IBTHO CT81bfi npeTXOAHe .. I 
·---:;-

' 
rOAHHB l<aA!IH 01,01 . 

3. a) Kop1.1roeaH11 AyroeH11 canAo pa4yHa (1a + 4059 
1151293 

4077 381333 4095 2a - 26) <?: 0 
6) Kop11roeaH11 norpa>t<HM canAO pa4yHa (16 -

4060 4078 4096 1744133 2a ... 26) <?: 0 

nP.OMBHe y npeTXOAHOj __ rOAHHH I 
1 -. 

4 . a) npOMBT Ha AYfOBHOj CTPBHH pa·~yHa 4061 4079 27501 4097 1151293 

6) npoMer Ha norpa)l(HOJ crpaH11 pa4yHa 4062 
1151293 

4080 4098 252326 

Cratt.e Ha KpaJy npeTXOAHe rOAHke 
31.12._ 

5. a) AYfOBHl1 canAo pa4yHa 4063 4081 408834 4099 
13a + 4a - 46) <?: 0 

6) norpa>KHH canAO pa4yHa 4064 4082 4100 845166 (36 . 4a + 46P o 
Hcnpae!fa Marep11janHo JHa-iajHMX - -
rpewaKa 11 npoMeHa pa'lyHOBOACTBeHl'IX l 
nonHTl'IKa 

6 a) HcnpaeKe Ha p,yroeHoj crpaH11 pa'lyHa 4065 4083 4101 

6) 1-1cnpaeKe Ha norpa>t<HOJ crpaHH pa4yHa 4066 4084 4102 
. 

·KopHrOB8HO nO'IBTHO CT81t>& T&Kylie 
fOAHHB Ha Aatt 01.01 . -- I 

7. a) Kop1-1roeaK1<1 AYfOBHH canp,o pa4yHa (Sa + 4067 4085 408834 4103 
6a - 66) <?: O 

6) KOp11roeaH11 noTpa>t<H"1 canAO pa4yHa (56 - 4068 4086 4104 845166 
6a + 65) C?:O 

-
n poM&He y T9Kyfloj __ r9AIAHl1 

----· 
8. a) npoMeT Ha AYfOBHOJ crpaH1t pa4yHa 4069 4087 91420 4105 12587 

6) np()M9T Ha norpa>KHOJ crpaHM pa4yHa 4070 4088 4106 11290i8 

Cra tt>e Ha KPBJY ·T&KYfle. roA'1He 
3112 ' -

9. 
a) AYroBHM canAo pa4yHa 4071 4089 500454 4107 
(7a +Sa - 86) <!: O 

6) norpa>KH11 canAo pa4yHa 4072 4090 4108 1961607 
(76 - Ba + 851 <?: 0 



' . - ~ K0Mn0Heit1e oC'Tanor .peaymaia 
' .. -- ·. 390 331 ~32 

P@-.QH11 
. '-·· i Aci6111.111 MJiH' ry6Hl.IH Offi'IC 

' 
- I 

. ~poj ·.Aon 
l'.'' AOn Amy ape KR Aon I no ocHoay ynaralba y . Pesanop1:taa1.1M0He 

' pesepae A06Ml.IH MIIH · . enacHH'f Ke . 
: 

• . ry,6111.01 . 1· "'·HCTpyMeHre 
.. 

' ' 
,. .. Kanm<VJil' 
~ 

1 i ' "' GI 
.. 

...._,_! . '!,{) 11-
ft~THO O'.ratbe rtpeTXOAHe rOAHHe lia :C.att ' .. .. ,, T 

1>1.01 - ·- '· - ; 

1 a) .qyroeHM canAo pa"!ytta 4109 4127 4145 

6) norpa)KH11 canAo pa"lytta 4110 2358356 
4128 4146 

}1cnpiJBKa MarepKjanHo 3Ha'fajKMX • 
rpewaKa H ni>oMeHa pa'fyHOBOAC'l'B~HHX 
OGJ"l~MKa 

. . 

2 a} 11cnpaeKe Ha AYroBHO! croaH11 pa4ytta 4111 4129 4147 

6) 11cnpaeKe Ha norpa)t{Hoj crpaH11 pa1.1ytta 4112 4130 4146 

Kqp11roJ:1a1to f.IO'f&THO Craib& npeTXOAl:le. 
rOAl11le .til(Ai!H p1.01. --· . ~ ~ 

3. 
a) Kop11roeaH11 AyroeH11 can.qo pa1.1yHa (1 a + 411 3 4131 4149 2a - 26) ?! 0 
6) Kop11roaatt11 norpa)KHH canAo pa1.1ytta (16 -

4114 4132 4150 2a + 26) C?: 0 2358356 ---· - . -
11POMBH9 y npeTXOAHOj _ ._ rOAHHtl 

' . 
4. a} npoMeT Ha .qyroeHoj crpatt11 pa1.1yHa 4115 

1475 
4133 4151 

6) npoMeT Ha norpa>KHOj crpaH11 paYyHa 4116 4134 4152 

Cralbe Ha KpaJy.nperxoAtte-roAf1HEI' 
31.12. -- ' 

5 
a) .qyroeH11 can.qo pa1.1yHa 

4117 4135 4153 (3a + 4a - 46) C?: 0 

6) norpa)KH\.i can.qo pa'lyHa 
411S 2356881 4136 4154 (36 - 4a + 46) C?: o 

~cflpaeKa MarepKjantio SHaYajKHX 
" - I r:pewaKa "' npoMeHa pa'lyHOBOACT~&HM)( . 

R()llMTMKa - , --
6. a) McnpaeKe Ha AYroeHOJ crpaH11 paYyHa 4119 4137 4155 

6) 11cnpaaKe Ha norpa>1<Hoj crpaHl-i pa"yHa 4120 413S 4156 
... '° 

~opitroea!i'<rno'l~TtiO craH>e reKyfle 
rOAllH& Ha A,~H .01.()1 ~ - . -

7. a) Kop11roeaHl-i AYfOBHll canAO pa"lyHa (Sa + 
4121 4139 4157 6a - 66) ~ O 

6) KOpl-iroeaH11 norpa)KHM can.qo pa4yHa (56 - 4122 4140 415S 6a ... 66) C?: O 2356881 

npoMeH& Y Tel(}'floj _. _ _ rOAAHM 

- · 
8. a) npoMeT Ha ,llyroeHoj crpatt11 pa4yHa 4123 

3646 
4141 4159 

6) npoMer Ha norpa)f(HOj c.'TpaH11 pa"lyHa 4124 4142 4160 

Craibl! t<a Kpajy rei<ylie ro,q11He ' I 

l .31 ;·12._· - . 
9. a) ,llyroBHI\ C<IJlAO paYyHa 

4125 4143 4161 t7a + Sa • 85) <?: 0 

6) norpa)f(Hl1 CSJlAO pa'lyHa 
4126 4144 4162 (75 - Sa + 86) ::? 0 2353235 



KoMn.otteHTe ocTatlor peaynraTa 
3~~ ---:---. 333 334 If 33.5 : 

·- . .Qo6HL1K Wllll ' 
Pe~HH on11tc 

.Qo6~111 MK ry61111.1111 no 
ry61111.1111 no OCHOBY 

6poj 
. 

MHOCTP8Hor .QoQKLllll MH ry6111t:1H' ;(on OCHO'B~ Y.Aena y OcTaif oM ·Aon A(:lr1 · ... 
A0611lT~ lllllM. ry6HT~ 

'. POCl10B81ba Ill no ocHo~y xe1,11ttfra 

l ' t'rpepa'lyHa l HQB'lattor TOKa .. ' ~PlllAPYlt<EIHlllX APYWTC\Ba. 4JHH81{CllljCIGIX 
; • - - ; 111aaewra1a 

1 2 ' 12 13 14 
Oo'leTHO CTIIH:te np&TXOAH9 'rOAlllHe Ha .. ·-
A8H 01.01. _, . 

1 a) p.yroeH11 canAo pa4yHa 4163 41B1 4199 

6) OOTpa>KHlll canAO pa4yHa 4164 41B2 4200 

11cnpaeKa MaTepHjanHo 3Ha'lajHHX -
rpewaKa 111 npoMeHa 
pa'lyHOSOACTSBHHX nonHTHlra 

.• -CL 

2 
a) 11cnpaeKe Ha AYroeHoj crpaHM pa4yHa 4165 41B3 4201 

6) 11cnpaeKe Ha OOTpalKHOj crpaHM 4166 41B4 4202 
-- pa_'.l¥Ha 

KopHrO"BaHo no4eTHO cratt.e 
open<OAHe rOAHH& Ha .®H 01.01. __ -

3. a) KOp11roeaH11 AyroeH11 canAO pa4yHa (1a 4167 4185 4203 + 2a. 26) 2 0 
6) KOpHrOBSHH OOTpa>KHM canAO pa4yHa 

4168 4186 4204 (16 - 2a+26)20 
~ 

npoMeHe y npe1'XOAHOj -- rOP,lllHl1 .. 

4 a) npoMeT Ha AYroeHOJ crpatt11 pa4yHa 4169 4187 4205 

6) npoMeT Ha OOTpa>KHOJ crpaHH pa4yHa 4170 4188 4206 

-
CTatt.e Ha Kpajy npaTXOAHe fO.t\HH& 
31.12. -- ,, -

5. a) AY'"OBHM canAO pa4yHa 4171 4189 4207 
(3a + 4a • 46) 2 0 

6) norpalKHlll canAO pal.lyHa 4172 4190 420B (36 • <la + 46) 2 o 
11cnpaeKa MaTei;11JanHo 3Ha'lajHMX .. 
rpewaKB'lf .OPOMBHB 
PB'iYHOBOACTBBHHX nonwrHKa "' 

6 a) i.1cnpaeKe Ha AyroeHoj crpaHM pa'iyHa 4173 4191 4209 

6) 11cnpaeKe Ha noTpa>r.HOJ crpaH>1 4174 
pa4yHa 

4192 4210 

KoplffOBaHO OO'iBTHO' CTaH:te TBKyl\e 
rOAHHe Ha A8H 01.01. --

7 a) Kop111roaaH11 AYrOBHlll CBflAO pa4yHa (5a 4175 4193 4211 
+ 6a - 66) 2 O 

6} Kop1o1roaaHH norpa>t<HH canAo pa4yHa 4176 4194 4212 
(56 - 6a + 66) 2 0 

- - -
OpoMe11e·y:YeKYlioJ __ ro.q11H11 

8. a) npoMeT Ha AyroeHoj crpaHH pa4yHa 4177 4195 4213 

6) npOMBT Ha OOTpa>KHOJ crpaH"1 pa4yHa 4178 4196 4214 
··-

Cratt.e Ha Kpajy TBKYfie roAHH& ,. 

31.12. . . 
9 

a) AYroBH"1 canAo pa4yHa 4179 4197 4215 
(7a -' Ba - 86} ~ O 

6) noTpalKH"1 canAO pa4yHa 4180 4198 4216 
(76 - Ba + 86) <: 0 



, 
KoMnotteHTe o~nor pe3yma'!.1l' 

I· Aon 

ry6i.tTaK lj3H8A ,. .. Y:KynaH Kam.nan KanHTa11a f~(P&A 1a P~.!@H . onr,,c. . . ' 331 l'I(peA 1,6 kon 3 AO 
~p~j A On Kon 3 IJ,O Kori 15) • 

' .1 Aon Ao~K4H HnH t:y6.11t,t1-1..n-o KOR 15) ~ l\(PeA 1a [{pe,!{16 kOn 3AO ,, 
OCHOBY X0B : KOn 3AO KOn 15}] i?:O. i''. i<on'.15)) ~o 

c . • paenonoi1oteHX 3CJ. npop,al~ 
1 '. 2 ' t5 7• 

: .16 n .. ... .. 
no'teTtlO CT.att>e.J'!p&l;XOAHe rOAHHe Ha "' 

.. ! .. 
1•' .. 

A1JH 01.01 ,~ ~-~ •. .-· 
1 a) AytOBHl-I caJtAo pa4yHa 4217 23402 

4235 4244 
6) norpa>1<H1-1 ca11Ao pa4yHa 4218 10628253 

"1cnpaeKa MarepHjanHo :iHa'lajHKX 
rpewa!(a H opo1,1e1ta-. 

. Pa'IYHQeOACTB8HKX nomtTHKa 
2. a) 11cnpas1<e Ha AYrDBHoj crpaH1-1 pa4yHa 4219 

4236 4245 
6) 11cnpasKe Ha norpa>1<Hoj crpatt11 pa4ytta 4220 

-
Ropi.1r.oaa1:10 no<teTHO c;ratoe 
npeTXOAHe f0.Al1He. tta AaR Ot,01 ' 

I 

3 a) kop11rosatt111 Ayroett111 canAo pa4ytta (1a 4221 
+ 2a -26) ~ O 23402 

4237 4246 
6) KOpl1rOBBHl1 norpalKHlll canAO pa4yHa 4222 10628253 
(16 - 2a + 261 2: 0 

OpoMeHe y' nperxoAHoJ-...:.._ roAHHM " 

4 a) npoMeT Ha AyrosHoJ crpatt11 pa4ytta 4223 
186 

4238 
4247 

6) npoMer Ha norpa>1<Hoj crpatt11 paYyHa 4224 
21188 

236858 

GTI11be Ha 1<pajf npetxoAHe r!JAMHe 
. • .. 

' .• 
3112. --

5. a) AyroeHi.1 canAO pa4ytta 4225 (3a + 4a - 46) ~ O 
4239 4248 

6) norpa>1<H111 canAO pa4ytta 4226 10865111 (36 - 4a + 46) ~ O 
"1cnpaBKa Marepl1jantto 3Ha11ajt-t11x 
rpemaKa "npoMelia •. 

_ pa4yttOBOA~TBlilHlllX nommtKa • ·'- z 

6 
a) 111cnpasKe Ha AYrOBHoj crpatt111 pa4yHa 4227 

2400 
4240 4249 

6) 11cnpaeKe Ha norpa>1<Hoj crpatt11 pa4yHa 4228 

Kopi.troeatto no"l~Ttte ctatt.e reKy.l'ie_ -
rOAl1He Ha ASH 01.01 I ' -

7 a) xopi.1rosa1ti.1 Ayroett11 canAO pa4yHa (5a 4229 
2400 

+ 6a -66) ~ 0 
4241 4250 

6) KOp11rosaH11 OOTpalKHt.1 C811AO pa4yHa 
4230 10865111 (56 - 6a + 66) ~ O 

npoMeHe ¥ Tel(yfloJ __ rOAlllHlll ·--t42 8. a) npoMeT Ha AYfOBHOJ crpaH11 pa<iyHa 4231 
4251 

6) npoMeT Ha norpalKHOJ crpa1t11 pa<iytta 4232 
228 

980149 

CTalb!l Ha kpajy :i:e-Kylle f0At.1He.- . ' 
-

3112: ' .. 
I 

9. a) AYrOBHlll canAo pa4yHa 4233 (7a + aa - 86) 2: o 2172 
4243 11845260 4252 

6) norpa>1<H11 CSflAO pa4yHa 4234 (76 - Sa + 86) ;:. 0 

Y BECEJU 

M.n 
.[{aHa 21.04.2016.roAlilHe 

06pa3a4 npon11caH npaBllJlHl>IKOM 0 CBAP>l<11Hl1 11 cpopMll 06pa3a4a qrnHaHC"1jCKl1X 113Bewraja 3a np111speAHa APYUITBa, 3aApyre l>I npeAy3eTHl'IKe 
("Cny>1<6eH111 rnactt11K PC", 6p. 9512014 111 144/2014) 



nony~aea npaeHo m11..(e - npeAy3eTHHK 

MaTlll~Hlr1 6poj 0 8 1 1 4 0 7 2 W111cppa Ae11aTHOCT111 1 o 4 1 nvis 

Ha31r1B SOJAPROTEIN AD 

CeA111Wre BECEJ 

Lll3BEWTAJ 0 TOKOBLllMA roTOBLllHE 
3a neplr10A OA 01.01. A031. 12. 2015. rOAlr1He 

• v Xl1/b3A3Ma AMHapa • 
- - - . 

£13HOC 
••• noJHLIH}a '· Aon . . TeKyfla ra.QKHa npeTXO,t1Ha roAHHa 

~ 

1 ~ 3 4 

A. TOKOBlll roTOBlllHE 1113 nocnOBHlllX AKTlr1BHOCn1 
3001 1441S037 13106035 I npi.ui1.1e11roroe111tte113 nocnoeH111x aKTlllBliOCTI1 {1 AO 3) 

1 npoAaja II npHM/bBHll aeaHCH 3002 13858350 12066622 

2. npllMibBHe l<SMaTe M3 nocnOBHllX aKTHBHOCTl1 3003 2996 105314 

3 Ocran11 np11n11e11 113 peAOBHor nocnoealba 3004 553691 934099 

II 0An1.1e1.1 roroe1.1tte H3 nocnoett11x aKTl1BHOCTlll (1 AO 5) ~005. 12059283 13677290 

1 lllcnnare p.o6ae1ba411Ma 11 A3Tll aeattc11 3006 10966999 12697209 

2 3apaAe, H3KH3AB 33P3A3 11 ocranH Illl4Hll paCXOAll ·3007 496534 520097 

3. nnaneHe KaMara 3008 561246 435543 

4 nope3 Ha p.0611raK 3009 7267 

5. 0AI1HBll no OCHOBY OCT3011)C JBBHHX npl1XOA3 3010 27237 24441 

Ill HeTO np11n11a r0Toei.-1He 113 nocnoeH11x aKTHBHOCTl1 (1·11) ·3011 2355754 

IV. HeTo OAilMB roroe11He H3 nocnoeHHX aKT11ettocr11 (11-1) 3012 571255 
6. TOKOBlll roTOBlllHE 1113 AKTlllBHOCTlll lllHBECTlllPAl-bA 

3013 793849 
I. np11n11e11 r0Toe11He 113 aicn1eHoCT11 11tteecr11patba {1 AO 5) 347249 

1. npoAa]a 3K411J3 II YAena (HeTO np11n1-1e11) 3014 

2 npop.aja HeMarep11janHe 11Moe11He, tteKpeTt-111Ha, nocrpOJBlba, onpeMe 11 611onow1CMX 3015 797 
CPBACTaea 2213 - -
3. 0CT3nll ¢11HaHCl1)CKll nnaCM3H11 (HBTO nplolfll1BM) ' ' '3016 793052 345036 

4 npMMJbBHB KBMBTB M3 3KTl>IBHOCTl1 11HBeCT11p3tb3 3017 

5 npMMJbBHe AlllBlllABHAB 3018 

II 0An111Bll rOTOBllHB 113 3KTl1BHOCTM MHBecrnpatt.a (1 AO 3) 3019 1563811 278915 

1. Kynoe1o1Ha aK4111a 11 YAena (Hero OAI1MBM) 3020 

2. Kynoe11Ha HeMaTep1.1jantte HMoe11tte, ttet<peTHMHa. nocrpojeH>a, onpeMe 11 611onowK11x 3021 1563811 CPBACTaBa 278915 

3. Ocram1 QlHHaHCllJCKH nnacMaHM (Hero OAn11e1o1) 3022 

Ill. HeTO np11n11e roTOBl1He 113 BKTMBHOCTM 11HBBCTHpalba (I-II) -3023 68334 

IV Hero OAJl11B roroe11tte 113 aKTl1BHOCTl1 Mtteec-rnpatba (11-1) l024 769962 

B. TOKOBlll roTOBlllHE 1113 AKTlllBHOCTlll ct>lllHAHClllPAl-bA 

I. npMlll-1811 rOTOBllHB 113 3KTl1BHOCn1 qJ11HaHc11palba (1 AO 5) 
3025 

1156914 

1. YsenaH>e ocHoettor KanMTana 3026 

2 . .[\yrop04Hl1 kPBAHTM (HBTO np11n11e11) 3027 



.. ~!13HOC 
no.3H4H]a - Aon 

• :np&rxOAHa ro,RHHS ·-Tet<yl'la to,t1MHa 

1 . '. - 2 3 
,,..-

4 

3 Kpan<opo4Hlll KpeA111T11 (Hero np1Mrne111) .3028 1156914 

4 Ocrane AYrop04He o5aee3e ..:3029 

5 Ocrane KpaTKopo4He o5aeese 3030 

II 0An111e1o1 roTOBlllHe H3 aKTl1BHOCTH cfl1o1HaHc111patt.a (1 AO 6) 3031 1578432 655888 

1 0Teyn conCTBeHHX aKL(HJa 111 YAena 3032 145462 34995 

2. Ayropo4HH KPBAlllrn (OAn1<1e111) 3033 

3 KpaTKOp04Hl1 KPBAlllTH (0Am1e111) 3034 1430719 501402 

4 Ocrane o5aee3e (0Am1e111) ~035 2251 119491 

5. ¢lVIH3HCHjCKH nH3HHr 3036 

6. 111cnnalieHe AHBHABHAB .3037 

Ill. HeTO np111n11e roroa111He 113 3KTlllBHOCT11 cp1o1HaHc111patt.a (1·11) 3038 501026 

tV Hero OA111111l roroe111He 1113 aKTl.'IBHOCTII Ql!.'!HaHc1-1patt.a {II-I) 3039 

r CBErA nPIMU.18 rDTOBlllHE (3001+3013 + 3025) 3040 15208886 14610198 

Jl, CBErA O,QJWIB roTOBll1HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 15201526 14612093 

T:>. HETO np111n11s rDTOBlllHE (3040- 3041) 3042 7360 

E. HETO OAfllllB roTOB"1HE (3041 - 3040) 3043; 1895 

>K. roTOBlllHA HA noYETKY 06PAl.fYHCKOr nEPlllOJlA 3044 94721 96083 

3 , n031'1TlllBHE KYPCHE PA3fll.1KE no OCHOBY nPEPAl.fYHA rOTOBlllHE :co-45 63 533 

11. HErArnBHE KYPCHE PA3fllr1KE no OCHOBY nPEPA4YHA roTOBlllHE 3046 1806 

J. roTOBl.1HA HA KPAJY 05PAl.fYHCKOr nEPl.10AA 3047 100338 
(3042 . 3043 ... 3044 + 3045 - 3046) 94721 

Y BECEJU 

Mn. ' 
,[J,aHa 21 04.2016.rOAlllHe 

0 6pa3a4 npon"1caH npae1-1nH11KOM o ca,qp>1<111H11 11 cpopM"1 o6pa3al.la cp1-1HaHc11jc~l1X H3eewraja Ja np1-1epeAHa .o.pywraa, 3QApyre 11 npeAy3eTH11Ke 
("CnY>K6BHl.1 rnaett"1k PC", 6p. 95/2014 Ill 144/2014) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ 
Напомене уз финансијске извeштаје 
31. децембар 2015. гoдине 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 
Сојапротеин А.Д., Бечеј (даље: “Друштво”) највећи је прерађивач соје у Србији и један од 
најзначајнијих прерађивача у централној и источној Европи. Друштво је основано 1977. године, као 
радна организација за индустријску прераду соје у оснивању, а конституисање је окончано 1985. 
године.  
 
 
Oснoвна дeлатнoст Друштва јe прерада сојиног зрна којом се добија широки спектар производа – од 
протеинских до уљарских, сојини протеински концентрат, брашна, гризеви, текстурати У тoку 1991. 
гoдинe рукoвoдствo Друштва је дoнeлo одлуку о издавању интeрних акција запoслeнима и на тај 
начин извршило трансфoрмацију у деоничко друштвo. У току 2000. и 2001. године Друштво је 
приватизовало преостали друштвени капитал емисијом бесплатних акција, уписаних од стране 
запослених и других физичких лица, а у складу са одредбама Закона о својинској трансформацији из 
1997. године, као и сојино уље, сојина сачма и сојин лецитин.  
 
Сeдиштe Друштва јe у Бечеју, Улица Индустријска зона бб. Матични број Друштва је 08114072. 
Порески идентификациони број Друштва (ПИБ) је 100741587. 
На дан 31. децембра 2015. године Друштво је имало 378 запослених (2014. године - 374 запослених). 

 
 
2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству 
(у  даљем тексту „Закон“, објављен у „Службени гласник РС“, број 62/2013). Друштво, као велико 
правно лице примењује Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), који у смислу 
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја 
(„Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди финансијског 
извештавања („МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење 
рачуноводствених стандарда („ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана 
тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде („Одбор“), чији је 
превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Министарство“).  
 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно МСФИ, 
издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издтата од Комитета 
за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере 
и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно 
тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења. 
Превод МСФИ утврђен је Решењем министра финансија о утврђивању превода Концептуалног 
оквира за финансијско извештавање и основних текстова МРС, односно МСФИ број 401-00-896/2014-
16 oд 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. 
године. Наведени превод МСФИ примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан 
31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, 
нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених 
финансијских извештаја. 
 
С обзиром на напред наведено, и на то да поједина законска и подзаконска регулатива прописује 
рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ, као и то да је 
Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени 
прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати утицај на реалност и 
објективност приложених финансијских извештаја. Сходно томе, приложени финансијски извештаји 
се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на 
начин како је то дефинисано одредбама МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 
(наставак) 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 
 
Друштво је ове финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима закона и прописа 
Републике Србије где су улагања у зависна привредна друштва у овим финансијским извештајима 
исказанa по: а) поштеној (фер) вредности, уколико се држе ради трговања; б) амортизованој 
вредности уколико имају фиксни рок достпећа или в) набавној вредности уколико немају фиксни 
рок доспећа умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског положаја 
Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је, у складу са 
Законом о рачуноводству, Друштво обавезно да састави и да исте достави Агенцији за привредне 
регистре Републике Србије. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији.  
 
Oви финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва 22 aприла 2016. године. 

 
2.2 Начело сталности пословања 

 
У току 2015. године Друштво је остварило пословни добитак од 1.312.593 хиљада динара (2014. 
година: пословни добитак од 767.003 хиљаде динара) и нето добитак од 1.125.590 хиљада динара 
(2014. година: нето добитак од 251.730  хиљадa динара). Поред тога, Привредно друштво је због 
неиспуњења одређених показатеља пословања уговорених са банкама повериоцима 
класификовало обавезe по кредитима као доспеле. Краткорочне обавезе Привредног друштва на 
дан 31. децембра 2015. године мање су од обртне имовине за 1.448.454 хиљада динара (2014. 
година: за 1,337,777 хиљада динара).  
 
Пословни модел Викторија Групације („Група“) подразумева међусобну финансијску подршку 
између Привредног друштва као матичне компаније и осталих чланица Групе.  
 
Привредно друштво и остале чланице Групе су 25. марта 2015. године потписале Уговор о 
дугорочном кредиту са банкама који је ступио на снагу 23. децембра 2015. године. Овим уговором 
су обавезе према банкама рефинансиране на период од пет година и обезебеђене имовином и 
јемствима Привредног Друштва и других чланица Групе  (Напомене 33. и 34.). 
 
Такође, у току 2015. године руководство Групе је, у складу са измењеним тржишним околностима, 
донело одлуку да промени модел пословања и приступило изради новог петогодишњег плана који 
се пре свега фокусира на повећање капацитета за прераду уљарица као дугорочно одрживог 
бизниса у смислу генерисања профита и стабилних токова готовине у циљу оптимизације ризика 
пословања и трајног смањења задужености Групе. Поред тога, руководство Групе и Друштва је 
иницирало разговоре са банкама о редефинисању показатеља пословања и измени плана отплате 
кредитних обавеза у складу са новчаним токовима из новог петогодишњег плана (Напомена 42).  
 
У складу са наведеним активностима и плановима руководство очекују да ће Привредно друштво 
наставити да послује у предвидљивој будућности. Сходно томе, финансијски извештаји за 2015. 
годину су састављени на основу начела сталности пословања. 
 

2.3. Упоредни подаци 
 
Упоредне податке предстaвљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се 
завршила 31. децембра 2014. године. 
 
Садржина и форма образаца финансијских извештаја прописани су Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(„Службени гласник РС” бр. 95/2014 и 144/2014). 
 
У циљу усаглашавања са презентацијом података у финансијским извештајима за текућу годину, 
извршене су одређене рекласификације података презентованих у финансијским извештајима за 
претходну годину. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1.  Приходи и расходи 
 

Прихoди oд прoдајe признају сe када се ризик и кoрист пoвeзани са правoм власништва прeнoсе на 
купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу. Приходи  од услуга се признају када се 
услуга изврши.  
 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја су примљeна или ћe бити примљeна, у 
нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност.  
 
Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који се 
односе.   
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип узрoчнoсти 
прихoда и расхoда). 
 
Трoшкoви oдржавања и oправки oснoвних срeдстава сe пoкривају из прихoда oбрачунскoг пeриoда 
у кoмe настану. 
 

3.2. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем 
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати 
су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај 
дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страним 
средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним  
средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по 
основу курсних разлика. 
 

3.3. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за планирану 
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно 
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.  
 
Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава 
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се 
квалификују. 
 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се 
односе. 
 

3.4. Бенефиције за запослене 
 
(а) Порези и дoпринoси фoндoвима за социјалну сигурност запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа пoрeзe 
и дoпринoсe пореским органима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe социјална сигурнoст 
запoслeних. Oвe обавезе укључују пoрeзe и дoпринoсe за запослене на тeрeт послодавца у 
изнoсима oбрачунатим пo стопама прописаним законским прoписима. Друштво је, такoђe обавезно 
да од бруто зараде запoслeних обустави дoпринoсe и да их, у име запoслeних, уплати фoндoвима. 
Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и порези и дoпринoси на тeрeт запосленог сe књиже на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe односе. 
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(б) Oбавeзe пo oснoву отпремнина и јубиларних награда 
 
Друштво је на oснoву одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при 
престанку радног односа ради коришћења права на пензију. Друштво  интерним актом регулисало 
награде за проведене године стажа у компанији, ниво и основу за исплату јубиларних награда, и у 
својим напоменама је обелоданило начин за утврђивање основа за обрачун јубиларних награда и 
од чега висина накнаде зависи. 

 
3.5.  Корекције фундаменталних грешака 
 

Фундаменталне грeшкe, насталe каo последица матeматичких грешака, грeшака у примени 
рачунoвoдствeних политика, погрешним тумачeњeм чињeница или превидом, признају сe 
прилагoђавањeм пoчeтнoг стања нeтo добитка. Матeријалнo бeзначајнe грeшкe признају сe кроз 
резултат тeкућeг пeриoда. 
 

3.6. Поштена (фeр) врeднoст 
 
Међународни рачуноводствени стандард 32 “Финансијски инструменти: Обелодањивање и 
приказивање“ предвиђа обелодањивање правичне (фер) вредности финансијских средстава и 
финансијских обавеза у напоменама уз финансијске извештаје. За наведене потребе, правична 
(фер) вредност је дефинисана као износ за који се неко средство може разменити, или обавеза 
измирити, у трансакцији између добро обавештених и вољних страна, међусобно суочених.  
 
Обавеза Друштва је да обелодани све информације у вези са поштеном (фер) вредношћу 
средстава, потраживања и обавеза за које постоје расположиве тржишне информације и за које се 
идентификује материјално значајна разлика између књиговодствених вредности и поштене (фер) 
вредности.  
 
У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине 
и продаје финансијских средстава и обавеза, као и осталих финансијских инструмената, и званичне 
тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну (фер) вредност није 
могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то захтевају МРС и 
МСФИ. По мишљењу руководства, износи обелодањени у финансијским извештајима одражавају 
реалну вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. За износ идентификованих процењених ризика да књиговодствена вредност неће 
бити реализована, врши се исправка вредности на основу одлуке руководства. 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 
 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадни издаци за некретнине, 
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање 
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали 
издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања, некретнине (земљиште и грађевински објекти) се исказују по 
ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, 
умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки 
вредности по основу губитка због обезвређења. 
 
Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом. 
Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно 
разликује од његове исказане вредности. 
 
Постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној цени или по цени коштања 
умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења. 
 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход 
у билансу успеха. 
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3.8. Амoртизација 

 
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током 
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних 
средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе су следеће: 
 
Главне групе основних средстава  Стопа (%)
   
Грађевински објекти  1.5 – 5%  
Производна опрема  5 - 25% 
Теренска и путничка возила  10 - 20% 
Рачунари  20 – 33% 
Остала опрема  1.5 - 50% 
 
Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која одражава 
стварни утрошак ових средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог коришћења. 
 
За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају по 
амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима. 
 

3.9.  Инвестиционе некретнине 
 
Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво као власник држи ради остваривања зараде 
од издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради једног и другог, 
а не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања. Инвестиционе 
некретнине се признају као средство ако и само ако је вероватно да ће Друштво убудуће 
остваривати економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна вредност 
инвестиционе некретнине може поуздано одмерти. 
 
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по 
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања 
инвестиционе некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове. 
 
Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по поштеној 
(фер) вредности. Добитак или губитак који произилази из промене фер вредности инвестиционе 
некретнине признаје се у билансу успеха у периоду у коме је настао. 
 

3.10. Нeматeријална улагања 
 
Нематеријална улагања односе се на купљени software, жиг и право коришћења земљишта и 
исказују се по набавној вредности умањеној за амортизацију и отписују се пропорционалним 
методом у периоду од две до осам година. 
 

3.11. Залихе 
 
Залихe сe исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти кoја јe нижа. 
Нeтo очекивана прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним услoвима 
пoслoвања накoн умањeња цeнe за трoшкoвe прoдајe. 
 
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне 
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове набавке.  
 
Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове 
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије. 
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3.11. Залихе (наставак) 

 
Залихe рoбe у магацину eвидeнтирају сe пo набавним цeнама, а залихе робе у малoпрoдаји пo 
малoпрoдајним цeнама. На крају oбрачунскoг пeриoда врши сe свoђeњe врeднoсти залиха на 
набавну вредност алoкацијoм разликe у цeни, израчунатe на прoсeчнoј oснoви, измeђу набавнe 
врeднoсти прoдатe рoбe и рoбe на стању на крају гoдинe. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са 
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не 
одговарају стандардима се отписују. 
 

3.12. Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 
момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја 
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када 
је средство испоручено другој страни. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје  
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 

 
Учешћа у капиталу 
 
Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају 
по набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши на сваки датум биланса стања, ради  
усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Учешћа у капиталу повезаних правних 
лица се одмеравају по набавној вредности. 
 
Дугорочни финансијски пласмани 

 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учeшћа у капиталу повезаних правних лица, пoслoвних 
банака и других правних лица, исказана по методу набавне вредности, која се умањује за 
обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.  
 
Поред претходно наведеног, дугорочни финансијски пласмани укључују и дугорочне зајмове 
одобрене пољопривредним произвођачима. Ови зајмови се исказују пo нoминалнoј вредности.   
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања  
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној 
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене 
руководства о њиховој вероватној наплативости. 
 
Готовински еквиваленти и готовина 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 
готовина у благајни и стања на текућим рачунима  и остала новчана средства расположива до три 
месеца. 

 
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 

 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби. 
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу 
закључених уговора, која кореспондира ефективној каматној стопи.. 

 
Обавезе из пословања 

 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој 
номиналној вредности.  



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
 
 

8 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.13. Умањење вредности основних средстава 
 

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви 
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а 
којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона 
некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак од умањења 
исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога 
средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би 
била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици 
која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредности одмах 
се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по процењеној вредности, у 
којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање услед 
ревалоризације 

 
На дан 31. децембра 2015. године, на основу процене руководства, не постоје индиције да је 
вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена. 
 

3.14.  Пoрeзи и дoпринoси 
 
3.14.1. Пoрeз на дoбит 
 

(а) Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре опорезивања 
по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским прописима Републике 
Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  

 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици 
из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 
2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година. 
 
(б) Одложени порез на добитак 

 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања 
и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се признају за све 
опорезиве привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све одбитне 
привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне фискалне 
периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се oдлoжeна 
пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.14.  Пoрeзи и дoпринoси (наставак) 
 
3.14.1. Пoрeз на дoбит (наставак) 

 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује у 
периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложена пореска средства 
и обавезе обрачунати су по стопи од 15%. 
 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на пoзицијe 
кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни пoрeз такoђe 
распoрeђујe у oквиру капитала.  
 
(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе 
на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и 
општинским прописима. 
 

3.15.  Капитал 
 
Капитал обухвата основни односно акцијски капитал акционара, ревалоризационе резерве и 
акумулирани резултат. 
 

3.16.  Обелодањивање односа са повезаним странама 
 

 За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно 
лице има могућности контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске 
и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 „Обелодањивање односа са 
повезаним правним лицима“. 
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра сва предузећа 
која улазе у састав Victoria Group и његова повезана правна лица. 
 
Привредно друштво пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник њихових 
услуга. Односи између Друштва и повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи. 

 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције 
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу 
на исте трансакције са неповезаним правним лицима. 
   
Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране 
матичног привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини 
пословних расхода матичног привредног друштва, умањено за расходе резервисања, а увећаних 
за 5% марже. Наведена маржа је одређена у складу са корпоративном анализом приказаном у 
студији о трансферним ценама. Принцип расподеле трошкова матичног привредног друштва се 
утрвђује директном или индиректном алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на 
конкретне услуге. Индиректна алокација трошкова се врши сходно уговореним кључевима за 
алокацију..  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Привредног друштва  кoришћeњe 
најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe врeднoсти 
срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза на дан 
састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг пeриoда. Oвe 
прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан састављања 
финансијских извeштаја.  

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања који представљају значајан ризик, за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
4.1. Амортизација и стопе амортизације 

 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње руководство 
процењује економски век на основу тренутних предвиђања. 
 

4.2. Резервисања за судске спорове 
 

Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Друштво процењује 
вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши 
процену износа који је потребан да се измири обавеза.  
 
Иако Друштво поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза 
неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена. 
 

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана 
 

Друштво врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. 
Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате. 
Међутим, значајан  део потраживања Друштва се односи на потраживања од  зависних правних 
лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност 
потраживања наплатива. 
 

4.4. Фер вредност 
 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Руководство Привредног друштва примењује 
професионални суд приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пoслoвна пoлитика Привредног друштва јe да oбeлoдани инфoрмацијe o правичнoј врeднoсти 
финансијске активe и пасивe за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe правична 
врeднoст значајнo разликујe oд књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји 
дoвoљнo тржишнoг искуства, каo ни стабилнoсти и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe 
пoтраживања и oсталe финансијскe активe и пасивe, пoштo званичнe тржишнe инфoрмацијe нису у 
свакoм трeнутку распoлoживe. Стoга, правичну врeднoст нијe мoгућe пoузданo утврдити у oдсуству 
активнoг тржишта.  
 
Руководство Привредног друштва врши прoцeну ризика и, у случајeвима када сe oцeни да врeднoст 
пo кoјoј сe имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe бити рeализoвана, врши исправку врeднoсти. 
Пo мишљeњу руководства Привредног друштва, изнoси у oвим финансијским извeштајима 
oдражавају врeднoст кoја јe, у датим oкoлнoстима, најверодостојнија и најкoриснија за пoтрeбe 
извeштавања. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Приходи од продаје  робе на домаћем тржишту: 
- матична и зависна правна лица (напомена 39.) -  -
 - остала повезана правна лица (напомена 39.) 1.574.138  33.512
 - остала правна лица  157.423  369.075
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 192.618  245.676
 1.924.179  648.263
Приходи од продаје производа и услуга:   
- матична и зависна правна лица (напомена 39.) 307.826  227.454
 - остала повезана правна лица (напомена 39.) 1.907.044  1.738.739
 - остала правна лица 1.783.554  2.332.613
Приходи од продаје производа и услуга 
   на иностраном тржишту 8.088.081  6.604.933
 12.086.505  10.903.739
   
 14.010.684  11.552.002
 
 

6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА 
 

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената 
 

За потребе руковођења, Друштво је организовано у осам пословних сегмената. Ови сегменти су 
основа на којој Друштво извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи 
и услуге сваког од ових сегмената су као што следи: 

 
Приходи од продаје по пословним сегментима 

 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Производна места:   
Сирово уље 2.681.188  2.420.032
Сачма 2.640.966  2.314.715
Концентрати 2.904.338  1.933.889
Текстурирани сојини производи 2.351.248  2.345.489
Брашна и гризеви 1.040.448  1.549.915
Остало 311.873  303.021
Трговачка роба 1.924.179  648.263
Услуге 156.444  36.678
   
 14.010.684  11.552.002
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6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак) 
 

Резултат по пословним сегментима 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
           31. децембра
 2015.  2014. 
    
Производна места:    
Сирово уље (6.887)  17.980 
Сачма 254.290  112.814 
Концентрати 292.477  23.427 
Текстурирани сојини производи 344.103  17.647 
Брашна и гризеви 93.924  48.426 
Остало 153.380  42.179 
Трговачка роба (3.131)  3.158 
Услуге 89.175  20.807 
    
Добит /губитак пре опорезивања 1.217.331  286.438 
    
Порески расход периода (64.444)  (7.267) 
Одложени порески расходи периода (27.297)  (27.441) 
    
Нето добитак/губитак 1.125.590  251.730 
    

 
Резултат по пословним сегментима представља нето резултат сегмента израчунат на бази бруто 
марже умањене за све остале трошкове који су алоцирани пропорционално према количинском 
учешћу сегмената у продаји. 

 
Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским 
подручјима 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра
 2015.  2014.
   
Бугарска 701.466  771.541
Румунија 241.681  226.364
Босна и Херцеговина 136.387  131.369
Пољска 303.848  272.546
Чешка 143.914  114.755
Словачка Република 84.521  59.928
Македонија 52.524  59.936
Француска 552.366  575.956
Хрватска 106.048  64.824
Италија 1.638.971  713.279
Немачка 397.284  151.902
Молдавија 15.267  18.274
Мађарска 183.120  71.039
Шпанија 357.593  291.691
Словенија 265.136  154.214
Грчка 158.569  327.361
Израел 44.719  24.165
Португалија 20.003  34.172
Аустрија 5.415  1.507
Швајцарска 233.610  86.223
Русија 253.592  227.389
Норвешка 38.084  211.235
Холандија 1.896.335  1.872.077
Велика Британија 218.191  252.335
Белгија 75.674  56.152
Исланд 74.377  -
Остали 335.596  307.764
   
Укупно 8.534.291  7.077.998
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7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Приходи од закупнина 35.674  42.347
Остали пословни приходи 6  7
   
 35.680  42.354

 
 
8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра
 2015.  2014. 
    
Трошкови сировина и материјала за израду 7.998.388   7.240.408  
Трошкови осталог материјала (режијског) 117.079   95.616  
    
 8.115.467  7.336.024 

 
 
Трошкови сировина и материјала за израду у износу од 8.115.467 хиљада динара (2014 година: 
7.336.024 хиљада динара) се највећим делом односе на утрошене сировине у производњи, 
највећим делом соја у износу 7.634.714 хиљада динара. 
 
 

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Трошкови електричне енергије 287.118  235.290 
Трошкови гаса 275.566  248.706 
Трошкови горива и мазива 29.992  17.928 
Утрошак биомасе 78.234  82.900 
    
 670.910  584.824 
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 379.656   379.107 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
на терет послодавца 67.436  

 
66.474 

Трошкови накнада по уговору о делу 2.534   5.511 
Трошкови накнаде члановима управног  
 и надзорног одбора  3.001  

 
2.764 

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 10.835   13.251 
Остали лични расходи и накнаде 41.686   51.769 
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 306  

 
476 

   
 505.454  519.352

 
 
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Трошкови амортизације (напомена 20 и 21) 442.790  405.266 
Трошкови резервисања 9.584  - 
    
 452.374  405.266 

 
 
12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014. 
   
Трошкови услуга одржавања 96.205   87.678 
Лабораторијске услуге 161.845   144.224 
Трошкови осталих транспортних услуга 416.339   329.059 
Трошкови закупнина 20.582   33.561 
Комуналне услуге 34.941   24.441 
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови 12.134   9.297 
Трошкови сајмова и других приредби 10.815   3.267 
Трошкови рекламе и пропаганде 1.112   1.259 
Трошкови осталих услуга 12.938   41.632 
   
 766.911  674.418 
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13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014. 
   
Трошкови корпоративних услуга 139.696   169.915  
Трошкови отклањање отпада 214   178  
Трошкови одржавања лиценци 8.943   7.514  
Tрошкови осталих непроизводних услуга 73.454   57.482  
Трошкови репрезентације 10.694   8.786  
Трошкови премија осигурања 10.436   14.179  
Трошкови платног промета 6.774   6.706  
Трошкови чланарина 7.409   7.057  
Трошкови доприноса 28.090   27.298  
Остали нематеријални трошкови 8.538   7.209  
   
 294.248  306.324 

 

Трошкови корпоративних услуга исказани у пословној 2015. години у износу од 139.696 хиљада 
динара (2014: 169.915 хиљада динара) у целости се односе на трошкове корпоративних услуга 
сходно уговору закљученим са Victoria Group а.д.,Београд. 

 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
                    31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Финансијски приходи из односа са:    
   - матичним и засвисним правним лицима 126.779   137.566  
   - осталим повезаним правним лицима 460.597   508.702  
Приходи од камата 2.176   6.151  
Позитивне курсне разлике 95.386   174.982  
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 6.349   2.777  
    
 691.287  830.178 
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15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Финансијски расходи из односа са :   
 - матичним и зависним правних лица 949   39.957 
Расходи камата 435.566   434.909 
Негативне курсне разлике 136.663   583.478 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 3.577   15.652 
Остали финансијски расходи 191.128   10.810 
   
 767.883  1.084.806

 
Oстали финансијски расходи у 2015. години  у износу од 191.128 хиљада динара (2014. године 
износе 10.810 хиљада динара) се највећим делом, у износу од 175.794 хиљаде динара, односе на 
накнаде банкама у складу са уговором о рефинансирању обавеза. 

 
 
16. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра
 2015.  2014.
   
Добици од продаје:   
 - учешћа и дугорочних хартија од вредности -   25.208 
 - материјала 4.958   2.797 
Вишкови 17.460  8.924  
Приходи од укидања дугорочних резервисања -  670
Приходи од усклађивања потраживања и краткорочних   
финансијских пласмана 361  359  
Приходи од усклађивања вредности залиха 13.818    11.111
Остали непоменути приходи 3.040  6.701
   
 39.637  55.770

 
 
17. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра
 2015.  2014.
Губици по основу расходовања и продаје:   
 - нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 2.549  5.942
 - материјала 4.470  3.039
Мањкови робе и растур у транспорту 7.433  8.083
Расходи по основу обезвређења:   
 - потраживања и краткорочних финанфијских пласмана 8.633  153.089
 - хартија од вредности којима се тргује на тржишну вредност -  84.065
Остали непоменути расходи 35.218  27.489
   
 58.303  281.707
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

а) Компоненте пореза на добитак 
 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Порески расход периода 64.444  7.267 
Одложена порески расход периода 27.297  27.441 
 
    
 91.741  34.708 
 
б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата 

пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 
 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
          31. децембра 
 2015.  2014.
   
Нето добитак/(губитак) пре опорезивања 1.217.331  286.438
   
Порез на добитак обрачунат по законској стопи од 15%  182.600    42.966 
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу   5.155    8.308 
Порески ефекти прихода који се не признају у пореском билансу   (428)   (594)
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена  6.303    8.605 
Разлика пореска/рачуноводствена аморитизација  (11.960)   1.362 
Порески губитак из ранијих година  (58.189)   (33.205)
Искоришћен порески кредит   (31.741)   7.267 
   
   
Укупно 91.740  34.708
Ефективна пореска стопа 7.54%  12,12 %

 
в)  Одложене пореске обавезе 
 
Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2015. године у износу од 462.504 хиљада 
динара се односе на привремену разлику по којој се некретнине, постројења, опрема и 
нематеријална улагања признају у пореском билансу и износа по којима су ова средства исказана 
у финансијским извештајима 
 
Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2015. години приказана су у следећој табели (у 
хиљадама динара): 
 
Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће: 
 

У хиљадама динара
 2015.  2014.
   
Стање 1. јануара 435.851  408.669
Укидање одложених пореских обавеза у корист 
ревалоризационих резерви по основу продаје опреме (644)  -
Повећање одложених пореских обавеза у корист 
ревалоризационих резерви по основу процене основних 
средстава -  (259)
Одложени порески расход / (приход) периода 27.297  27.441
   
Стање одложених пореских обавеза на крају године 462.504  435.851
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит 
 

  У хиљадама динара

Година настанка   Година истека 

Износ 
пренетог 
пореског 
кредита

Искоришћени 
порески 
кредит   

Преостали 
пренети 
порески 
кредит

2006  2016 21.860 21.860  -
2007  2017 37.203 20.860  16.343
2008  2018 24.594 -  24.594
2009  2019 29.815 -  29.815
2010  2020 86.268 43.239  43.029
2011  2021 492.925 62.616  430.309
2012  2022 136.391 53.603  82.788
2013  2023 162.475 53  162.422

     
Укупно     789.300

 
 
19. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Нето добитак                                                                           1.125.590  251.730 
Просечан пондерисани број акција 14.714.153  14.018.048 
Основна / (разводњена) зарада по акцији  
   (у динарима) 76,50  

 
17,96 

 
 
 
20. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 
Нематеријална 

улагања 

  
 

Укупно 
    
Набавна вредност    
Стање 1. јануара 2014. године  35.360  35.360 
Директне набавке 338  338 
Продаја и расход (13)  (13) 
Стање 31. децембра 2014. године  35.685  35.685 
Директне набавке 758  758 
Продаја и расход (555)  (555) 
Стање 31. децембра 2015. године 35.888  35.888 
    
Исправка вредности     
Стање 1. јануара 2014. године 21.693  21.693 
Амортизација   3.175  3.175 
Продаја и расход (13)  (13) 
Стање 31. децембра 2014. године 24.855  24.855 
Амортизација   3.238  3.238 
Продаја и расход (555)  (555) 
Стање 31. децембра 2015.године 27.538  27.538 
    
Садашња вредност на дан:     
- 31. децембра 2015. године 8.350  8.350 
- 31. децембра 2014. године 10.830  10.830 
- 01. januar 2014. године 13.667  13.667 
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21. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

У хиљадама динара 

 
 

Земљиште  
Грађевински 

објекти  
Постројења и 

опрема  

 
Oсновна 

средства у 
припреми  

Аванси за 
некретнине, 

постројења и 
опрему  Туђи објекти  

Инвестицио
не 

некретнине  
 

Укупно 
                
Набавна вредност                
Стање 1. јануара 2014. године  246.737  3.011.100  4.814.113  466.639  599.780  -  430.374  9.568.743 
Повећања у току године -  -  -  331.307  (47.247)  -  -  284.060 
Преноси -  123.991  360.957  (484.948)  -  -  -  - 
Отуђења и расходовања -  -  (6.952)  -  9.502  -  (66)  2.484 
Продаја -  -  (4.804)  -  -  -  -  (4.804) 
Стање 31. децембра 2014. године  246.737  3.135.091  5.163.314  312.998  562.035  -  430.308  9.850.483 
Повећања у току године -  -  -  1.914.254  -  -  -  1.914.254 
Директна набавка -  (394)  -  -  -  -  -  (394) 
Активирања -  -  -  -  -  -  -  - 
Повећања датих аванса -  -  -  -  2.937.686  -  -  2.937.686 
Затварање датих аванса -  -  -  -  (3.467.316)  -  -  (3.467.316) 
Преноси -  74.106  1.301.994  (1.473.331)  -  94.133  3.098  - 
Продаја -  -  (6.779)  -  -  -  (27)  (6.806) 
Отуђења и расходовања -    (3.480)  -  -  -  -  (3.480) 
Стање 31. децембра 2015. године 246.737  3.208.803  6.455.049  753.921  32.405  94.133  433.379  11.224.427 

                
Исправка вредности                 
Стање 1. јануара 2014. године -  83.774  260.768  -  -  -  -  344.542 
Амортизација   -  87.574  314.221  -  -  -  -  401.795 
Продаја -  -  (2.527)  -  -  -  -  (2.527) 
Стање 31. децембра 2014. године -  171.348  572.462  -  -  -  -  743.810 
Амортизација   -  91.071  346.460  -  -  1.726  -  439.257 
Продаја -  -  (2.311)  -  -  -  -  (2.311) 
Расход -  -  (1.449)  -  -  -  -  (1.449) 
Стање 31. децембра 2015.године -  262.419  915.162  -  -  1.726  -  1.179.307 

                
Садашња вредност на дан:                 
- 01. januar 2014. године 246.737  2.927.326  4.553.345  466.639  599.780  -  430.374  9.224.201 
- 31. децембра 2014. године 246.737  2.963.743  4.590.852  312.998  562.035  -  430.308  9.106.673 
- 31. децембра 2015. године 246.737  2.946.385  5.539.886  753.921  32.405  92.407  433.379  10.045.120 
 

Као средство уредне отплате кредита обелодањених у напоменама 34 уз финансијске извештаје , Друштво је успоставило хипотеке над земљиштем и грађевинским објектима 
садашње вредности на дан 31. децембар 2015. године у износу од 3.193.122 хиљадe динара (31. децембра 2014. године: 3.193.122 хиљаде динара). 
 
Највеће набавке у току 2015. године односе се на набавку тостера и два ФДС-a.(опрема за производњу концентрата).
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22. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра
 2015.  2014. 
    
Учешћа у капиталу зависних правних лица    
ЗАО Вобекс - Интерсоја, Русија 1.112  1.112 
 1.112  1.112 
Учешћа у капиталу повезаних правних лица    
Ветеринарски завод Суботица а.д. 783.617  783.617 
 783.617  783.617 
Учешће у капиталу остала правна лица    
Новосадски сајам а.д., Нови Сад 1.639  1.410 
Учешће у капиталу Атомска бања Трепча                    35.890  35.890 
Учешћа у капиталу осталих правних лица 1.831  1.831 
 39.360  39.131 
Укупно учешће у капиталу  824.089  823.860 
    
Дугорочни финансијски пласмани    
Дугорочни финансијски пласмани -  36.577 
Дугорочни зајам за решавање стамбених потреба 184  464
Укупно дугорочни финансијски пласмани 184  37.041 
    
Укупно: 824.273  860.901 

 
 
23. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 

 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
    
Материјал 438.049   3.934.548 
Резервни делови 159.218   79.116 
Алат и инвентар 32.705   21.911 
Укупно матријал и резервни делови 629.972  4.035.575 
    
Готови производи 455.839   530.562 
Полупроизводи 137.609   60.629 
Роба у промету на велико 173.965   57.321 
Укупно роба и готови производи 767.413  648.512 
    
Дати аванси    
- повезана правна лица (напомена 39.) 51.624   7.357 
- остала правна лица 165.254   98.731 
 216.878  106.088 
    
Укупно залихе и дати аванси  1.614.263  4.790.175 
 
 
Друштво је на дан 31. децембра 2015. године за потребе обезбеђења кредита у корист банака 
поверилаца успоставило заложно право над укупним залихама. 
 
Залихе материјала у износу од 438.049 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. године (31. 
децембра 2014. године 3.934.548 хиљада динара) се највећим делом односе на залихе зрна соје. 
Смањење залиха зрна соје у 2015. години је последица измењеног начина набавке ове сировине. 
Уместо једнократне набавке у периоду септембар-децембар 2015. године, Друштво је, заједно са 
другим повезанима правним лицима у оквиру групе, потписник Уговора о робном финансирању 
чиме је обезбедило континуирану набавку сировине у периоду септембар 2015. - август 2016. 
године. Друштво је потписивањем овог уговора остварило приступ сировинама соје у износу од 
211,5 хиљада тона којe ће бити сукцесивно otkupljivane od strane Друштвa у периоду јануар – август 
2016. године. 
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24. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Потраживања од купаца:   
  - матична и зависна правна лица (напомена 39.) 3.424.751   2.780.966 
  - у земљи 494.206   435.991 
  - у иностранству 1.217.987   1.004.875 

 5.136.944   4.221.832 
Исправка вредности:   
   - у земљи и у иностранству  (напомена 40.) (380.227)  (380.406)

   
 4.756.717  3.841.426
 
Над потраживањима у укупном износу од 4.007.038 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. 
године је успостављена залога у корист банака поверилаца. 
 
 

25. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Потраживања за камату   
   - повезана правна лица (напомена 39.) 1.334.739   749.407 
Остала потраживања 3.527  24.942
   
 1.338.266  774.349
 
 

26. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
У хиљадама динара

31. децембар  31. децембар
2015.  2014. 

    
Краткорочне финансијске позајмице:    
   - матична и зависна правна лица (напомена 39.) 5.275.641   6.104.796 
    - oстали 56.594   27.818 
Краткорочни финансијски пласмани 44.758  443
   
 5.376.993  6.133.057 

 
а)  Краткорочне финансијске позајмице 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
Повезана правна лица (напомена 39.)    
Victoria Group a.д.. Београд 1.318.770  1.184.153 
Victoria Logistic д.о.о.  Нови Сад 3.956.871  4.920.643  
    
 5.275.641  6.104.796 
    
Остала правна лица 107.494   78.718 
Остали краткорочни финансијски пласмани 44.758   443 
 152.252  79.161 
Обезвређење:    
   - краткорочних финансијских позајмица (50.900)  (50.900) 
    
 5.376.993  6.133.057 
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27. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
   
Текући рачуни:   
 - динарски 16.030   20.613
 - девизни 84.308   74.108 
Благајна:   
 - динарски -  -
 - девизни -  -
   
 100.338  94.721

 
 
28. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
    
Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату 
вредност 2.346  

 
1.282 

Унапред плаћени трошкови 41.477   22.976 
Остала временска разграниченја 12.858   10.684 
    
 56.681  34.942 

 
 

29. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Одлуком Скупштине Друштва од дана 30. јуна 2011. године и Решењем Комисије за хартије од 
вредности број 4/0-24-2926/5-11 од дана 14. јула 2011. године извршено је издавање X емисије 
акција по основу расподеле нераспоређене добити у основни капитал. Емитовано је 5.050.680 
акција са правом гласа, без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу 
од 463,661404 динара, што представља укупну вредности од 2.341.806 хиљада динара. Акције X 
емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности 9. августа 2011. године. 
 
Основни капитал Друштва након претходно наведеног повећања износи 6.906.480 хиљада динара 
и подељен је на 14.895.524 акције без номиналне вредности.  
 
Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2015. и 31. децембар 2014. године  је 
била следећа: 
 

      У хиљадама динара
 31. децембар 2015. 31. децембар 2014. 

Опис 
% 

учешћа 
Број 

акција
Вредност 
капитала

% 
учешћа

Број 
акција  

Вредност
капитала

Victoria group д.о.о., Београд 50,94%  7.587.503  3.518.032.263 50,94%  7.587.503   3.518.032.263 
SENT 011 INTERNATIONAL d.o.o. 10,76%  1.602.487  743.011.366 10,76%  1.602.487   743.011.366 
Митровић Зоран 6,07%  904.675  419.462.877 6,07%  904.675   419.462.877 
Бабовић Милија 6,03%  897.835  416.291.433 6,03%  897.835   416.291.433 
Raiffeisen Banka AD - Kastodi RN 5,89%  876.626  406.457.638 5,89%  876.626   406.457.638 
Polunin Discovery Funds 0,57%  85.552  39.667.160 0,57%  85.552    39.667.160 
Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,41%  60.404  28.007.003 0,45%  66.364    30.770.000 
Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,28%  41.992  19.470.070  -  -    - 
Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,23%  34.245  15.878.085 0,23%  34.245    15.878.085 
Ostali 18,83%  2.804.205 1.300.201.679 19,07%  2.840.237    1.316.908.752 
Акцијски капитал  100,00% 14.895.524 6.906.479.574 100,00% 14.895.524   6.906.479.574 
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29. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (Наставак) 
 

У 2013. години друштво је откупило 822.441 комада сопствених акција од несагласних акционара, 
у 2014.години је откупљено 59.313 комада сопствених акција. У току 2015. године је откупљено 
197.171 комада сопствених акција. 
 
 

30. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Законске резерве Друштва исказане, на дан 31. децембра 2015. године, у износу од 352.232 
хиљада динара представљају издвајања из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о 
привредним друштвима по којем је Друштво било у обавези да издвоји најмање 5% нето добитка 
за пословну годину на рачун законских резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала 
Друштва. 
 
 

31. СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2015. године износе 248.267 хиљада динара. 
Издвајања у ове резерве Друштво врши у складу са статутом, приликом расподеле нето добитка 
за пословну годину. Статутарним резервама Друштво слободно располаже, а постојећим интерним 
актима њихова намена није посебно дефинисана. 

 
 
32. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
    
Резервисања за отпремнине 13.956  11.488 
Резервисања за јубиларне награде 6.446  5.995 
    
 20.402  17.483 

 
 Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 

 
Дугорочна резервисања за бенефиције запослених се односе на резервисања за отпремнине 
запослених на основу обрачуна извршеног у складу са захтевима МРС 19 „Бенефиције запослених“. 
Наведени износ обухвата резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у складу са 
колективним уговором уз претпоставке да ће вредност зарада расти по стопи од 1.5% (2014: 4%), 
уз дисконтни фактор од 9 % годишње (2014. 12.95%). 

 
У хиљадама динара

31. децембар  31. децембар
2015.  2014. 

    
Стање 1.јануара 17.483   21.448 
Резервисања у току године 2.919  - 
Укидање резервисања у току године -  (3.965) 
    
Стање 31. децембра 20.402           17.483 
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33. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015. 
 31. децембар

2014. 
Дугорочни кредити:     
 - у земљи 8.806.168   7.862.883 
 - у иностранству 1.162.857   1.298.114 
 9.969.025   9.160.997 
Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 34.):   
- у земљи (8.806.168)   (7.862.883)
- у иностранству (1.162.857)   (1.298.114)
 (9.969.025)   (9.160.997)
    
 -  - 

 

   У хиљадама динара

 
Износ у

ЕУР у 2014.
Износ у

ЕУР у 2015.
            31. децембар

2015. 

 

2014.
Дугорочни кредити у земљи  
   
Societe Generale Banka Srbija 
а.д., Београд  4.250.000 7.096.890 863.167 514.073

Eurobank EFG а.д., Београд  246.153 244.313 29.715 29.774
UniCredit Bank Srbija а.д., 
Београд  60.000.000 58.732.880 7.143.451 7.257.498
Credit Agricol Srbija  - 4.894.407 595.288 -
Еуробанка ЕФГ   - - 59.690 61.538

Дугорочни кредити у  
   Иностранству   
Европска банка за обнову и 
развој  1.785.714 1.748.002 212.603 215.997
ИФЦ  5.600.000 5.481.736 666.722 677.366
Ерсте банка  3.346.200 3.275.532 398.389 404.751
   
   
Укупно  75.228.067 81.473.760 9.969.025 9.160.997
   
Текуће доспеће  (75.228.067) (81.473.760) (9.969.025) (9.160.997)
   
Укупно 31.12.  - - - -

 
Горе наведени кредити представљају део укупних кредитних обавеза Групе у износу од ЕУР 
284.131.246 које су рефинансиране уговором који је ступио на снагу у 2015. години. Рефинансирање 
је урађено на рок од пет година, а доспеће кредита Привредног друштва је приказано у следећој 
табели: 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014.
  

 - до краја 2016. године 896.747  9.160.997
 - до краја 2017. године 896.747  -
 - до 30. септембра 2018. године 8.175.531  -

  
9.969.025  9.160.997
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34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015. 
 31. децембар

2014. 
    
Доспеле обавезе по основу дугорочних кредита (напомена 33)

9.969.025  
 

9.160.998 
Краткорочни кредити у земљи -   1.572.458 
Краткорочни кредити у иностранство -   604.791 
Остале краткорочне финансијске обавезе -   123.023 

    
 9.969.025    11.461.270 

 
На бази прелиминарних консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину руководство је 
утврдило да Група није испунила одређене показатеље пословања који су дефинисани уговором о 
рефинансирању. Банке кредитори су одобриле одлагање тестирања показатеља пословања, 
међутим, с обзиром да одобрење одлагања тестирања не покрива период од минимално 12 месеци 
након датума биланса стања, обавезе према банкама су класификоване као доспеле (Напомена 
42.).  
 

 
35. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

  У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Примљени аванси, депозити и кауције:    
- остала правна лица 356.281  59.902 
 356.281  59.902 
Обавезе према добављачима:    
   - матично и зависна правна лица (напомена 39.) 2.066  6.078 
 -  остала повезана правна лица (напомена 39.) 495.199  2.182.219  
 - остала правна лица у земљи 632.656   470.506  
 -остала правна лица у иностранству 176.960   17.606  
 1.306.881  2.676.409 
    
Остале обавезе из пословања (напомена 39.) -  55.912 
    
 1.663.162  2.792.223 

 
 
36. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.

Камате и трошкови финансирања:     
 - повезана правна лица 153  - 
 - остала правна лица у земљи 39.932  35.435 
Обавезе за дивиденде 3.017  3.017 
Обавезе према физичким лицима 6.590  -  

 
    
 49.692  38.452 

 
 
  



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
 
 

26 

37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 У хиљадама динара
 31. децембар   31. децембар
 2015.  2014. 
   
Обавезе по основу пореза на додату вредност 4.822   6.089 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине 62.915   8.379 
Обрачунати приходи будућег периода 44.751   27.246 
Остала пасивна временска разграничења 437   5.833 
   
 112.925  47.546

 
 
38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 
 

 У хиљадама динара
 31. децембар   31. децембар 
 2015.  2014. 
   
Средства других лица 3.532.379   1.746.079 
Дати авали и гаранције:   
   - повезана правна лица и остала правна лица 24.390.472   19.152.695 
   
 27.922.851  20.898.774

 
Дана 23. децембра 2015. године ступио је на снагу Уговор о дугорочним кредитима којим се 
рефинансирају билатерални кредити чланица групе. Сваки од зајмопримаца, као и друге чланице 
Групе, гарантују као солидарни јемци за све обавезе Групе према банкама повериоцима. Друштво 
је на дан 31. децембра 2015. године у оквиру ванбилансне евиденције исказало укупан износ 
гаранција на име кредитних обавеза других чланица групе у износу од 24.390.472 хиљаде динара. 
Дате гаранције за обавезе других лица односе се на дата јемства банкама за обавезе повезаних 
правних лица (24.350.436 хиљаде динара) (напомена 33.), и осталих правних лица (40.036 хиљада 
динара). 

 
 
39. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

а) Приходи и расходи остварени из трансакција са повезаним правним лицима приказани 
су у наредном прегледу: 

 
У хиљадама динара

 2015.   2014. 
Приходи   
Приходи од продаје (напомене 5.)   
Victoriaoil а.д., Шид 956.479  471.987
Victoria Group а.д., Београд 54.207  65
Фертил д.о.о., Бачка Паланка 104.014  1.631
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 1.811.916  799.306
СП Лабораторија а.д., Бечеј 12.845  12.134
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 475.732  250.114
Лука Бачка Паланка д.о.о Бачка Паланка 9  8
Vobex  253.592  227.389
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 84  50
Victoria Food д.о.о. Нови сад 120.130  237.021
 3.789.008  1.999.705
Остали пословни приходи   
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 30.777  37.110
Лука Бачка Паланка д.,о.о. Бачка Паланка 120  120
Victoria Group а.д., Београд -  185
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  440
Victoriaoil а.д., Шид 4  -
Victoria Food д.о.о. Нови сад -  30
 30.901  37.885
Финансијски приходи (напомена 14.)   
Victoria Group а.д., Београд 125.179  134.928
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Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 460.597  500.738
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  7.964
Vobex 1.600  2.638
 587.376  646.268
Остали приходи   
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад  40    - 
Victoriaoil а.д., Шид  873    (135)
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица  66    (1.733)
Victoria Food д.о.о. Нови сад  135    214 
Fertil д.о.о. Бачка Паланка  3.847    2.395 
 4.961  741
 
Укупно приходи 4.412.246  2.684.599

 
У хиљадама динара

 2015.   2014. 

Расходи   
Набавна вредности продате робе   
Victoriaoil а.д., Шид 216.756  231.388
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 1.282.043  380.665
 1.498.799  612.053

Трошкови материјала и енергије   
Victoriaoil а.д., Шид 449.974  4.792
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 5.969.507  6.913.892
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 15.245  13.475
Victoria Group а.д., Београд 1.144.800  -
 7.579.526  6.932.159

Остали пословни расходи   
СП Лабораторија а.д., Нови Сад 161.845  144.224
Victoria Group а.д., Београд 162.706  183.419
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 13.075  18.800
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 4.506  5.864
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 372  1.812
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 4.349  4.225
Victoriaoil а.д., Шид 178  2.256
 347.115  360.600
Финансијски  расходи (напомена 15.)
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 153  -
Victoria Group а.д., Београд 14.133  38.592
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  1.239
Vobex 796  126
 15.082  39.957
 
Остали расходи    
Victoria logistic д.о.о., Нови Сад 6.543  5.321
Victoriaoil а.д., Шид -  386
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин -  185
 6.543  5.892
   
Укупно расходи 9.447.065  7.950.661
   
Расходи, нето (5.034.818)  (5.266.062)

 

  



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
 
 

28 

б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним 
правним лицима приказана су у наредној табели: 

У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015.  
 31. децембар 

2014 
Дати аванси 
„Victoria Starch“ д.о.о. Зрењанин 52 7.357
 
Потраживања 
Потраживања из пословања (напомена 24.)   
„Victoriaoil“ а.д.  Шид 5.733  222.955
„Vobex“ Москва 72.195  106.917
„Victoria Logistic д.о.о. Нови Сад 3.003.670  991.747
 Лука д.о.о. Бачка Паланка -  13
„Fertil“ д.о.о. Бачка Паланка 24  3.144
„Victoria Food“ д.о.о. Нови Сад -  215.290
„Victoria Group“ а.д. Београд 326.990  1.229.584
 Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица 16.139  11.316

 3.424.751  2.780.966
Потраживања за камату (напомена 25.)   
„Victoria Group“ а.д. Београд 338.413  196.409
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица -  780
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 1.013.595  552.998
„Victoriaoil „ а.д. Шид -  -
 1.352.008  750.187
   
Краткорочни финансијски пласмани (напомена 26.)   
„Victoria Group“ а.д. Београд 1.318.771  1.184.153
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 3.956.871  4.920.643
 5.275.642  6.104.796
   
Укупно потраживања 10.052.453  9.643.306
   
Обавезе   
Обавезе из пословања (напомена 35.)   
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица 1.086  737
„СП Лабораторија“ а.д. Бечеј 226.440  178.895
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 662  2.002.587
Лука Бачка Паланка 204  -
„Victoriaoil“ а.д. Шид 264.664  -
„Victoria Starch“ д.о.о. Зрењанин 2.143  -
„Victoria Group“ а.д. Београд 2.066  6.078
 497.265  2.188.297
   
Остале обавезе из пословања   
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад -  53.648
 -  53.648
Остале обавезе –камате   
„Victoriaoil“ а.д. Шид 153  -
 153  -
 
Укупно обавезе 497.418  2.241.945
Потраживања, нето 9.556.035  7.401.361

 

в) Потенцијалне обавезе 
 

Привредно друштво у оквиру ванбилансне евиденције на дан 31. децембра 2015. године има 
исказане потенцијалне обавезе према повезаним правним лицима по основу датих јемстава банкама 
за обавезе повезаних правних лица у укупном износу од 24.390.472 хиљаде динара (напомена 38.) 
(31. децембра 2014. године – 19.152.695 хиљада динара). 
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г) Примања руководства 
 
Током 2015. године Привредно друштво је исплатило зараде кључном руководству које укључује 9 
чланoва у бруто износу од  25.436 хиљадe динара (2014. године - 9 чланова 27.583 хиљаде динара). 

 
 
40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва 
разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућности да 
одржи принцип сталности пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем 
оптимизације дуга, односно обавеза и капитала. 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. У склопу тог прегледа руководство Друштва разматра цену капитала и ризике повезане са 
врстом капитала. 
 
Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године су следећи: 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014.
   
Задуженост*  9.969.025  11.461.271
Готовински еквиваленти и готовина  (100.338)  (94.721)
   
Нето задуженост 9.868.687  11.366.550
   
Капитал ** 11.845.260  10.865.111
   
Рацио/(однос) задужености према капиталу 0,83  1,05
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Управљање ризиком капитала (наставак) 
 

* Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе 
 ** Капитал обухвата износ укупног капитала 
 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све 
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама 3. уз финансијске  
извештаје. 
 
Категорије финансијских инструмената 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014. 
Финансијска средства   
Учешћа у капиталу  39.36   39.131 
Дугорочни финансијски пласмани  18   37.041 
Потраживања од купаца  4.756.71   3.841.426 
Краткорочни финансијски пласмани  5.376.99   6.133.057 
Готовински еквиваленти и готовина  100.33   94.721 
Остала потраживања  1.340.61   784.229 
   
 11.614.20  10.929.605 
Финансијске обавезе   
Дугорочне финансијске обавезе   - 
Краткорочне финансијске обавезе  9.969.02   11.461.270 
Обавезе према добављачима  1.306.88   2.732.321 
Остале обавезе  162.61   85.998 

    
 11.438.523  14.279.589 

 
Финансијски ризици 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
умањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи посебне финансијске 
инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви 
финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих 
инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је 
тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. 
 
Девизни ризик 
 
Друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, потраживања 
од купаца, дугорочних и краткорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у 
страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног 
ризика, односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј 
употреби у Републици Србији. 
 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
 
 
Књиговодственe вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31. 
децембар 2015. године у Друштву биле су следеће:  
 

У хиљадама динара
 Остало УСД ЕУР  РСД Укупно
   
Учешће у капиталу -  -  -   39.360  39.360 
Дугорочни финансијски пласмани -  -  -   184  184 
Потраживања од купаца -  79.678  1.183.881    3.493.158   4.756.717
Краткорочни финансијски пласмани -  -  -   5.376.993  5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти  16.187  68.121   16.030  100.338 
Остала потраживања -  -  -   1.340.612  1.340.612
Укупно -  95.865  1.252.002    10.266.337  11.614.204
   
Дугорочни кредити -  -  -   -  -
Краткорочне финансијске обавезе -  -  9.909.335   59.690  9.969.025
Обавезе из пословања -  117.208  59.753   1.129.920  1.306.881 
Остале обавезе -  -  -  162.617  162.617
Укупно -  117.208  9.969.088   1.352.227  11.438.523
   
Нето девизна позивиција на дан - (21.343) (8.717.086)  8.914.110 175.681
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40.   ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
Књиговодственe вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31. 
децембар 2014. године у Друштву биле су следеће:  
 

У хиљадама динара
 Остало УСД ЕУР  РСД Укупно
   
Учешћа у капиталу - - -  39.131 39.131
Дугорочни финансијски пласмани - - -  37.041 37.041
Потраживања од купаца 5.499 168.620 911.198  2.756.109 3.841.426
Краткорочни финансијски пласмани - - -  6.133.057 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 5.290 11.821 56.997  20.613 94.721
Остала потраживања - - -  784.229 784.229
Укупно 10.789 180.441 968.195  9.770.180 10.929.605
   
Дугорочни кредити - - -  - -
Краткорочне финансијске обавезе - - 11.399.731  61.539 11.461.270
Обавезе из пословања - - 17.606  2.714.715 2.732.321
Остале обавезе - - -  85.998 85.998
Укупно - - 11.417.337  2.862.252 14.279.589
 -  - -
Нето девизна позивиција на дан 10.789 180.441 (10.449.142)  6.907.928 (3.349.984)

 
 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД). Следећа 
табела представља детаље анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса 
динара у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном 
приказивању девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у 
курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује само неизмирена потраживања и 
обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 
10% у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег 
периода у случајевима када динар девалвира у односу на ЕУР. У случају да динар ослаби 10% у 
односу на ЕУР, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном 
случају, што је приказано у следећој табели: 
 

   У хиљадама динара
 На дан 31. децембра 2015. На дан 31. децембра 2014.
 Утицај на добитак +/(-) Утицај на добитак +/(-)
 По основу прерачуна: По основу прерачуна:
 Средстава  Обавеза Нето Средстава Обавеза  Нето

    
Курс ЕУР + 10%  125.200   (996.909)  (871.709) 96.820  (1.141.734)  (1.044.914) 
Курс УСД + 10%  9.587   (11.721)  (2.134) 18.044  -  18.044 
     
Курс ЕУР - 10%  (125.200)    996.909  871.709 (96.820) 1.141.734  1.044.914
Курс УСД - 10%  (9.587)   11.721  2.134 (18.044) -  (18.044)

 
 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих 
је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Привредно друштво 
нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа. 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и 
претходне године дата је на следећем прегледу: 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Учешћа у капиталу  39.360   39.131 
Дугорочни финансијски пласмани  184   37.041 
Потраживања од купаца  4.756.717   3.841.426 
Готовина и готовински еквиваленти  100.338   94.721 
Остала потраживања  1.340.612   784.229 
  6.237.211   4.796.548 
Фиксна каматна стопа    
Краткорочни финансијски пласмани  5.376.993   6.133.057 
Готовина и готовински еквиваленти  -   - 
  5.376.993   6.133.057 
    
 11.614.204  10.929.605 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима  1.306.881   2.732.321 
Остале обавезе  162.617   85.998 
  1.469.498  2.818.319 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочни кредити  -   - 
Краткорочне финансијске обавезе  9.969.025   11.461.270 
  9.969.025   11.461.270 
    
 11.438.523  14.279.589 

 
 

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. 
Према процени Привредног друштва, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у 
распону од 1% до 2%, под претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијским 
извештајима за 2015. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у билансу успеха у 
распону 114.385 хиљада динара до 228.770 хиљада динара. У финансијским извештајима за 2014. 
годину повећали би се или смањили финансијски расходи у билансу успеха у распону 142.796 
хиљада динара до 285.592 хиљаде динара. 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик 
 

Управљање потраживањима од купаца 
 

Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да своја дуговања према Привредном друштву измире у целости и на време, те би по 
овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва кредитном 
ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан биланса стања. Потраживања од купаца у 
значајном делу односе се на повезана правна лица. 

 
Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31. 
децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели. 
 

  У хиљадама динара
 Бруто изложеност Исправка вредности  Нето изложеност
 31. децембар 31. децембар  31. децембар 
 2015.  2014. 2015. 2014.  2015.  2014.
       
Недоспела  1.302.933  2.413.579  - -   1.302.933   2.413.579
Доспела исправљена 380.226  380.406  (380.226) (380.406)   -   -
Доспела неисправљена 3.453.784  1.427.848  - -   3.453.784   1.427.848
      
Укупно 5.136.943  4.221.832 (380.226) (380.406)  4.756.717  3.841.426

 
 

Недоспела потраживања од купаца 
 

На дан 31. децембра 2015. Привредно друштво има недоспелих потраживања од купаца у износу 
од 1.302.933 хиљаде динара (31. децембра 2014. године: 1.427.848 хиљада динара). Ова 
потраживања доспевају за наплату углавном у зависности од уговорених рокова за плаћање.  
 

 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Привредно друштво има доспелих исправљених потраживања од купаца у износу од 380.226 
хиљадa динара на дан 31. децембра 2015. године (31. децембра 2014. 380.406 хиљада динара). 
Привредно друштво формира исправку вредности за потраживања за која је утврдило да је дошло 
до погоршања њихове кредитне способности и да потраживања у наведеним износима неће бити 
наплаћена, односно да ће бити делимично наплаћена како би се ова потраживања свела на њихову 
накнадиву вредност. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца  

 
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела 
потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2015. године у износу 3.453.784 хиљаде 
динара (31. децембра 2014. године: 1.427.848 хиљада динара), с обзиром да руководство 
Привредног друштва сматра да није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да се 
део ових потраживања односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим 
инструментима обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да 
ће садашња вредност ових потраживања бити наплаћена. 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

Кредитни ризик (наставак) 
 

Доспела, неисправљена потраживања од купаца (наставак) 
 

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој 
табели: 

 

 
Потраживања из пословања старија од 180 дана на дан 31.12.2015. године у укупном износу од 
1.800.335 хиљаде динара се односе на потраживања од повезаних правних лица. 
 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2015. године износе 1.306.881 хиљада динара 
(31. децембра 2014. године: 2.732.321 хиљада динара). Целокупан износ ових обавеза односи се 
на набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и 
сходно томе, добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе.  

 
Ризик ликвидности 

 
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. За ову 
сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем управљања за 
краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања Привредног друштва. Привредно 
друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве, 
континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања 
адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 

 
Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза 
са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на 
недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз 
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити 
према наведеној рочности доспећа. 
 
Доспeће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2015. године:  
 

У хиљадама динара
 

До 3 месеца
3 месеца 

- 1 године
1 до 5 
година

 Преко  5 
година 

 
Укупно

Учешћа у капиталу 39.360  -  39.360
Дугорочни финансијски пласмани - - 184  -  184
Потраживања од купаца - 4.756.717 -  -  4.756.717
Краткорочни финансијски пласмани - 5.376.993 -  -  5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти 100.338 - -  -  100.338
Остала потраживања 1.340.612 - -  -  1.340.612
Укупно 1.440.950 10.133.710 39.544  -  11.614.204
    
Дугорочни кредити  -  - -  -  -
Краткорочне финансијске обавезе  -  9.969.025  -  -  9.969.025
Обавезе из пословања  1.306.881  -  -  -   1.306.881 
Остале обавезе  162.617  -  -  -   162.617
Укупно  1.469.498  9.969.025 -  -   11.438.523
    
Нето позивиција на дан (28.548) 164.685 39.544  -  175.681
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014. 
    
Недоспела потраживања  1.302.933   2.413.579 
До 30 дана  322.225   372.180 
Од 31 до 90 дана  144.698   110.310 
Од 91 до 180 дана  1.177.676   428.334 
Од 181 до 360 дана  1.075.653   509.638 
Преко 360 дана 733.532  7.385 
    
Укупно 4.756.717     3.841.426 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

Ризик ликвидности 
 
Досепће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2014. године:  
 

У хиљадама динара
 

До 3 месеца
3 месеца 
- 1 године 

1 до 5 
година 

 Преко  5 
година Укупно 

   
Учешћа у капиталу  -  -  39.131   -  39.131 
Дугорочни финансијски пласмани  -  -  37.041   -  37.041 
Потраживања од купаца -  3.841.426  -   -  3.841.426
Краткорочни финансијски пласмани  -  6.133.057  -   -  6.133.057 
Готовина и готовински еквиваленти  94.721  -  -   -  94.721 
Остала потраживања  784.229  -  -   -  784.229
Укупно  878.950  9.974.483  76.172   -  10.929.605
 -  - -
Дугорочни кредити  -  -  -   -  -
Краткорочне финансијске обавезе  -  11.461.270  -   -  11.461.270
Обавезе из пословања  2.732.321  -  -   -  2.732.321
Остале обавезе  85.998 -  -   -  85.998 
Укупно  2.818.319  11.461.270  -   -  14.279.589
 -  - -
Нето позивиција на дан  (1.939.369)  (1.486.787)  76.172   -  (3.349.984)

 
 

 
Фер вредност финансијских инструмената  

 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  

 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. 
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са 
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности 
финансијских инструмената на дан биланса. Претпоставке коришћене за процену текуће фер 
вредности су и да књиговодствена вредност краткорочних потраживања од купаца и обавеза према 
добављачима апроксимира њиховој фер вредности због тога што доспевају за плаћање/наплату у 
релативно кратком периоду.  

 
 
41. СУДСКИ СПОРОВИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 
  

На дан 31. децембра 2015. против Друштва се води 6 судских  спорова  чија процењена вредност 
износи 17.391 хиљада динара. Руководство привредног друштва je извршило резервисање по том 
основу у укупном износу од 6.590 хиљада динара. 
 
У спору са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима 
од Париског клуба поверилаца, чија је вредност ЕУР 13.206.878  Врховни Касациони Суд је својом 
пресудом бр. Прев 75/2013 одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде 
Привредног Апелационог Суда,бр. Пж 870/12,донете у корист Војвођанске банке А Д .Друштво је 
03.априла 2013.године у целости измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци А Д 
.Сојапротеин А Д је пред Уставним судом Републике Србије поднео уставну жалбу ради заштите 
својих права која су повређена у овом поступку.Уставни суд је усвојио жалбу Друштва и поништио 
одлуку о ревизији и спору по тужби Војвођанске банке.Предмет је тренутно пред Врховним 
Касационим Судом у поступку поновног одлучивања по ревизији. 

 
На дан 31.12.2015.године Друштво води 11 поступака у којима се јавља као тужилац чија 
процењена вредност износи 161.563 хиљада динара и 187.741 ЕУР. 
 
 

  



HAnOMEHE Y3 <l>~HAHC~JCKE ~3BEWTAJE 
Ha AaH 31. Ae ... eM6pa 2015. rOAMHe 

42. .QOr A "DAJ HAKOH ,QA TYMA 6Li1JlAHCA CT Ali::>A 

COJAnPOTHIH A.A. 6e<tej 

36or 1113MeH:.eHlllX TP>KlllWHlllX OKOI1HOCH1 PYKOBOACTBO je AOHeilO OAilYKY Aa npoMeHlll MOAe!l nocnosatha 
rpyne. 1113MeHe nocnosHor MOAena ce npe csera OAHOce Ha cerMeHT nocnosatt.a ca HnK KOMnneKCHlllM 
MlllHepailHlllM l'Jy6p111s111Ma. 

nopeA HaBeAeHor, pyKOBOACTBO rpyne je OAflyYlllilO Aa ce cp0Kyc111pa Ha noseflatt.e Kanat..1111TeTa 3a 
npepaAy yibap1111..1a (coj111Hor 111 CYHl..IOKpeTosor 3pHa) Kao OAp>1<111s111jer 111 npocp111rn6111nH111jer cerMeHrn 
nocnosatt.a KOjlll je npeTe>KHO 1113B03HO opjeHrnCaH. y TOM CMlllCilY je y TOKY 2015. rOAlllHe AOAaTHO 
lllHBecrnpaHo y noseflatt.e Kana1..1111Tern 3a npepaAy coj111Hor 3pHa ca jacHoM cTpaTernjoM noseliatt.a 
eK0HoM111je 06111Ma, yHanpef]ett.a ecp111KacHocrn 111 nocneA1114HO noseliatt.a npocp111rn6111nHocrn. YjeAHO, 
os111M ce rpyna opjeHrnwe Ha nocnosH111 cerMeHT y KOMe je aHra>1<osaH:.e o6pTHor Kan111Tana onrnManH111je 
y CM111cny 6p>1<er speMeHa o5prn 111 c111rypHe HannaTe n0Tpa>1<111satt.a. 

YcneA 1113MeHe MOAena nocnosatt.a AOWno je 111 AO npoMeHe Ayropo4Hor nocnosHor nnaHa rpyne Koj111 
npeACTaBiba ocHosy 3a peAe¢111H111catt.e noKa3aTeiba nocnosatt.a ca 6aHKaMa KpeA111Top111Ma ..., 
ycKnafj11satt.e nnaHa omnarn KpeA1'1THl'1X 06ase3a ca HOB"1M omnaTHlllM Kanat.11o1TeTOM rpyne. 

PyKoBOACTBO 04eKyje Aa fle ce rope HaBeAeHe aKT1o1BHocrn ycnewHO pean1113osarn y TOKy 2016. roA1o1He. 

43. ,QEBLll3Hlil KYPCEBLll 

3saHlll4Hlll AeB"13H"1 Kypces1o1 3a sanyi-e Koje cy ce Kop1o1crnne 3a npepa4yH AeB"13H"1X no31141o1ja 61o1naHca 
CTatt.a y AlllHape 61o11111 cy cneAef11o1: 

EYP 
YCA 
rP6 

Y 6e4ejy, 22. anp1o111a 2016. roA1o1He 

~00~ 
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121.6261 
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164.9391 

Y A111Hap111Ma 
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120.9583 
99.4641 

154.8365 
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Opis poslovnih aktivnosti i organizaciona struktura Drustva 

Sojaprotein a.d Becej osnovano je 1977. godioe, a redovna proizvodnja pocinje 1983 
godine. 
Akcionarsko drustvo Sojaproteinje najveca fabrika za preradu soje u Srbiji, a po raznovrsnosti 
i kvalitetu proizvoda, kao i kapacitetu prerade od 250.000 tona zma soje godifoje, spada medu 
najznaeajnije preradivace soje u centralnoj i jugoistocnoj Evropi. lstovremeno, jedna je od 
malobrojnih kompanija koja preraduje iskljucivo genetski nemodifikovano sojino zmo (NON
GMO), strogo kontrolisanog porekla i kvaliteta, sto daje dodatnu vrednost celokupnom 
asortimanu koji kompanija dalje plasira na domace i inostrana trzista. 

Sojaprotein se moie pohvaliti sirokim spektrom proizvoda od soje, od proteinskih do 
uljarskih - sojini proteinski koncentrati, brasna, grizevi, teksturati, sojina sacma, sirovo sojino 
ulje, lecitin. Medu bogatom proizvodnom paletom izdvaja se SojaVita - program gotovih 
proizvoda za upotrebu u 1judskoj ishrani, dok ostali segrneoti proizvodnog portfolia svoju 
primenu nalaze u prehrambenoj industriji (industrija mesa, pekarska i konditorska industrija, 
proizvodnja testenina), u ishrani zivotinja kod stocarske proizvodnje, kao j u farmaceutskoj 
industriji . 

Domaca proizvodnja semena i zrna soje je glavna sirovinska osnova za preradu i svi 
proizvodi su proizvedeni od genetski nemodifik:ovanog zrna soje poreklom iz Srbije a 
snabdeveni su IP sertifikatom (Identity preservation program) koji obezbeduje ocuvanje 
genetske Cistoce od semenske soje do ispmuke finalnog proizvoda. Limitiranje domaceg 
trZista u pogledu obima, strukture i mogucnosti plasmana u odnosu na platefuu sposobnost 
trafoje kao i orijentacija na plasrnan proteinskih proizvoda sa primenom u prehrambenoj 
industriji usmerili su realizaciju finalnih sojinih proizvoda na ino trziste. Tendencija poveeanja 
izvoza koja je zapoceta u ranijem periodu svake godine se intenzivira i daje bolje rezultate sa 
orijentacijom ka prosirenju uvodenjem novog proizvodnog programa koji se realizuje nakon 
aktiviranja novog proizvodnog pogona za proizvodnju sojinih koncentrata za zivotinjsku 
ljudsku upotrebu. 

Sojaprotein posluje kao otvoreno akcionarsko drustvo Cije se akcije kotiraju na 
Prime Marketu Beogradske Berze od 2007 godine. U toku 1991 god. rukovodstvo Drustva je 
donelo odluku o izdavanju intemih akcija zaposlenima i na taj nacin izvrsilo transfonnaciju u 
deonicko drustvo. U tok:u 2000 i 200 I godine Drust vo je privatizova1o preostali drustveni 
kapital emisijom besplatnih akcija upisanib od strane zaposlenih i drugih fiziclcih lica a u 
skladu sa odredbama Zak:ona o svojinskoj transformaciji iz 1997 godine. Od 2002. godine, 
Sojaprotein postaje clanica Victoria Group. 
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I SOJAPROTEIN AD BECEJ - IZVESTAJ o POSLOV ANJU JANUAR-DECEMBAR 201s~ god. _J 

Prikaz razvoja i rezultata poslovaoja Dr ustva, sa podacima o finansijskom stanju 
i podacima vafoim za procenu stanja imovine Drustva, kao i podaci o 

kadrovskim pitanjima 

Uprkos sporom rastu trafoje, nakon kontinuirane kako finansijske tako i ekonomske 
krize, u periodu januar decembar 20 15 god. ostvareni su dobri poslovni rezultati, zadrfana je 
dobra pozicija na ino trZistu koja je stvorena u prethodnim periodima. Istovremeno povecana 
je proizvodnja i realizacija sojine sacme sto je doprinelo povecanju prisustva ovog proizvoda 
na domacem trzistu. 

Regionalno posmatrano dorninirao je izvoz gotovih proizvoda na trzista zemalja 
clanica EU/EFTA. Na trziste zemalja clanica EU/EFTA plasirano je preko 85% ukupnog 
obima i vrednosti izvoza. Izvoz sojinih proizvoda zastupljen je u zemljama CEFT A, BSISA 
Rusije, Belorusije i Ukrajine. Ova trziSta predstavljaju dugorocni izvozni potencijal 
kompanije. 

1. FINANSIJSKI POKAZATELJI 
(realizacija u odnosu na isti izvestajni period prethodne godine) 

l. 1 Bilans Uspeha 
za obracunski period januar decembar 2015 godine 

H3HOC 

n03HL{WA TeKYha npemXOOHO 

ZOOUHO ZOOUHO 

nPHXOAH H3 PfAOBHOr nocnOBA/bA 

A. nocnOBHH nPHXOAH 14.046.364 11.594.356 

1.nPHXOAH OA nPOAflJE P05E 1.924.179 648.263 

1. flpUXOOU 00 npoooje po6e MOmU4HUM U 308UCHUM 
0 0 

npaeHuMnuu,uMo Ho ooMoheM mp>Kuwmy 

2. flpUXOOU 00 npoooje po6e MOmU4HUM U 308UCHUM npOBHUM 
0 0 

!1UU,UMO HO UHOCmpoHOM mp>Kuwmy 

3. npuxoou oo npoooje po6e ocmonuM noee30HUM npaeHuM 
1.574.138 33.512 

nuu,uMo HO ooMaheM mp>Kuwmy 

4. npuxoou oo npoooje po6e ocmanuM noee3aHuM npoeHuM 
0 0 

nUU,UMO HO UHOCmpaHOM mp>KUWmy 

5. npuxoou 00 npoooje po6e HO OOMOheM mp>Kuwmy 157.423 369.075 

6. npuxoou oo npooaje po6e Ho uHocmpaHo mp>Kuwmy 192.618 245.676 

-u hiljadama dinara-

Pa3nuKa pa3nUKO y 
2015-2014 % 

2.452.008 21,15% 

1.275.916 196,82% 

0 0,00% 

0 0,00% 

1.540.626 4597,24% 

0 0,00% 

·211.652 ·57,35% 

·53.058 ·21,60% 
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II. n PUXOAH OA n POAAJE nPOU3BOAA u YCnYrA 
12.086.505 10.903.739 1 .182.766 10,85% 

1 . npUX00U od npoiJajenpDU3BOda U ycnyz a MOmU4HUM U 
54.234 65 5 4.169 83336.92% 

308UCUUM npaBHUMnUL(UMO HO doMOheM mpJKuwmy 

2 . npuXOtJU Ocl npodoje npOU36DiJO U ycnyza MOfflU4HUM U 
253.592 227-389 26.203 11,52% 

306UCHUM npOBHUM nu4UMO HO UHOCmpoHOM mp>Kuwmy 

3. npuxodu od npoiJaje npou3soiJa u ycnyzo ocmanuM 
no8t!30HUM nDOBHUM nuuuMa HO doMaheM mO,HtUWmv 

1 .907.044 1. 738.739 168.305 9,68% 

4. npuxodu od npodaje npu3eoda u ycnyza ocmo11uM 
0 0 0 0,00% 

noee30HUM nUUUMO HO UHOCmDOHOM mo>Kuwmv 

5 . npuxoiJu oiJ npoiJaje npou3eoiJa u ycnyza 110 iJaMaheM 
1.783.554 2.332.613 -549 .059 -23,54% 

fflD>KUWtnV 

6 . npuxoc)u oQ npoiJaje npou3eotJa U yc11yzo HO UHOCfflpOHOM 
8.088.081 6.604.933 1 .483 .148 22,46% 

mowuwmv 
Ill. nPUXOAU OA n PEMHJA, CY68EH1.411JA, AOTAL411JA, 

!LlOHAUUJA 11 en. 
0 0 0 0,00% 

IV. A PYru n ocnOBHU nPHXOA U 35.680 42.354 -6.674 -15,76% 

PACXCJAH U3 PE,qOBHor nocnOBAH>A 

6 . nocnOBHUPACXOAH 12.733.771 10.827.353 1 .906.418 17,61% 

I. Ha6aeHa epeAHOCTnpoAaTe po6e 1.932.912 625.169 1.307.743 209,18% 

11.np1o1 xo.111o1 o.11aKT1o1e1o1paH>a V'<MHa•a 1o1 po6e 2.248 5 .107 -2.859 -55,98% 

111 noeehatt:oe epeAHOCTH 33/1MXa HeAOBpweHe npOH3BOA'"be M 
2 .318 0 2 .318 0,00% 

roTOBHX npOM3BOp.a H He.o,oepweHHX ycnyra 

IV CMat-bett>e epeAHOCTM 3a11Hxa HeAoepweHe npoH3BOAH>e H 
61 

fOTOBHX npOH3BO.Qa H HeAOBpWeHHX yc11yra 
381.083 ·381 .022 -99,98% 

V . TpOWKOBH MaTep1o1ja11a 8.115.467 7.336.024 779.443 10.62% 

VI. TpowKOBH ropMsa H eHepntje 670.910 584.824 86.086 14,72% 

Vll .ToowKOB"1 3a oana,HaKHa.aa 3aoa.aa H ocTa/1H 11H4HH oacxo.aH 505.454 5 19.352 - 13.898 -2.68% 

VII I. ToowKOBH npoH3BOD.HHX ycnyra 766.911 674.418 92.493 13,71% 

IX .TpowKoe1o1 aMopnna L.1'1ie 442.790 405.266 37.524 9,26% 

x. TPOWKOBH AVfOD04HH X p e3epaHcattia 9.584 0 9.584 0,00% 

XI. HeMaTeP1o1ianH>< TPOWK001o1 294 .248 306.324 - 12.076 ·3,94% 

B.nocnOBHHLl06UTAH ··-· 1.312.593 767.003 545.590 7113% 

r.nocnOBHU rY6HTAH '• 0 0 0 0 ,00% 

In . <l>UHA HC/llJCl<H n PUXOLlU 691.287 830.178 -138.891 -16,73% 

I. <l> lotHAH01JCKlof n PlofXOAlof OA no8E.3AH lotX lllofUA lot OCTA!llof 
587.376 646.268 -58.892 -9.11% 

<l>lofHAHClotJCKlof nPlofXOAlof 

l . tl>UHOHCUjCKU npuxoau oO MQfflU"IHUX u 3 06UCHUX npaBHUX 
126.779 

nut.ca 
137.566 -10 787 -7,84% 

2.<buHoHcuicKu nouxoOu oa ocmanux nose3aNux noaeHux.nuuo 460.597 508.702 -48.105 -9,46% 

3.npuxodu ocl y1.1ewha y do6umKy npu(}py>KeHux npasHux nu'4o 

u 3ojedHU"IHUX nodyxsoma 
0 0 0 0 ,00% 

4 .0cmanu t/JuHOHcujcKu npuxoOu 0 0 0 0,00% 

II. nPlofXOAlof OA KAMATA(OA TI'Enl'1XllloflJ,A) 2.176 6.151 ·3 .975 -64,62% 

Ill . n031otTl1BHE KYPCHE PA3111o!KE"' n031ofTlotBHlof E<l>EKTl1 
101.735 

BA/1YTHE K/1AY3YJ1E (nPEMA TPEnlofM lllotUlofMA) 
1 77.759 -76.024 -42,77% 

J;. <l>UHA HCUJCl<H PACXOA/11 767.883 1.084.806 -316.923 -29,21% 

I. <l> lofHAHClofJCKlof PACXOAlof lof3 OAHOCA CA nOBE3AHlofM 

nPABHlofM!llofL(lofMA lot OCTA!l lot <l> lotHAHClofJCKlof PACXOAlof 
192.077 50.767 141 .310 278,35% 

1. <PUHONUC}KU pacxodu U3 oiJHOCQ co MDmUl./HUM u 306UCHUM 
949 

np061-IUM nUl..IUMQ 
39.957 -39.008 -97,62% 

2 .<PUHOHUCjKU pacxodu U3 odHOCO ca ocmanUM naBe30HUM 
0 0 0 0 ,00% 

nnaeHIJM n uuuMa 

3 . PacxoiJu ocl y.,ewno y zy6umHy npuclpy>1<e1wx npoeHux nu~a 
u 3o}eiJHU"IHux noiJyxsama 

0 0 0 0,00% 

4 . Ocmanu c/JuHOHCUjClw pocxoiJu 191.128 10.810 180.318 1668,07% 

II. PACXOAlof KAMATA( n PEMA TPEhlotM lllofUlofMA ) 435.566 434.909 657 0,15% 

111.HErATlofBHE KYPCHE PA3/llofKE lot HErATlof8Hlot E<l>El<Tlof BA/1YTHE 
140.240 599.130 -458.890 -76,59% 

KllAY3YllE(nPEMA TPEnlofM Jl lo!L(l'1MA) 

E. A06HTAK H3 Cl>HHAHOIPAH>A 0 0.00% 

)!(, rY6KTAK H3 <l>HHAHCHPAH>A 76.596 254.628 -1 78.032 -69,92% 

3. nPHXOAH OA YCKllAT>HBAH>A BPfAHOCTl'1 OCTAJlE 

HMOBHH E KOJA CE lo!CKA3YJE n O<l>EP BPEAHOCTH KP03 360 359 1 0, 28% 

6 1'111AHC YCn EXA 
H . PACXOAlof OA YCKllA T>lo!BA H>A BPfAHOCTl1 OCTAJJE 

lo!MOBHHE KOJA CE lo!CKA3YJE no <l>EP BPEAHOCTH KP03 8.633 237.154 -228.521 -96,36% 
! 1<1AnAurvrn~YA 

J. OCTAnHnP/llXOLl 39.2 77 55.411 -16.134 -29,12% 

I<. OCTAnu PACXOLlH 49.670 44.553 5.117 11,49% 

n . A06UTAH /113 PE,qOBHOr nocnOBAH>A nPE onoPE3UBAH>A 
1 .21 7 .33 1 2 86.438 9 30 .893 324,99% 

.lb. rY6 UTA I< U 3 PE,11,0BHOr nocnOBAH>A nPE onOPE3HBAH>A 
0 0 0 0,00% 
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M. HETOA0611TAK nocllOBAH>A KOJE CE 06YCTABJbA,E«l>EKTl1 

nPOMEHE PA4YHOBOACTBEHE nOJ111T"1KE 1111cnPABKA 0 0 0 0,00% 

rPEWAKA 113 PAHl1JHX nEP110AA 

H. HETO rY611TAK nOCllOBAH>A KOJE CE 06YCTABJbA,E«l>EKT"1 

nPOMEHE PA4YHOBOACTBEHE nOJ111T"1KE 1111CnPABKA 0 0 0 0,00% 

rPEWAKA 113 PAHl1Jl1X nEP110AA 

fb.1{06UTAH nPE onOPE3UBAH>A r;):!;b,{,AJ 1.217.331 286.438 930.893 324,99% 

0. rY6UTAK nPE onOPE3UBAH>A 'n~11 ... 1 .. 0 0 0 0,00% 

n. nOPE3 HA A0611TAK 0 0 0 0,00% 

I. nooecKH oacxoA nepHoAa 64.444 7.267 57 .177 786,80% 

11.0AfJO>KeHH nopeCKH paCXOA nepHOAa 27.297 27.441 -144 -0,52% 

Ill. OllllO>t<eHH nooecKH no11xon11 neo11ona 0 0 0 0,00% 

P. 11cnJ1AnEHAJ1114HA nPl1MAlt>A nOCJ10llABLVI 0 0 0 0,00% 

C. HET0/106UTAK 1.125.590 251.730 873.860 347,14% 

T. HETOf Y6UTAK 0 0 0,00% 

I. Hero no6HraK Koi11 no11naAa Matt>HHCKHM v11ara411Ma 0 0 0 0,00% 

II. Hero A06HraK KOiH np11naAa sellHHCKOM Bll3CHHKV 0 0 0 0,00% 

Ill. Hero rv611raK KOiH no11naAa Matt>HHCKHM y11ara4HMa 0 0 0 0,00% 

IV. Hero rv6HraK KOj!-1 np11naAa sellHHCKOM Bila CHHKY 0 0 0 0,00% 

V.3APMAnOAKl..ll1Jl1 0 0 0 0,00% 

1. OCHOBHa 3apaAa no aK411j11 0 0 0 0,00% 

2. YMatt.eHa (pa3BOAft>E'Ha)3apaAa no aK41<jH 0 0 0 0,00% 
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J .2. Bilans Stanja na dan 31.12.20 15 god 
hT d d ' 

H3HOC 

no311~1A npemx.zoo. Pa311uHa 
p0311UHO 

TeH'jhazoo. 
31.12.2014 

y% 

~----A.YnHCAHH A HEYnnA"F.EHH KAOl1TAn 

6. CTAnHA HMOBHHA 10.879.712 9.980.668 899.044 9 01" 

I. HEMA TEPHJAnHA HMOBHHA ~d~. ti>: 8.350 10.830 ·Z.480 .zz 90% 

1 .Ynazatt.a y pa3eoj 0 0,00% 

2 . Kottt~ecuje,nameHmu,11u4eH4e,pa6He u ycny)l(He Mapt<e,ca</Jmeep u 
8.350 10.830 ·2.480 -22,90% 

ocmana npaea 

3 .TyiJeun 0 0,00% 

4.0cmana HeMameouionHo vnazoH>O 0 0,00% 

5. HeMamepujanHa UMOBUHo y npunpeMu 0 0,00% 

6. AeoHcu 3o HeMamepu ionHv UMOBUHV 0 0,00% 

I/. HEKPETHHHE nOCTPOJEH>A H onPEMA 10.045.lZO 9.106.673 938.447 10,31% 

1. 3eMlbuwme 246.737 246.737 0 0,00% 

2. rooheeuHcKu 06je1<mu 2.946.385 2.963.743 -17.358 -0,59% 

3. nocmpojeH>O u onpeMa 5.539.886 4.590.852 949.034 20,67% 

4. HHaecmu40He HeKpemHuHe 433.379 430.308 3.071 0,71% 

S. Ocmane He1<pemHUHe,nocmpojeH>O u onpeMo 0 0,00% 

6. He1<pemHuHe, nocmpoieH>O u onpeMo y npunoeMu 753.921 312.998 440.923 140,87% 

7. YnazoH>O HO mvfJuM HeKoemHUHOMo,nacmpojett.uMa u onpeMu 92.407 0 92.407 0,00% 

8. AeaHcu 3o HeKpemHuHe, nocmpajett.o u onoeMy 32.405 562.035 -529.630 -94,23% 

Ill. 6HOnOWKA CPEJICTBA 1.969 Z.264 -295 -13,03% 

1 . WvMe u ouwezoiJuwtt.u 3ocaiJu 1.969 2 .264 -295 -13,03% 

2. 0CH08HO cmailo 0 0 0 0,00% 

3. 6uanowKa caeilcmea v nounpeMu 0 0 0 0, 00% 

4. AeoHcu 3o 6uonowKa cpeilcmea 0 0 0 0,00% 

/V. llYTOPCNHH ~HHAHCHJCKH nnACMAHH 824.273 860.901 -36.628 ~.ZS% 

1. Y'iewho y Konumony 3oeucttux npoeHux 11u40 784.729 784.729 0 0,00% 

2 . y.,ewho y Konumony npuilpy)l(eHux npoeHux 11u40 u 3ojeiJHU'it<UM 
0 0,00% 

noilvxeomuMo 

3. y.,ewho y Kanumony ocmonux npoettux nu40 ilpyze xopmuje oiJ 
39.360 39.131 229 0,59% 

epeiJHocmu pocnono)l(uee 3o npailojy 

4. Avzopo'IHu nnocMoHu Momu'IHUM u 3oeucHuM npoeHuM11u4uMD 0 0 0 0,00% 

5. Ayzopo'IHU nnoCMOHU ocmonuM noee3oHUM 11u4uMo 0 0 0 0,00% 

6. ,l1yzopo<1Hu nnacMoHu y 3eMlbu 0 36.577 -36.577 -100,00 % 

7.,l1yzopO'IHU nnoCMQHU y UHOCmpoHcmey 0 0 0 0,00% 

8.Xopmuje oiJ epeiJttocmu HOje ce iJp)l(e iJo iJocnelio 0 0 0 0,00% 

9. Ocmonu ilyzopo'IHU </JUHottcujct<u nnocMoHu 184 464 -280 -60,34% 

v. JlYTOPCNHA noTPA>HHBAfbA 0 0 0 0,00% 

l . nompo)l(U8QH>O oiJ MOmU'iHOZ u 308UCHUX npo8HUX nu40 0 0 0 0,00% 

2. nompo)l(ueott.a oil ocmanux noee3oHux 11u40 0 0 0 0,00% 

3. nompo)l(ueoH>O no ornoey npoiloje Ho po6Hu 1<peilum 0 0 0 0,00% 

4. nompo)l(UBoH>O 3o npoilojy no yzoeopuMa o </JuHoHcujcHOM 
0 0 0 0, 00% 

/IU3UHZY 

5. nompo)l(ueaH>O no ornoey jeMcmea 0 0 0 0,00% 

6. CnopHa u cyMH>UBo nompo)l(U60H>O 0 0 0 0,00% 

7. Ocmono ilyzopo.,Ho nompo)l(U80H>O 0 0 0 0,00% 

B. OAllO>KEHA OOPECKA CPf.,QCTBA 0 0 0 0, 00% 

r. 06PTHA HMOBHHA <C: 13.243.258 15.677.268 -2.434.010 -15,53" 

l.3AnHXE 1.614.263 4.790.175 -3.175.912 -66 30% 

1. Mamepujon,pe3epeHu iJenoeu, anom u cumoH utteeHmop 629.972 4.035.575 -3.405.603 -84,39% 

2. HeiloeoweHa noou3eoiltt.o u HeiJoeaweHe vcnvze 137.609 60.629 76.980 126,97% 

3. romoeu npou3eoiJu 455.839 530.562 -74. 723 ·14,08% 

4.Po6o 173. 965 57.321 116.644 203,49% 

5. CmonHo caeilcmea HOMeH>eHo nooiloiu 0 0 0 0, 00% 

6. n11 a n eHM aBaHCM 3a 3a/1 MXe M yc11yre 216.878 106.088 110.790 104,43% 
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II. nOTPA>HHBAlbA no OCHOBY nPO/lAlE 4.756.717 3.841 .426 915.291 23,83% 
1. Kvm-111v3eMJbl1-MaTl1YHa 113as11cHa npasHa n114a 326.990 1.229.584 -902.594 -73,41% 

2. Kvn4u v uHocmpoHcmey-MomuYHO u 3oeucHo npaeHa nu4a 72.195 106.917 -34.722 -32,48% 

3. Kvnuu y 3eMlbu - ocmana noee3oHa npaeHa nu40 3.025.566 1.444.465 1.581.101 109,46% 

4. Kvn4u v uHocmpaHcmey-ocmana noee3oHa npaeHa nu4a 0 0 0 0,00% 
5. Kvnuu v JeMlbu 140.602 82.061 58.541 71,34% 

6. Kvn4u v uHocmpacmey 1.191.364 978.399 212.965 21,77% 

7. Ocmana nampaJKuea11>0 no oCHoey npaoaje 0 0 0 0,00% 

Ill. nOTPAJHHBAH>A H3 cnEl.IH4>H'IHHX nOCllOBA 0 8.598 -8.598 ·100,00% 

IV. /J,PYrA nOTPAJHHBAH>A 1.338.266 774.349 563.911 12,82% 
v. 4>HHAHCHJCKA CEACTBA /(OJA CE BPEAHYJY no 4>EP 

BPEAHOCTU KP03 6HnAHC YCnEXA 
0 0 0 0,00% 

VI. KPATl<OPOl./HH 4>HHAHCHJCKH nnACMAHH 5.376.993 6.133.051 -756.064 -12,33% 

1. KpamKapo4HU Kpeoumu u nnacMaHu -MamuYHa u 3aeucHa npaBHO 
1.318.770 1.184.153 134.617 11,37% 

nu4a 

2. KpamKopo4HU Kpeoumu u nnacMaHu -ocmana naee3aHo npaeHo 
3.956.871 

nu4a 
4.920.643 -963.772 -19,59% 

3. KpamKOP04HU KpeiJumu u 30jM08U y 3eMlbU 56.594 27.818 28.776 103,44% 

4. KpomKOP04HU Kpeoumu u 30jMOBU y UHOCmpaHcmey 0 0 0 0,00% 

5. Ocmanu KpamKopo4HU cjJuHaHcujcKu nnacMoHu 44.758 443 44.315 10003,39% 

VII. rDTOBl1HCKl1 El<Bl1BA/1EHTl1 11 fOTOBl1HA 100.338 94.721 5.617 5,93% 

VIII. nOPE3 HA JlOJlATY BPfilHOCT 2.346 1.282 1.064 83,00% 

IX. Al<Tl1BHA BPEMEHCKA PA3f PAHl1l/EIM 54.335 33.660 20.675 61,42% 

.ll. YKYnHA AKTI1BA=f10C/10BHA 111MOBl1HA 2.4.12.2.970 25.657.936 -1.534.966 -5 98% 
n. BAH61!1/1AHCHA AKTI1BA 27.922.851 20.898.774 7.024.077 33,61% ... --.. 
A. KAnHTAll 

11.848.222 10.865.111 983.1 11 9,05% 

I. OCHOBHH KAnHTAn 7.432.345 1.486.386 -54.041 -0,72% 
1. AK4ujCKu Konuman 6.906.480 6.906.480 0 0,00% 

2. Yoenu iJpywmea ca ozpaHuYeHaM oiJzoeopHowhy 0 0 0 0,00% 
3. Yno3u 0 0 0 0,00% 
4. ,llpJKOBHU KOnuman 0 0 0 0,00% 
5. ,llpywmeeHu Kanuman 0 0 0 0,00% 
6. 3aiJpyJKHu voenu 0 0 0 0,00% 

7. EMUCUOHQ nf)eMuia 525.865 579.906 -54.041 -9,32% 

8. Ocmanu OCH08HU Ka nu man 0 0 0 0,00% 
//. YnHCAHH A HEYn/IA 1iEHH KAnHTA/I 0 0 0 0,00% 
Ill. OTl<YnlbEHE conCTBEHE AK/.IHJE 500.154 408.834 91.410 12,36% 

IV. PE3EPBE 600.499 587.912 11.581 1,14% 

v. PEBAllOPH3AL(HOHE PE3EPBE no OCHOBY PEBAnOPH3AL(HJE 
2.353.135 1.356.881 ·3.646 -0,15% 

HEMA TEPHJAnHE HMOBHHE,HEKPETHHHA, nOCTPOJEH>A ff onPEME 

VI. HEPEA/lff308AHff ,ll06ffl.(H no OCHOBY XAPTUJA OllBPEAHOCTU 

ff llPYrHX KOMnOHEHTH OCTA/IOr CBE06YXBA THOr PE3YnTATA 0 0 0 0,00% 

(nompOHCHO conoa POlfYHO zpyne 33 OCUM 330} 

VII. HEPEAnff308AHH rY6HL(H no OCH OBY XAPTUJA O,ll BPEAHOCTU 

ff /1,PYrHX KOMnOHEHTU OCTAnor CBE06YXBA THOr PE3Y/ITATA 1.171 2.400 -118 ·9,50% 

(oyzoeo canoa POlfYHO zpyne 33 ocuM 330} 

VIII. HEPACnOPEbEHH /l06HTAK 1.964.569 845.166 1.119.403 13145% 
1. HepacnopeljeHu iJo6umaK paHujux zoiJuHa 832.579 593.436 239.143 40,30% 
2. HepacnopeljeHu oo6umOK meKyhe ZOOUHe 1.131.990 251.730 880.260 349,68% 
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IX. Y'IEW'FiE 6£3 nPABA KOHTPO/IE 0 0 0 0 00% 

X.rY6HTAK 0 0 0 0,00% 

1. (y6umoK POHUjux 200UHO 0 0 0,00% 

2. ry6umoK meKvhe ZOOUHe 0 0 0 0,00% 

6. llYrOPCNHA PBEPBHCAlbA lr1 06ABBE ';f'l'FJ I 20.402 17.483 2.919 16,70% 

I. JlYTOPO'IHA PE3EPBHCAll>A 20.402 17.483 2.919 16,70% 

1. Pe3epeucoH>a 30 mpow1wee y zapoHmHOM po Ky 0 0 0 0,00% 

2. Pe3epeucoH>o 30 mpowKoee o6HaelboH>O npupoOHux 602omcmoeo 0 0 0 0,00% 

3.Pe3epeucoH>o 30 mpowKoee oecmov11mvuoaH>O 0 0 0 0,00% 

4. Pe3eoeucoH>a 30 HOKHOOe u c)pyze 6eHecjJu4uje 3anocneNux 20.402 17.483 2.919 16,70% 

5. Pe3epeucoH>o 30 mpowKoee cvocKux cnopoeo 0 0 0 0,00% 

6. Ocmono c)yzopa'IHO pe3epeucoH>O 0 0 0 0,00% 

II. AYfOPO'IHE 06ABE3E 0 0 0 0,00% 

1. 06aee3e Koie ce Mozy KOHaepmoeamu y 11onumon 0 0 0 0,00% 

2. 06oee3e npeMO MOmU'IHUM u 30BUCHUM npOBHUMnU4UMO 0 0 0 0,00% 

3. 06eBe3e noeMo ocmonuM noee3aHuM nooeHuMnu4uMO 0 0 0 0,00% 

4. 06aee3e no eMumoeoHuM xopmuj oMo oc) epec)Hocmu y nepuoc)y 
0 0 0 0,00% 

oy>KeM oc) zoouHy oaHa 

5. ,ayzopO'IHU Kpec)umu u 30iMOBU y 3eM/bU 0 0 0 0,00% 

6. ,ayzopO'IHU Kpec)umu u 30jMOBU y UHOCmpaHcmey 0 0 0 0,00% 

7. 06oee3e no OCHDBY cjJuHOHCUjCK02 nU3UH20 0 0 0 0,00% 

8. Ocmone oyzopO'IHe 06aee3e 0 0 0 0,00% 

B. OA/'IO>KEHE nOPECKE 06ABBE 462 .504 435.851 26.653 6,12% 

r. KPATI<OPCNHE06ABBE 11.791.842 14.339.491 -2.547.649 -17,77% 

I. KPA TKOPO'IHE 4'HHAHCHJCKE 06ABBE 9.969.025 11 .461.270 -1.492.245 -13 02% 

1. Kpam11opO'IHU Kpeoumu oc) MOmU'IHUX u 30BUCHUX npOBHUX 11u40 0 0 0 0,00% 

2. KpaTKOPO'IHl1 KDeA11TH OAOCTa/H1X nose3aHl1X npaBHl1X 1111!.la 0 0 0 0,00% 

3. KpaTKOPO'IHl1 KpeA11rn 113ajMoe11y 3eM/b11 0 1.572.458 -1.572.458 -100,00% 

4. KpaTKopo'IHl1 KPeA11T11113ajMOB11 y 11HocrpaHcrev 0 604.791 -604.791 ·100,00% 

5. 06aee3e no ocHaey cmanNux cpec)cmaea u cpec)cmoeo 

a6ycmo8/beH02 nacnoeaH>O HOMeH>eHux npooo}u 
0 0 0 0,00% 

6. Ocmone KpomKopo11He cjJuH0Hcujc11e a6oee3e 9.969.025 9.284.021 685.004 7,38% 

II. nPHM/bEHH ABAHCH, llfn03HTH H KAYllU/f 356.281 59.902 296.379 494,77% 

Ill. 06ABBE H3 nocnOBAH>A 1.306.881 2.732.321 -1.425.440 -52,17% 

1. tio6aB!bO'IU · MOmU'IHO u 30BUCHO noDBHO 11u40 2.066 6.078 -4.012 -66,01 % 

2. tio6aB!bO'IU · MOmU'IHO u 30BUCHO npOBHO 11u40 y UHOCmpoHcmey 0 0 0 0,00% 

3. tio60BlbO'IU -ocmono noee3oHa npoeHo 11u4a v 3eM/bu 495.199 2.182.219 -1.687.020 -77,31% 

4.Ao6aelba'lu - acmono naee3oHa npoeHo nuua y uNacmpoNcmev 0 0 0 0,00% 

5. ,ao60B!bO'IU y 3eM/bU 632.656 470.506 162.150 34,46% 

6. ,ao6aB!ba'lu v UHacmpaHcmey 176.960 17.606 159.354 905,11% 

7. Ocmone a6oee3e U3 nacnaeaH>O 0 55.912 -55.912 -100,00% 

IV. OCTME KPATKOPO~HE06ABE3E 49.692 38.452 11.240 29,23% 

v. 06ABE3E no OCHOBY noPE3A HAAOAA TY BPf.llHOCT 4.822 6.089 ·1.267 ·20,81% 

VI. 06ABE3E 3A OCT ME nOPE3E, 1wnPl1HOCE 11 APYrEllAJK611HE 59.953 8.378 51.575 615,60% 

VII. nACl1BHA BPEMEHCKA PA3TPAH11~HbA 45.188 33.079 12.109 36,61% 

In. fY6HTAK lr13HAn BHCHHE KAnHTAllA 0 0 0 0,00% 

T>. YKYflHA nACHBA 24.122.970 25.657.936 -1.534.966 -5,98% 

E. BAH6HllAHCKA nACHBA 27.922.851 20.898.774 7.024.077 33,61% 
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Ostvarena proizvodnja 

l<oficine u tonama 
Razlika 

R.Br. Naziv gotovog proizvoda 
ostv.2015/ostv.2014 

Ostv. 01.01- Ostv.01.01- Kolicinska 
% razlika 

31.12.2015 31.12.2014 razlika 
1 Sirovo sojino ulje 32.719 27.275 5.444 19,96% 

2 Sojina sa cma 53.271 41.388 11.883 28,71% 
3 Sojin gri z 48% 791 0 791 0,00% 
4 Koncentrati 25.041 16.782 8.259 49,21% 

5 BiG 12.094 20.505 -8.411 -41,02% 

6 TSP 20.447 18.532 1.915 10,33% 
7 TSP SPC 1.329 1.006 323 32,11% 

8 Mix 283 123 160 130,08% 

9 Soja vita 30 29 1 3,45% 

10 Soj in leciti n 972 510 462 90,59% 
11 Ostalo (ljuska+melasa+TSP SH) 5.892 5.273 619 11,74% 

UKUPNO: 152.869 131.423 21.446 16,32% 

U periodu januar decembar 2015 god. preradeno je 179 .241 tona zma soje sto je vise 
za 21 ,37% u odnosu na isti period 2014 god. kada je preradeno 149.614 tona. Proizvedeno je 
152.869 tona razniih proizvoda odnosno za 16,32% vise u odnosu na isti period 2014 god. 

U periodu januar-decembar 2015 god.u odnosu na isti period 2014 god. povecana je 
proizvodnja sojine sacme za 28,71 % , koncentrata za 49,21 % , sirovog sojinog ulja za 19,96%, 
teksturiranih sojinih proizvoda za 10,33% i teksturiranih sojinih koncentrata 32,11% 
Smanjenje proizvodnje iskazano kod brasana u grizeva. 
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Realizacija proizvoda Sojaprotein-a ( kolicinski t) 

Sirovo sojino ulje 

Sojina saCma 

Sojin griz 
Koncentrati 

BraSna i grizevi 
Teksturirani sojini proizvod1 

TSP koncentrati 
Mix 

Sojo vita proizvod; 

Lecitln 

Sojino /juska 

Melosa 

Ostoli proizvodi 

Siravo sojino uUe trgovaCko roba 

lrno soje 
Osta/o 

Siravo sojino uUe 
Sojino saCmo 
Sojin griz 

Konrentroti 
BroSna i grizevi 

Teksturiran i sojini prolzv. 

TSP koncentrati 
Mix 
Soja vita proizvodi 

Siravo sojino ulje 

Sojina saCma 
Sojin griz 
Koncentrati 
BraSna i grizevi 
Teksturirani sojini proizvodi 

TSP koncentrati 

Mix 
Soja vita proizvodi 

lecitin 

Sofina ljuska 

Melosa 

Ostali proizvodi 

Tostovano saCmo trgovoCka roba 

Siravo sojino ulje trgovoCka roba 

Zrno soje 

Ostolo 

Ukupno prodaja tream lldma 

Reallzaci;o u Rea/1zoc. u t Razliko Ro~Jika % ulelta u % uldt a" 
X 

20 0 
ostvareno lzrazena u real. real. 

t ~ II 15 l·Xll z 14 1015-1014 % 2015 2014 

809 2.238 -1.429 -63,85% 0,68% 1,98% 

20.346 29.280 -8.934 -30,51% 17,02% 69,33% 

491 0 491 0,00% 0,41% 0,00% 
2.829 844 1.985 235,19% 2,37% 2,00% 

1.881 1.940 -59 -3,04% 1,57% 4,59% 

1.925 1.841 84 4,56% 1,61% 4,36% 

43 -42 -97167% 0,00% 0,10% 
78 76 2 2,63% 0,07% 0,18% 

2.2 26 -4 -15,38% 0,02% 0,06% 

224 227 -3 -1,32% 0,19% 0,54% 

176 69 107 155,07% 0,16% 

LlSO 600 550 91,67% 

132 246 -46,34% 

l.000 

0 

3AZ4 
•:: 

31.730 17 633 14.097 79,95% 26,54% 15,62% 

1.538 0 1.538 0,00% 1,29% 0,00% 

297 0 297 0,00% 0,25% 0,00% 

21.175 15.198 5.977 39,33% 17,71% 13,46% 

9.750 15.901 -6.151 -38,68% 8,16% 14,09% 

16.171 16.027 144 0,90% 13,53% 14,20% 

1.200 831 369 44,40% 1,00% 0,74% 

180 53 127 239,62% 0,15% 0,05% 

8 4 4 100,00% 0,01% 0,00% 

714 819 -105 -12,82% 0,60% 0,73% 

196 -106 -54,08% 0,08% 

32.539 19.871 12.668 63,75% 27,22% 17,60% 

21.884 29.280 -7.396 -25,26% 18,30% 25,94% 

788 0 788 0,00% 0,66% 0,00% 

24 .004 16.042 7 .962 49,63% 20,08% 14,21% 

11 .631 17.841 -6.210 -34,81% 9,73% 15,80% 

18.096 17.868 228 1,28% 15114% 15,83% 

1.201 874 327 37,41% 1,00% 0,77% 

258 129 129 100,00% 0,22% 0,11% 

30 30 0 0,00% 0,03% 0,03% 

938 1.046 -108 -10,33% 0,78% 0,93% 

266 265 l 0,38% 0,22% 0,23% 

2.099 1.604 495 30,86% l,76% 1,42% 

1.000 

0 
S.&111 

Chart Title 
45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 • Real.u ton. 

15.000 l·Xll 2015 

10.000 • Real.u ton. 

5 .000 I-XII 2014 

0 
Ukupno 

realiz.na 
DOM t rZiStu 

treCim 
licima 

100.000 
90.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 • Real .u ton, 

30.000 l·Xll 2015 

20.000 • Real.u ton. 
10.000 I-X II 2014 

0 
Ukupno 

rea liz.na 
INO.triistu 

treCim 
!icima 

122.000 

120.000 • Real.uton. 
I-XII 2015 

118.000 
• Real.u ton. 

116.000 
l·Xll 2014 

114.000 

1 12.000 

110.000 

108.000 

Ukupno 
prodaja 
treCim 
licima 
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Realizacija proizvoda i usluga Sojaprotein-a ( vrednosno 000 din.) 

Reolizocijo u Reollloc. u Razliko Rozliko % ufe!to u % uresto u 

000 rsd Jon.· 000 rsd Jon.· osrvonmo izroieno u real. real. 

dec.1015 dee 2014 1015·1014 % 2015 2014 

Sirovo sojino ulje 61 .549 184.256 ·122.707 ·66,60% 0,60% 1,93% 3.000.000 

Sojino so/'mo 977.968 1.590.178 ·612.210 -38,50% 9,56% 58,76% 
Sojin griz 28.225 0 28.225 0,00% 0,28% 0,00% 2.500.000 
Koncenrroti 255.418 93.607 161.811 172,86% 2,50% 3,46% 
Brosno i grizevi 160.369 169.539 ·9.170 ·5,41% 1,57% 6,26% 
Teksturironl sojinl proizvodi 215.428 208.614 6.814 3,27% 2,11% 7,71% 

2.000.000 • ReLvred. 
t-Xll 2015 

TSP koncenrrot1 146 4.726 -4.580 ·96,91% 0,00% 0,17% I Real.vred. 
Mix 18.026 17.616 410 2,33% 0,18% 0,65% 1.500.000 I-XII 2014 
Sojo v1to proizvodi 11.113 13.460 ·2.347 -17,44% 0,11% 0,50% 
Lecitin 37096 35.081 2.015 5,74% 0,36% 1,30% 1.000.000 
Sojino ljusko 2.964 1.308 1.656 126,61% 0,03% 0,05% 
Melosa 8.840 3.438 63,64% 0,09% 0,20% 
Ostol1 pro1zvodi 4.279 ·43,86% 0,28% 500.000 

0 
Siravo sojino ulje trgovocko robo Ukupno 
Zmosoje reallz.na 

Os to lo DOM tr!lstu 

w. treom 

Prihodi od reol.uslugo i ostali prih. licima 

' " ., '· ·'' ; .... 
Siravo sojino ulje 2.481.817 1.436.094 1.045.723 72,82% 24,27% 15,03% 
Sojino so/'mo 75.642 0 75.642 0,00% 0,74% 0,00% 

So1in griz 17.045 0 17.045 0,00% 0,17% 0,00% 
Koncentroti 2.523.041 1808.543 714.498 39,51% 24,67% 18,92% 
Brosno 1 grizevi 830.332 1.296.160 -465.828 ·35,94% 8,12% 13,56% 
Teksturironi sojmi proizv. 1.750.514 1.763.761 ·13.247 ·0,75% 17,12% 18,46% 
TSP koncentroti 236.576 159.983 76.593 47,88% 2,31% 1,67% 
Mix 44.941 10.894 34.047 312,53% 0,44% 0,11% 

Sojo vita proizvodi 4.061 1.707 2.354 137,90% 0,04% 0,02% 
Led~n 111.384 113.502 -2.118 -1,87% 1,09% l,19% 
Sojino ljuska 1.449 3 439 ·1.990 -57,87% 0,01% 0,04% 
Melosa 11.279 10.850 429 3,95% 0,11% 0,11% 

A.~ -· -·o1wm lllD trL tlllldm 8AIBU8l 6.604SSJ 1A83.148 n-tH ttll!l'li 1i9;u • 
Siravo soiino ulie rraov.roba 192.618 245.676 -53.058 -21,60% 1,88% 2 57% 

.ll!iallzadltl tnra!llllJll! rote 192.611 Z0:67& -55.1151 .oHM 1.111 ·.z:sn 

9.000.000 

· ~·] 8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 l·Xll 2015 
5.000.000 

I Real.vred. 
4.000.000 

I-XU 2014 
3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 
0 

Ukupno 
reallz.na 

INO.tri i!tu 
treCim 
licima 

,, .. , •• :L, '"'"" ' :•~: .. ., .. .• a . .,, • ., , , '•r•tl lCll ••:•: ·. :1." . :~l'. 

Siravo sojino ulje 2.543.366 1.620.350 923.016 56,96% 24,87% 16,96% 10.400.000 
Sojina sa/'ma 1.053.610 1.590.178 -536.568 -33,74% 10,30% 16,64% 
Sojin griz 45.270 0 45.270 0,00% 0,44% 0,00% 
Koncentroti 2.778.459 1.902.150 876.309 46,07% 27,17% 19,90% 10.200.000 
Brosno i grizev1 990.701 1.465.699 -474.998 -32,41% 9,69% 15,34% 
Teksrurironi sajmi proizvadi 1.965.942 1.972.375 ·6.433 -0,33% 19,22% 20,64% 
TSP koncentrati 236.722 164.709 72.013 43,72% 2,31% 1,72% 10.000.000 
Mix 62.967 28.510 34.457 120,86% 0,62% 0,30% • Real. vredn. 
Sojo vita proizvodi 15.174 15 167 7 0,05% 0,15% 0,16% I-XII 2015 
Lecitin 148.480 148.583 -103 -0,07% 1,45% 1,55% 9.800.000 

Real.vred. 
Sojino ljusko 4.413 4.747 .334 ·7,04% 0,04% 0,05% ~XII 2014 
Melosa 20.119 16.252 3.867 23,79% 0,20% 0,17% 

9.600.000 
Ostoli pro;zvodi 4.279 7.622 -3.343 -43,86% 0,04% 0,08% 

Prodojo got,,ro/N.ulalpno (6ez po ... 110} 9Jl69,502 USU4 9JU&O 10,,A4'6 JU I.% 93.Sl" 
Tostovona socma trgovo&o robo 115.249 64.316 50.933 79,19% 1,13% 0,67% 9.400.000 

Siravo sojino ulje trgovocko robe 192.618 544.346 -351.728 -64,61% 1,88% 5,7CJ'Ai 
Zmosoje 40.075 0 40.075 O,OO"A> 0,00"'6 0,00"A> 9.200.000 
Ostolo 2.099 6.089 ·3.990 -65,53% 0,02% 0,06% Ukupno 

Ptodo}a trgowl#te robe (bf'l JIOll./to UO.G41 614.151 ·264.710 ..U,11&" • " i,4.S" prodaja 

Pr;hodi od reol.uslugo i ostoli prihodi 6.910 5.666 1.244 21,96% 0,07% 0,06% treCim 
licima 

13 



SOJAPROTEIN AD BECEJ - LZVESTAJ 0 POSLOVANJU JANUAR-DECEMBAR 2015. god. _j 

POSLOV ANJE SA POVEZANIM PRA VNIM LICIMA 

Obim, struktura i vrednost prodaje gotovih proizvoda povezanim pravnim licima u periodujanuar
decembar 2015 god. u odnosu na januar - decembar 2014 god. 

NAZIV GRUPE PROIZVODA 

Prodaja - lntercompany 

Sirovo sojino ulje 

_5oj ina sacma 

Koncentrati 

_Bra5na i grizevi -
Teksturi ra ni soj i ni proizvodi 

TSP koncentrati 

Leciti n 

Sojina lj uska 

TSP SH suv 

Melasa 

Uljni t alog 

Prihodi od usluga 

Realizacija 

(t) Jan.-Dec. 

2015 

40.061 

1.652 
30.737 

1.233 
904 

1.844 

15 
0 

2.817 
201 

~~ 

658 

Realizacija 

(t) Jan.

Dec. 2014 

31.553 

10.055 
13.050 

314 
1.605 
2.600 

25 
0 

3.229 

513 
147 __ ,._ 

0 15 

% Rea/izacija 

poveeanja/ {000 rsd) Jan. 

smanjenja Dec. 2015 

26,96% 2.062.571 
-83,57% 137.822 

135,53% 1.542.085 
292,68% 125.879 
-43,68% 49.747 ---
-29,08% 146.153 
-40,00% 2.431 

0,00% 0 
-12,76% 43.701 
-60,82% 8.827 

~-

347,62% 5.926 
-100,00% 0 

183.196 

Realizacija 

(000 rsd) 

Jan.-Dec. 

2014 

1.934.113 
799.682 

724.538 
31.739 
84.216 --

204.348 
4.055 

0 
50.520 

32.788 
1.320 

907 

69.964 

% 

poveeanja/ 

smanjenja 

6,64% 
-82,77% 

112,84~ 

296,61% 

-40,93% 
-28,48% 

-40,05% 
0,00% --

-13,50% 
-73,08% 
~-

348,94% 

-100,00% 

161,84% 

Promet gotovih proizvoda i trgovacke robe sa povezanim pravnim licima obavlja se po 
trzisnim uslovima kako po pitanju cena tako i po pitanju uslova isporuke. Kada se posmatra 
segment prodaje i prihoda od prodaje, u periodujanuar decembar 2015 god., ostvarenje veci 
promet u odnosu na isti period 2014 godine. 

U ukupnoj prodaji gotovih proizvoda u periodu januar decembar 2015 god., promet 
sa povezanim pravnim Jicima meren naturalnim pokazateljima ucestvuje sa 26,03, % (u istom 
period prethodne godine 23,09%) a vrednosno ucesce u prihodima od prodaje proizvoda iznosi 
17,29% (u istom period prethodne godiue 17,80%). 
Obim prometa trgovackom robom sa povezanim licima u periodu januar-decembar 2015 god. 
veci je nego u istom period prethodne godine. lpak opredeljenje Drustva j e da se prvenstveno 
bavi prodajom sopstvenih gotovih proizvoda zbog cega udeo trgovacke robe u ukupnom 
prornetu nije znacajan. Najveci obim prometa ostvaren je prodajom sojinog zrna a zatim 
prodajom mineralnog dubriva .. 

Rea/izacija Realizacija Rea/izacija 
Rea/izacija 

ft) ft) fOOO rsd) 
fOOO rsd} 

I - XII 
I-XII 2015 I - XII 2014 / - XII 2015 

2014 

Trgovacka roba 39.546 411 1.574.138 33.512 

Zrno soj e 29 .267 0 1.229.418 0 

M ineral no dubrivo 9.843 0 323 .792 0 ·----- --- ·---~-

Sirovo sojino u lje 0 258 23 20.738 - -·-----~- -
Tostovana sacma 434 0 20.879 0 

Ostalo 2 153 26 12.774 
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Stanje potrazivanja od povezanih pravnih lica: 

Potrazivanja 
Potrazivanja za kamatu 
Kratkoro~ni finansijski plasmani 

Ukupno povezana lica 

Stanje obaveza prema povezanim pravnim licima: 

Obaveze prema dobavljaCima 
Ostale obaveze iz poslovanja 

Ukupno povezana lica 

3 1. decembar 
2015 

3.424.751 
1.334.739 
5.275.64 1 

10.035. 131 

30.decembar 
2015 

497.265 

497.265 

U hiljadama dinara 

3 1.decembar 
2014 

2.780.965 
75 1.83 1 

6. 104.796 

9.637.592 

3 l .decembar 
20 14 

2.188.298 
53 .648 

2.241 .946 

Poslovanje sa povezanim pravnim licima obavlja se po trzifoim uslovima a nastale 
promene u transakcijama u odnosu na transakcije navedene u poslednjem godisnjem izvestaju 
ogledaju se u povecanju potrazivanja po osnovu prometa robe i usluga, smanjenju 
potrazivanja po osnovu kratkoroenih finansijskih plasmana i smanjenju salda obaveza prema 
povezanim pravnim licima u odnosu na stanje na dan 31.12.2014 god. Stanje potrazivanja po 
osnovu prometa proizvoda, robe i usluga povezano je sa stanjem obaveza prema povezanim 
licima buduci da se kupovina zma soje jednim delom finansira prodajom sojine sacme, 
odnosno deo obaveza za isporuceno zmo soje zatvara se u kompenzacij i za sojinu sacmu 
(drugi deo obaveza za isporuceno zmo soje izmiruje se uplatom sredstava na tekuci racun 
dobavljaca povezanog pravnog lica) . 

INVESTICIONA ULAGANJA U PERIODU JANUARDECEMBAR 2015. GODINE 

U cilju ocuvanja visokog kvaliteta proizvoda, unapredenja i optimalizacije pojedinih 
faza proizvodnog procesa kao i prosirenja kapaciteta u Sojaproteinu se kontinuirano ula:Ze u 
CAPEX investicije. Ukupna vrednost ulaganja u period januar-decembar 2015 god. na osnovu 
knjigovodstvenih podataka iznosi 15.899.845 eur. NajvaZni.ja investiciona ulaganja izvrsena 
u periodu januar-decembar 2015 godine odnose se na ulaganja namenjena za prosirenje 
kapaciteta u heksanskoj ekstrakciji, odnosno za kupovinu nove opreme, zatim za ulaganja u 
alkoholnoj ekstrakciji koja doprinose pobolj5anju kvaliteta proizvoda. Takode su izvrsena i 
ulaganja u opremu za poboljsanje energetske efikasnosti preduzeca. Nabavljena oprema je 
aktivirana i stavljena u upotrebu u toku 2015 god. U buducem periodu u planu je 
intenziviranje aktivnosti na izgradnji fabrike funkcionalnih sojinih koncentrata za sta postoji 
projekat izgradnje, dobijena je lokacijska dozvola i u toku je usvajanje studije uticaja na 
zivotnu okolinu. 
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KV ALIFlKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH 

Na dan 31.12.2015 godine broj zaposlenih u Sojaprotein-u iznosi 3 74 radnika sa sledeeorn 
kvalifikacionom strnkturom: 

Godine stafa 
Struena sprema 

NKV KV SSS VKV vss vss Ukupno 

0-10 4 56 26 0 9 17 112 

10-20 5 31 18 1 6 16 77 

20-30 15 18 41 0 6 10 90 

30+ 14 15 44 12 6 4 95 

Ukupno 38 120 129 13 27 47 374 

ZASTIT A ZIVOTNE SREDINE 

U periodu januar decembar 2015. godine Drustvo je realizovalo uobicajene planirane 
aktivnosti iz oblasti zastite zivotne sredine koje imaju za cilj ocuvanje bezbednosti i 
zdravlja zaposlenih na radu.Na osnovu Zakona o integrisanom sprecavanju 1 kontroli 
zagadivanja, u junu mesecu Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine donelo je 
Resenje o izdavanju integrisane (IPPC) dozvole Sojaprotein-u koju je od 198 podnosioca 
dobilo svega 16 operatera medu kojima i Sojaprotein. IPPC dozvola predstavlja integrisan 
pristup kontroli zagadivanja koji podrazun1eva svodenje na minimum potrosnje sirovina i 
energije, sprecavanje ili smanjenje ernisija u vazduh, vodu i zemJjiste, upravljanje otpadorn. 
Dobijanje integrisane dozvole zasniva se na sprovodenju konsultacija uz ucesce javnosti, 
analizi alternativnih resenja, utvrdivanju i predlaganju mera kojima se stetni uticaji mogu 
spreciti, smanjiti ili otkloniti i predlaganju uslova za primenu standarda najbolje dostupne 
telmike (BAT-Best Available Techniques) koje je usvojila Evropska komisija. 
Dobijenom dozvolom Sojaprotein ujedno garantuje da posluje u skladu sa najvisim evropskim 
standardima i domaeom zakonskom regulativom iz oblasti zastite zivotne sredine. 
U 2015. Godini unapreden je monitoring zemljista postavljanjem cetiri plitka i dva duboka 
pijezometra za pracenje kvaliteta podzenmih voda. Rezultati ispitivanja su pokazali da ne 
postoje indikatori koji bi mogli negativno da uticu na zemljiste i kvalitet podzemnih voda. 
Redovna godisnja provera Sistema ISO 14001 (standard upravljanja zastitom zivotne sredine) 
izvrsena je u mesecu novembru i rezultati provere pokazali su da je navedeni sistem usaglasen 
sa svim zahtevima standarda, da je organizacija efektivno implementirala sistem i da ima 
uspostavljen i odrfavan sistem upravljanja zastitom zivotne sredine. 

Aktivnosti sektora .kvaliteta usmerene su na pracenje sistema kvaliteta (ISO 22000, 
HACCP, ISO 9001), bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001). Obnovljeni su sertifikati: 
Kosher sertifikat za standardni proizvodni program, GMP + sertifikat za soj inu sacmu, 
sprovedena je redovna godisnja provera ispunjenja zahteva GMP+ za proizvodnju hrane za 
zivotinje, prosiren je sertifikat na sva brasna i grizeve kao i sojinu melasu. Od strane Halal 
Food Council od Europe obnovljen je Halal sertifikat za standardni proizvodni program. 
Uspefoo je obavljena resertifikaciona provera Sistema zastite zdravlja i bezbednosti 
zaposlenih u skladu sa OHS AS 1800 l :2008, prosiren je obim sertifikacije Dunav soja standard 
na sojin griz, sojinu sacmu i sojino ulje, obnovljen je valid 1T sertifikat, uspesno je zavrsen 
process resertifikacije prema ISCC standardu za sirovo degumirano sojino ulje. Proces audita 
dobavljaca primarne ambalaze se odvija po utvrdenoj dinamici a tokom prvih sest meseci 
2015 god. u Sojaprotein-u je bilo vise audita od strane novih i postojecih kupaca sa razlicitih 
tdista kao i priprema QC/QA dokumentacije za nova trzista. 
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AKTIVNOSTI DRUSTV A NA POLJU ISTRAZJV ANJA l RAZVOJA 

Drustvo se na polju istrazivanja i razvoja koristi dostignucima dostupnim na trfistu 
kao i u dosadasnjem periodu. Teziste razvojne politike je usmereno na primenu sojinih 
proteinskih koncentrata u ishrani ljudi. i zivotinja. Ovim je obuhvacen razvoj po1tfolija 
proizvoda, koji se bazira na sto efikasnijoj i isplativijoj primeni i plasmanu nusproizvoda, 
razvoju visoko kvaliLetnih stocnih hraniva, kao i razvoju visoko kvalitetnih poizvoda 
namenjinih za ljudsku ishranu. Cilj razvoja je proizvodnja ciji standardi kvaliteta nisu lako 
dostupni u portfoliju proizvoda konkurencije, a koja je izvesna zbog veoma kvalitetne 
sirovine. 

INFORMACIJE 0 OTKUPU SOPSTVENIB AKCIJA, ODNOSNO UDELA 

lstorijski posmatrano, otkup sopstvenih akcija Sojaprotein A.D. Becej otpoceo je u 
2012 god. kada je na vanrednoj sednici Skupstine drustva, koja je odrfana dana 25.12.2012 
godine, doneta Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti na osnovu koje je 
nesaglasnim akcionarima ponuden otkup akcija. U toku 2013 i 2014 godine nastavljen je 
proces sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara na organizovanom trZistu. Na dan 
31.12.2014 god. Sojaprotein AD poseduje, ukljucujuci i ranije stecene sopstvene akcije, 
ukupno 905.220 sopstvenih akcija, sto iznosi 6,08% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Na sednici Skupstine koja je odrfana dana 22.01.2015 god. doneta je Odluka o otkupu 
sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara cija realizacija je otpocela u mesecu aprilu 20 15 
god. Na dan 30.09.2015 god. Drustvo poseduje 1.102.391 sopstvenih akcija sto iznosi 7,40% 
od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

POSTOJANJE OGRANAKA 

Dmstvo nema posebne ogranke. 

VRSTEFINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJJ SU ZNACAJNI ZA PROCENU 
FINANSIJSKOG POLOZAJA DRUSTV A I CILJEVI I POLITIKA VEZANO ZA 

UPRA VLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
(POLITIKA ZASTITE) 

Finansijski instrumenti obuhvataju finansij ska sredstva i finansijske obaveze. 
Osnovni finansijski instrwnenti Drustva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potrazivanja, 
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Drustva, kao i dugorocni zajmovi, 
obaveze prema dobavljacima i ostale obaveze cija je osnovna namena finansiranje tekuceg 
poslovanja Drustva. 

Finansijski rizici ukljucuju triisni rizik ( devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik 
likvidnosti . Drustvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj 
finansijskih rizika na poslovanje iz razloga sto takvi instrumenti nisu u sirokoj upotrebi niti 
postoji organizovano trzise takvih instumenata u Republici Srbiji .lstovremeno postoji 
izlofonost Drustva promenama cena inputa, prvenstveno osnovne sirovine- zrna soje a buduci 
da je Drustvo pretezni izvoznik soj inih proizvoda na ino trzistu podlefo rizicima deviznih 
Ouktuacija. 
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Triisni rizik 

U svom poslovanju Drustvo je izlo2:eno finansijskim rizicima od promena kurseva stranih 
valuta i promena kamatnih stopa. lzlozenost trzisnom riziku se sagledava preko analize 
senzitivnosti. Nije bilo znacajnijih promena u izlofonosti Drustva trzisnom riziku, niti u 
nacinu na koji Drustvo upravlja iii meri taj rizik. 

Devizni rizik 

Drustvo je izlo2:eno deviznorn riziku prvenstveno preko gotovioe i gotovinskih ekvivalenata, 
potrazivanja od kupaca, dugorocnih kredita i obaveza prema dobavljacima koji su 
denominovani u stranoj valuti. Drustvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zastitu 
od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobicajeni . 
Drustvo je najvecim delom osetljivo na promene deviznog kursa evra (EUR) i americkog 
dolara (USD). 
Stopa osetljivosti od 10% se koristi pri intemom prikazivanju deviznog rizika i predstavlja 
procenu ruk:ovodstva razurnno ocekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza 
osetljivosti ukljucuje samo nenarnirena potrazivanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i 
uskladuje njihovo prevodenje na kraju perioda za promenu od I 0% u kursevima stranih vaJuta. 

Pozitivan broj iz tabele uk:azuje na povecanje rezultata tekuceg perioda u slucajevima kada 
dinar devalvira u odnosu na valutu o kojoj se radi u situaciji kada je stanje sredstava vece od 
stanja obaveza. U slucaju aprecijacije dinara za I 0% u odnosu na datu stranu valutu, uticaj na 
rezultat tekuceg perioda bio bi suprotan onom iskazanom u prethodnom slucaju. 
Na osnovu k:njigovodstvene vrednost monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj vaJuti 
na dan 31 decembar 2015 god. odnosno 31.decembar 2014 godine izraeunat je devizni rizik: 

Na dan 3 .I . 122015 Uticaj na dobtlak +/(-) po osnovu 
prcra~una 

Sredstva Obavcze Neto 

EUR ~ I O% 
USD+IO% 

EU R-10% 
USD- 10% 

125.200 
9.587 

( 125.200) 
(9.587) 

(996.909) 
(11.72 1) 

996.909 
11 .72 1 

Rizik promeue kamatnih stopa 

(87 1. 709) 
(2.134) 

871.709 
2. 134 

U hiljadama dinara 
Na dan 31.12.20 J 4 Uticaj na dobitak +/(-) po 

osnovu prera~una 
Sredstva Obaveze Neto 

96.820 
18.044 

(96.820) 
( 18.044 

(1. 14 1.734) 

1.141.734 

(1.044.9 14) 
18.044 

1.044.914 
(18.044) 

Drustvo je izloieno riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je 
kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog trzista te Drustvo nema na 
raspolaganju instrumente kojim bi ublaziJo njegov uticaj . 

Finansijska sredstava 
Nekamatonosna 
Uce~ea u kapitalu 
Dugoroeni finansijski plasmani 
Potrazivanja od kupaca 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
Ostala potrazivanja 

U hiljadama dinara 
3 I . decembar 31.decembar 

2015 20 14 

39.360 
184 

4.756.7 17 
J 00.338 

1.340.6 12 

39. 131 
37.04 1 

3.84 L.426 
94.721 

784.229 
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6.237.211 4.796.548 

Fiksna kamatna stopa 
Kratkorocnj finansijski plasmani 5.376.993 6.133.057 
Gotovina i gotovinsk:i ekvivalenti 

5.376.993 6.133.057 
11.614.204 10.929.605 

Finansijske obaveze 
Nekamatonosne 
Obaveze prema dobavljacirna 1.306.88 1 2.732.321 
Ostale obaveze 159.655 85 .998 

1.466.536 2.616.319 
Varijabilna kamatna stopa 
Dugorocni krediti 9.072.278 
Kratkorocne finansijske obaveze 896.747 11.461 .270 

9.969.025 l l .461.270 
11.435.561 14.279.589 

Za sredstva i obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom analiza je sastavljena pod 
pretpostavkom da je preostali iznos sredstava i obaveza bio nepromenjen u toku cele godine. 
Prema proceni Privrednog drustva, povecanje ili smanjenje varijabilnih kamatruh stopa u 
raponu od I% do 2% pod pretpostavkom da su sve ostale varijable nepromeajene, u 
finansijskim izvestajima za 2015. godinu povecali bi se iii smanjili finansijski rashodi u 
bilansu uspeha u rasponu 114.356 hiljada dinara do 228. 712 hiljada dinara. U fmansijskim 
izvestajima za 2014 godinu povecali bi se ili smanjili finansijski rashodi u bilansu uspeha u 
rasponu 142.796 hiljada dinara do 282.592 hiljade dinara. Ovakva situacija se pripisuje 
izlozenosti Drustva koja je zasnovana na varijabilnim kamatnim stopama koje se obracunavaju 
na kredite. 

Kreditni rizik 

Upravljanje potraiivanjima od kupaca 

Drustvo je izlozeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dufuici nece biti u mogucnosti 
da dugovanja prema Drustvu izmire u potpunosti i na vreme. Izlo:Zenost Drustva ovom riziku 
ogranicena je oa iznos potrazivanja od kupaca na dan bilansa. Potrazivanja od kupaca u 
znacajnom delu odnose se na povezana pravna lica. 

Struktura izlozenosti kreditnom riziku ukupnih potrazivanja od kupaca sa stanjem na dan 31. 
Decembar tekuce i prethodne godine: 

Nedospela 
Dospela ispravljena 
Dospela neispravljena 

Bruto izlozenost 
3 1 decembar 

2015 2014 

1.302.933 
380.226 

3.453.784 

2.413.579 
380.406 
1.427.84 

5.136.943 4.221.832 

lspravka vrednosti 
31 decembar 

2015 2014 

(380.226) (380.406) 

u hiljadama dinara 
Neto izlozenost 

2015 2014 

1.302.933 2.4 13.579 

3.453.784 l.427.848 

(380.226) (380.406) 4. 758.717 3.841.426 
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Nedospela potraiivanja 

U ukupnim potrazivanjima nedospela potrazivanja od kupaca iskazana na dan 31. 12.2015. 
godine iznose 1.302.933 hiUada dinara (31.12.2014.godine: 2.413.579 hiljada dinara) 
najvecim delom se odnose na potrazivanja od kupaca po osnovu prodaje gotovih proizvoda. 
Ova potrazivanja dospevaju na naplatu u zavisnosti od ugovorenih rokova placanja. 

Dospela, ispravljena potraiivanja 

Preduzece je u prethodnim periodima obezvredilo potrazivanja za dospela potrazivanja od 
kupaca u iznosu od 380.226 hiljada dinara (31.12.2014. godine: 380.406 b.i ljadc dinara), za 
koja je Drustvo utvrdilo da je doslo do promene u kreditnoj sposobnosti komitenata i da 
potraiivanja u navedenim iznosima neee biti naplacena, odnosno da ce biti delirnicno 
naplacena zbog cega je ispravljena vrednost ovih potrazivanja izvrsena da bi se svela na 
njihovu naknadivu vrednost. 

Dospela, neisprav/jena potrai ivanja 

Drustvo nije obezvredilo dospela potraZivanja od kupaca iskazana na dan 31 .12.2015. godine 
u iznosu od 3.453.784 hiljada dinara (31.12 .2014 godine: 1.427.848 hiljada dinara) obzirom 
da nije utvrdena prornena u kreditnoj sposobnosti komitenata, kao i da se ta potraZivanja 
uglavnom odnose na potrazivanja od povezanih pravnih lica, te da rukovodstvo Drustva 
srnatra da ce u.kupna sadasnja vrednost ovih potrazivanja biti naplacena, odnosno zatvorena u 
razmeni za zrno soje. 

Uprav/janje obavezama prema dobavljaCima 

Obaveze prerna dobavljacima na dan 31.12.2015. godine iskazane su u iznosu od 1.306.881 
hiljada dinara (31. 12.2014. godine: 2.676.410 hiljada dinara). Celokupan iznos obaveza odnosi 
se na nabavke materijala, robe usluga. Saglasno politici uplavljanja finansijskim rizicima, 
Privredno drustvo izmiruje dospele obaveze prema dobavljacima najvecim delom u 
ugovorenim rokovima i shodno tome, dobavljaci ne zaracunavaju zateznu kamatu na dospele 
obaveze. 

Rizik likvidnosti 

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrfavajuci odgovarajuce novcane rezerve, 
kontinuiranim pracenjem planiranog i ostvarenog novcanog toka, kao i odriavanjem 
adekvatnog odnosa dospeca finansijskih sredstava i obaveza. 

PORESKJ RIZICI 

Poreski zakoni Republike Srbije se ceslo razliCito tumace i predmet SU cestih izmena. 
Tumacenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti 
Drustva mogu se razlikovati od tumacenja rukovodstva. Kao rezultat iznetog, transakcije 
mogu biti osporeoe od strane poreskih vlasti i Drustvu moze bi ti odreden dodatni iznos poreza, 
kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina. To prakticno znaci da 
poreske vlasti imaju pravo da odrede placanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od 
kada je obaveza nastala. 
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VAZNIJI POSLOVNI DOGADAJI NAKON ISTEKA lZVESTAJNOG PERIODA 

Nakon isteka izvestajnog period nije bilo vafoijih poslovnih dogadaja koje treba 
obelodaniti. Cilj Preduzeca u 2016. godini je zaokrufonje investicionog ciklusa koji se odnosi 
na prosirenje kapaciteta, osvajanje novih izvoznih tdista i sveobuhvatno poboljsanje 
poslovanja u svim segrnentima. 

OCEKIVANI RAZVOJ DRUSTV A U NAREDNOM PERIODU, PROMENE U 
POSLOVNIM POLITlKAMA DRUSTVA I GLAVNI RIZICI I PRETNJE KOJIMA JE 

POSLOV ANJE DRUSTV A IZLOZENO 

Rukovodstvo Grupe fokusirano je na poveeanje kapaciteta za preradu uljarica kao 
oddivijeg i profitabilnijeg segrnenta poslovanja koji je pretezno izvozno orijentisan. U tom 
smislu u toku 2015. godine dodatno je investirano u povecanje kapaciteta za preradu soj inog 
zrna sa jasnom strategijom povecanja ekonomije obima, unapredenja efikasnosti i posledicno 
povecanja profitabilnosti. 

Drustvo, na polju razvoja, tezi da povecanjem prodaje tradicionalnih sojinih 
proteinsk:ih koncentrata u zemljama EU poveca svoj market share na trzistu sofisticiranih, 
proteinskih visokovrednih proizvoda. 

Nova investicioua ulaganja koja imaju za cilj prosirenje kapaciteta u heksanskoj 
ekstrakciji i poboljsanje kvaliteta proizvoda na osnovu ulaganja u alkoholnoj ekstrakciji, 
doprinece kantitativnom povecanju obima proizvodnje a istovremeno ce omoguciti da se 
zadrZi visok kvalitet proizvoda i da se odgovori zahtevima trfista u pogledu ispunjenja 
ocekivanih kvalitativnih perfonnansi proizvoda. 

Intenzivirana je proizvodnja sojine sacme, koja je namenjena domacem i ino tdistu, 
cime je upotpunjen proizvodni portfolio i omoguceno maksimalno koriscenje proizvodnih 
kapaciteta. 

Realizacijom invest1C1Je izgradnje fabrike tradicionalnih sojinih proteinskih 
koncentrata Sojaprotein je ispunila prvi razvojni cilj u povecanju ucesca proteinskih proizvoda 
sa visokim stepenom finalizacije u preradi, stvorila uslove za postizanje vertikalno integrisane 
prerade sojinog zma i ucinila znacajan korak ka poziciji znacajnog evropskog proizvodaca 
proizvoda od soje za ljudsku ishranu i sofisticiranih proizvoda od soje za ishra11u zivotinja. 
Tak.ode, Drustvo planira izgradnju pogona za proizvodnju funkcionalnib sojinih proteinskih 
koncentrata - 11 faze igradnje Fabrike SPC. 

Znacajan deo investicionog plana predstavlja i ulaganje u obnovljive izvore energije u 
okviru kojeg je u fabrici instalirana energana na biomasu, namenjena optimizaciji energetske 
nezavisnosti i efikasnosti. Ovim je smanjena potrosnja fosilnih goriva i emisija ugljen
dioksida, u skladu sa politikom ocuvanja Zivotne sredine. 

Sojaprotein raspolafo savremenom tehnoloskom opremom najpoznatijih svetskih 
proizvodaca. Posebna pafoja je posvecena stalnom pracenju inovacija i primeni novih 
saznanja u preradi soje. 
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PO KAZA TELJI POSLOV ANJA 

A. Profitabilnost 

Stopa bruto dobiti 

EBITDA margina 

EBIT margina 

EBT margina 

Neto profitna maria 

Povrat na kapital (ROE) 

Povrat na ukupnu aktivu (ROA) 

B. Pokazatelji likvidnosti 

Racio opite likvidnosti 

Racio reducirane likvidnosti iii rigorozni racio 
likvidnosti 

C. Efikasnost upravljanja imovinom 

Racio obrta potra2ivanja od kupaca 

Racio obaveza prema dobavljafima 

Racio obrta stalne imovine 

Racio obrta neto stalne imovine 

Racio obrta ukupne aktive 

Prosecan broj dana naplate potrazivanja 

Prosecan broj dana placanja obaveza prema 
dobavljacima 

D. So/ventnost 

Finansijske obaveze/kapital 

Finansijski leveridi 

Racio pokrica kamata 

19,97% 

12,57% 

9,21% 

8,67% 

8,01% 

9,91% 

4,52% 

1,12 

0,99 

3,02 

8,17 

1,35 

10,07 

0,56 

120,91 

44,66 

0,84 

2,19 

(Poslovni prihodi-nabavna vrednost robe
troikovi materijala/poslovni prihodi 

EBITDA /Prihodi od osnovne delatnosti 

EBIT/Prihodi od osnovne delatnosti 

EBT/Prihodi od osnovne delatnosti 

Oobit nakon oporezivanja/Prihodi od osnovne 
delatnosti 

Neto dobit za poslednjih 12 meseci/(kapital na 
pocetku+kapit.na kraju per.)/2 

Neto dobit za poslednjih 12 meseci/(aktiva na 
pocetku perioda+aktiva.na kraju per.)/2 

Obrtna imovina/Kratkorofne obaveze 

(Obrtna sredstva-zalihe)/kratkorocne obaveze 

(Prihodi od prodaje+ostali 
prihodi)/[(potrazivanja na kraju 

perioda+potraz.na poc.perioda)/2) 

Nabavka (materijala + robe)/[(obaveze iz 
poslovanja na kraju perioda + obaveze iz 

poslov.PS)/2] 

(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja 
ucinaka i robe+ostali poslovni 

prihodi)/[(stalna imovina na kraju 
perioda+stalna imovina na pocetku 

perioda)/2] 

(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja 
ucinaka i robe+ostali poslovni prihodi)/[(neto 
obrtna imovina na kraju perioda+neto obrtna 

imovina na pocetku perioda)/2] 

(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja 
ucinaka i robe+ostali poslovni 

prihodi)/((aktiva na kraju perioda+aktiva na 
pocetku perioda)/2] 

365/racio obrta potrazivanja od kupaca 

365/racio obrta zaliha 

(Dugorocne obaveze+kratkorocne 
obaveze )/kapital 

(aktiva na kraju perioda + aktiva PS)/2/(kapital 
na kraju perioda+kapital PS)/2 

3,01 Poslovni dobitak/rashodi kamata ukupno 
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E. Pokazatelji zaduienosti,finansijske strukture i sigurnosti 

Stepen ukupne zaduzenosti 50,80% 

Racio sopstvenog kapitala 49,12% 

U Beceju, 25.04.2016 

Ukupne obaveze/Ukupna pasiva 

Ukupan kapital/Ukupna pasiva 

Zakonski zastupnik 

f&'\ ~~~<a_...Kesutic 
~ ~~d'~i\1Ja.1didi~ektor 
ll>l<CH .f"<=-~ -

:r 
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив СОЈАПРОТЕИН А.Д.

Седиште БЕЧЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара -

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 10878600 9979556 О+ 0019 + 0024 + 0034)

01 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004
8350 10830 О+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 19

010 и 1. Улагања у развојдео 019

011,012 2. Концесије, патенти, лиценце, робне
19и део и услужне марке, софтвер и остала 8350 10830

019 права

013 и 3. Гудвилдео 019

014 и 4. Остала нематеријална имовинадео 019

015 и 5. Нематеријална имовина у
део 019 припреми

016 и 6. Аванси за нематеријалну имовинудео 019

11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 20 10045120 9106673 О

+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

020, 021
и део 1.3емљиште 20 246737 246737
029

022 и 2. Грађевински објекти 20 2946385 2963743део 029

023 и 3. Постројења и опрема 20 5539886 4590852део 029

024 и 4. Инвестиционе некретнине 20 433379 430308део 029

025 и 5. Остале некретнине, постројења и
део 029 опрема

026 и 6. Некретнине, постројења и опрема у 20 753921 312998део 029 припреми

027 и 7. Улагања на туђим некретнинама, 20 92407део 029 постројењима и опреми

028 и 8. Аванси за некретнине, постројења 20 32405 562035 Одео 029 и опрему



03 111.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +
1969 2264 О0021 + 0022 + 0023)

030, 031
и део 1. Шуме и вишегодишњи засади 1969 2264
039

032 и 2. Основно стадодео 039

037 и 3. Биолошка средства у припремидео 039

038 и 4. Аванси за биолошка средствадео 039

IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 +

823161 859789 О047 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 21
0033)

040 и 1. Учешћа у капиталу зависних 21 783617део 049 правних лица 783617

041 и 2. Учешћа у капиталу придружених

део 049 правних лица и заједничким
под хватима

042 и 3. Учешћа у капиталу осталих
21

део 049 правних лица и друге хартије од 39360 39131
вредности расположиве за продају

део 043,
део 044 4. Дугорочни пласмани матичним и

и део зависним правним лицима
049

део 043,
део 044 5. Дугорочни пласмани осталим

и део повезаним правним лицима
049

део 045
и део 6. Дугорочни пласмани у земљи 36577
049

део 045 7. Дугорочни пласмани уи део
049 иностранству

046 и 8. Хартије од вредности које се држе
део 049 до доспећа

048 и 9. Остали дугорочни финансијски 21 184 464део 049 пласмани

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
05 (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + О О

0040 + 0041)

050 и 1. Потраживања од матичног и
део 059 зависних правних лица

051 и 2. Потраживања од осталих
део 059 повезаних лица

052 и 3. Потраживања по основу продаје на
део 059 робни кредит

053 и 4. Потраживање за продају по
део 059 уговорима о финансијском лизингу

054 и 5. Потраживања по основу јемствадео 059

055 и 6. Спорна и сумњива потраживањадео 059

056 и 7. Остала дугорочна потраживањадео 059

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 284СРЕДСТВА



г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 13268248 15699243 О

0069 + 0070)

Класа 1 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 22 1635191 4812998 О+ 0049 + 0050)

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 629972 4035575ситан инвентар

11 2. Недовршена производња и
137609 60629недовршене услуге

12 3. Готови производи 476767 553014

13 4. Роба 173965 57321

14 5. Стална средства намењена продаји

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 216878 106459

11. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
20 ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 23 4740293 3788930 О

+ 0056 + 0057 + 0058)

200 и 1. Купци У земљи - матична и зависна 23 326990 1229584део 209 правна лица

201 и 2. Купци У иностранству - матична и
део 209 зависна правна лица

202 и 3. Купци У земљи - остала повезана 23 3025566 1444465део 209 правна лица

203 и 4. Купци У иностранству - остала
део 209 повезана правна лица

204 и 5. Купци У земљи 23 140602 82061
део 209

205 и
23део 6. Купци у иностранству 1247071 1032820

209

206 и 7. Остала потраживања по основу 23 64део 209 продаје

21 111.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
8598СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 24 1338266 776089

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
236 СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

23 осим VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
236 и ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 25 5376993 6133057 О
237 0066 + 0067)

230 и 1. Краткорочни кредити и пласмани - 25 1318770 1184153део 239 матична и зависна правна лица

231 и 2. Краткорочни кредити и пласмани -
3956871 4920643део 2З9 остала повезана правна лица 25

232 и 3. Краткорочни кредити и зајмови у 25 56594 27818део 239 земљи

233 и 4. Краткорочни кредити и зајмови у
део 239 иностранству



5. Остали краткорочни финансијски 25
44758пласман и 443

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
26 120821 144474ГОТОВИНА

27 VIII. ПОРЕЗ НАДОДАТУ ВРЕДНОСТ 27 2349 1296

28 осим IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 27 54335 33801288 РАЗГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 24147132 25678799 ОИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 27922851 20898774

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 11865980 108822510 О0420 - 0421) ~ О= (0071 - 0424 - 0441 -

0442
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 7432406 7486447 О
0410)

300 1. Акцијски капитал 28 6906541 6906541

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

302 3. Улози

303 4. Државни капитал

304 5. Друштвени капитал

305 6. Задружни удели

306 7. Емисиона премија 525865 579906

309 8. Остали основни капитал

31 11.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

047 и 111. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 500254 408834237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 29,30 600648 588061

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

330 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 235З235 2356881
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
330 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33 осим
3ЗО)



VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
12741 9046330 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(дуговна салда рачуна групе 33 осим
330)

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
1992686 869001 О(0418 + 0419)

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 856923 606754година

341 2. Нераспоређени добитак текуће 1135763 262247године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423) О О О

350 1. Губитак ранијих година

351 2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 31 20402 18397ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 20402 18397 О+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

400 1. Резервисања за трошкове у
гарантном року

401 2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

404 4. Резервисања за накнаде и друге
20402 17483бенефиције запослених

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова

402 и 6. Остала дугорочна резервисања 914409

11.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 +
О О О41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +

0439 + 0440)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал

411 2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама
413 од вредности у периоду дужем од

годину дана

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству



416
лизинга

419 8. Остале дугорочне обавезе

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 18 462504 435851

42до Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +49 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 11798246 14342041 О(осим 0462)498
1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

42 ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 32 9969025 11461270 О
+ 0448 + 0449)

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
1572458земљи

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
604791иностранству

5. Обавезе по основу сталних
427 средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји
424,
425, 6. Остале краткорочне финансијске 33

9969025 9284021426 и обавезе
429

430 11. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
356281 60609И КАУЦИЈЕ

43 осим 111. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
34+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 1308990 2733782 О430 0458)

431 1. Добављачи - матична и зависна
2066 6078правна лица у земљи

432 2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству

433 3. Добављачи - остала повезана 495199 2182219правналица у земљи

434 4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству

435 5. Добављачи у земљи 632656 470506

436 6. Добављачи у иностранству 179069 19067

439 7. Остале обавезе из пословања 55912

44,45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 35 49692 3845246 ОБАВЕЗЕ

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 36 4822 6089НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 36 62915 9540ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 36 46521 32299498 РАЗГРАНИЧЕЊА



Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420

- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - О О О
0402) i!:О= (0441 + 0424 + 0442 - 0071)

i!:0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 24147132 25678799 О
0441 + 0401 - 0463) i!:О

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 37 27922851 20898774 О

у Бечеју,

дана 26.02.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године

60 до 65, А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 14.147.272 11.711.346осим 62 и 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

60 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 5 1.924.179 648.263(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 5 1.574.138 33.512правним лицима на домаћем тржишту

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 5 157.423 369.075

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 5 192.618 245.676

11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 5
61 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 12.187.413 11.020.729

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 5 54.234 65зависним правним лицима на домаћем тржишту

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 5 1.907.044 1.738.739повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613 4. Приходи од продаје производа И услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 5 1.783.554 2.332.613тржишту

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на 5 8.442.581 6.949.312иностраном тржишту

64 111. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.

65 IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .7 35.680 42.354

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55, 62 и (1019 -1020 -1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 12.811.855 10.911.284

63 1027 + 1028 + 1029) i!: О



50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1.997.570 696.749

62 11. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2.248 5.107

630 111. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 21.896 24.197И ГОТОВИХ ПРОИ3ВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 61 381.083И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 8 8.115.610 7.336.219

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 9 670.910 584.824

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 10 521.117 534.723ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 12 780.438 694.027

540 'Х. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 11 442.790 . 405.266

541 до 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 11 9.584

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 13 297.919 307.697

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018);:: О 1.335.417 800.062

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001);:: О

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 14 756.200 869.221

66, осим 662, 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
663 и 664 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 14 585.776 643.630

1036 + 1037

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 14 125.179 134.928лица

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 14 460.597 508.702лица

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних
лица и заједничких подухвата

669 4. Остали финансијски приходи

662 11.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 14 2.176 6.151
111. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

663 и 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 14 168.248 219.440
ЛИ ИМА

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 15 844.700 1.144.922

56, осим 562, 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 191.280 50.641563 и 564 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 15 152 39.831зависним правним лицима

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних
лица и заједничких подухвата



562 11. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 15 435.566 434.909
111. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

563 и 564 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 15 217.854 659.372
ЛИ ИМА
Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032) 88.500 275.701

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛА ЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 16
683 и 685 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 360 359

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

583 и 585 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 17 8.633 237.154
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

67 и 68, осим Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 16 49.692 78.881683 и 685

57 и 58, осим К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 17 60.723 68.657583 и 585
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 -1031 + 1048 -1049 + 1050- 1.227.613 297.790
1051 + 1052 -1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 -1030 + 1049 -1048 + 1051 -
1050 + 1053 -1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

69-59 ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

59-69 ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -1055 + 1056 1.227.613 297.790- 1057)

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -1054 + 1057
- 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 18 68457 9.486

део 722 11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 18 27752 27.441

део 722 111. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 758

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТО ДОБИТАК
1131404 261.621(1058 - 1059 - 1060 -1061 + 1062 - 1063)

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 -1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063)

1. НЕТОДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 1358 1.578УЛАГАЧИМА

11. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 1130046 260.043ВЛАСНИКУ

111. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ



1. Основна зарада по акцији

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

дана 25.04.2016.године

у BECEJU,

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични БРОј

Назив SOJAPROTEN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

1.НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 1131404 261621

11.НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу
успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

330 а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви 3646 1475

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

331 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

332 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
др штава

333 а) добици

б) губици

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских
извештаја иностраног пословања

334 а) добици

б) губици 3923 7222



2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

335 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока

336 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

337 а) добици 228 21188

б) губици 6832

1.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) 2: О

5083

11.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) 2: О

7341

111.ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-
2020 - 2021) 2: О 5083

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019
+ 2021) 2: О 7341

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

1.УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) 2: О 1124063 266704

11.УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) 2: О

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024;;: Оили АОП 2025> О

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

у BECEJU

дана 21.04.2016 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)
14484073

1. Продаја и примљени аванси 13922732

13259346

12219933

2. Примљене камате из пословних активности 2996

3. Остали приливи из редовног пословања 558345

11. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 12151782

105314

934099

13775336

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 508968

1. Исплате добављачима и дати аванси 11033930

3. Плаћене камате 561246

12772919

530365

435543
4. Порез на добитак 10212

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 37426

111. Нето прилив готовине из пqсловних активности (1-11) 2332291

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)

1207

35302

571990

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

793849

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

347249

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 797

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 793052

4. Примљене камате из активности инвестирања

2213

345036

5. Примљенедивиденде

1(. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 1563811

1. Куповина акција и удела (нето одливи)
278915

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
с едстава 1563811

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
278915

111. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)
68334

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1) 769962

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1156914
1. Увећање основног капитала



4. Остале дугорочне обавезе

5. Остале краткорочне обавезе

11.Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела

2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи)

4. Остале обавезе (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

111.Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

у BECEJU

Дана 21.04.2016.године

1578432

119491

1156914

655888

145462 34995

1430719 501402

2251

501026

1578432

15277922 14763509

15294025 14710139

53370

16103 1895
144474 105047

63 53З

7613 14476

120821 144474

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Шифра
делатности 7

Попуњава правно лице - предузетник

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.до 31.12. 2015. године

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 86) ~ О
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Сојапротеин а.д., Бечеј (даље: ,Друштво") највећи је прерађивач соје у Србији и један од
најзначајнијих прерађивача у централној и источној Европи, заједно са зависним друштвом ZAO
Vobex из Русије чини Сојапротеин Групу (даље: "Група").

Друштво је основано 1977. године, као радна организација за индустријску прераду соје у оснивању,
а конституисањеје окончано 1985. године.

Основна делатност Групе је прерада сојиног зрна којом се добија широки спектар производа - од
протеинских до уљарских, сојини протеински концентрат, брашна, гризеви, текстурати У току 1991.
године руководство Групе је донело одлуку о издавању интерних акција запосленима и на тај начин
извршило трансформацију у деоничко друштво. У току 2000. и 2001. године Друштво је
приватизовало преостали друштвени капитал емисијом бесплатних акција, уписаних од стране
запослених и других физичких лица, а у складу са одредбама Закона о својинској трансформацији
из 1997. године, као и сојино уље, сојина сачма и сојин лецитин.

Седиште Групе је у Бечеју, Улица Индустријска зона бб.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ

2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја

Група води евиденцију и саставља редовне консолидоване финансијске извештаје у складу са
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013) и осталом применљивом
законском и подзаконском регулативом у Републици Србији. 3а признавање, вредновање,
презентацију и обелодањивање позиција у консолидованим финансијским извештајима Група је,
као велико правно лице, у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског
извештавања ("МСФИ") који у смислу Закона о рачуноводству подразумевају следеће: Оквир за
припремање и приказивање финансијских извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди
("МРС"), Међународни стандарди финансијског извештавања ("МСФИ"), и са њима повезана
тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда ("ИФРИЦ"), накнадне
измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне
рачуноводствен стандарде ("Одбор"), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно
за послове финансија ("Министарство").

Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно МСФИ,
издатиод Одбора за међународне рачуноводственестандарде, као и тумачења издата од Комитета
за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не укључују основе за
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене
примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима,
односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да јон саставни део стандарда, односно
тумачења. Превод МСФИ утврђен је Решењем Министра финансија о утврђивању превода
Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних
рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања број
401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35
од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ примењује се од консолидованих финансијских
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и
тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени
приликом састављања приложених консолидованих финансијских извештаја.

С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива прописује
рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ као и то да је
Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени
прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати утицај на реалност и
објективност приложених консолидованих финансијских извештаја. Сходно томе, приложени
консолидовани финансијски извештаји се не могу сматрати консолидованим финансијским
извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на начин како је то дефинисано
одредбама МРС 1 "Презентација финансијских извештаја".

Приложени консолидовани финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског
трошка, осим ако другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у
даљем тексту.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
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Ови консолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Управног одбора дана 26 аргйа
2016. године.

Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивало
рачуноводствене политике образложене у напомени 3.

2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја (наставак)

Консолидовани финансијски извештаји Групе су исказани у хиљадама динара. Динар представља
званичну извештајну валуту у Републици Србији.

2.2 Начело сталности пословања

У току 2015. године Група је остварила пословни добитак од 1.335.417 хиљада динара (2014.
година: пословни добитак од 800.062 хиљаде динара) и нето добитак од 1.131.404 хиљаде динара
(2014. година: нето добитак од 261.621 хиљада динара). Поред тога, Привредно друштво је због
неиспуњења одређених показатеља пословања уговорених са банкама повериоцима
класификовало обавезе по кредитима као доспеле. Краткорочне обавезе Привредног друштва на
дан 31. децембра 2015. године мање су од обртне имовине за 1.470.002 хиљада динара (2014.
година: за 1.356.902 хиљада динара).

Пословни модел Викторија Групације ("Група") подразумева међусобну финансијску подршку
између Привредног друштва као матичне компаније и осталих чланица Групе.

Привредно друштво и остале чланице Викторија Групације су 25. марта 2015. године потписале
Уговор о дугорочном кредиту са банкама који је ступио на снагу 23. децембра 2015. године. Овим
уговором су обавезе према банкама рефинансиране на период од пет година и обезебеђене
имовином и јемствима Групе и других чланица Викторија Групације (Напомене 32. и 33.).

Такође, у току 2015. године руководство Групе је, у складу са измењеним тржишним околностима,
донело одлуку да промени модел пословања и приступило изради новог петогодишњег плана који
се пре свега фокусира на повећање капацитета за прераду уљарица као дугорочно одрживог
бизниса у смислу генерисања профита и стабилних токова готовине у циљу оптимизације ризика
пословања и трајног смањења задужености Групе. Поред тога, руководство Групе и Друштва је
иницирало разговоре са банкама о редефинисању показатеља пословања и измени плана отплате
кредитних обавеза у складу са новчаним токовима из новог петогодишњег плана (Напомена 41).

у складу са наведеним активностима и плановима руководство очекују да ће Група наставити да
послује у предвидљивој будућности. Сходно томе, консолидовани финансијски извештаји за 2015.
годину су састављени на основу начела сталности пословања.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕПО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак)

2.3. Основа консолидације

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје матичног привредног друштва
Сојапротеин а.Д., Бечеј и следећег зависног друштава у иностранству:

Проценат учешћа
у капиталу

31. децембар 31. децембар
2015. 201~

1. ZAO Vobex - Intersoja, Русија 85.00% 85.00%

Сви материјално значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа
између горе наведеног зависног привредног друштава су елиминисани у консолидованим
финансијским извештајима. Приликом израде консолидованог финансијског извештаја примењен
је метод потпуног консолидовања.

Средства и обавеза привредног друштва у иностранствупрерачунати су у динаре по курсу важећем
на дан консолидованог биланса стања. Консолидовани биланс успеха и новчани токови су
прерачунати у динаре по званичном средњем курсу Народне Банке Србије за девизе.

За прерачун вредности зависног правног лица у иностранству у консолидованом билансу стања
коришћен је званични средњи курс динара за девизе, а за прерачун вредности у консолидованом
билансу успеха и токовима готовине коришћенје просечни средњи курс.

2.4. Упоредни подаци

Упоредне податке представљају консолидовани финансијски извештаји Групе на дан и за годину
која се завршила 31. децембра 2014. године.

Садржина и форма образаца финансијских извештаја прописани су Правилником о садржини и
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС" бр. 95/2014 и 144/2014).

У циљу усаглашавања са презентацијом података у консолидованим финансијским извештајима
за текућу годину, извршене су одређене рекласификације података презентованих у
консолидованим финансијским извештајима за претходну годину.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи и расходи

Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезани са правом власништва преносе на
купца, а то подразумева датум испоруке производа купцу. Приходи од услуга се признају када се
услуга изврши.

Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити примљена, у
нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.

Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који се
односе.

Са датумом на који се књиже приходитакође се књиже и одговарајући расходи (принцип узрочности
прихода и расхода).

Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског периода
у коме настану.

4
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3. ПРЕГЛЕДЗНАЧАЈНИХРАЧУНОВОДСТВЕНИХПОЛИТИКА(наставак)

3.2. Прерачунавањесредстава и обавеза у страним средствима плаћања

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан консолидованог биланса
стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза
који је важио на тај дан.

Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страним
средствима плаћања и приликом прерачуна позиција консолидованог биланса стања исказаних у
страним средствима плаћања књижене су у корист или на терет консолидованог биланса успеха,
као добици или губици по основу курсних разлика.

3.3. Троwкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода
када су у суштини завршене све активности неопходнеда би се средство припремило за планирану
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.

Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се
квалификују.

Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се
односе.

3.4. Бенефиције за запослене

а) Порези и доприноси Фондовима за социјалну сигурност запослених

у складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа порезе
и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених. Ове обавезе укључ~у порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у
износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Група је, такође обавезно да
од бруто зараде запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима.
Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на
терет расхода периода на који се односе.

б) Обавезе по основу отпремнина ијубиларних награда

Група је на основу одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при
престанку радног односа ради коришћења права на пензију. Група је интерним актом регулисало
награде за проведене године стажа у компанији, ниво и основу за исплату јубиларних награда, и у
својим напоменама је обелоданило начин за утврђивање основа за обрачун јубиларних награда и
од чега висина накнаде зависи.

3.5. Корекције фундаменталних греwака

Фундаменталне грешке, настале као последица математичких грешака, грешака у примени
рачуноводствених политика, погрешним тумачењем чињеница или превидом, признају се
прилагођавањем почетног стања нето добитка. Материјално безначајне грешке признају се кроз
резултат текућег периода.

3.6. Поштена (фер) вредност

Међународни рачуноводствени стандард 32 "Финансијски инструменти: Обелодањивање и
приказивање" предвиђа обелодањивање правичне (фер) вредности финансијских средстава и
финансијских обавеза у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

З. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

З.6. Поwтена (фер) вредност (наставак)

За наведене потребе, правична (фер) вредност је дефинисана као износ за који се неко средство
може разменити, или обавеза измирити, у трансакцији између добро обавештених и вољних
страна, међусобно суочених.

Обавеза Групе је да обелодани све информацијеу вези са поштеном (фер) вредношћу средстава,
потраживања и обавеза за које постоје расположиве тржишне информације и за које се
идентификује материјално значајна разлика између књиговодствених вредности и поштене (фер)
вредности.

у Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине
и продаје финансијских средстава и обавеза, као и осталих финансијских инструмената, и
званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну (фер)
вредност није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то
захтевају МРС и МСФИ. По мишљењу руководства, износи обелодањени у консолидованим
финансијским извештајима одражавају реалну вредност која је у датим околностима
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. За износ идентификованих процењених
ризика да књиговодствена вредност неће бити реализована, врши се исправка вредности на
основу одлуке руководства.

З.7. Некретнине, постројења и опрема

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање
средстава, врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадни издаци за некретнине,
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали
издаци признају се као расход у периоду у којем су настали.

Након почетног признавања, некретнине (земљиште и грађевински објекти) се исказују по
ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације,
умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки
вредности по основу губитка због обезвређења.

Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом.
Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно
разликује од његове исказане вредности.

Постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној цени или по цени
коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због
обезвређења.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход
у консолидованом билансу успеха.

3.8. Амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије
основних средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе су следеће:

Главне групе основних средстава Стопа (%)

Грађевински објекти
Производна опрема
Теренска и путничка возила
Рачунари
Остала опрема

1.5-5%
5-25%
10-20%
20-33%
1.5- 50%
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З. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

З.8. Амортизација (наставак)

Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која
одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог
коришћења.

За потребе састављања консолидованог пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се
разврставају по амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским
прописима.

З.9. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине су некретнине које Група као власникдржи ради остваривања зараде од
издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради једног и другог. а
не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања. Инвестиционе
некретнине се признају као средство ако и само ако је вероватнода ће Група убудуће остваривати
економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна вредност инвестиционе
некретнине може поуздано одмерти.

Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања
инвестиционе некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове.

Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по поштеној
(фер) вредности. Добитак или губитак који произилази из промене фер вредности инвестиционе
некретнине признаје се у консолидованом билансу успеха у периоду у коме је настао.

З.10. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања односе се на купљени software, жиг и право коришћења земљишта и
исказују се по набавној вредности умањеној за амортизацију и отписују се пропорционалним
методом у периоду од две до осам година.

З.12. Залихе

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је нижа.
Нето очекивана продајна вредност је цена по којој залихе могубити продате у нормалним условима
пословања након умањења цене за трошкове продаје.

Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне
трошкове набавке.

Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије.

Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродаји по
малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на
набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи, између набавне
вредности продате робе и робе на стању на крају године.

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не
одговарају стандардима се отписују.

З.12. Финансијски инструменти

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у консолидованом билансу стања
Групе, од момента када се Група уговорним одредбама везало за инструмент.
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НДПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВДНЕ ФИНДНСИЈСКЕ ИЗВЕШТДЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

З. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.12. Финансијски инструменти (наставак)

Куповина или продаја финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум
поравнања, односно датум када је средство испорученодругој страни.

Финансијска средства престају да се признају када Група изгуби контролу над уговореним правима
над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована,
истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла.

Учеwћа у капиталу

Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају
по набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши на сваки датум консолидованог биланса
стања, ради усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Учешћа у капиталу
повезаних правних лица се одмеравају по набавној вредности.

Дугорочни финансијски пласман и

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу повезаних правних лица,
пословних банака и других правних лица, исказана по методу набавне вредности, која се умањује
за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.

Поред претходно наведеног, дугорочни финансијски пласмани укључују и дугорочне зајмове
одобрене пољопривредним произвођачима. Ови зајмови се исказују по номиналној вредности.

Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања

Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене
руководства о њиховој вероватној наплативости.

Готовински еквиваленти и готовина

Под готовином И готовинским еквивалентима у консолидованим финансијским извештајима Групе
исказују се готовина у благајни и стања на текућим рачунима и остала новчана средства
расположива до три месеца.

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу
закључених уговора, која кореспондира ефективној каматној стопи..

Обавезе из пословања

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој
номиналној вредности.

3.13. Умањење вредности основних средстава

На сваки датум консолидованог биланса стања Група преиспитује књиговодствене износе своје
материјалне имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће
проценити надокнадиви износ појединог средства, Група процењује надокнадиви износ јединице
која генерише новац, а којој то средство припада.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.13. Умањење вредности основних средстава (наставак)

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша.
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњутржишну
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као
расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона
некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак од умањења
исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога
средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би
била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици
која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредности
одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по процењеној
вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање
услед ревалоризације

На дан 31. децембра 2015. године, на основу процене руководства, не постоје индиције да је
вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена.

3.14. Порези и доприноси

3.14.1. Порез на добит

(а) Текући порез на добитак

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе
од 15% на основицу утврђену консолидованим пореским билансом, коју представља износдобитка
пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.

Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици
из текућег периода исказани у консолидованом пореском билансу могу се користити за умањење
пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици
настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не
дужем од десет година.

(б) Одложени порез на добитак

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
консолидованом билансу стања за привремене разлике произашле из разлике између пореске
основе потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе
се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се
одложена пореска средства могу искористити.

Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложена пореска
средства и обавезе обрачунати су по стопи од 15%.

Одложени порез се књижи на терет или у корист консолидованог биланса успеха, осим када се
односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се
одложени порез такође распоређује у оквиру капитала.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.14. Порези и доприноси (наставак)

3.14.1. Порез на добит (наставак)

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе
на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.

3.15. Капитал

Капитал обухвата основни односно акцщски капитал акционара, ревалоризационе резерве и
акумулирани резултат.

3.16. Обелодањивање односа са повезаним странама

За сврхе ових консолидованих финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана
уколико једно правно лице има могућности контролисања другог правног лица или врши значајан
утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24
.Обелодањивање односа са повезаним правним лицима".

Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Група сматра сва предузећа
која улазе у састав Victoria Group и његова повезана правна.

Привредно Група пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник њихових
услуга. Односи између Групе и повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи.

Повезана лица могуулазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу
на исте трансакције са неповезаним правним лицима.

Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране
матичног привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини
пословних расхода матичног привредног друштва, умањено за расходе резервисања, а увећаних
за 5% марже. Наведена маржа је одређена у складу са корпоративном анализом приказаном у
студији о трансферним ценама. Принцип расподеле трошкова матичног привредног друштва се
утрвђује директном или индиректном алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на
конкретне услуге. Индиректна алокација трошкова се врши сходно уговореним кључевима за
алокацију..

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Групе коришћење
најбољихмогућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања консолидованих финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан
састављања консолидованих финансијских извештаја.

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања
неизвесности на датум консолидованог биланса стања који представљају значајан ризик, за
материјалне корекције износа позиција консолидованог биланса стања у следећој финансијској
години.
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак)

4.1. Амортизација и стопе амортизације

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње
руководство процењује економски век на основу тренутних предвиђања.

4.2. Резервисања за судске спорове

Генерално, резервисања су у значајној мери подпожна проценама. Група процењује вероватноћу
да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа
који је потребан да се измири обавеза.

Иако Група поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза
неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена.

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

Група врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Група се ослања на
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања.
Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате.
Међутим, значајан део потраживања Групе се односи на потраживања од зависних правних лица
код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност потраживања
наплатива.

4.4. Фер вредност

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена
применом одговарајућих метода процене. Руководство Групе примењује професионални суд
приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.

Пословна политика Групе је да обелодани информацијео правичној вредности финансијске активе
и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног
искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку
расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта.

Руководство Групе врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се
имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По
мишљењу руководства Групе, износи у овим консолидованим финансијским извештајима
одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе
извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- остала повезана правна лица (напомена 38.)
- остала правна лица
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

Приходи од продаје производа и услуга:
- матична правна лица (напомена 38.)
- остала повезана правна лица (напомена 38.)
- остала правна лица
Приходи од продаје производа и услуга

на иностраном тржишту

1.574.138 33.512
157.423 369.075
192.618 245.676

1.924.179 648.263

54.234 65
1.907.044 1.738.739
1.783.554 2.332.613

8.442.581 6.949.312
12.187.413 11.020.729

14.111.592 11.668.992
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6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената

За потребе руковођења, Група је организована у више пословних сегмената. Ови сегменти су
основа на којој Група извештвва своје примарне информације о сегментима. Основни производии
услуге сваког од ових сегмената су као што следи

Готови производи - сирово сојино уље - производња и продаја сировог сојиног уља.

Готови производи - производња и продаја концентрата

Готови производи - сачма - производња и продаја тостоване сачме, ринфуз, тостована сачма
44/40 кг и тостована сачма 44/10 кг.

Готови производи - остало - производња и продаја осталих готових производа: сопро-пеаб,
сопро-пгб, сојино брашно, сопротекс-текстурати, сојин лецитин, сопро миксови, програм соја-вите.

Трговачкароба - малопродаја и велепродаја робе.

Услуге - остало - пружање услуга складиштења

Приходи од продаје по пословним сегментима

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
ТСП
БИГ
Остало
Трговачка роба
Услуге

Укупно за све сегменте

Елиминација интерне продаје

Консолидовани приходи од продаје

(253.592) (227.389)

14.111.592 11.668.992

Екстерна продаја
у хиљадама динара

УкупноИнтерна продаја
2015. 2014.----- 2015. 2014. 2015. 2014.-----

2.681.188 2.420.032 2.681.188 2.420.032
2.640.966 2.314.715 2.640.966 2.314.715
2.949.970 1.935.430 100.872 15.884 3.050.842 1.951.314
2.407.035 2.458.331 148.563 206.861 2.555.598 2.665.192
1.039.937 1.552.522 4.157 4.644 1.044.094 1.557.166

311.873 303.021 311.873 303.021
1.924.179 648.263 1.924.179 648.263

156.444 36.678 156.444 36.678

14.111.592 11.668.992 253.592 227.389 14.365.184 11.896.381
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у хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Производна места:
Сирово уље (6.887) 17.980
Сачма 254.290 112.814
Концентрати 298.059 24.032
ТСП 351.889 28.741
БИГ 94.078 48.705
Остало 153.380 42.179
Трговачка роба (3.131) 3.158
Услуге 89.175 20.807
Укупно за све сегменте 1.230.853 298.416

Елиминације (3.240) (626}

Добит пре опорезивања 1.227.613 297.790

6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак)

Резултат по пословним сегментима

Резултат по пословним сегментима представља нето резултат сегмента израчунат на бази бруто
марже умањене за све остале трошкове који су алоцирани пропорционално према количинском
учешћу сегмената у продаји.

Остале информације по сегментима

Набавка основних средстава
и нематеријалних улагања

2015. 2014.------

у хиљадама динара
Трошкови

Амортизације
2015. 2014.

97.327 88.985
95.867 85.112

107.084 71.166
87.375 90.393
37.750 57.086
11.321 11.142

6.066 1.382

442.790 405.266

Производна места:
Сирово уље 325.952 106.554
Сачма 321.062 101.917
Концентрати 358.628 85.217
ТСП 292.623 108.240
БИГ 126.425 68.358
Остало 37.914 13.342
Услуге 19.055 1.658

1.481.659 485.286

Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским
подручјима

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Бугарска
Румунија
Босна и Херцеговина
Пољска
Чешка
Словачка Република
Македонија
Француска
Хрватска
Италија
Немачка
Молдавија
Мађарска

701.466
241.681
136.387
303.848
143.914
84.521
52.524

552.366
106.048

1.638.971
397.284

15.267
183.120

771.541
226.364
131.369
272.546
114.755
59.928
59.936

575.956
64.824

713.279
151.902

18.274
71.039
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Шпанија 357.593 291.691
Словенија 265.136 154.214
Грчка 158.569 327.361
Израел 44.719 24.165
Португалија 20.003 34.172
Аустрија 5.415 1.507
Швајцарска 233.610 86.223
Русија 354.500 344.379
Норвешка 38.084 211.235
Холандија 1.896.335 1.872.077
Велика Британија 218.191 252.335
Белгија 75.674 56.152
Исланд 74.377
Остали 335.596 307.764

Укупно 8.635.199 7.194.988

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Приходи од закупнина 35.674 42.347
Остали пословни приходи 6 7

35.680 42.354

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Трошкови сировина и материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)

7.998.388
117.222

7.240.408
95.811

8.115.610 7.336.219

Трошкови сировина и материјала за израду у износу од 8.115.610 хиљада динара (2014 година:
7.336.219 хиљада динара) се највећим делом односе на утрошене сировине у производњи,
највећим делом соја у износу 7.634.714 хиљада динара.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Трошкови електричне енергије
Трошкови гаса
Трошкови горива и мазива
Утрошак биомасе

287.118
275.566

29.992
78.234

235.290
248.706

17.928
82.900

670.910 584.824
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10. ТРОШКОВИЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнаде члановима управног
и надзорног одбора

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим
пословима

11. ТРОШКОВИАМОРТИ3АЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације (напомена 19 и 20)
Трошкови резервисања

12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХУСЛУГА

Трошкови услуга одржавања
Лабораторијске услуге
Трошкови осталих транспортних услуга
Трошкови закупнина
Комуналне услуге
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови
Трошкови сајмова и других приредби
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

389.306 388.577
67.436 66.474

2.534 5.511
3.001 2.764

10.835 13.251

47.699 57.670
306 476

521.117 534.723

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

442.790
9.584

405.266

452.374 405.266

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

96.850 104.009
161.871 144,250
420.638 333.540

27.805 42.672
35.032 24.595
12.396 9.531
11.641 3.617
1.197 1.432

13.008 30.381

780.438 694.027
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.-------

Трошкови корпоративних услуга
Трошкови отклањање отпада
Трошкови одржавања лиценци
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови

139.696 169.915
214 178

9.152 7.514
74.982 57.147
10.699 8.811
10.470 16.347
6.773 5.834
8.131 6.071

29.074 27.298
8.728 8.582

297.919 307.697

Трошкови корпоративних услуга исказани у пословној 2015. години У износу од 139.696 хиљада
динара (2014: 169.915 хиљада динара) у целости се односе на трошкове корпоративних услуга
сходно уговору закљученим са Victoria Group а.д.,Београд.

14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра

2015. 2014.-------

Финансијски приходи из односа са:
- матичним правним лициме
- осталим повезаним правним лицима

Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

125.179 134.928
460.597 508.702

2.176 6.151
161.899 216.663

6.349 2.777

756.200 869.221

15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.------

Финансијски расходи из односа са :
- матичним и зависним правних лица
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски расходи

152 39.831
435.566 434.909
214.277 643.720

3.577 15.652
191.128 10.810

844.700 1.144.922

Остали финансијски расходи у 2015. години У износу од 191.128 хиљада динара (2014. године
износе 10.810 хиљада динара) се највећим делом, у износу од 175.794 хиљаде динара, односе на
накнаде банкама у складу са уговором о рефинансирању обавеза.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

16. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.-----_

Добици од продаје:
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала
8ишкови
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Приходи од усклађивања потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности эалиха
Остали непоменути приходи

25.208
4.958 2.797

17.460 8.924
670

361 359
13.818 11.111
13.455 30.171

50.052 79.240

17. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици по основу расходовања и продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
- материјала
Мањкови робе и растур у транспорту
Расходи по основу обезвређења:
- потраживања и краткорочних финанфијских пласмана
- хартија од вредности којима се тргује на тржишну вредност
Остали непоменути расходи

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

2.549 5.942
4.470 3.039
7.433 8.083

8.633 153.089
84.065

46.271 51.593

69.356 305.811

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2015. 2014.

Порески расход периода
Одложени порески приходи/(расход) периода

68.457
27.752

9.486
26.683

96.209 36.169
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)

б) Усаглашавање износа пореза на добитак из консолидованог биланса успеха и
производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

1.227.613 297.790

184,142 44,668
5,155 8,308
(428) (594)
9,230 8,363

(11.960) 1,362
(58.189) (33,205)
(31,741) 7.267

96.209 36.169
7.84% 12.15 %

Нето добитакl(губитак) пре опорезивања

Порез на добитак обрачунат по законској стопи од 15%
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу
Порески ефекти прихода који се не признају у пореском билансу
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена
Разлика пореска/рачуноводствена аморитизација
Порески губитак из ранијих година
Искоришћен порески кредит

Укупно
Ефективна пореска стопа

в) Одложене пореске обавезе

Одложене порескеобавезе исказане надан 31.децембра 2015. године у износу од 462.504 хиљада
динара се односе на привремену разлику по којој се некретнине. постројења. опрема и
нематеријална улагања признају у консолидованом пореском билансу и износа по којима су ова
средства исказана у финансијским извештајима

Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2015. години приказана су у следећој табели (у
хиљадама динара):

Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће:

у хиљадама динара
2015. 2014.-------

Стање 1. јануара
Укидање одложених пореских обавеза у корист
ревалоризационих резерви по основу продаје опреме
Повећање одложених пореских обавеза у корист
ревалоризационих резерви по основу процене основних
средстава
Одложени порески расход I (приход) периода

435.851

(1.099)

27.752

Стање одложених пореских обавеза на крају године 462.504

г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит

Износ
пренетог
пореског

кредита
Искоришћени

порески кредит
21.860
20.860

Година настанка Година истека
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

43.239
62.616
53.603

53

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

21.860
37.203
24.594
29.815
86.268

492.925
136.391
162.475

Укупно

408.669

(259)
27.441

435.851

у хиљадама динара
Преостали

пренети
порески

кредит

16.343
24.594
29.815
43.029

430.309
82.788

162.422

789.300
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

19. НЕМАТЕРИЈдЛНА УЛАГАЊА

НематеријаЛI
улагаlt Укупно

35.360 35.360
338 338
(13) {13}

35.685 35.685
758 758

(555) ~555~
35.888 35.888

21.693 21.693
3.175 3.175

{13) {13}
24.855 24.855

3.238 3.238
(555) ~555~

27.538 27.538

Набавна вредност
Стање 1. јануара 2014. године
Директне набавке
Продаја и расход
Стање 31. децембра 2014. године
Директне набавке
Продаја и расход
Стање 31. децембра 2015. године

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2014. године
Амортизација
Продаја и расход
Стање 31. децембра 2014. године
Амортизација
Продаја и расход
Стање 31. децембра 2015.године

Садашња вредност на дан:
- 31. децембра 2015. године
- 31. децембра 2014. године
- 01. januar 2014. године

8.350 8.350
10.830 10.830
13.667 13.667
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

21. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2015. 2014.

Учешћа у капиталу повезаних правних лица
8етеринарски завод Суботица а.д. 783.617 783.617

783.617 783.617
Учешће у капиталу остала правна лица
Новосадски сајам а.Д., Нови Сад 1.639 1.41О
Учешће у капиталу Атомска бања Трепча 35.890 35.890
Учешћа у капиталу осталих правних лица 1.831 1.831

39.360 39.131
Укупно учешће у капиталу 822.977 822.748

Дугорочни финансијски пласман и
Дугорочни финансијски пласмани 36.577
Дугорочни зајам за решавање стамбених потреба 184 464
Укупно дугорочни финансијски пласмани 184 37.041

Укупно: 823.161 859.789

22. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

Материјал 438.049 3.934.548
Резервни делови 159.218 79.116
Алат и инвентар 32.705 21.911
Укупно матријал и резервни делови 629.972 4.035.575

Готови производи 476.767 553.014
Полупроизводи 137.609 60.629
Роба у промету на велико 173.965 57.321
Укупно роба и готови производи 788.341 670.964

Дати аванси
- повезана правна лица (напомена 38.) 51.624 7.728
- остала правна лица 165.254 98.731

216.878 106.459

Укупно залихе и дати аванси 1.635.191 4.812.998

Група је на дан 31. децембра 2015. године за потребе обезбеђења кредита у корист банака
поверилаца успоставило заложно право над укупним залихама..

Залихе материјала у износу од 438.049 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. године (31.
децембра 2014. године 3.934.548 хиљада динара) се највећим делом односе на залихе зрна соје.
Смањење залиха зрна соје у 2015. години је последица измењеног начина набавке ове сировине.
Уместо једнократне набавке у периоду септембар-децембар 2015. године, Друштво је, заједно са
другим повезанима правним лицима у оквиру групе, потписник Уговора о робном финансирању
чиме је обезбедило континуирану набавку сировине у периоду септембар 2015. - август 2016.
године. Друштво је потписивањем овог уговора остварило приступ сировинама соје у износу од
211.5 хиљада тона које ће бити сукцесивно otkupljivane od strane Друштва у периодујануар - август
2016. године.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИНА.Д. Бечеј

23. ПОТРАЖИВАЊАпо основу ПРОДАЈЕ

Потраживања од купаца:
- матична и зависна правна лица (напомена 38.)
- у земљи
- у иностранству

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Исправка вредности:
- у земљи и у иностранству (напомена 39.)

3.352.556 2.674.049
494.206 435.991

1.273.758 1.059.296
5.120.520 4.169.337

(380.227) (380.406}

4.740.293 3.788.930

Над потраживањима у укупном износу од 4.007.038 хиљада динара на дан 31. децембра 2015.
године је успостављена залога у корист банака поверилаца

24. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31.децембар
2015. 2014.-----

Потраживања за камату
- повезана правна лица (напомена 38.)

Остала потраживања
1.334.739

3.527
751.831
24.258

1.338.266 776.089

25. КРАТКОРОЧНИФИНАНСИЈСКИПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

31.децембар 31. децембар
2015. 2014.------

Краткорочне финансијске позајмице:
- матична и зависна правна лица (напомена 39.)
- остали

Краткорочни финансијски пласмани

5.275.641
56.594
44.758

6.104.796
27.818

443

5.376.993 6.133.057

а) Краmкорочне финансијске позајмице

Повезана правна лица (напомена 38.)
Victoria Group а.Д.. Београд
Victoria Logistic Д.о.О.Нови Сад

У хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2015. 2014.-------

1.318.770 1.184.153
3.956.871 4.920.643

5.275.641 6.104.796

107.494 78.718
44.758 443

152.252 79.161

(50.900} (50.900}

5.376.993 6.133.057

Остала правна лица
Остали краткорочни финансијски пласмани

Обезвређење:
- краткорочних финансијских позајмица
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

26. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Текући рачуни:
- динарски
- девизни

16.030
104.791

20.613
123.861

120.821 144.474

27. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 201~-------

Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату
вредност
Унапред плаћени трошкови
Остала временска разграниченја

2.349
41.477
12.858

1.296
23.117
10.684

56.684 35.097

28. ОСНОВНИ КДПИТАЛ

На основу одлука Скупштине Друштва донетих 30. јуна 2011. године и Решења Комисије за хартије
од вредности број 410-24-2926/5-11 од 14.јула 2011. године извршено је издавање Х емисије акција
по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал. Издато је 5.050.680 комада акција
са правом гласа, без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу од
463.661404 динара, односно укупне вредности 2.341.805.379,95 динара. Основни капитал Групе
након повећања по основу претварања нераспоређене добити износи 6.906.479.571,15 динара и
подељен је на 14.895.524 акције без номиналне вредности са рачуноводственом вредношћу од
463.661.404 динара. Акције Х емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности
09. августа 2011. године.

Основни капита Групе износи 6.906.541 хиљада динара и подељен је на 14.895.524 акције без
номиналне вредности.

Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2015. и 31. децембар 2014. године је
била следећа:

у хиљадама динара
31. децембар 2015. 31. децембае 2014.

% Број Вредност % Број Вредност
Опис ~чешћа акција капитала ~чешћа акција капитала

Victoгiagгoupд.О.О.,Београд 50,94% 7.587.503 3.518.032.263 50,94% 7.587.503 3.518.032.263
SENT011 INTERNATIONALd.o.o. 10,76% 1.602.487 743.011.366 10,76% 1.602.487 743.011.366
МитровићЗоран 6,07% 904.675 419.462.877 6,07% 904.675 419.462.877
БабовићМилија 6,03% 897.835 416.291.433 6,03% 897.835 416.291.433
RaiffeisenBankaАО- KastodiRN 5,89% 876.626 406.457.638 5,89% 876.626 406.457.638
PoluninOiscoveryFunds 0,57% 85.552 39.667.160 0,57% 85.552 39.667.160
RaiffeisenBankaАОBeogгad- KastodiRN 0,41% 60.404 28.007.003 0,45% 66.364 30.770.000
RaiffeisenBankaАОBeogгad- KastodiRN 0,28% 41.992 19.470.070
RaiffeisenBankaАОBeogгad- KastodiRN 0,23% 34.245 15.878.085 0,23% 34.245 15.878.085
Ostali 18,83% 2.804.205 1.300.263.105 19,07% 2.840.237 1.316.970.178
Акцијскикапитал 100,00% 14.895.524 6.906.541.000 100,00% 14.895.524 6.906.541.000
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28. ОСНОВНИКАПИТАЛ (НАСТАВАК)

У 2013. години Друштво је откупила 822.441 комада сопствених акција од несагласних акционара,
у 2014.години је откупљено 59.313 комада сопствених акција. У току 2015. године је откупљено
197.171 комада сопствених акција.

29. ЗАКОНСКЕРЕЗЕРВЕ

Законске резерве Групе исказане, на дан 31. децембра 2015. године, у износу од 352.381 хиљада
динара представљају издвајања из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о привредним
друштвима по којем је Друштво било у обавези да издвоји најмање 5% нето добитка за пословну
годину на рачун законских резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала Групе.

30. СТАТУТАРНЕРЕЗЕРВЕ

Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2015. године износе 248.267 хиљада динара.
Издвајања у ове резерве Друштво врши у складу са статутом, приликом расподеле нето добитка
за пословну годину. Статутарним резервамаДруштво слободно располаже, а постојећим интерним
актима њихова намена није посебно дефинисана.

31. ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31.децембар
2015. 2014.

Резервисања за отпремнине
Резервисања за јубиларне награде

13.956
6.446

11.488
5.995

20.402 17.483

Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће:

Дугорочна резервисања за бенефиције запослених се односе на резервисања за отпремнине
запослених на основу обрачуна извршеног у складу са захтевима МРС 19 "Бенефицијезапослених".
Наведени износ обухвата резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у складу са
колективним уговором уз претпоставке да ће вредност зарада расти по стопи од 1.5% (2014: 4%),
уз дисконтни фактор од 9 % годишње (2014. 12.95%).

У хиљадама динара
31. децембар 31.децембар

2015. 2014.

Стање 1.јануара
Резервисања у току године
Укидање резервисања у току године

17.483
2.919

21.448

(3.965)

Стање 31. децембра 20.402 17.483

32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Дугорочни кредити:
- у земљи
- у иностранству

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

8.806.168
1.162.857

7.862.883
1.298.114

9.969.025 9.160.997

(7.862.883)
(1.298.114)
(9.160.997)

Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 33.):
- у земљи
- у иностранству

(8.806.168)
(1.162.857)
(9.969.025)
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)

У хиљадама динара
Износ у Износ у 31. децембар

ЕУР у_ 2014. ЕУР У 2015. 2015. 2014.
Дугорочни кредити у земљи

Societe Generale Banka Srblja
а.Д., Београд 4.250.000 7.096.890 863.167 514.073

Eurobank EFG а.д., Београд 246.153 244.313 29.715 29.774
UniCгedit Bank Sгblja а.д.,
Београд 60.000.000 58.732.880 7.143.451 7.257.498
Cгedit Agricol Srbija 4.894.407 595.288
Еуробанка ЕФГ 59.690 61.538

Дугорочни кредити у
Иностранству

Европска банка за обнову и
развој 1.785.714 1.748.002 212.603 215.997
ИФЦ 5.600.000 5.481.736 666.722 677.366
Ерсте банка 3.346.200 3.275.532 398.389 404.751

Укупно 75.228.067 81.473.760 9.969.025 9.160.997

Текуће доспеће {75.228.067} {81.473.760} {9.969.025} {9.160.997}

Укупно 31.12.

Горе наведени кредити представљају део укупних кредитних обавеза Викторија Грације у износу од
ЕУР 284.131.246 које су рефинансиране уговором који је ступио на снагу у 2015. години.
Рефинансирање је урађено на рок од пет година, а доспеће кредита Групе је приказано у следећој
табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 201~------

- до краја 2016~године
- до краја 2017. године
- до 30. септембра 2018. године

896.747
896.747

8.175.531

9.160.997

9.969.025 9.160.997
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33. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.-------

Доспеле обавезе по основу дугорочних кредита
(напомена 32)
Краткорочни кредити у земљи
Краткорочни кредити у иностранство
Остале краткорочне финансијске обавезе

9.969.025 9.160.998
1.572.458

604.791
123.023

9.969.025 11.461.270

На бази прелиминарних консолидованих финансијских извештаја Викторија Групације за 2015.
годину руководство је утврдило да Викторија Групација није испунила одређене показатеље
пословања који су дефинисани уговором о рефинансирању. Банке кредитори су одобриле
одлагање тестирања показатеља пословања, међутим, с обзиром да одобрење одлагања
тестирања не покрива период од минимално 12 месеци након датума консолидованог биланса
стања, обавезе према банкама су класификоване као доспеле (Напомена 41.).

34. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.
Примљени аванси, депозити и кауције:
- остала правна лица 356.281 60.609

356.281 60.609
Обавезе према добављачима:

- матично правно лице (напомена 38.) 2.066 6.078
- остала повезана правна лица (напомена 38.) 495.199 2.182.219
- остала правна лица у земљи 632.656 470.506
-остала правна лица у иностранству 179.069 19.067

1.308.990 2.677.870

Остале обавезе из пословања (напомена 38.) 55.912

1.665.271 2.794.391

35. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Камате и трошкови финансирања:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
Обавезе за дивиденде
Обавезе према физичким лицима

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

153
39.932 35.435

3.017 3.017
6.590

49.692 38.452

36. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

Обавезе по основу пореза на додату вредност
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Обрачунати приходи будућег периода
Остала пасивна временска разграничења

4.822
62.915
46.084

437

6.089
9.540

27.246
5.053

114.258 47.928
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37. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.------

Средства других лица
Дати авали и гаранције:

- повезана правна лица и остала правна лица

3.532.379 1.746.079

24.390.472 19.152.695

27.922.851 20.898.774

Дана 23. децембра 2015. године ступио је на снагу Уговор о дугорочним кредитима којим се
рефинансирају билатерални кредити чланица Викторија Групације. Сваки од зајмопримаца, као и
друге чланице Викторија Групације, гарантују као солидарни јемци за све обавезе Викторија
Групације према банкама повериоцима. Група је на дан 31. децембра 2015. године у оквиру
ванбилансне евиденције исказало укупан износ гаранција на име кредитних обавеза других
чланица Викторија Групације у износу од 24.390.472 хиљаде динара. Дате гаранције за обавезе
других лица односе се на дата јемства банкама за обавезе повезаних правних лица (24.350.436
хиљаде динара) (напомена 32.), и осталих правних лица (40.036 хиљада динара).

38. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

а) Приходи и расходи остварени из трансакција са повезаним правним лицима
приказани су у наредном прегледу:

Приходи
Приходи од продаје (напомене 5.)
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Group а.Д., Београд
Фертил Д.О.о.,Бачка Паланка
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
СП Лабораторија а.д., Бечеј
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица
Лука Бачка Паланка Д.О.о.., Бачка Паланка
Victoria Starch Д.О.о.,3рењанин
Victoria Food Д.О.о.Нови сад

у хиљадама динара
2015. 2014.

956.479 471.987
54.207 65

104.014 1.631
1.811.916 799.306

12.845 12.134
475.732 250.114

9 8
84 50

120.130 237.021
3.535.416 1.772.316

30.777 37.11О
120 120

185
440

4
30

30.901 37.885

125.179 134.928
460.597 500.738

7.964
585.776 643.630

40
873 (135)

66 (1.733)
135 214

3.847 2.395
4.961 741

4.157.054 2.454.572

Остали пословни приходи
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Лука Бачка Паланка Д.О.о.., Бачка Паланка
Victoria Group а.Д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Food Д.О.о.Нови Сад

Финансијски приходи (напомена 14.)
Victoria Group а.Д., Београд
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица

Остали приходи
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoriaoil а.Д., Шид
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Victoria Food Д.О.о.Нови Сад
Fertil Д.О.о.Бачка Паланка

Укупно приходи
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у хиљадама динара

2015. 2014.

216.756 231.388
1.282.043 380.665
1.498.799 612.053

449.974 4.792
5.969.507 6.913.892

15.245 13.475
1.144.800
7.579.526 6.932.159

161.845 144.224
162.706 183.419

13.075 18.798
4.506 4.864

372 1.812
4.349 4.225

84
178 2.256

347.115 359.598

153
14.133 38.592

1.239
14.286 39.831

6.543 5.321
386
185

6.543 5.892

9.446.269 7.949.533

(5.289.215) ~5.494.961}

Расходи
Набавна вредности продате робе
Victoriaoil а.д., Шид
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад

Трошкови материјала и енергије
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoria Starch Д.О.о.,3рењанин
Victoria Group а.д., Београд

Остали пословни расходи
СП Лабораторија а.Д., Нови Сад
Victoria Group а.д., Београд
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Лука Бачка Паланка Д.О.о.., Бачка Паланка
Victoria Starch Д.о.О.,3рењанин
Victoria Food Д.О.о.Нови Сад
Victoriaoil а.д., Шид

Финансијски расходи (напомена 15.)
Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoria Group а.д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица

Остали расходи
Victoria logistic Д.О.о.,Нови Сад
Victoriaoil а.д., Шид
Victoria Starch Д.о.О.,3рењанин

Укупно расходи

Расходи, нето
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним
правним лицима приказана су у наредној табели:

Дати аванси
,,victoria Starch" Д.О.о.Зрењанин

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014------

52 7.357

Потраживања
Потраживања из пословања (напомена 23.)
"Victoriaoil" а.Д. Шид
"Victoria Logistic Д.О.о.Нови Сад
Лука Д.О.о.Бачка Паланка
"Feгtil"Д.О.о.Бачка Паланка
"Victoria Food" Д.О.о.Нови Сад
"Victoria Group" а.Д. Београд
Ветеринарски завод Суботица а.Д. Суботица

Потраживања за камату (напомена 24.)
"Victoria Group" а.д. Београд
Ветеринарски завод Суботица а.Д. Суботица
"Victoria Logistic" Д.О.о.Нови Сад

5.733 222.955
3.003.670 991.747

13
24 3.144

215.290
326.990 1.229.584

16.139 11.316
3.352.556 2.674.049

338.413 196.409
780

1.013.595 552.998
1.352.008 750.187

1.318.771 1.184.153
3.956.871 4.920.643
5.275.642 6.104.796

9.980.258 9.536.389

Краткорочни финансијски пласман и (напомена 25.)
"Victoria Group" а.Д. Београд
"Victoria Logistic" Д.О.о.Нови Сад

Укупно потраживања

Обавезе
Обавезе из пословања (напомена 34.)
Ветеринарски завод Суботица а.Д. Суботица
"СП Лабораторија" а.Д. Бечеј
"Victoria Logistic" Д.О.о.Нови Сад
Лука д.о.о.Бачка Паланка
,,victoriaoil" а.Д. Шид
"Victoria Starch" д.о.о.Зрењанин
"Victoria Gгoup" а.Д. Београд

1.086
226.440

662
204

264.664
2.143
2.066

737
178.895

2.002.587

497.265
6.078

2.188.297

Остале обавезе из пословања
,,victoria Logistic" Д.О.о.Нови Сад 53.648

Остале обавезе -камате
"Victoriaoil" а.д. Шид

53.648

153
153

Укупно обавезе
Потраживања, нето

497.418
9.482.840

2.241.945
7.294.444

в) Потенцијалне обавезе

Група у оквиру ванбилансне евиденције на дан 31. децембра 2015. године има исказане
потенцијалне обавезе према повезаним правним лицима по основу датих јемстава банкама за
обавезе повезаних правних лица у укупном износу од 24.390.472 хиљаде динара (напомена 37.)
(31. децембра 2014. године -19.152.695 хиљада динара).

г) Примања руководства

Током 2015. године Група је исплатила зараде кључном руководству које укључује 11 чланова у
бруто износу од 35.458 хиљаде динара. (2014. године - 11 чланова 37.284 хиљаде динара).
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Управљање ризиком капитала

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе разматра
ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Група бити у могућности да одржи
принцип сталности пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем оптимизације
дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Групе врше преглед структуре капитала на годишњем
нивоу. У склопу тог прегледа руководство Групе разматра цену капитала и ризике повезане са
врстом капитала.

Показатељи задужености Групе са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2015. 2014.

Задуженост*
Готовински еквиваленти и готовина

9.969.025
(120.821)

11.461.270
(144.474)

Нето задуженост 9.848.204 11.316.796

Капитал ** 11.865.980 10.882.510

Рацио/(однос) задужености према капиталу 0,83 1,04

а) Задуженост се односи на дугорочне кредите са текућим доспећима и краткорочне финансијске
обавезе.

б) Капитал укључује акцијски капитал умањен за откупљене сопствене акције, резерве,
акумулирани добитак

* Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе
** Капитал обухвата износ укупног капитала

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама 3. уз консолидоване
финансијске извештаје.

Категорије финансијских инструмената

Финансијска средства
Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Остала потраживања

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.

Финансијске обавезе
Дугорочне финансијске обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

39.360 39.131
184 37.041

4.740.293 3.788.930
5.376.993 6.133.057

120.821 144.474
1.340.615 785.983

11.618.266 10.928.616

9.969.025 11.461.270
1.308.990 2.733.782

163.950 86.380

11.441.965 14.281.432
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Финансијски ризици

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају
умањењем изложености Групе овим ризицима. Група не користи посебне финансијске инструменте
да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви финансијски
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у
Републици Србији.

Тржишни ризик

У свом пословању Група је изложена финансијским ризицима и у том склопу изложено је тржишном
ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа.

Девизни ризик

Група је изложена девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, потраживања од
купаца, дугорочних и краткорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у
страној валути. Група не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика,
односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби
у Републици Србији.

Стабилност економског окружења у којем Група послује, у великој мери зависи од мера владе у
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.

Књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31.
децембар 2015. године у Групи биле су следеће:

Остало УСД ЕУР

Учешће у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
Остала потраживања
Укупно

79.678 1.167.457

16.187 88.604

95.865 1.256.061

9.909.335
117.208 61.862

117.208 9.971.197

(21.343) (8.715.136}

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале обавезе
Укупно

Нето девизна позивиција на дан

У хиљадама динара
РСД Укупно

39.360
184

3.493.158
5.376.993

16.030
1.340.615

10.266.340

59.690
1.129.920

163.950
1.353.560

8.912.780

39.360
184

4.740.293
5.376.993

120.821
1.340.615

11.618.266

9.969.025
1.308.990

163.950
11.441.965

176.301
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Тржишни ризик (наставак)

Девизни ризик (наставак)

Књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31.
децембар 2014. године у биле су следеће:

У хиљадама динара
Остало УСД ЕУР РСД Ук~пно

Учешћа у капиталу 39.131 39.131
Дугорочни финансијски пласмани 37.041 37.041
Потраживања од купаца 5.499 168.620 858.702 2.756.109 3.788.930
Краткорочни финансијски пласмани 6.133.057 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 5.290 11.821 106.750 20.613 144.474
Остала потраживања 1.754 784.229 785.983
Укупно 10.789 180.441 967.206 9.770.180 10.928.616

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 11.399.731 61.539 11.461.270
Обавезе из пословања 19.067 2.714.715 2.733.782
Остале обавезе 86.380 86.380
Укупно 11.418.798 2.862.634 14.281.432

Нето девизна позивиција на дан 10.789 180.441 {10.451.592} 6.907.546 {3.352.816}

Група је осетљива на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД). Следећа
табела представљадетаље анализе осетљивости Групе на пораст и смањење од 10% курсадинара
у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању
девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима
страних валута. Анализа осетљивости укључује само неизмирена потраживања и обавезе исказане
у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима
страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег периода у
случајевима када динар девалвира у односу на ЕУР. У случају да динар ослаби 10% у односу на
ЕУР, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном случају,
што је приказано у следећој табели:

На дан 31. децембра 2015.
Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:

Средстава Обавеза Нето

У хиљадама динара
На дан 31. децембра 2014.

Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:

Средстава Обавеза Нето

Курс ЕУР + 10%
Курс УСД + 10%

125.606
9.587

(997.120)
{11.721}

(871.514)
{2.134}

96.721
18.044

(1.141.880) (1.045.159)
18.044

Курс ЕУР - 10%
Курс УСД - 10%

(125.606)
(9.587}

997.120
11.721

871.514
2.134

1.045.159
(18.044)

(96.721)
(18.044)

1.141.880

Ризик од промене каматних стопа

Привреднодруштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Група нема на
располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.
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Тржишни ризик (наставак)

Ризик од промене каматних стопа (наставак)

Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године дата је на следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматоносна
Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Готовина и готовински еквиваленти
Остала потраживања

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 201~------

Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти

39.360 39.131
184 37.041

4.740.293 3.788.930
120.821 144.474

1.340.615 785.983
6.241.273 4.795.559

5.376.993 6.133.057

5.376.993 6.133.057

11.618.266 10.928.616

1.308.990 2.733.782
163.950 86.380

1.472.940 2.820.162

9.969.025 11.461.270
9.969.025 11.461.270

11.441.965 14.281.432

Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

Варијабилна каматна стопа
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године.
Према процени Групе, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у распону од 1% до
2%, под претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијским извештајима за
2015. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у консолидованом билансу успеха
у распону 114.420 хиљада динара до 228.840 хиљада динара. У консолидованим финансијским
извештајима за 2014. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у консолидованом
билансу успеха у распону 142.814 хиљада динара до 285.682 хиљаде динара.
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Кредитни ризик

Управљање поmражuвањuма од купаца

Група је изложена кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да
своја дуговања према Групи измире у целости и на време, те би по овом основу настао губитак за
Групу. Изложеност Групе кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан
консолидованог биланса стања. Потраживања од купаца у значајном делу односе се на повезана
правна лица.

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31.
децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.

Бруто изложеност
31. децембар

2015. 2014.

Исправка вредности
31. децембар
2015. 2014.

У хиљадама динара
Нето изложеност

31. децембар
2015. 2014.

Недоспела 1.238.880 2.413.579 1,238,880 2.413.579
Доспела исправљена 380.226 380.406 (380.226) (380.406)
Доспела неисправљена 3.501.413 1.375.352 3,501,413 1.375.352

Укупно 5.120.520 4.169.336 (380.226) (380.406) 4.740.293 3.788.930

Недоспела поmражuвања од купаца

На дан 31. децембра 2015. Група има недоспелих потраживања од купаца у износу од 1.238.880
хиљаде динара (31. децембра 2014. године: 2.413.579 хиљада динара). Ова потраживања
доспевају за наплату углавном у зависности од уговорених рокова за плаћање.

Доспела, uсправљена поmражuвања од купаца

Група има доспелих исправљених потраживања од купаца у износу од 380.226 хиљада динара на
дан 31. децембра 2015. године (31. децембра 2014. 380.406 хиљада динара). Група формира
исправку вредности за потраживања за која је утврдило да је дошло до погоршања њихове
кредитне способности и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена, односно да
ће бити делимично наплаћена како би се ова потраживањасвела на њихову надокнадиву вредност.

Доспела, неuсправљена поmражuвања од купаца

Група није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела потраживања од
купаца исказана надан 31.децембра 2015. године у износу 3.501.413 хиљаде динара (31. децембра
2014. године: 1.357.352 хиљада динара), с обзиром да руководство Група сматра да није утврђена
промена у кредитној способности купаца, као и да се део ових потраживања односи на
потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима обезбеђења плаћања.
Сходно томе, руководство Групе сматра да ће садашња вредност ових потраживања бити
наплаћена.
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Доспела, неuсправљена потражuвања од купаца (наставак)

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој
табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2015. 2014.-------

Недоспела потраживања
До 30 дана
Од 31 до 90 дана
Од 91 до 180 дана
Од 181 до 360 дана
Преко 360 дана

1.238.880
349.160
164.673

1.178.395
1.075.652

733.532

2.413.579
372.180
110.310
428.334
457.143

7.385

Укупно 4.740.293 3.788.930

Потраживања из пословања старија од 180 дана на дан 31.12.2015. године у укупном износу од
1.800.335 хиљаде динара се односе на потраживања од повезаних правних лица.

Управљање обавезама према добављачuма

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2015. године износе 1.308.990 хиљада динара
(31. децембра 2014. године: 2.733.782 хиљада динара). Целокупан износ ових обавеза односи се
на набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања финансијским ризицима,
Група измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и сходно томе,
добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе.

Ризик ликвидности

Одговорност за управљање ризиком ликвидностије на руководству Групе. За ову сврху руководство
Група је успоставило одговарајући систем управљања за краткорочно, средњерочно и дугорочно
финансирање пословања Групе. Група управља ризиком ликвидности путем одржавања
одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног
тока, као и путем одржавања адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза
са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на
недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити
према наведеној рочности доспећа.

Доспеће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2015. године:

3 месеца
До 3 месеца -1 године

Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца 4.740.293
Краткорочни финансијски пласмани 5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти 120.821
Остала потраживања 1.340.615
Укупно 1.461.436 10.117.286

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 9.969.025
Обавезе из пословања 1.308.990
Остале обавезе 163.950
Укупно 1.472.940 9.969.025

Нето позивиција на дан {11.504} 148.261

1 до 5
година

У хиљадама динара
Преко 5

39.360
184

година Укупно
39.360

184
4.740.293
5.376.993

120.821
1.340.615

11.618.26639.544

9.969.025
1.308.990

163.950
11.441.965

39.544 176.301
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Ризик ликвидности

Досепће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2014. године:

3 месеца
До 3 месеца -1 године

Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца 3.788.930
Краткорочни финансијски пласмани 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 144.474
Остала потраживања 785.983
Укупно 930.457 9.921.987

Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе 11.461.270
Обавезе из пословања 2.733.782
Остале обавезе 86.380
Укупно 2.820.162 11.461.270

Нето позивиција на дан {1.889.705} {1.539.283}

1до 5
година

У хиљадама динара
Преко 5
година Укупно

39.131
37.041

39.131
37.041

3.788.930
6.133.057

144.474
785.983

10.928.61676.172

11.461.270
2.733.782

86.380
14.281.432

76.172 {3.352.816)

Фер вредност финансијских инструмената

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова.
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности
финансијских инструмената на дан биланса. Претпоставке коришћене за процену текуће фер
вредности су и да књиговодствена вредност краткорочних потраживања од купаца и обавеза према
добављачима апроксимира њиховој фер вредности због тога што доспевају за плаћање/наплату у
релативно кратком периоду.

40. СУДСКИ СПОРОВИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31. децембра 2015. против Групе се води 6 судских спорова чија процењена вредност
износи 17.391 хиљада динара. Руководство привредног друштва је извршило резервисање по том
основу у укупном износу од 6.590 хиљада динара.

у спору са Војвођанском банком а.Д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима
од Париског клуба поверилаца, чија је вредност ЕУР 13.206.878 Врховни Касациони Суд је својом
пресудом бр. Прев 75/2013 одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде
Привредног Апелационог Суда,бр. Пж 870/12,AoHeTeу корист Војвођанске банке А Д .Друшгво је
03.априла 2013.године у целости измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци АД
.Сојапротеин А Д је пред Уставним судом Републике Србије поднео уставну жалбу ради заштите
својих права која су повређена у овом поступку.Уставни суд је усвојио жалбу Друштва и поништио
одлуку О ревизији и спору по тужби Војвођанске банкеЛредмет је тренутно пред Врховним
Касационим Судом у поступку поновног одлучивања по ревизији.

На дан 31.12.2015.године Група води 11 поступака у којима се јавља као тужилац чија процењена
вредност износи 161.563 хиљада динара и 187.741 ЕУР.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

41. ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Због измењених тржишних околности руководство је донело одлуку да промени модел пословања
Викторија Групације. Измене пословног модела се пре свега односе на сегмент пословања са НПК
комплексним минералним ђубривима.

Поред наведеног, руководство Групе је одлучило да се фокусира на повећање капацитета за
прераду уљарица (сојиног и сунцокретовог зрна) као одрживијег и профитабилнијег сегмента
пословања који је претежно извозно орјентисан. У том смислу је у току 2015. године додатно
инвестирано у повећање капацитета за прераду сојиног зрна са јасном стратегијом повећања
економије обима, унапређења ефикасности и последично повећања профитабилности. Уједно,
овим се Викторија Групација орјентише на пословни сегмент у коме је ангажовање обртног капитала
оптималније у смислу бржег времена обрта и сигурне наплате потраживања.

Услед измене модела пословања дошло је и до промене дугорочног пословног плана Викторија
Групације који представља основу за редефинисање показатеља пословања са банкама
кредиторима и усклађивање плана отплате кредитних обавеза са новим отплатним капацитетом
Виктораја Групе.

Руководство очекује да ће се горе наведене активности успешно реализовати у току 2016. године.

42. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични девизни курсеви за валуте које су се користиле за прерачун девизних позиција биланса
стања у динаре били су следећи:

31. децембар
2015.

у динарима
31. децембар

2014.

ЕУР
УСД
ГРБ

121.6261
111.246

164.9391

120.9583
99.4641

154.8365

У Бечеју,
26. априла 2016. године
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Izveštaj nezavisnog revizora 

AKCIONARIMA 

SOJAPROTEIN A.D., BEČEJ 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja Sojaprotein 
a.d., Bečej (u daljem tekstu: „Društvo“), koji se sastoje od konsolidovanog 
bilansa stanja na dan 31. decembra 2015. godine, konsolidovanog bilansa 
uspeha, konsolidovanog izveštaja o ostalom rezultatu, konsolidovanog izveštaja 
o promenama na kapitalu i konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine za
godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled 
osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja. 

Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje 

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled 
konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima 
Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se 
smatra da su relevantne za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja, koji 
ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog 
grešaka u radu. 

Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o 
priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu 
sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Međunarodnim standardima revizije. Ovi 
standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i 
obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da 
konsolidovani finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. 

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Izbor 
procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno 
značajnih grešaka u konsolidovanim finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog 
pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne 
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled 
konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih 
revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti 
primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti 
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenjivanja, 
koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije konsolidovanih 
finansijskih izveštaja. 
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Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i 
pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja. 

Mišljenje 

Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten 
pregled konsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 
2015. godine, kao i konsolidovanih rezultata njegovog poslovanja i 
konsolidovanih tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan i 
sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

Ne izražavajući rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na 
napomenu 2.2 uz konsolidovane finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da 
je Društvo zbog neispunjenja određenih pokazatelja poslovanja ugovorenih sa 
bankama poveriocima na konsolidovanom nivou Viktorija Grupacije, na dan 31. 
decembra 2015. godine klasifikovalo dugoročne obaveze po kreditima kao 
dospele. Poslovni model Viktorija Grupacije podrazumeva međusobnu 
finansijsku podršku između Društva, matične kompanije i ostalih članica 
grupacije. Društvo i ostale članice Viktorija Grupacije su u toku 2015. godine 
potpisale Ugovor o dugoročnom kreditu sa bankama kojim su postojeće 
obaveze prema bankama refinansirane na period od pet godina i obezbeđene 
imovinom i jemstvima Društva i drugih članica grupacije. Takođe, u toku 2015. 
godine rukovodstvo Društva i Viktorija Grupacije je, u skladu sa izmenjenim 
tržišnim okolnostima, donelo odluku da promeni model poslovanja i pristupilo 
izradi novog petogodišnjeg plana koji se pre svega fokusira na povećanje 
kapaciteta za preradu uljarica kao dugoročno održivog biznisa u smislu 
generisanja profita i stabilnih tokova gotovine sa ciljem optimizacije rizika 
poslovanja i trajnog smanjenja zaduženosti. Shodno navedenom, rukovodstvo je 
iniciralo razgovore sa bankama o redefinisanju pokazatelja poslovanja i izmeni 
plana otplate kreditnih obaveza u skladu sa novčanim tokovima iz novog 
petogodišnjeg plana. Proces razgovora sa bankama poveriocima je trenutno u 
toku. 

Beograd, 27. april 2016. godine KPMG d.o.o. Beograd 

(M.P.)

 Ivana Manigodić 
Ovlašćeni revizor 



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив СОЈАПРОТЕИН А.Д.

Седиште БЕЧЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара -

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
10878600 9979556 О+ 0019 + 0024 + 0034)

01 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004
8350 10830 О+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 19

010 и 1. Улагања у развојдео 019

011,012 2. Концесије, патенти, лиценце, робне
19и део и услужне марке, софтвер и остала 8350 10830

019 права

013 и 3. Гудвилдео 019

014 и 4. Остала нематеријална имовинадео 019

015 и 5. Нематеријална имовина у
део 019 припреми

016 и 6. Аванси за нематеријалну имовинудео 019

11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 20 10045120 9106673 О

+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

020, 021
и део 1.3емљиште 20 246737 246737
029

022 и 2. Грађевински објекти 20 2946385 2963743део 029

023 и З. Постројења и опрема 20 5539886 4590852део 029

024 и 4. Инвестиционе некретнине 20 433379 430308део 029

025 и 5. Остале некретнине, постројења и
део 029 опрема

026 и 6. Некретнине, постројења и опрема у
20 753921 312998део 029 припреми

027 и 7. Улагања на туђим некретнинама, 20 92407део 029 постројењима и опреми

028 и 8. Аванси за некретнине, постројења
20 32405 562035део 029 и опрему О



03 111.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 1969 2264 О0021 + 0022 + 0023)

030, 031
и део 1. Шуме и вишегодишњи засади 1969 2264
039

032 и 2. Основно стадодео 039

037 и 3. Биолошка средства у припремидео 039

038 и 4. Аванси за биолошка средствадео 039
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 +
823161 859789 О047 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 21

0033)
040 и 1.Учешћа у капиталу зависних

21 783617 783617део 049 правних лица

041 и 2. Учешћа у капиталу придружених
део 049 правнихлица и заједничким

под хватима

042 и 3. Учешћа у капиталу осталих
21правних лица и друге хартије од 39360 39131део 049 вредности расположиве за продају

део 043,
део 044 4. Дугорочни пласмани матичним и

идео зависним правним лицима
049

део 043,
део 044 5. Дугорочни пласмани осталим

и део повезаним правним лицима
049

део 045
и део 6. Дугорочни пласмани у земљи 36577
049

део 045 7. Дугорочни пласмани уи део
049 иностранству

046 и 8. Хартије од вредности које се држе
део 049 до доспећа

048 и 9. Остали дугорочни финансијски
21 184 464део 049 пласмани

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
05 (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + О О

0040 + 0041)
050 и 1. Потраживања од матичног и

део 059 зависних правних лица

051 и 2. Потраживања од осталих
део 059 повезаних лица

052 и 3. Потраживања по основу продаје на
део 059 робни кредит

053 и 4. Потраживање за продају по
део 059 уговорима о финансијском лизингу

054 и 5. Потраживања по основу јемствадео 059

055 и 6. Спорна и сумњива потраживањадео 059

056 и 7. Остала дугорочна потраживањадео 059

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
284СРЕДСТВА



Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 13268248 15699243 О

0069 + 0070)

Класа 1 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 22 1635191 4812998 О+ 0049 + 0050)

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
629972 4035575ситан инвентар

11 2. Недовршена производња и
137609 60629недовршене услуге

12 3. Готови производи 476767 553014

13 4. Роба 173965 57321

14 5. Стална средства намењена продаји

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 216878 106459

11. ПОТРдЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
20 ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 23 4740293 3788930 О

+ 0056 + 0057 + 0058)

200 и 1. Купци У земљи - матична и зависна 23 326990 1229584део 209 правна лица

201 и 2. Купци У иностранству - матична и
део 209 зависна правна лица

202 и 3. Купци У земљи - остала повезана 23 3025566 1444465део 209 правна лица

203 и 4. Купци У иностранству - остала
део 209 повезана правна лица

204 и 5. Купци У земљи 23 140602 82061
део 209

205 и
23део 6. Купци у иностранству 1247071 1032820

209

206 и 7. Остала потраживања по основу
23 64део 209 продаје

21 111. ПОТРдЖИВАЊА ИЗ
8598СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРдЖИВАЊА 24 1338266 776089

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
236 СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

23 осим VI. КРАТКОРОЧНИФИНАНСИЈСКИ
236 и ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 25 5376993 6133057 О
237 0066 + 0067)

230 и 1. Краткорочни кредити и пласмани - 25 1318770 1184153део 239 матична и зависна правна лица

231 и 2. Краткорочни кредити и пласмани -
3956871 4920643део 239 остала повезана правна лица 25

232 и З. Краткорочни кредити и зајмови у
25 56594 27818део 239 земљи

233 и 4. Краткорочни кредити и зајмови у
део 239 иностранству



5. Остали краткорочни финансијски 25
44758 443пласмани

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
26 120821 144474ГОТОВИНА

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 27 2349 1296

28 осим IХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 27 54335 33801288 РАЗГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
24147132 25678799 ОИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +

0043)

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 27922851 20898774

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +

11865980 108822510 О0420 - 0421) 2: О = (0071 - 0424 - 0441 -
0442)

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 7432406 7486447 О

0410)

300 1. Акцијски капитал 28 6906541 6906541

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

302 3. Улози

303 4. Државни капитал

304 5. Друштвени капитал

305 6. Задружни удели

306 7. Емисиона премија 525865 579906

309 8. Остали основни капитал

31 11. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

047 и 111. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ
500254 408834237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 29,30 600648 588061

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

330 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 2353235 2356881
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
330 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33 осим
330)



VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
12741 9046330 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(дуговна салда рачуна групе 33 осим
330)

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
1992686 869001 О(0418 + 0419)

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
856923 606754година

341 2. Нераспоређени добитак текуће 1135763 262247године

IХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423) О О О

350 1. Губитак ранијих година

351 2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНД РЕЗЕРВИСДЊД И 31 20402 18397ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

40 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426
20402 18397 О+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

400 1. Резервисања за трошкове у
гарантном року

401 2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

404 4. Резервисања за накнаде и друге
20402 17483бенефиције запослених

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова

402 и 6. Остала дугорочна резервисања 914409

11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 +
О О О41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +

0439 + 0440)

410 1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал

411 2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама
413 од вредности у периоду дужем од

годину дана

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству



416
лизинга

419 8. Остале дугорочне обавезе

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 18 462504 435851

42 до
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +49

(осим 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 11798246 14342041 О
498 0462)

1. КРАТКОРОЧНЕФИНАНСИЈСКЕ
42 ОБАВЕ3Е (0444 + 0445 + 0446 + 0447 32 9969025 11461270 О

+ 0448 + 0449)

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
1572458земљи

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
604791иностранству

5. Обавезе по основу сталних
427 средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји
424,
425, 6. Остале краткорочне финансијске 33

9969025 9284021426 и обавезе
429

430 11. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
356281 60609И КАУЦИЈЕ

43 осим 111. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
34+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 1308990 2733782 О430 0458)

431 1. Добављачи - матична и зависна
2066 6078правна лица у земљи

432 2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству

433 3. Добављачи - остала повезана
495199 2182219правна лица у земљи

434 4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству

435 5. Добављачи у земљи 632656 470506

436 6. Добављачи у иностранству 179069 19067

439 7. Остале обавезе из пословања 55912

44,45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 35 49692 3845246 ОБАВЕЗЕ

47 ч. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 36 4822 6089НА ДОдАТУ ВРЕДНОСТ

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
36 62915 9540ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 36 46521 32299498 РАЗГРАНИЧЕЊА



Д. ГУБИТАК ИЗНДД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420

- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - О О О
0402) <:о = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)

<:0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 24147132 25678799 О0441 + 0401 - 0463) <:о

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 37 27922851 20898774 О

у Бечеју,

дана 26.02.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2015. године

60 до 65, д. пословни ПРИХОДИ 14.147.272 11.711.346осим 62 и 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

60 1. приходи ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 5 1.924.179 648.263(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 5 1.574.138 33.512правним лицима на домаћем тржишту

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 5 157.423 369.075

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 5 192.618 245.676

11. приходи ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 5
61 (1010 + 1011 + 1012 + 101З + 1014 + 1015) 12.187.413 11.020.729

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 5 54.234 65зависним правним лицима на домаћем тржишту

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 5 1.907.044 1.738.739повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 5 1.783.554 2.332.613тржишту

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на 5 8.442.581 6.949.312иностраном тржишту

64 111.приходи ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 7 35.680 42.354

РдСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВдЊд

Б. ПОСЛОВНИ РдСХОДИ
50 до 55, 62 и (1019 -1020 -1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 12.811.855 10.911.284

63 1027 + 1028 + 1029) ~ О



50 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1.997.570 696.749

62 11. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2.248 5.107

630 111. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 21.896 24.197И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 61 381.083И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 8 8.115.610 7.336.219

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 9 670.910 584.824

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 3АРАДА И 10 521.117 534.723ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 12 780.438 694.027

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 11 442.790 .' 405.266

541 до 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 11 9.584

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 13 297.919 307.697

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ~ О 1.335.417 800.062

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ~ О

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 14 756.200 869.221

66, осим 662, 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 14 585.776 643.630663 и 664 1036 + 1037)

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 14 125.179 134.928лица

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 14 460.597 508.702лица

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних
лица и заједничких подухвата

669 4. Остали финансијски приходи

662 11. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 14 2.176 6.151
111. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

663 и 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУ3УЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 14 168.248 219.440
ЛИ ИМА)

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 15 844.700 1.144.922

56, осим 562, 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 191.280 50.641563 и 564 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 15 152 39.831зависним правним лицима

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних
лица и заједничких подухвата



562 11. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 15 435.566 434.909
111. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

563 и 564 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 15 217.854 659.372
ЛИ ИМА
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032) 88.500 275.701
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 16

683 и 685 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 360 359
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

583 и 585 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 17 8.633 237.154
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

67 и 68, осим Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 16 49.692 78.881683 и 685

57 и 58, осим К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 17 60.723 68.657583 и 585

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 -1031 + 1048 -1049 + 1050- 1.227.613 297.790
1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 -1030 + 1049 -1048 + 1051 -
1050 + 1053 - 1052)
М. НЕТОДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

69-59 ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

59-69 ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -1055 + 1056

1.227.613 297.790- 1057)

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -1054 + 1057
- 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 18 68457 9.486
део 722 11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 18 27752 27.441

део 722 111. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 758

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТОДОБИТАК
1131404 261.621(1058 -1059 -1060 -1061 + 1062 -1063)

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 -1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063)

1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
1358 1.578УЛАГАЧИМА

11. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
1130046 260.043ВЛАСНИКУ

111. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ



1. Основна зарада по акцији

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

у BECEJU,

дана 25.04.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ из ПОСЛОВАЊА

1.НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 1131404 261621

11.НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекпасификоване у Билансу
успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

330 а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви 3646 1475

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

331 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

332 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
д wтава

333 а) добици

б) губици

б) Ставке које накнадно могу бити рекпасификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских
извеwтаја иностраног пословања

334 а) добици

б) губици 3923 7222



2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

335 а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока

336 а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

337 а) добици 228 21188

б) губици 6832

1. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) <':О

5083

11. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) <':О

7341

111. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-
2020 - 2021) <':О 5083

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019
+2021)<':0 7341

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

1. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) <':О 1124063 266704

11. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) <':О

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ~ О или АОП 2025> О

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

у BECEJU

дана 21.04.2016 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Шифра
делатности 7

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.до 31.12. 2015. године

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7432406

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 86) ~ О 40534017 4035

6) потражни салдо рачуна
(76 - 8а + 86) ;::О 4018 4036 4054 600648



9. 4071 500254

4108

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ~ О 4089 4107

1992686
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ~ О 4072 4090



а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б);:: О

4126 4144

9. 4125 4143

4162
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ;:: О 2353235

4161



9. 4179 4215а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ~ О 4197

4216б) потражни салдо рачуна
(76 - 8а + 8б) ~ О 4180 4198



9. а) дуговни салдо рачуна
(7а + Ва- Вб)~ О 12741~------~------------------~----~------------------~4243
б) потражни салдо рачуна
(7б - Ва+ Вб)~ О 4234

4233
11865980 4252

у BECEJU

Дана 21.04.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извеuпаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SOJAPROTEIN АО

Седиште ВЕСЕЈ

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 14484073

1. Продаја и примљени аванси 13922732

13259346

12219933

2. Примљене камате из пословних активности 2996

3. Остали приливи из редовног пословања 558345

11.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 12151782

1. Исплате добављачима и дати аванси 11033930

105314

934099

13775336
12772919

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 508968

3. Плаћене камате 561246

530365

435543
4. Порез на добитак 10212

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 37426

111.Нето прилив готовине из пословних активности (1-11) 2332291

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)

1207

35302

571990
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ из АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

1.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
793849

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

347249

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 797

3. Остали финаНСИјСКИпласмани (нето приливи) 793052

4. Примљене камате из активности инвестирања

2213

345036

5. Примљене дивиденде

11.Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 1563811

1. Куповина акција и удела (нето одливи)
278915

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 1563811

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
278915

111.Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)
68334

769962IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 1156914
1. Увећање основног капитала



4. Остале дугорочне обавезе

5. Остале краткорочне обавезе

11.Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела

2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи)

4. Остале обавезе (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

111. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

З. ЛОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

у BECEJU

Дана 21.04.2016.године

1578432

119491

1156914

655888

145462 34995

1430719 501402

2251

501026

1578432

15277922 14763509

15294025 14710139

53370

16103 1895
144474 105047

63 533

7613 14476

120821 144474

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ 
Напомене уз консолидовани финансијски извeштај 
31. децембар 2015. гoдине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 
Сојапротеин а.д., Бечеј (даље: „Друштво“) највећи је прерађивач соје у Србији и један од 
најзначајнијих прерађивача у централној и источној Европи, заједно са зависним друштвом ZAO 
Vobex из Русије чини Сојапротеин Групу ( даље: „Група“). 
 
Друштво је основано 1977. године, као радна организација за индустријску прераду соје у оснивању, 
а конституисање је окончано 1985. године.  
 
Oснoвна дeлатнoст Групе јe прерада сојиног зрна којом се добија широки спектар производа – од 
протеинских до уљарских, сојини протеински концентрат, брашна, гризеви, текстурати У тoку 1991. 
гoдинe рукoвoдствo Групе је дoнeлo одлуку о издавању интeрних акција запoслeнима и на тај начин 
извршило трансфoрмацију у деоничко друштвo. У току 2000. и 2001. године Друштво је 
приватизовало преостали друштвени капитал емисијом бесплатних акција, уписаних од стране 
запослених и других физичких лица, а у складу са одредбама Закона о својинској трансформацији 
из 1997. године, као и сојино уље, сојина сачма и сојин лецитин.  

 
Сeдиштe Групе јe у Бечеју, Улица Индустријска зона бб.  

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 

2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја 
 

Група води евиденцију и саставља редовне консолидоване финансијске извештаје у складу са 
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013) и осталом применљивом 
законском и подзаконском регулативом у Републици Србији. За признавање, вредновање, 
презентацију и обелодањивање позиција у консолидованим финансијским извештајима Група је, 
као велико правно лице, у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског 
извештавања („МСФИ“) који у смислу Закона о рачуноводству подразумевају следеће: Оквир за 
припремање и приказивање финансијских извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди 
(„МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања („МСФИ“), и са њима повезана 
тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда („ИФРИЦ“), накнадне 
измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 
рачуноводствен стандарде („Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно 
за послове финансија („Министарство“). 
 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно МСФИ, 
издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издата од Комитета 
за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, 
односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да јон саставни део стандарда, односно 
тумачења. Превод МСФИ утврђен је Решењем Министра финансија о утврђивању превода 
Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних 
рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања број 
401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 
од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ примењује се од консолидованих финансијских 
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и 
тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени 
приликом састављања приложених консолидованих финансијских извештаја.  
 
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива прописује 
рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ као и то да је 
Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени 
прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати утицај на реалност и 
објективност приложених консолидованих финансијских извештаја. Сходно томе, приложени 
консолидовани финансијски извештаји се не могу сматрати консолидованим финансијским 
извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ  на начин како је то дефинисано 
одредбама МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“. 
 
Приложени консолидовани финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског 
трошка, осим ако другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у 
даљем тексту. 
 
 

  



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак) 

Ови консолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Управног одбора дана 26 aprila 
2016. године. 
 
Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивало 
рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  
 

2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја (наставак) 

Консолидовани финансијски извештаји Групе су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 
2.2 Начело сталности пословања 
 

У току 2015. године Група је остварила пословни добитак од 1.335.417 хиљадa динара (2014. 
година: пословни добитак од 800.062 хиљаде динара) и нето добитак од 1.131.404 хиљадe динара 
(2014. година: нето добитак од 261.621 хиљадa динара). Поред тога, Привредно друштво је због 
неиспуњења одређених показатеља пословања уговорених са банкама повериоцима 
класификовало обавезe по кредитима као доспеле. Краткорочне обавезе Привредног друштва на 
дан 31. децембра 2015. године мање су од обртне имовине за 1.470.002 хиљада динара (2014. 
година: за 1.356.902 хиљада динара).  
 
Пословни модел Викторија Групације („Група“) подразумева међусобну финансијску подршку 
између Привредног друштва као матичне компаније и осталих чланица Групе.  

 
Привредно друштво и остале чланице Викторија Групације су 25. марта 2015. године потписале 
Уговор о дугорочном кредиту са банкама који је ступио на снагу 23. децембра 2015. године. Овим 
уговором су обавезе према банкама рефинансиране на период од пет година и обезебеђене 
имовином и јемствима Групе и других чланица Викторија Групације  (Напомене 32. и 33.). 
 
Такође, у току 2015. године руководство Групе је, у складу са измењеним тржишним околностима, 
донело одлуку да промени модел пословања и приступило изради новог петогодишњег плана који 
се пре свега фокусира на повећање капацитета за прераду уљарица као дугорочно одрживог 
бизниса у смислу генерисања профита и стабилних токова готовине у циљу оптимизације ризика 
пословања и трајног смањења задужености Групе. Поред тога, руководство Групе и Друштва је 
иницирало разговоре са банкама о редефинисању показатеља пословања и измени плана отплате 
кредитних обавеза у складу са новчаним токовима из новог петогодишњег плана (Напомена 41).  

 
У складу са наведеним активностима и плановима руководство очекују да ће Група наставити да 
послује у предвидљивој будућности. Сходно томе, консолидовани финансијски извештаји за 2015. 
годину су састављени на основу начела сталности пословања. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД, НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА И 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак) 

 
2.3. Основа консолидације 
 

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје матичног привредног друштва 
Сојапротеин а.д., Бечеј и следећег зависног друштава у иностранству: 

 

  
Проценат учешћа 

у капиталу 

  
31. децембар 

2015.  
31. децембар

2014.
     
   
1. ZAO Vobex - Intersoja, Русија 85.00% 85.00%
   

 
Сви материјално значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа 
између горе наведеног зависног привредног друштава су елиминисани у консолидованим 
финансијским извештајима. Приликом израде консолидованог финансијског извештаја примењен 
је метод потпуног консолидовања. 
 
Средства и обавеза привредног друштва у иностранству прерачунати су у динаре по курсу важећем 
на дан консолидованог биланса стања. Консолидовани биланс успеха и новчани токови су 
прерачунати у динаре по званичном средњем курсу Народне Банке Србије за девизе.  
 
За прерачун вредности зависног правног лица у иностранству у консолидованом билансу стања 
коришћен је званични средњи курс динара за девизе, а за прерачун вредности у консолидованом 
билансу успеха и токовима готовине коришћен је просечни средњи курс. 

 
2.4. Упоредни подаци 

 
Упоредне податке предстaвљају консолидовани финансијски извештаји Групе на дан и за годину 
која се завршила 31. децембра 2014. године. 
 
Садржина и форма образаца финансијских извештаја прописани су Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(„Службени гласник РС” бр. 95/2014 и 144/2014). 

 
У циљу усаглашавања са презентацијом података у консолидованим финансијским извештајима 
за текућу годину, извршене су одређене рекласификације података презентованих у 
консолидованим финансијским извештајима за претходну годину. 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1.  Приходи и расходи 
 

Прихoди oд прoдајe признају сe када се ризик и кoрист пoвeзани са правoм власништва прeнoсе на 
купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу. Приходи  од услуга се признају када се 
услуга изврши.  
 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја су примљeна или ћe бити примљeна, у 
нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност.  
 
Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који се 
односе.   
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип узрoчнoсти 
прихoда и расхoда). 
 
Трoшкoви oдржавања и oправки oснoвних срeдстава сe пoкривају из прихoда oбрачунскoг пeриoда 
у кoмe настану. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем 
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан консолидованог биланса 
стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза 
који је важио на тај дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страним 
средствима плаћања и приликом прерачуна позиција консолидованог биланса стања исказаних у 
страним  средствима плаћања књижене су у корист или на терет консолидованог биланса успеха, 
као добици или губици по основу курсних разлика. 
 

3.3. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за планирану 
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно 
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.  
 
Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава 
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се 
квалификују. 
 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се 
односе. 

 
3.4. Бенефиције за запослене 
 

а) Порези и дoпринoси фoндoвима за социјалну сигурност запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа пoрeзe 
и дoпринoсe пореским органима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe социјална сигурнoст 
запoслeних. Oвe обавезе укључују пoрeзe и дoпринoсe за запослене на тeрeт послодавца у 
изнoсима oбрачунатим пo стопама прописаним законским прoписима. Група је, такoђe обавезно да 
од бруто зараде запoслeних обустави дoпринoсe и да их, у име запoслeних, уплати фoндoвима. 
Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и порези и дoпринoси на тeрeт запосленог сe књиже на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe односе. 

 
б) Oбавeзe пo oснoву отпремнина и јубиларних награда 

 
Група је на oснoву одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при 
престанку радног односа ради коришћења права на пензију. Група је  интерним актом регулисало 
награде за проведене године стажа у компанији, ниво и основу за исплату јубиларних награда, и у 
својим напоменама је обелоданило начин за утврђивање основа за обрачун јубиларних награда и 
од чега висина накнаде зависи. 

  
3.5.  Корекције фундаменталних грешака 
 

Фундаменталне грeшкe, насталe каo последица матeматичких грешака, грeшака у примени 
рачунoвoдствeних политика, погрешним тумачeњeм чињeница или превидом, признају сe 
прилагoђавањeм пoчeтнoг стања нeтo добитка. Матeријалнo бeзначајнe грeшкe признају сe кроз 
резултат тeкућeг пeриoда. 
 

3.6. Поштена (фeр) врeднoст 
 

Међународни рачуноводствени стандард 32 “Финансијски инструменти: Обелодањивање и 
приказивање“ предвиђа обелодањивање правичне (фер) вредности финансијских средстава и 
финансијских обавеза у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.6. Поштена (фeр) врeднoст (наставак) 
 

За наведене потребе, правична (фер) вредност је дефинисана као износ за који се неко средство 
може разменити, или обавеза измирити, у трансакцији између добро обавештених и вољних 
страна, међусобно суочених.  
 
Обавеза Групе је да обелодани све информације у вези са поштеном (фер) вредношћу средстава, 
потраживања и обавеза за које постоје расположиве тржишне информације и за које се 
идентификује материјално значајна разлика између књиговодствених вредности и поштене (фер) 
вредности.  
 
У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине 
и продаје финансијских средстава и обавеза, као и осталих финансијских инструмената, и 
званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну (фер) 
вредност није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то 
захтевају МРС и МСФИ. По мишљењу руководства, износи обелодањени у консолидованим 
финансијским извештајима одражавају реалну вредност која је у датим околностима 
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. За износ идентификованих процењених 
ризика да књиговодствена вредност неће бити реализована, врши се исправка вредности на 
основу одлуке руководства. 

 
3.7. Некретнине, постројења и опрема 

 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадни издаци за некретнине, 
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање 
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали 
издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања, некретнине (земљиште и грађевински објекти) се исказују по 
ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, 
умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки 
вредности по основу губитка због обезвређења. 
 
Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом. 
Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно 
разликује од његове исказане вредности. 

 
Постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној цени или по цени 
коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због 
обезвређења. 
 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход 
у консолидованом билансу успеха. 
 

3.8. Амoртизација 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током 
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије 
основних средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе су следеће: 
 
Главне групе основних средстава Стопа (%)
  
Грађевински објекти 1.5 – 5%  
Производна опрема 5 - 25% 
Теренска и путничка возила 10 - 20% 
Рачунари 20 – 33% 
Остала опрема 1.5 - 50% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.8. Амoртизација (наставак) 
 

Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која 
одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог 
коришћења. 
 
За потребе састављања консолидованог пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се 
разврставају по амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским 
прописима. 
 

3.9.  Инвестиционе некретнине 
 

Инвестиционе некретнине су некретнине које Група као власник држи ради остваривања зараде од 
издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради једног и другог, а 
не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања. Инвестиционе 
некретнине се признају као средство ако и само ако је вероватно да ће Група убудуће остваривати 
економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна вредност инвестиционе 
некретнине може поуздано одмерти. 
 
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по 
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања 
инвестиционе некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове. 
 
Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по поштеној 
(фер) вредности. Добитак или губитак који произилази из промене фер вредности инвестиционе 
некретнине признаје се у консолидованом билансу успеха у периоду у коме је настао. 
 

3.10. Нeматeријална улагања 
 

Нематеријална улагања односе се на купљени software, жиг и право коришћења земљишта и 
исказују се по набавној вредности умањеној за амортизацију и отписују се пропорционалним 
методом у периоду од две до осам година. 

 
3.12. Залихе 
 

Залихe сe исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти кoја јe нижа. 
Нeтo очекивана прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним услoвима 
пoслoвања накoн умањeња цeнe за трoшкoвe прoдајe. 
 
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне 
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове набавке.  
 
Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове 
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије. 
 
Залихe рoбe у магацину eвидeнтирају сe пo набавним цeнама, а залихе робе у малoпрoдаји пo 
малoпрoдајним цeнама. На крају oбрачунскoг пeриoда врши сe свoђeњe врeднoсти залиха на 
набавну вредност алoкацијoм разликe у цeни, израчунатe на прoсeчнoј oснoви, измeђу набавнe 
врeднoсти прoдатe рoбe и рoбe на стању на крају гoдинe. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са 
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не 
одговарају стандардима се отписују. 
 

3.12. Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у консолидованом билансу стања 
Групе, од момента када се Група уговорним одредбама везало за инструмент.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.12. Финансијски инструменти (наставак) 
 

Куповина или продаја финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум 
поравнања, односно датум када је средство испоручено другој страни. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Група изгуби контролу над уговореним правима 
над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, 
истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје  
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 

 
Учешћа у капиталу 
 
Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају 
по набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши на сваки датум консолидованог биланса 
стања, ради  усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Учешћа у капиталу 
повезаних правних лица се одмеравају по набавној вредности. 

 
Дугорочни финансијски пласмани 

 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учeшћа у капиталу повезаних правних лица, 
пoслoвних банака и других правних лица, исказана по методу набавне вредности, која се умањује 
за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.  
 
Поред претходно наведеног, дугорочни финансијски пласмани укључују и дугорочне зајмове 
одобрене пољопривредним произвођачима. Ови зајмови се исказују пo нoминалнoј вредности.   
  
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања  
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној 
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене 
руководства о њиховој вероватној наплативости. 
 
Готовински еквиваленти и готовина 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима у консолидованим финансијским извештајима Групе 
исказују се готовина у благајни и стања на текућим рачунима  и остала новчана средства 
расположива до три месеца. 

 
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 

 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби. 
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу 
закључених уговора, која кореспондира ефективној каматној стопи.. 

 
Обавезе из пословања 

 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој 
номиналној вредности. 

 
3.13. Умањење вредности основних средстава 
 

На сваки датум консолидованог биланса стања Група преиспитује књиговодствене износе своје 
материјалне имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Група процењује надокнадиви износ јединице 
која генерише новац, а којој то средство припада.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.13. Умањење вредности основних средстава (наставак) 

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона 
некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак од умањења 
исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа тога 
средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност која би 
била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству (јединици 
која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредности 
одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по процењеној 
вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање 
услед ревалоризације 

 
На дан 31. децембра 2015. године, на основу процене руководства, не постоје индиције да је 
вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена. 
 

3.14.  Пoрeзи и дoпринoси 
 
3.14.1. Пoрeз на дoбит 
 

(а) Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% на основицу утврђену консолидованим пореским билансом, коју представља износ добитка 
пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  

 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици 
из текућег периода исказани у консолидованом пореском билансу могу се користити за умањење 
пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици 
настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не 
дужем од десет година. 
 
(б) Одложени порез на добитак 

 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
консолидованом билансу стања за привремене разлике произашле из разлике између пореске 
основе потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе 
се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све 
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне 
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се 
oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 

 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује 
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложена пореска 
средства и обавезе обрачунати су по стопи од 15%. 
 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист консолидованог биланса успeха, oсим када сe 
oднoси на пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe 
oдлoжeни пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.14.  Пoрeзи и дoпринoси (наставак) 
 
3.14.1. Пoрeз на дoбит (наставак) 

 
(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе 
на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и 
општинским прописима. 
 

3.15.  Капитал 
 
Капитал обухвата основни односно акцијски капитал акционара, ревалоризационе резерве и 
акумулирани резултат. 
 

3.16.  Обелодањивање односа са повезаним странама 
 

 За сврхе ових консолидованих финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана 
уколико једно правно лице има могућности контролисања другог правног лица или врши значајан 
утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 
„Обелодањивање односа са повезаним правним лицима“. 
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Група сматра сва предузећа 
која улазе у састав Victoria Group и његова повезана правна. 
 
Привредно Група пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник њихових 
услуга. Односи између Групе и повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи. 

 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције 
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу 
на исте трансакције са неповезаним правним лицима. 

 
 

Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране 
матичног привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини 
пословних расхода матичног привредног друштва, умањено за расходе резервисања, а увећаних 
за 5% марже. Наведена маржа је одређена у складу са корпоративном анализом приказаном у 
студији о трансферним ценама. Принцип расподеле трошкова матичног привредног друштва се 
утрвђује директном или индиректном алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на 
конкретне услуге. Индиректна алокација трошкова се врши сходно уговореним кључевима за 
алокацију. 
 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

Прeзeнтација консолидованих финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Групе  кoришћeњe 
најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe врeднoсти 
срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза на дан 
састављања консолидованих финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг 
пeриoда. Oвe прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан 
састављања консолидованих финансијских извeштаја.  

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања 
неизвесности на датум консолидованог биланса стања који представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција консолидованог биланса стања у следећој финансијској 
години. 
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4.           ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.1. Амортизација и стопе амортизације 

 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње 
руководство процењује економски век на основу тренутних предвиђања. 
 

4.2. Резервисања за судске спорове 
 

Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Група  процењује вероватноћу 
да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа 
који је потребан да се измири обавеза.  
 
Иако Група поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза 
неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена. 
 

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана 
 

Група врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Група се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. 
Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате. 
Међутим, значајан  део потраживања Групе се односи на потраживања од  зависних правних лица 
код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност потраживања 
наплатива. 

 
4.4. Фер вредност 
 

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Руководство Групе примењује професионални суд 
приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пoслoвна пoлитика Групе јe да oбeлoдани инфoрмацијe o правичнoј врeднoсти финансијске активe 
и пасивe за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe правична врeднoст значајнo 
разликујe oд књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји дoвoљнo тржишнoг 
искуства, каo ни стабилнoсти и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe пoтраживања и oсталe 
финансијскe активe и пасивe, пoштo званичнe тржишнe инфoрмацијe нису у свакoм трeнутку 
распoлoживe. Стoга, правичну врeднoст нијe мoгућe пoузданo утврдити у oдсуству активнoг 
тржишта.  
 
Руководство Групе врши прoцeну ризика и, у случајeвима када сe oцeни да врeднoст пo кoјoј сe 
имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe бити рeализoвана, врши исправку врeднoсти. Пo 
мишљeњу руководства Групе, изнoси у oвим консолидованим финансијским извeштајима 
oдражавају врeднoст кoја јe, у датим oкoлнoстима, најверодостојнија и најкoриснија за пoтрeбe 
извeштавања. 
 
 

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
         31. децембра 
 2015.  2014.
   
Приходи од продаје  робе на домаћем тржишту   
 - остала повезана правна лица (напомена 38.) 1.574.138  33.512
 - остала правна лица  157.423  369.075
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 192.618  245.676
 1.924.179  648.263
Приходи од продаје производа и услуга:   
- матична правна лица (напомена 38.) 54.234  65
 - остала повезана правна лица (напомена 38.) 1.907.044  1.738.739
 - остала правна лица 1.783.554  2.332.613
Приходи од продаје производа и услуга 
   на иностраном тржишту 8.442.581  6.949.312
 12.187.413  11.020.729
   
 14.111.592  11.668.992
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6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА 
 

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената 
 

За потребе руковођења, Група је организована у више пословних сегмената. Ови сегменти су 
основа на којој Група извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи и 
услуге сваког од ових сегмената су као што следи 
 
Готови производи - сирово сојино уље - производња и продаја сировог сојиног уља. 
 
Готови производи – производња и продаја концентрата 
 
Готови производи - сачма – производња и продаја тостоване сачме, ринфуз, тостована сачма 
44/40 кг и тостована сачма 44/10 кг. 
 
Готови производи - остало –  производња и продаја осталих готових производа: сопро-пеаб, 
сопро-птб, сојино брашно, сопротекс-текстурати, сојин лецитин, сопро миксови, програм соја-вите. 

 
Трговачка роба – малопродаја и велепродаја робе. 
 
Услуге – остало - пружање услугa складиштењa 

 
Приходи од продаје по пословним сегментима 

 
    У хиљадама динара 

 Екстерна продаја Интерна продаја  Укупно  
  2015.  2014. 2015. 2014.  2015.    2014. 

Производна места:         
Сирово уље 2.681.188 2.420.032  - - 2.681.188  2.420.032
Сачма 2.640.966 2.314.715  - - 2.640.966  2.314.715
Концентрати 2.949.970 1.935.430  100.872 15.884 3.050.842  1.951.314
ТСП 2.407.035 2.458.331  148.563 206.861 2.555.598  2.665.192
БИГ 1.039.937 1.552.522  4.157 4.644 1.044.094  1.557.166
Остало 311.873 303.021  - - 311.873  303.021
Трговачка роба 1.924.179 648.263  - - 1.924.179  648.263
Услуге 156.444 36.678  - - 156.444  36.678
    
Укупно за све сегменте  14.111.592 11.668.992 253.592 227.389 14.365.184  11.896.381
 
Елиминација интерне продаје (253.592) (227.389)
    
Консолидовани приходи од продаје 14.111.592  11.668.992
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6.  ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак) 
 

Резултат по пословним сегментима 
 

У хиљадама динара
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2015.  2014.
Производна места:   
Сирово уље (6.887)  17.980
Сачма 254.290  112.814
Концентрати 298.059  24.032
ТСП 351.889  28.741
БИГ 94.078  48.705
Остало 153.380  42.179
Трговачка роба (3.131)  3.158
Услуге 89.175  20.807
Укупно за све сегменте  1.230.853  298.416
    
Елиминације  (3.240)  (626)
   
Добит пре опорезивања  1.227.613  297.790

 
Резултат по пословним сегментима представља нето резултат сегмента израчунат на бази бруто 
марже умањене за све остале трошкове који су алоцирани пропорционално према количинском 
учешћу сегмената у продаји. 

 
Остале информације по сегментима 

 
  У хиљадама динара
 Набавка основних средстава  Трошкови 
 и нематеријалних улагања  Амортизације 
 2015. 2014.  2015.  2014.
Производна места:   
Сирово уље 325.952 106.554 97.327  88.985
Сачма 321.062 101.917 95.867  85.112
Концентрати 358.628 85.217 107.084  71.166
ТСП 292.623 108.240 87.375  90.393
БИГ 126.425 68.358 37.750  57.086
Остало 37.914 13.342 11.321  11.142
Услуге 19.055 1.658 6.066  1.382
   
 1.481.659 485.286 442.790  405.266

 
 

Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским 
подручјима 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014.
   
Бугарска 701.466  771.541
Румунија 241.681  226.364
Босна и Херцеговина 136.387  131.369
Пољска 303.848  272.546
Чешка 143.914  114.755
Словачка Република 84.521  59.928
Македонија 52.524  59.936
Француска 552.366  575.956
Хрватска 106.048  64.824
Италија 1.638.971  713.279
Немачка 397.284  151.902
Молдавија 15.267  18.274
Мађарска 183.120  71.039
Шпанија 357.593  291.691
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Словенија 265.136  154.214
Грчка 158.569  327.361
Израел 44.719  24.165
Португалија 20.003  34.172
Аустрија 5.415  1.507
Швајцарска 233.610  86.223
Русија 354.500  344.379
Норвешка 38.084  211.235
Холандија 1.896.335  1.872.077
Велика Британија 218.191  252.335
Белгија 75.674  56.152 
Исланд 74.377  -
Остали 335.596  307.764
   
Укупно 8.635.199  7.194.988

 
 
7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014.
   
Приходи од закупнина 35.674  42.347
Остали пословни приходи 6  7
   
 35.680  42.354

 
 
8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Трошкови сировина и материјала за израду 7.998.388   7.240.408  
Трошкови осталог материјала (режијског) 117.222   95.811  
    
 8.115.610  7.336.219 

 
Трошкови сировина и материјала за израду у износу од 8.115.610 хиљада динара (2014 година: 
7.336.219 хиљада динара) се највећим делом односе на утрошене сировине у производњи, 
највећим делом соја у износу 7.634.714 хиљада динара. 
 
 

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Трошкови електричне енергије 287.118  235.290 
Трошкови гаса 275.566  248.706 
Трошкови горива и мазива 29.992  17.928 
Утрошак биомасе 78.234  82.900 
    
 670.910  584.824 
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
   
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  389.306    388.577  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
на терет послодавца 

 67.436  
 

 66.474  

Трошкови накнада по уговору о делу  2.534    5.511  
Трошкови накнаде члановима управног  и надзорног одбора   3.001    2.764  
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 

 10.835  
 

 13.251  

Остали лични расходи и накнаде  47.699    57.670  
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 

 306  
 

 476  

    
 521.117  534.723 

 
 
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Трошкови амортизације (напомена 19 и 20) 442.790  405.266 
Трошкови резервисања 9.584  - 
    
 452.374  405.266 

 
 
12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
   
Трошкови услуга одржавања  96.850    104.009  
Лабораторијске услуге  161.871    144.250  
Трошкови осталих транспортних услуга  420.638    333.540  
Трошкови закупнина  27.805    42.672  
Комуналне услуге  35.032    24.595  
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови  12.396    9.531  
Трошкови сајмова и других приредби  11.641    3.617  
Трошкови рекламе и пропаганде  1.197    1.432  
Трошкови осталих услуга  13.008    30.381  
   
 780.438  694.027 
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13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
   
Трошкови корпоративних услуга  139.696    169.915  
Трошкови отклањање отпада  214    178  
Трошкови одржавања лиценци  9.152    7.514  
Tрошкови осталих непроизводних услуга  74.982    57.147  
Трошкови репрезентације  10.699    8.811  
Трошкови премија осигурања  10.470    16.347  
Трошкови платног промета  6.773    5.834  
Трошкови чланарина  8.131    6.071  
Трошкови доприноса  29.074    27.298  
Остали нематеријални трошкови  8.728    8.582  
   
 297.919  307.697 

 

Трошкови корпоративних услуга исказани у пословној 2015. години у износу од 139.696 хиљада 
динара (2014: 169.915 хиљада динара) у целости се односе на трошкове корпоративних услуга 
сходно уговору закљученим са Victoria Group а.д.,Београд. 

 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Финансијски приходи из односа са:    
   - матичним правним лицимe 125.179   134.928  
   - осталим повезаним правним лицима 460.597   508.702  
Приходи од камата 2.176   6.151  
Позитивне курсне разлике 161.899   216.663  
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 6.349   2.777  
    
 756.200  869.221 

 
 
15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Финансијски расходи из односа са :    
 - матичним и зависним правних лица 152   39.831  
Расходи камата 435.566   434.909  
Негативне курсне разлике 214.277   643.720  
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 3.577   15.652  
Остали финансијски расходи 191.128   10.810  
    
 844.700  1.144.922 

 
Oстали финансијски расходи у 2015. години  у износу од 191.128 хиљада динара (2014. године 
износе 10.810 хиљада динара) се највећим делом, у износу од 175.794 хиљадe динара, односе на 
накнаде банкама у складу са уговором о рефинансирању обавеза. 
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16. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
 31. децембра 
 2015.  2014.
   
Добици од продаје:   
 - учешћа и дугорочних хартија од вредности -   25.208 
 - материјала 4.958   2.797 
Вишкови 17.460  8.924  
Приходи од укидања дугорочних резервисања -  670
Приходи од усклађивања потраживања и краткорочних   
финансијских пласмана 361  359  
Приходи од усклађивања вредности залиха 13.818    11.111
Остали непоменути приходи 13.455  30.171
   
 50.052  79.240

 
 
17. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
 31. децембра 
 2015.  2014.
Губици по основу расходовања и продаје:   
 - нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 2.549  5.942
 - материјала 4.470  3.039
Мањкови робе и растур у транспорту 7.433  8.083
Расходи по основу обезвређења:   
 - потраживања и краткорочних финанфијских пласмана 8.633  153.089
 - хартија од вредности којима се тргује на тржишну вредност -  84.065
Остали непоменути расходи 46.271  51.593
   
 69.356  305.811

 
 
18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

а) Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
 31. децембра 
 2015.  2014. 
    
Порески расход периода 68.457  9.486 
Одложени порески приходи/(расход) периода 27.752  26.683 
 
    
 96.209  36.169 
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак из консолидованог биланса успеха и 
производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 
 У хиљадама динара
 Година која се завршава
 31. децембра 
 2015.  2014.
   
Нето добитак/(губитак) пре опорезивања 1.227.613  297.790
   
Порез на добитак обрачунат по законској стопи од 15%  184,142    44,668 
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу  5,155    8,308 
Порески ефекти прихода који се не признају у пореском билансу  (428)   (594)
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена  9,230    8,363 
Разлика пореска/рачуноводствена аморитизација  (11,960)   1,362 
Порески губитак из ранијих година  (58,189)   (33,205)
Искоришћен порески кредит   (31,741)   7,267 
   
Укупно 96.209  36.169
Ефективна пореска стопа 7,84%  12,15 %

 
 

в)  Одложене пореске обавезе 
 
 Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2015. године у износу од 462.504 хиљада 

динара се односе на привремену разлику по којој се некретнине, постројења, опрема и 
нематеријална улагања признају у консолидованом пореском билансу и износа по којима су ова 
средства исказана у финансијским извештајима 

 
 Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2015. години приказана су у следећој табели (у 

хиљадама динара): 
 

Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће: 
 

У хиљадама динара
 2015.  2014.
   
Стање 1. јануара 435.851  408.669
Укидање одложених пореских обавеза у корист 
ревалоризационих резерви по основу продаје опреме (1.099)  -.
Повећање одложених пореских обавеза у корист 
ревалоризационих резерви по основу процене основних 
средстава ‘-  (259)
Одложени порески расход / (приход) периода 27.752  27.441
   
Стање одложених пореских обавеза на крају године 462.504  435.851

 
г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит 

 
  У хиљадама динара

Година настанка   Година истека 

Износ 
пренетог 
пореског 
кредита

Искоришћени 
порески кредит   

Преостали 
пренети 
порески 
кредит

2006  2016 21.860 21.860  -
2007  2017 37.203 20.860  16.343
2008  2018 24.594 -  24.594
2009  2019 29.815 -  29.815
2010  2020 86.268 43.239  43.029
2011  2021 492.925 62.616  430.309
2012  2022 136.391 53.603  82.788
2013  2023 162.475 53  162.422

     
Укупно     789.300
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19. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

 Нематеријалн
улагањ  Укупно 

    
Набавна вредност    
Стање 1. јануара 2014. године  35.360  35.360 
Директне набавке 338  338 
Продаја и расход (13)  (13) 
Стање 31. децембра 2014. године  35.685  35.685 
Директне набавке 758  758 
Продаја и расход (555)  (555) 
Стање 31. децембра 2015. године 35.888  35.888 
    
Исправка вредности     
Стање 1. јануара 2014. године 21.693  21.693 
Амортизација   3.175  3.175 
Продаја и расход (13)  (13) 
Стање 31. децембра 2014. године 24.855  24.855 
Амортизација   3.238  3.238 
Продаја и расход (555)  (555) 
Стање 31. децембра 2015.године 27.538  27.538 
    
Садашња вредност на дан:     
- 31. децембра 2015. године 8.350  8.350 
- 31. децембра 2014. године 10.830  10.830 
- 01. januar 2014. године 13.667  13.667 
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20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

  У хиљадама 
динара 

Земљиште  
Грађевински 

објекти  
Постројења и 

опрема  

Oсновна 
средства у 
припреми  

Аванси за 
некретнине, 

постројења и 
опрему  Туђи објекти  

Инвестиционе 
некретнине  Укупно 

                
Набавна вредност                
Стање 1. јануара 2014. године  246.737  3.011.100  4.814.113  466.639  599.780  -  430.374  9.568.743 
Повећања у току године -  -  -  331.307  (47.247)  -  -  284.060 
Преноси -  123.991  360.957  (484.948)  -  -  -  - 
Отуђења и расходовања -  -  (6.952)  -  9.502  -  (66)  2.484 
Продаја -  -  (4.804)  -  -  -  -  (4.804) 
Стање 31. децембра 2014. године  246.737  3.135.091  5.163.314  312.998  562.035  -  430.308  9.850.483 
Повећања у току године -  -  -  1.914.254  -  -  -  1.914.254 
Директна набавка -  (394)  -  -  -  -  -  (394) 
Повећања датих аванса -  -  -  -  2.937.686  -  -  2.937.686 
Затварање датих аванса -  -  -  -  (3.467.316)  -  -  (3.467.316) 
Преноси -  74.106  1.301.994  (1.473.331)  -  94.133  3.098  - 
Продаја -  -  (6.779)  -  -  -  (27)  (6.806) 
Отуђења и расходовања -    (3.480)  -  -  -  -  (3.480) 
Стање 31. децембра 2015. године 246.737  3.208.803  6.455.049  753.921  32.405  94.133  433.379  11.224.427 
                
Исправка вредности                 
Стање 1. јануара 2014. године -  83.774  260.768  -  -  -  -  344.542 
Амортизација   -  87.574  314.221  -  -  -  -  401.795 
Продаја -  -  (2.527)  -  -  -  -  (2.527) 
Стање 31. децембра 2014. године -  171.348  572.462  -  -  -  -  743.810 
Амортизација   -  91.071  346.460  -  -  1.726  -  439.257 
Продаја -  -  (2.311)  -  -  -  -  (2.311) 
Расход -  -  (1.449)  -  -  -  -  (1.449) 
Стање 31. децембра 2015.године -  262.419  915.162  -  -  1.726  -  1.179.307 
                
Садашња вредност на дан:                 
- 01. januar 2014. године 246.737  2.927.326  4.553.345  466.639  599.780  -  430.374  9.224.201 
- 31. децембра 2014. године 246.737  263.743  4.590.852  312.998  562.035  -  430.308  9.106.673 
- 31. децембра 2015. године 246.737  2.946.385  5.539.886  753.921  32.405  92.407  433.379  10.045.120 
 
 
Као средство уредне отплате кредита обелодањених у напоменама 32 уз консолидоване финансијске извештаје , Група је успоставила хипотеке над земљиштем и 
грађевинским објектима садашње вредности на дан 31. децембра 2015. године у износу од 3.193.122 хиљадe динара (31. децембра 2014. године: 3.193.122 хиљаде динара). 
 
Највеће набавке у току 2015. године односе се на набавку тостера и два ФДС-a (опрема за производњу концентрата)
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21. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 У хиљадама динара
 Година која се завршава 
          31. децембра
 2015.  2014. 
    
Учешћа у капиталу повезаних правних лица    
Ветеринарски завод Суботица а.д. 783.617  783.617 
 783.617  783.617 
Учешће у капиталу остала правна лица    
Новосадски сајам а.д., Нови Сад 1.639  1.410 
Учешће у капиталу Атомска бања Трепча                    35.890  35.890 
Учешћа у капиталу осталих правних лица 1.831  1.831 
 39.360  39.131 
Укупно учешће у капиталу  822.977  822.748 
    
Дугорочни финансијски пласмани    
Дугорочни финансијски пласмани -  36.577 
Дугорочни зајам за решавање стамбених потреба 184  464
Укупно дугорочни финансијски пласмани 184  37.041 
    
Укупно: 823.161  859.789 

 
 
22. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 

 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
    
Материјал 438.049   3.934.548 
Резервни делови 159.218   79.116 
Алат и инвентар 32.705   21.911 
Укупно матријал и резервни делови 629.972  4.035.575 
    
Готови производи 476.767   553.014 
Полупроизводи 137.609   60.629 
Роба у промету на велико 173.965   57.321 
Укупно роба и готови производи 788.341  670.964 
    
Дати аванси    
- повезана правна лица (напомена 38.) 51.624   7.728 
- остала правна лица 165.254   98.731 
 216.878  106.459 
    
Укупно залихе и дати аванси  1.635.191  4.812.998 
 
 
Група је на дан 31. децембра 2015. године за потребе обезбеђења кредита у корист банака 
поверилаца успоставило заложно право над укупним залихама.. 
 
Залихе материјала у износу од 438.049 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. године (31. 
децембра 2014. године 3.934.548 хиљада динара) се највећим делом односе на залихе зрна соје. 
Смањење залиха зрна соје у 2015. години је последица измењеног начина набавке ове сировине. 
Уместо једнократне набавке у периоду септембар-децембар 2015. године, Друштво је, заједно са 
другим повезанима правним лицима у оквиру групе, потписник Уговора о робном финансирању 
чиме је обезбедило континуирану набавку сировине у периоду септембар 2015. - август 2016. 
године. Друштво је потписивањем овог уговора остварило приступ сировинама соје у износу од 
211.5 хиљада тона којe ће бити сукцесивно otkupljivane od strane Друштвa у периоду јануар – август 
2016. године. 
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23. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Потраживања од купаца:   
  - матична и зависна правна лица (напомена 38.) 3.352.556   2.674.049 
  - у земљи 494.206   435.991 
  - у иностранству 1.273.758   1.059.296 

 5.120.520   4.169.337 
Исправка вредности:   
   - у земљи и у иностранству  (напомена 39.) (380.227)  (380.406)

   
 4.740.293  3.788.930
 
Над потраживањима у укупном износу од 4.007.038 хиљада динара на дан 31. децембра 2015. 
године је успостављена залога у корист банака поверилаца 
 
 

24. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Потраживања за камату   
   - повезана правна лица (напомена 38.) 1.334.739   751.831 
Остала потраживања 3.527  24.258
   
 1.338.266  776.089
 
 

25. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
У хиљадама динара

31. децембар  31. децембар
2015.  2014. 

    
Краткорочне финансијске позајмице:    
   - матична и зависна правна лица (напомена 39.) 5.275.641   6.104.796 
    - oстали 56.594   27.818 
Краткорочни финансијски пласмани 44.758                443 
   
 5.376.993  6.133.057 

 
а)  Краткорочне финансијске позајмице 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
Повезана правна лица (напомена 38.)    
Victoria Group a.д.. Београд 1.318.770  1.184.153 
Victoria Logistic  д.о.о. Нови Сад 3.956.871  4.920.643  
    
 5.275.641  6.104.796 
    
Остала правна лица 107.494   78.718 
Остали краткорочни финансијски пласмани 44.758   443 
 152.252  79.161 
Обезвређење:    
   - краткорочних финансијских позајмица (50.900)  (50.900) 
    
 5.376.993  6.133.057 
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26. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
   
Текући рачуни:   
 - динарски 16.030   20.613
 - девизни 104.791   123.861
   
 120.821  144.474

 
 
27. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
    
Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату 
вредност 2.349  

 
1.296 

Унапред плаћени трошкови 41.477   23.117 
Остала временска разграниченја 12.858   10.684 
    
 56.684  35.097 

 
 

28. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
На основу одлука Скупштине Друштва донетих 30. јуна 2011. године и Решења Комисије за хартије 
од вредности број 4/0-24-2926/5-11 од 14. јула 2011. године извршено је издавање Х емисије акција 
по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал. Издато је 5.050.680 комада акција 
са правом гласа, без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу од 
463.661404 динара, односно укупне вредности 2.341.805.379,95 динара. Основни капитал Групе 
након повећања по основу претварања нераспоређене добити износи 6.906.479.571,15 динара и 
подељен је на 14.895.524 акције без номиналне вредности са рачуноводственом вредношћу од 
463.661.404 динара. Акције Х емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности 
09. августа 2011. године.  
 
Основни капита Групе износи 6.906.541 хиљада динара и подељен је на 14.895.524 акције без 
номиналне вредности. 
 
Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2015. и 31. децембар 2014. године  је 
била следећа: 

 
      У хиљадама динара

 31. децембар 2015. 31. децембар 2014. 

Опис 
% 

учешћа 
Број 

акција
Вредност 
капитала

% 
учешћа

Број 
акција  

Вредност
капитала

Victoria group д.о.о., Београд 50,94%  7.587.503  3.518.032.263 50,94%  7.587.503   3.518.032.263 
SENT 011 INTERNATIONAL d.o.o. 10,76%  1.602.487  743.011.366 10,76%  1.602.487   743.011.366 
Митровић Зоран 6,07%  904.675  419.462.877 6,07%  904.675   419.462.877 
Бабовић Милија 6,03%  897.835  416.291.433 6,03%  897.835   416.291.433 
Raiffeisen Banka AD - Kastodi RN 5,89%  876.626  406.457.638 5,89%  876.626   406.457.638 
Polunin Discovery Funds 0,57%  85.552  39.667.160 0,57%  85.552    39.667.160 

Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,41%  60.404  28.007.003 0,45%  66.364    30.770.000 

Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,28%  41.992  19.470.070  -  -    - 

Raiffeisen Banka AD Beograd - Kastodi RN 0,23%  34.245  15.878.085 0,23%  34.245    15.878.085 

Ostali 18,83%  2.804.205 1.300.263.105 19,07%  2.840.237    1.316.970.178 

Акцијски капитал  100,00% 14.895.524 6.906.541.000 100,00% 14.895.524   6.906.541.000 
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28. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 
 

У 2013. години Друштво је откупилa 822.441 комада сопствених акција од несагласних акционара, 
у 2014.години је откупљено 59.313 комада сопствених акција. У току 2015. године је откупљено 
197.171 комада сопствених акција. 
 
 

29. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Законске резерве Групе  исказане, на дан 31. децембра 2015. године, у износу од 352.381 хиљада 
динара представљају издвајања из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о привредним 
друштвима по којем је Друштво било у обавези да издвоји најмање 5% нето добитка за пословну 
годину на рачун законских резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала Групе. 
 
 

30. СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2015. године износе 248.267 хиљада динара. 
Издвајања у ове резерве Друштво врши у складу са статутом, приликом расподеле нето добитка 
за пословну годину. Статутарним резервама Друштво слободно располаже, а постојећим интерним 
актима њихова намена није посебно дефинисана. 

 
 
31. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014. 
    
Резервисања за отпремнине 13.956  11.488 
Резервисања за јубиларне награде 6.446  5.995 
    
 20.402  17.483 
 
 Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 
 
Дугорочна резервисања за бенефиције запослених се односе на резервисања за отпремнине 
запослених на основу обрачуна извршеног у складу са захтевима МРС 19 „Бенефиције запослених“. 
Наведени износ обухвата резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у складу са 
колективним уговором уз претпоставке да ће вредност зарада расти по стопи од 1.5% (2014: 4%), 
уз дисконтни фактор од 9 % годишње (2014. 12.95%). 

 
У хиљадама динара

31. децембар  31. децембар
2015.  2014. 

    
Стање 1.јануара 17.483   21.448 

 Резервисања у току године 2.919  - 
 Укидање резервисања у току године -  (3.965) 
    
Стање 31. децембра 20.402           17.483 

 
 
32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015. 
 31. децембар

2014. 
Дугорочни кредити:     
 - у земљи 8.806.168   7.862.883 
 - у иностранству 1.162.857   1.298.114 
 9.969.025   9.160.997 
Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 33.):   
- у земљи (8.806.168)   (7.862.883)
- у иностранству (1.162.857)   (1.298.114)
 (9.969.025)   (9.160.997)
    
 -  - 
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32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) 

   У хиљадама динара

 
Износ у

ЕУР у 2014.
Износ у

ЕУР у 2015.
 31. децембар 
2015. 

 

2014.
Дугорочни кредити у земљи  
   
Societe Generale Banka Srbija 
а.д., Београд  4.250.000 7.096.890 863.167 514.073

Eurobank EFG а.д., Београд  246.153 244.313 29.715 29.774
UniCredit Bank Srbija а.д., 
Београд  60.000.000 58.732.880 7.143.451 7.257.498
Credit Agricol Srbija  - 4.894.407 595.288 -
Еуробанка ЕФГ   - - 59.690 61.538

Дугорочни кредити у  
   Иностранству   
Европска банка за обнову и 
развој  1.785.714 1.748.002 212.603 215.997
ИФЦ  5.600.000 5.481.736 666.722 677.366
Ерсте банка  3.346.200 3.275.532 398.389 404.751
    
   
Укупно  75.228.067 81.473.760 9.969.025 9.160.997
   
Текуће доспеће  (75.228.067) (81.473.760) (9.969.025) (9.160.997)
   
Укупно 31.12.  - - - -

 
 

Горе наведени кредити представљају део укупних кредитних обавеза Викторија Грације у износу од 
ЕУР 284.131.246 које су рефинансиране уговором који је ступио на снагу у 2015. години. 
Рефинансирање је урађено на рок од пет година, а доспеће кредита Групе је приказано у следећој 
табели: 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

2015.  2014.
  

 - до краја 2016. године 896.747  9.160.997
 - до краја 2017. године 896.747  -
 - до 30. септембра 2018. године 8.175.531  -

  
9.969.025  9.160.997
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33. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015. 
 31. децембар

2014. 
    
Доспеле обавезе по основу дугорочних кредита 
(напомена 32) 9.969.025  

 
9.160.998 

Краткорочни кредити у земљи -   1.572.458 
Краткорочни кредити у иностранство -   604.791 
Остале краткорочне финансијске обавезе -   123.023 
    
 9.969.025  11.461.270 

 
На бази прелиминарних консолидованих финансијских извештаја Викторија Групације за 2015. 
годину руководство је утврдило да Викторија Групација није испунила одређене показатеље 
пословања који су дефинисани уговором о рефинансирању. Банке кредитори су одобриле 
одлагање тестирања показатеља пословања, међутим, с обзиром да одобрење одлагања 
тестирања не покрива период од минимално 12 месеци након датума консолидованог биланса 
стања, обавезе према банкама су класификоване као доспеле (Напомена 41.).  
 

 
34. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

  У хиљадама динара
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.
Примљени аванси, депозити и кауције:    
- остала правна лица 356.281  60.609 
 356.281  60.609 
Обавезе према добављачима:    
  - матично правно лице (напомена 38.) 2.066  6.078 
 -  остала повезана правна лица (напомена 38.) 495.199  2.182.219  
 - остала правна лица у земљи 632.656   470.506  
 -остала правна лица у иностранству 179.069   19.067  
 1.308.990  2.677.870 
    
Остале обавезе из пословања (напомена 38.) -  55.912 
    
 1.665.271  2.794.391 

 
 
35. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014.

Камате и трошкови финансирања:     
 - повезана правна лица 153  - 
 - остала правна лица у земљи 39.932  35.435 
Обавезе за дивиденде 3.017  3.017 
Обавезе према физичким лицима 6.590  -  

    
 49.692  38.452 

 
 
36. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 У хиљадама динара
 31. децембар   31. децембар
 2015.  2014. 
   
Обавезе по основу пореза на додату вредност 4.822   6.089 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 62.915   9.540 
Обрачунати приходи будућег периода 46.084   27.246 
Остала пасивна временска разграничења 437   5.053 
   
 114.258  47.928
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37. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 
 

 У хиљадама динара
 31. децембар   31. децембар 
 2015.  2014. 
   
Средства других лица 3.532.379   1.746.079 
Дати авали и гаранције:   
   - повезана правна лица и остала правна лица 24.390.472   19.152.695 
   
 27.922.851  20.898.774

 
Дана 23. децембра 2015. године ступио је на снагу Уговор о дугорочним кредитима којим се 
рефинансирају билатерални кредити чланица Викторија Групације. Сваки од зајмопримаца, као и 
друге чланице Викторија Групације, гарантују као солидарни јемци за све обавезе Викторија 
Групације према банкама повериоцима. Група је на дан 31. децембра 2015. године у оквиру 
ванбилансне евиденције исказало укупан износ гаранција на име кредитних обавеза других 
чланица Викторија Групације у износу од 24.390.472 хиљаде динара. Дате гаранције за обавезе 
других лица односе се на дата јемства банкама за обавезе повезаних правних лица (24.350.436 
хиљаде динара) (напомена 32.), и осталих правних лица (40.036 хиљада динара). 

 
 
38. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

а) Приходи и расходи остварени из трансакција са повезаним правним лицима 
приказани су у наредном прегледу: 

 
У хиљадама динара

 2015.   2014. 
Приходи   
Приходи од продаје (напомене 5.)   
Victoriaoil а.д., Шид 956.479  471.987
Victoria Group а.д., Београд 54.207  65
Фертил д.о.о., Бачка Паланка 104.014  1.631
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 1.811.916  799.306
СП Лабораторија а.д., Бечеј 12.845   12.134
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 475.732  250.114
Лука Бачка Паланка д.о.о.., Бачка Паланка 9  8
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 84  50
Victoria Food д.о.о. Нови сад 120.130  237.021
 3.535.416  1.772.316
Остали пословни приходи   
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 30.777  37.110
Лука Бачка Паланка д.о.о.., Бачка Паланка 120  120
Victoria Group а.д., Београд -  185
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  440
Victoriaoil а.д., Шид 4  -
Victoria Food д.о.о. Нови Сад -  30
 30.901  37.885
Финансијски приходи (напомена 14.)   
Victoria Group а.д., Београд 125.179  134.928
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 460.597  500.738
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  7.964
 585.776  643.630
Остали приходи   
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 40  -
Victoriaoil а.д., Шид 873  (135)
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 66  (1.733)
Victoria Food д.о.о. Нови Сад  135    214 
Fertil д.о.о. Бачка Паланка  3.847    2.395 
 4.961  741
 
Укупно приходи 4.157.054  2.454.572
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У хиљадама динара

 2015.   2014. 
Расходи   
Набавна вредности продате робе   
Victoriaoil а.д., Шид 216.756  231.388
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 1.282.043  380.665
 1.498.799  612.053

Трошкови материјала и енергије   
Victoriaoil а.д., Шид 449.974  4.792
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 5.969.507  6.913.892
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 15.245  13.475
Victoria Group а.д., Београд 1.144.800  -
 7.579.526  6.932.159

Остали пословни расходи   
СП Лабораторија а.д., Нови Сад 161.845  144.224
Victoria Group а.д., Београд 162.706  183.419
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 13.075  18.798
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 4.506  4.864
Лука Бачка Паланка д.o.o.., Бачка Паланка 372  1.812
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 4.349  4.225
Victoria Food д.о.о. Нови Сад 84  -
Victoriaoil а.д., Шид 178  2.256
 347.115  359.598
Финансијски  расходи (напомена 15.)
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 153  -
Victoria Group а.д., Београд 14.133  38.592
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  1.239
 14.286  39.831
 
Остали расходи    
Victoria logistic д.о.о., Нови Сад 6.543  5.321
Victoriaoil а.д., Шид -  386
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин -  185
 6.543  5.892
   
Укупно расходи 9.446.269  7.949.533
   
Расходи, нето (5.289.215)  (5.494.961)
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б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним 
правним лицима приказана су у наредној табели: 

У хиљадама динара

 
31. децембар 

2015.  
 31. децембар 

2014 
Дати аванси 
„Victoria Starch“ д.о.о. Зрењанин 52 7.357
 
Потраживања 
Потраживања из пословања (напомена 23.)   
„Victoriaoil“ а.д.  Шид 5.733  222.955
„Victoria Logistic д.о.о. Нови Сад 3.003.670  991.747
 Лука д.о.о. Бачка Паланка -  13
„Fertil“ д.о.о. Бачка Паланка 24  3.144
„Victoria Food“ д.о.о. Нови Сад -  215.290
„Victoria Group“ а.д. Београд 326.990  1.229.584
 Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица 16.139  11.316

 3.352.556  2.674.049
Потраживања за камату (напомена 24.)   
„Victoria Group“ а.д. Београд 338.413  196.409
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица -  780
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 1.013.595  552.998
 1.352.008  750.187
   
Краткорочни финансијски пласмани (напомена 25.)   
„Victoria Group“ а.д. Београд 1.318.771  1.184.153
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 3.956.871  4.920.643
 5.275.642  6.104.796
   
Укупно потраживања 9.980.258  9.536.389
   
Обавезе   
Обавезе из пословања (напомена 34.)   
Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица 1.086  737
„СП Лабораторија“ а.д. Бечеј 226.440  178.895
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад 662  2.002.587
Лука д.о.о.Бачка Паланка 204  -
„Victoriaoil“ а.д. Шид 264.664  -
„Victoria Starch“ д.о.о.Зрењанин 2.143  
„Victoria Group“ а.д. Београд 2.066  6.078
 497.265  2.188.297
   
Остале обавезе из пословања   
„Victoria Logistic“ д.о.о. Нови Сад -  53.648
 -  53.648
Остале обавезе –камате   
„Victoriaoil“ а.д. Шид 153  -
 153  -
 
Укупно обавезе 497.418  2.241.945
Потраживања, нето 9.482.840  7.294.444

 

в) Потенцијалне обавезе 
 
Група у оквиру ванбилансне евиденције на дан 31. децембра 2015. године има исказане 
потенцијалне обавезе према повезаним правним лицима по основу датих јемстава банкама за 
обавезе повезаних правних лица у укупном износу од 24.390.472 хиљадe динара (напомена 37.) 
(31. децембра 2014. године – 19.152.695 хиљадa динара). 
 
г) Примања руководства 
 
Током 2015. године Група је исплатила зараде кључном руководству које укључује 11 чланoва у 
бруто износу од  35.458 хиљадe динара. (2014. године - 11 чланова 37.284 хиљаде динара). 

 
  



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
 
 

30 

39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе разматра 
ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Група бити у могућности да одржи 
принцип сталности пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем оптимизације 
дуга, односно обавеза и капитала. 
Лица која контролишу финансије на нивоу Групе врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. У склопу тог прегледа руководство Групе разматра цену капитала и ризике повезане са 
врстом капитала. 
 
Показатељи задужености Групе са стањем на крају године су следећи: 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014.
   
Задуженост*  9.969.025  11.461.270
Готовински еквиваленти и готовина  (120.821)  (144.474)
   
Нето задуженост 9.848.204  11.316.796
   
Капитал ** 11.865.980  10.882.510
   
Рацио/(однос) задужености према капиталу 0,83  1,04

 
а) Задуженост се односи на дугорочне кредите са текућим доспећима и краткорочне финансијске 

обавезе.  
 

б) Капитал укључује акцијски капитал умањен за откупљене сопствене акције, резерве, 
акумулирани добитак 

 
* Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе 

 ** Капитал обухвата износ укупног капитала 
 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све 
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама 3. уз консолидоване 
финансијске извештаје. 

 
Категорије финансијских инструмената 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014. 
Финансијска средства    
Учешћа у капиталу  39.360    39.131  
Дугорочни финансијски пласмани  184    37.041  
Потраживања од купаца  4.740.293    3.788.930  
Краткорочни финансијски пласмани  5.376.993    6.133.057  
Готовински еквиваленти и готовина  120.821    144.474  
Остала потраживања  1.340.615    785.983  
    
 11.618.266  10.928.616 
Финансијске обавезе    
Дугорочне финансијске обавезе -    -  
Краткорочне финансијске обавезе  9.969.025    11.461.270  
Обавезе према добављачима  1.308.990    2.733.782  
Остале обавезе  163.950    86.380  
    
 11.441.965  14.281.432 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Финансијски ризици 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
умањењем изложености Групе овим ризицима. Група не користи посебне финансијске инструменте 
да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви финансијски 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у 
Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Група је изложена финансијским ризицима и у том склопу изложено је тржишном 
ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. 
 
Девизни ризик 
 
Група је изложена девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, потраживања од 
купаца, дугорочних и краткорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у 
страној валути. Група не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, 
односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби 
у Републици Србији. 
 
Стабилност економског окружења у којем Група послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Књиговодственe вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31. 
децембар 2015. године у Групи биле су следеће:  
 

У хиљадама динара
 Остало УСД ЕУР  РСД Укупно
   
Учешће у капиталу -  -  -   39.360  39.360 
Дугорочни финансијски пласмани -  -  -   184  184 
Потраживања од купаца -  79.678  1.167.457    3.493.158   4.740.293
Краткорочни финансијски пласмани -  -  -   5.376.993  5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти  16.187  88.604   16.030  120.821
Остала потраживања -  -  -   1.340.615  1.340.615
Укупно -  95.865  1.256.061    10.266.340  11.618.266
   
Дугорочни кредити -  -  -   -  -
Краткорочне финансијске обавезе -  -  9.909.335   59.690  9.969.025
Обавезе из пословања -  117.208  61.862   1.129.920  1.308.990
Остале обавезе -  -  -  163.950  163.950
Укупно -  117.208  9.971.197   1.353.560  11.441.965
   
Нето девизна позивиција на дан - (21.343) (8.715.136)  8.912.780 176.301
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39.   ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
Књиговодственe вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 31. 
децембар 2014. године у  биле су следеће:  
 

У хиљадама динара
 Остало УСД ЕУР  РСД Укупно
   
Учешћа у капиталу - - -  39.131 39.131
Дугорочни финансијски пласмани - - -  37.041 37.041
Потраживања од купаца 5.499 168.620 858.702  2.756.109 3.788.930
Краткорочни финансијски пласмани - - -  6.133.057 6.133.057
Готовина и готовински еквиваленти 5.290 11.821 106.750  20.613 144.474
Остала потраживања - - 1.754  784.229 785.983
Укупно 10.789 180.441 967.206  9.770.180 10.928.616
   
Дугорочни кредити - - -  - -
Краткорочне финансијске обавезе - - 11.399.731  61.539 11.461.270
Обавезе из пословања - - 19.067  2.714.715 2.733.782
Остале обавезе - - -  86.380 86.380
Укупно - - 11.418.798  2.862.634 14.281.432
   
Нето девизна позивиција на дан 10.789 180.441 (10.451.592)  6.907.546 (3.352.816)

 
 
Група је осетљива на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД). Следећа 
табела представља детаље анализе осетљивости Групе на пораст и смањење од 10% курса динара 
у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању 
девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима 
страних валута. Анализа осетљивости укључује само неизмирена потраживања и обавезе исказане 
у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима 
страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег периода у 
случајевима када динар девалвира у односу на ЕУР. У случају да динар ослаби 10% у односу на 
ЕУР, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном случају, 
што је приказано у следећој табели: 
 

   У хиљадама динара
 На дан 31. децембра 2015. На дан 31. децембра 2014.
 Утицај на добитак +/(-) Утицај на добитак +/(-)
 По основу прерачуна: По основу прерачуна:
 Средстава  Обавеза Нето Средстава Обавеза  Нето

    
Курс ЕУР + 10%  125.606   (997.120)  (871.514) 96.721  (1.141.880)  (1.045.159) 
Курс УСД + 10%  9.587   (11.721)  (2.134) 18.044  -  18.044 
     
Курс ЕУР - 10%  (125.606)    997.120  871.514 (96.721) 1.141.880  1.045.159
Курс УСД - 10%  (9.587)   11.721  2.134 (18.044) -  (18.044)

 
 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих 
је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Група нема на 
располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа. 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и 
претходне године дата је на следећем прегледу: 
 

У хиљадама динара
31. децембар  31. децембар

 2015.  2014. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Учешћа у капиталу  39.360   39.131 
Дугорочни финансијски пласмани  184   37.041 
Потраживања од купаца  4.740.293   3.788.930 
Готовина и готовински еквиваленти  120.821   144.474 
Остала потраживања  1.340.615   785.983 
  6.241.273   4.795.559 
Фиксна каматна стопа    
Краткорочни финансијски пласмани  5.376.993   6.133.057 
Готовина и готовински еквиваленти  -   - 
  5.376.993   6.133.057 
    
 11.618.266  10.928.616 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима  1.308.990   2.733.782 
Остале обавезе  163.950   86.380 
  1.472.940   2.820.162 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочни кредити  -   - 
Краткорочне финансијске обавезе  9.969.025   11.461.270 
  9.969.025   11.461.270 
    
 11.441.965  14.281.432 

 
 

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. 
Према процени Групе, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у распону од 1% до 
2%, под претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијским извештајима за 
2015. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у консолидованом билансу успеха 
у распону 114.420 хиљада динара до 228.840 хиљада динара. У консолидованим финансијским 
извештајима за 2014. годину повећали би се или смањили финансијски расходи у консолидованом 
билансу успеха у распону 142.814 хиљада динара до 285.682 хиљаде динара. 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик 
 

Управљање потраживањима од купаца 
 

Група је изложена кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да 
своја дуговања према Групи измире у целости и на време, те би по овом основу настао губитак за 
Групу. Изложеност Групе кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан 
консолидованог биланса стања. Потраживања од купаца у значајном делу односе се на повезана 
правна лица. 

 
Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31. 
децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели. 
 

  У хиљадама динара
 Бруто изложеност Исправка вредности  Нето изложеност
 31. децембар 31. децембар  31. децембар 
 2015.  2014. 2015. 2014.  2015.  2014.
       
Недоспела   1.238.880   2.413.579  - -   1,238,880   2.413.579
Доспела исправљена  380.226   380.406  (380.226) (380.406)   -   -
Доспела неисправљена  3.501.413   1.375.352  - -   3,501,413   1.375.352
      
Укупно 5.120.520  4.169.336 (380.226) (380.406)  4.740.293  3.788.930

 
 

Недоспела потраживања од купаца 
 

На дан 31. децембра 2015. Група има недоспелих потраживања од купаца у износу од 1.238.880 
хиљаде динара (31. децембра 2014. године: 2.413.579 хиљада динара). Ова потраживања 
доспевају за наплату углавном у зависности од уговорених рокова за плаћање.  
 

 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Група има доспелих исправљених потраживања од купаца у износу од 380.226 хиљадa динара на 
дан 31. децембра 2015. године (31. децембра 2014. 380.406 хиљада динара). Група формира 
исправку вредности за потраживања за која је утврдило да је дошло до погоршања њихове 
кредитне способности и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена, односно да 
ће бити делимично наплаћена како би се ова потраживања свела на њихову надокнадиву вредност. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца  

 
Група није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела потраживања од 
купаца исказана на дан 31. децембра 2015. године у износу 3.501.413 хиљаде динара (31. децембра 
2014. године: 1.357.352 хиљада динара), с обзиром да руководство Група сматра да није утврђена 
промена у кредитној способности купаца, као и да се део ових потраживања односи на 
потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима обезбеђења плаћања. 
Сходно томе, руководство Групе сматра да ће садашња вредност ових потраживања бити 
наплаћена. 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

Кредитни ризик (наставак) 
 

Доспела, неисправљена потраживања од купаца (наставак) 
 

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој 
табели: 

 

 
Потраживања из пословања старија од 180 дана на дан 31.12.2015. године у укупном износу од 
1.800.335 хиљаде динара се односе на потраживања од повезаних правних лица. 
 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2015. године износе 1.308.990 хиљада динара 
(31. децембра 2014. године: 2.733.782 хиљада динара). Целокупан износ ових обавеза односи се 
на набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
Група измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и сходно томе, 
добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе.  

 
Ризик ликвидности 

 
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе. За ову сврху руководство 
Група је успоставило одговарајући систем управљања за краткорочно, средњерочно и дугорочно 
финансирање пословања Групе. Група управља ризиком ликвидности путем одржавања 
одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног 
тока, као и путем одржавања адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 

 
Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза 
са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на 
недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз 
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити 
према наведеној рочности доспећа. 
 
Доспeће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2015. године:  
 

У хиљадама динара
 

До 3 месеца
3 месеца 
- 1 године 

1 до 5 
година 

 Преко  5 
година Укупно 

Учешћа у капиталу 39.360  - 39.360
Дугорочни финансијски пласмани - - 184  - 184
Потраживања од купаца - 4.740.293 -  - 4.740.293
Краткорочни финансијски пласмани - 5.376.993 -  - 5.376.993
Готовина и готовински еквиваленти 120.821 - -  - 120.821
Остала потраживања 1.340.615 - -  - 1.340.615
Укупно 1.461.436 10.117.286 39.544  - 11.618.266
    
Дугорочни кредити  -  - -  - -
Краткорочне финансијске обавезе  -  9.969.025  -  - 9.969.025
Обавезе из пословања  1.308.990  -  -  -  1.308.990
Остале обавезе  163.950  -  -  -  163.950
Укупно  1.472.940  9.969.025 -  -  11.441.965
   
Нето позивиција на дан (11.504) 148.261 39.544  - 176.301
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар
 2015.  2014. 
    
Недоспела потраживања  1.238.880   2.413.579 
До 30 дана  349.160   372.180 
Од 31 до 90 дана  164.673   110.310 
Од 91 до 180 дана  1.178.395   428.334 
Од 181 до 360 дана  1.075.652   457.143 
Преко 360 дана  733.532   7.385 
    
Укупно 4.740.293     3.788.930 



СОЈАПРОТЕИН A.Д. Бечеј  
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2015. године 
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39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

Ризик ликвидности 
 
Досепће финансијских средстава и обавеза исказаних на дан 31. децембар 2014. године:  
 

У хиљадама динара
 

До 3 месеца
3 месеца 
- 1 године 

1 до 5 
година 

 Преко  5 
година Укупно 

   
Учешћа у капиталу  -  -  39.131   -  39.131 
Дугорочни финансијски пласмани  -  -  37.041   -  37.041 
Потраживања од купаца  3.788.930  -   -  3.788.930
Краткорочни финансијски пласмани  -  6.133.057  -   -  6.133.057 
Готовина и готовински еквиваленти  144.474  -  -   -  144.474
Остала потраживања  785.983  -  -   -  785.983
Укупно  930.457  9.921.987  76.172   -  10.928.616
   
Дугорочни кредити  -  -  -   -  -
Краткорочне финансијске обавезе  -  11.461.270  -   -  11.461.270
Обавезе из пословања  2.733.782  -  -   -  2.733.782
Остале обавезе  86.380  -   -  86.380
Укупно  2.820.162  11.461.270  -   -  14.281.432
   
Нето позивиција на дан  (1.889.705)  (1.539.283)  76.172   -  (3.352.816)

 
 

Фер вредност финансијских инструмената  
 

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. 
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са 
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности 
финансијских инструмената на дан биланса. Претпоставке коришћене за процену текуће фер 
вредности су и да књиговодствена вредност краткорочних потраживања од купаца и обавеза према 
добављачима апроксимира њиховој фер вредности због тога што доспевају за плаћање/наплату у 
релативно кратком периоду.  

 
 
40. СУДСКИ СПОРОВИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 
  

На дан 31. децембра 2015. против Групе се води 6 судских  спорова  чија процењена вредност 
износи 17.391 хиљада динара. Руководство привредног друштва je извршило резервисање по том 
основу у укупном износу од 6.590 хиљада динара. 
 
У спору са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима 
од Париског клуба поверилаца, чија је вредност ЕУР 13.206.878  Врховни Касациони Суд је својом 
пресудом бр. Прев 75/2013 одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде 
Привредног Апелационог Суда,бр. Пж 870/12,донете у корист Војвођанске банке А Д .Друштво је 
03.априла 2013.године у целости измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци А Д 
.Сојапротеин А Д је пред Уставним судом Републике Србије поднео уставну жалбу ради заштите 
својих права која су повређена у овом поступку.Уставни суд је усвојио жалбу Друштва и поништио 
одлуку о ревизији и спору по тужби Војвођанске банке.Предмет је тренутно пред Врховним 
Касационим Судом у поступку поновног одлучивања по ревизији. 

 
На дан 31.12.2015.године Група води 11 поступака у којима се јавља као тужилац чија процењена 
вредност износи 161.563 хиљада динара и 187.741 ЕУР. 
 
 

  



НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2015. године

СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј

41. ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Због измењених тржишних околности руководство је донело одлуку да промени модел пословања
Викторија Групације. Измене пословног модела се пре свега односе на сегмент пословања са НПК
комплексним минералним ђубривима.

Поред наведеног, руководство Групе је одлучило да се фокусира на повећање капацитета за
прераду уљарица (сојиног и сунцокретовог зрна) као одрживијег и профитабилнијег сегмента
пословања који је претежно извозно орјентисан. У том смислу је у току 2015. године додатно
инвестирано у повећање капацитета за прераду сојиног зрна са јасном стратегијом повећања
економије обима, унапређења ефикасности и последично повећања профитабилности. Уједно,
овим се Викторија Групација орјентише на пословни сегмент у комеје ангажовање обртног капитала
оптималније у смислу бржег времена обрта и сигурне наплате потраживања.

Услед измене модела пословања дошло је и до промене дугорочног пословног плана Викторија
Групације који представља основу за редефинисање показатеља пословања са банкама
кредиторима и усклађивање плана отплате кредитних обавеза са новим отплатним капацитетом
Виктораја Групе.

Руководство очекује да ће се горе наведене активности успешно реализовати у току 2016. године,

42. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични девизни курсеви за валуте које су се користиле за прерачун девизних позиција биланса
стања у динаре били су следећи:

31. децембар
2015.

У динарима
31. децембар

2014.

ЕУР
УСД
ГРБ

121.6261
111.246

164.9391

120.9583
99.4641

154.8365

У Бечеју,
26. априла 2016. године
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Opis poslovnih aktivnosti i organizaciona struktura Drustva

Sojaprotein a.d Веёеј osnovano је 1977. godine, а redovna proizvodnja роёшје 1983
godine.
Akcionarsko drustvo Sojaproteinje пајуеса fabrika za preradu soje и SгЬф, а ро raznovrsnosti
i kvalitetu proizvoda, kao i kapacitetu prerade od 250.000 tona zma soje godisnje, spada medu
пајзпаёајгцје ргегаёгеаёе soje и centralnoj i jugoistocnoj Evropi. Istovremeno, jedna је od
malobrojnih kompanija koja preraduje isk1jucivo genetski nemodifikovano sojino zmo (NON
GMO), strogo kontrolisanog porek1a i kvaliteta, sto daje dodatnu vrednost celokupnom
asortimanu koji kompanija dalje plasira па domace i inostrana trzista.

Sojaprotein se гпойе pohvaliti sirokim spektrom proizvoda od soje, od proteinskih do
uljarskih - sojini proteinski koncentrati, brasna, grizevi, teksturati, sojina sacma, sirovo sojino
ulje, lecitin. Medu bogatom proizvodnom paletom izdvaja se SojaVita - program gotoviћ
proizvoda za upotrebu и ljudskoj ishrani, dok ostali segmenti proizvodnog portfolia svoju
primenu nalaze и prehrambenoj industriji (industrija mesa, pekarska i konditorska industrija,
proizvodnja testenina), и ishIani zivotinja kod stocarske proizvodnje, kao i и farmaceutskoj
industriji.

Domaca pIoizvodnja semena i zma soje је glavna sirovi11ska osnova za preradu i svi
proizvodi su proizvedeni od genetski nemodifikova11og zma soje poreklom iz Srblje а
snabdeveni su IP sertifikatom (Identity preservation program) koji obezbeduje осuvапје
genetske cistoce od semenske soje do isporuke finalnog proizvoda. Lirnitiranje domaceg
trzista и pogledu obima, strиkture i mоguспоsti рlаsmапа и оdпоsu па plateZnu sроsоЬпоst
traznje kao i огiјепtасiја па рlаsmап protei11skih proizvoda sa primenom и prehrambenoj
iпdustгiјi usmerili su realizaciju fiпаlnih sojinih proizvoda па ј110trziste. Tendencija роvесапја
izvoza koja је zapoceta и гапiјеm periodu svake godine se intenzivira i daje bolje rezultate sa
or*ntacijom ka prosirenju uvodenjem 110VOgргоizvоdпоg programa koji se realizиje паkоп
aktiviranja поvоg proizvodnog pogo11a za pIoizvodnju sojinih kопсепtгаtа za zivоtiпјsku i
ljudsku upotrebu.

Sojaprotein posluje kao otvoreno аkсiопагskо drustvo Сјје se akcije kotiraju 11а
Prime Marketu Beogradske Berze od 2007 gоdiпе. U toku 1991 god. rukovodstvo Drustva је
dопеlо odluku о izdava11ju iпtеmih akcija zароslепimа i па taj 11асiпizvrsilo tгапsfоrmасiјu и
deonicko drustvo. U toku 2000 i 2001 godine Drustvo је privatizovalo preostali drustveni
kapital e111isijombesplatlliћ akcija upisanih od stralle zароslепih i drugih fizickih lica а и
skladu sa odredbama Zakona о svojiнskoj transformaciji iz 1997 godine. Od 2002. godine,
Sojaproteiн postaje clanica Victoria Group.
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Organizaciona struktura Sojaprotein AD Веёеј
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Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Drustva, sa podacima о finansijskom stanju
i podacima vaznim za procenu stanja imovine Drustva, kao i podaci о

kadrovskim pitanjima

Uprkos sporom rastu traZnje, nakon kontinuirane kako finansijske tako i ekonomske
krize, и periodu januar decembar 2015 god. ostvareni su dobri poslovni rezиltati, zadrzana је
dobra pozicija па ino trzistu koja је stvorena и prethodnim periodima. Istovremeno ромесапа
је proizvodnja i realizacija sojine заёше sto је doprinelo роуесапјџ prisustva ovog proizvoda
па dошасеш trziStu.

Regionalno роsшаtгаnо dошiniгао је izvoz gotovih proizvoda па trzista zешаlја
Clanica EU/EFTA. Na trziste zешаlја clanica EU/EFTA plasirano је preko 85% ukupnog
оЫша i vrednosti izvoza. Izvoz sojinih proizvoda zastupljen је и zешlјаша CEFTA, BSISA
Rusije, Belorusije i Ukrajine. Оуа trzista predstavljaju dugorocni izvozni potencijal
kompanije.

1. FINANSIJSКI POКAZATELJI
(realizacija и odnosu па isti izvestajni period prethodne godine)

1.1 Bilans Uspeha
za obracunski periodjanuar dесешЬаг 2015 godine

-и hiljadama dinara-
Износ

ПОЗИЦИЈА
Разлика разликау

Тенућа Претходна 2015-2014 %
година година

ПРИХОДИИЗ РЕДОВНОГПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИПРИХОДИ 14.046.364 11.594.356 2.452.008 21,15%

I'nРИХОДИ ОДПРОДАЈЕРОБЕ 1.924.179 648.263 1.275.916 196,82%
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту О О О 0,00%

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
О О О 0,00%

лицима на иностраном тржишту

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
1.574.138 33.512 1.540.626 4597,24%

лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним
О О О 0,00%лицима на иностраном тржишту

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 157.423 369Ш5 -211.652 -57,35%

6. Приходи од продаје робе на инострано тржишту 192.618 245.676 -53.058 -21,60%
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11.ПРИХОДИОДПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИУСЛУГА 12.086.505 10.903.739 1.182.766 10,85%

1. Приходи од продаје производа и услугамаmuчнuм и
54.234 65 54.169 83336,92%

зависним правнuмлuцuма на домаћемmржuшmу

2. Приходи од продајепроuзвода и услугамаmuчнuмu 253.592 227.389 26.203 11,52%
зависним правнuмлuцuма но иностраном mржuшmу

З. йрикоди од продаје производа u услуга осталим 1.907.044 1.738.739 168.305 9,68%
повезаним правним лицима на домаћемmйжuшmv

4. Приходи од продаје призвода u услуга осталим
О О О 0,00%

повезанuмлuuuма на иностраном mржuшmv
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 1.783.554 2.332.613 -549.059 -23,54%

тожишту
6. Приходи од продаје производа uуслуга на иностраном 8.088.081 6.604.933 1.483.148 22,46%

mржuшmу
111.ПРИХОДИОДЛРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА, О О О 0,00%.аонмио« ИСЛ.
IV. ДРУГИПОСЛОВНИПРИХОДИ 35.680 42.354 -6.674 -15,76%

РАСХОДИИ3РЕДОВНОГПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИРАСХОJlИ 12.733.771 10.827.353 1.906.418 17,61%

1.Набавна еоецносг поодаге собе 1.932.912 625.169 1.307.743 209,18%

иПрмходиод активирањаvчинакаи ообе 2.248 5.107 -2.859 -55,98%

111.Повећањевредности залиха недовршене производње и
2.318 О 2.318 0,00%

готових производа и недовршених услуга
IV.Смањење вредности аалиха недовршене производње и

61 381.083 -381.022 -99,98%
готових производа и недовршених услуга

V. Трошкови материјала 8.115.467 7.336.024 779.443 10,62%
VI. Трошкови горива и енергије 670.910 584.824 86.086 14,72%

VII.Тоошкови за оада,на кнэда запапа и остали лични оасходи 505.454 519.352 -13.898 -2,68%

VIII. Тоошкови паоизводнихvслvгэ 766.911 674.418 92.493 13,71 %

Јх.тоошкоеи амортиэ аци]е 442.790 405.266 37.524 9,26%

К ТDОШКОВИ 'nVГОDОЧНИХ оезеовиса ња 9.584 О 9.584 0,00%

ХI. Нематериiални трошкови 294.248 306.324 -12.076 -3,94%

В. ПОСЛОВНИДОБИТАК ''"'" ,~<!'..••_'" 1.312.593 767.003 545.590 71.,1.3%

ппословнн ГУБИТАК ~, '1 [".Ћ~"'71 О О О 0,00%

.а.еннвнсшскн ПРИХОJlИ 691.287 830.178 -138.891 -16,73%
1. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ ОД ПОВЕ3АНИХЛИЦА И ОСТAJlИ

587.376 646.268 -58.892 -9,11%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
1.Финансијскиприходи од маmuчнuх и завuснuх правних

126.779 137.566 -10.787 -7,84%
лица

2.Фuнансu;скu поиходи од осталих повезаних поавник лица 460.597 508.702 -48.105 -9,46%

з.Приходи од учешћа удобитку придружених правних лица
О О О 0,00%

uзаједничких подухвата

4.0сmалu финансијски приходи О О О 0,00%

11. ПРИХОДИОД КАМАТА(ОДТРЕЋИХЛИЦА) 2.176 6.151 -3.975 -64,62%

111. ПО3ИТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИ ПО3ИТИВНИЕФЕКТИ 101.735 177.759 -76.024 -42,77%
ВМ УТНЕКЛАУ3УЛЕ(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА)

Ђ.ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ 767.883 1.084.806 -316.923 -29,21%

1. ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИИ3ОДНОСАСАПОВЕ3АНИМ 192.077 50.767 141.310 278,35%
ПРАВНИМЛИЦИМА И ОСТAJlИФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ
1.Финанисјки расходu из односа са маmичним и зависним

949 39.957 -39.008 -97,62%
правнuмлицuма
2.Финонисјни оасходи из односа са осталим повезаним

О О О 0,00%
поавним пи има
3. Расходиод учешћа у еубитку прuдруженuх правнихлица О О О 0,00%
u заједничкuх подухвата

4. Осталифинансијски расходи 191.128 10.810 180.318 1668,07%

11. РАСХОДИКАМАТА(ПРЕМА ТРЕЋИМЛИЦИМА) 435.566 434.909 657 0,15%

III.НЕГАТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИ НЕГАТИВНИЕФЕКТИВдЛУТНЕ 140.240 599.130 -458.890 -76,59%
КЛАУ3УЛЕ(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА)

Е.ДОБИТАК И3ФИНАНСИI!АЊА " 1;)] о 0,00%

Ж. ГУБИТАКИ3ФИНАНСИРАЊА r.t :> -!' 76.596 254.628 -178Д32 -69,92%

3. ПРИХОДИОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈАСЕИСКАЗУЈЕПОФЕР ВРЕДНОСТИКРО3 360 359 1 0,28%
БИЛАНСУСПЕХА
И. РАСХОДИОД УСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈАСЕИСКА3УЈЕПОФЕР ВРЕДНОСТИКРОЗ 8.633 237.154 -228.521 -96,36%

1~I"n'" '.,.. ..1,......""''''11.

Ј. ОСТАЛИПРИХОД 39.277 55.411 -16.134 -29,12%

К.ОСТАЛИРАСХОПИ 49.670 44.553 5.117 11,49%

Л. ДОБИТ-АКИ3PEДO~HOГПОGЛОВАЊАПРЕОПОРЕ3ИВАЊА
1.21-7.331 286.438 930.893 324,99%

-
Љ. ГУБИТАКИ3РЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕ3ИВАЊА О О О 0,00%

!i ..~ ."
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М. НЕТОДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИ ИСПРАВКА О О О 0,00%
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Н. НЕТОГУБИТАК ПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИ ИСПРАВКА О О О 0,00%
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Њ.ДОБИТАК ПРЕОПОРЕ3ИВАЊА {L < ' '",",,:ј{ ;'f:j. i1i';. "1' 1,217.331 286.438 930.893 324,99%

О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕ3ИВАњА ",. _,,"~-f;·Щ~e'i.liЙ.1Ј 0 О О 0,00%

П. ПОРЕЗНА ДОБИТАК О О О 0,00%

1. Порески расход периода 64.444 7.267 57.177 786,80%

II.Одложени порески расход периода 27.297 27.441 -144 -0,52%

111, Одложени порески приходи периода О О О 0,00%

Р. ИСПЛАЋЕНАЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА О О О 0,00%
С. НЕТО:ДОБИТАК ,,_,:~ i'i] ~J тЈ ,ll!fi' ~t!!(,Ti/tJ f:ђl 1.125.590 251.730 873.,860 347,14%

Т. НЕТОГУБИТАК lП•.~ Ј:1 :~~" 'h(iJ.;ouliЉ orJ1 '" О О 0,00%

1. Нето добитак који припада мањинским vлагачима О О О 0,00%

11. Нето добитак који припада већинском власнику О О О 0,00%

111. Нето гvбитак који припада мањинскимулагачима О О О 0,00%

IV. Нето губитак који припада већинскомвласнику О О О 0,00%

V. 3АРАДАПОАКЦИЈИ О О О 0,00%
1. Основна зарада по акцији О О О 0,00%
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији О О О 0,00%
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1.2. Bilans Stanja па dan 31.12.2015god

И3НОС

ПО3ИЦИЈА Претх.год. Разлика
разлика

Текућд год.
31.12.2014

у%

1.41(7/11.4 •

А.УПИСАМИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
Б. СТАЛНА ИМОВИНА f!olМ'~,:01" 10.879.712 9.980.668 899.044 9,01%
!.,НЕМАТЕРИЈА"/IНАИМОВИНА ,. ~ -;- - :- ::ii 8.350 10.830 -'2.480 -22,90%
1.Улагања уразвој О 0,00%
2.l<онцесије,патенти,лиценце,робнеи услужнемарке,софтвер и 8.350 10.830 ·2.480 -22,90%
остало право
3.Гудвил О 0,00%
4.0стала нематеријално улагања О 0,00%
5. Нематеријална имовина у припреми О 0,00%
6. Аванси за нематеоиюлну имовину О 0,00%
11.НЕКРЕТНИНЕПОСТРОЈЕЊАИ ОПРЕМА 10.045.120 9.106.673 938.447 10,31%
1.3емљиште 246.737 246.737 О 0,00%
2. Граћевински објекти 2.946.385 2.963.743 -17.358 -0,59%
3. Пастројења и опрема 5.539.886 4.590.852 949.034 20,67%
4.Инвестиианенекретнине 433.379 430.308 3.071 0,71%
5. Осталенекретнине.постројења и опрема О 0,00%
6. Некретнине,постројења и опрема у припреми 753.921 312.998 440.923 140,87%
7. Улогањона mVhUM некоетнинама,постооiењима и опоеми 92.407 О 92.407 0,00%
8. Аванси за некретнине,постројењо и опрему 32.405 562.035 -529.630 -94,23%
111.БИОЛОШКАСРЕдСТВА~7! • ·7~J:., 1.969 2.264 -295 -13,03%
1. Шумеи вишегодишњизасади 1.969 2.264 -295 -13,03%
2. Основностадо О О О 0,00%
3. биолошка средствау припреми О О О 0,00%
4. Аванси за биолошко средства О О О 0,00%
!V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИПЛАСМАНИ,. .,0; .. 824.273 860,901 -36.628 -4,25%
1. Учешћау капиталу зависних правних лица 784.729 784.729 О 0,00%
2. Учешћа укапиталу придружених правних лица изаједничким О 0,00%
подухвотима
3. Учешћа укапиталу осталих правних лица другехартије од

39.360 39.131 229 0,59%
вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима О О О 0,00%

5.Дугорочни пласмани осталим повезаним лицима О О О 0,00%

6.Дугорочни пласмани у земљи О 36.577 -36.577 -100,00%

7.дугорочни пласмани у иностронству О О О 0,00%

8.Хартије од вредности које седрже до доспећа О О О 0,00%

9. Осталидугорочни финансијски пласмани 184 464 -280 -60,34%

V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА о о о 0,00%

1. Потраживања одматичног и зависних правних лица О О О 0,00%

2. Потраживања од осталих повезанихлица О О О 0,00%

3. Потраживања по основупродаје на робни кредит О О О 0,00%

4. Потраживања за продају па уговорима о финансијском
О О О 0,00%

лизингу

5.Патраживања по основујемство О О О 0,00%

6. Спорна и сумњивопотраживања О О О 0,00%

7. Осталадугорочно потраживања О О О 0,00%

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА О О О 0,00%
Г. ОБРТНА ИМОВИНА оо " ~:i.I'JД'f.ДiJoll 13.243.258 15.677.268 -2.4з4.010 -15,53%.
!.3АЛИХЕ 1.614.263 4.790.175 -3.175.912 -66,30%
1. Материјал,резервниделови, алат и ситан инвентар 629.972 4.035.575 -3.405.603 -84,39%

2. Недовошенапооизводња и недовршенеvслvге 137.609 60.629 76.980 126,97%
3. Готовипроизводи 455.839 530.562 -74.723 -14,08%
4. Роба 173.965 57.321 116.644 203,49%
5. Сталносоедства намењенапоодоји О О О 0,00%
6. Плаћени ава нси за залихе иуслуге 216.878 106.088 110.790 104,43%

·и hiljadama dinara-
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11. ПОТРАЖИВАЊА пОО.сновупроiJAЈЕ 4.756.717 3.841.426 915.2Я1 23,83%
1. Купци У земљи - матична и зависна правна лица 326.990 1.229.584 -902.594 -73,41%
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица 72.195 106.917 -34.722 -32,48%
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 3.025.566 1.444.465 1.581.101 109,46%
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица О О О 0,00%
5. Кvпци у земљи 140.602 82.061 58.541 71,34%
6. Кvпци у иностраству 1.191.364 978.399 212.965 21,77%
7. Остала потраживања по основу продаје О О О 0,00%
111.ПОТРАЖИ"ВАЊА И3 СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА О 8.598 -8.598 -100,00%
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 1.338.266 774.349 563.917 72,82%
V. ФИНАНСИЈСКА СЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР

О О О 0,00%
ВРЕДНОСТИ КРО3 БИЛАНС УСПЕХА

"VI. КРА ТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 5.376.993 6.133.057 -756.064 -12,33%

1. Краткорочни кредити и пласмани -матична и зависна правна
1.318.770 1.184.153 134.617 11,37%

лица
2. Краткорочни кредити и пласмани - астала повезана правна

3.956.871 4.920.643 -963.772 -19,59%
лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 56.594 27.818 28.776 103,44%

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству О О О 0,00%

5. Остали кроткорочни финансијски пласман и 44.758 443 44.315 10003,39%

V/I. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 100.338 94.721 5.617 5,93%
V/lI. ПОРЕ3 НА ДОДАЈУ ВРЕдНОСТ 2.346 1.282 1.064 83,00%
IХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РА3ГРАНИЧЕЊА 54.335 33.660 20.675 61,42%
Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНАИМОВИНА l' .. C''''li 24.122.970 25.657.936 -1.534.966 -5,98%
Ъ.ВАНБИЛАНСНААКТИВА 27.922.851 20.898.774 7.024.077 33,61%
ПАСИВА
А.КАПИТАЛ , - - .~;~= '~r' I ci

Г, 11.848.222 10.865.111 983.111 9,05%

1.ОСНОВНИ КАПИТАЛ 7.432.345 7.486.386 -54.041 -0,72%
1. Акцијски капитал 6.906.480 6.906.480 О 0,00%
2. Удели друштва са ограниченом адговарношћу О О О 0,00%
3. Улози О О О 0,00%
4. Државни капитал О О О 0,00%
5. Друштвени капитал О О О 0,00%
6. 3адружни удели О О О 0,00%
7. Емисиона премија 525.865 579.906 -54.041 -9,32%
8. Остали основни капитал О О О 0,00%
11. УПИСАНИ А НЕУПЛА ЋЕНИ КАПИТАЛ О О О 0,00%
1lI. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕАКЦИЈЕ 500.254 408.834 91.420 22,36%
IV. РЕ3ЕРВЕ 6.00.499 587.912 12.587 2,14%

V. РЕВАЛОРИ3АЦИОНЕ РЕ3ЕРВЕПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИ3АЦИЈЕ
2.353.235 2.356.881 -3.646 -0,15%

НЕМА ТЕРИЈАЛНЕИМОВИНЕ,НЕКРЕ1НИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИ30ВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕ3УЛТАТА О О О 0,.00%
(nоmражна салда рачуна групе 33 осим.330)

VII. НЕРЕАЛИ30ВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
ИДРУГИХКОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕ3УЛТАТА 2.172 2.400 с228 -9,50%
(дугова еалд« рачуна групе 33 осим 330)

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИДОБИТАК 1.964.569 845.166 1.119.403 132,45%
1. Нераспаређени добитак ранијих година 832.579 593.436 239.143 40,30%
2. Нераспоређени добитак текуће године 1.131.990 251.730 880.260 349,68%
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'Х. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ О О О 0,00%

Х.ГУБИТАК О О О 0,00%
1. Гvбитак оанијих година О О 0,00%

2. Губитак текуће године О О О 0,00%

Б. ДУг'QРОЧНА РЕ3ЕРВИСАЊА И ОБАВВЕ\~ h-r~ 20.402 17.483 2.919 16,70%

1.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 20.4{}2 17.483 2.919 16,70%
1. Резервисања за трошкове у гарантном року О О О 0,00%

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава О О О 0,00%

З. Резервисања за трошкове реструктуирања О О О 0,00%

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 20.402 17.48З 2.919 16,70%

5. Резервисања за трошкове судских спорова О О О 0,00%

6. Остала дугорочна резервисања О О О 0,00%

11.ДУГОРОЧНf, ОБАВЕ3Е О О О 0,00%
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал О О О 0,00%

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима О О О 0,00%

З. Обевезе према осталим повезаним правним лицима О О О 0,00%

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду О О О 0,00%
дужем од годину дана
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи О О О 0,00%

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству О О О 0,00%

7. Обавезе по основу финансијског пизинго О О О 0,00%

8. Остале дугорочне обавезе О О О 0,00%

1;1. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕОБАВВЕ 462.504 435.851 26.653 6,12%
r.~1 ,~<!1- - ...- 11.791.842 14.339.491 -2.547.649 -17,77%Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВВЕ . . , ,.., ..... 1:\1'" .~~ •• "~I

1. КРАТКQРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕ3Е 9.969.025 11.461.270 -1.492.245 -13,02%
1.Краткорочни кредити од матичних и зовисних провних лица О О О 0,00%

2. Краткорочни кредити одосталих повезаних правнихпица О О О 0,00%

З. Краткорочни кредити и зајмови у земљи О 1.572.458 -1.572.458 -100,00%

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностра нству О 604.791 -604.791 -100,00%

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава О О О 0,00%
обустављенаг пасловања намењених продаји

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 9.969.025 9.284.021 685.004 7,З8%

11.ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ и КАУЦИЈЕ 356.281 59.902 296.379 494,77%
111.ОБАВЕ3Е И3 ПОСЛОВАЊА 1.306.881 2.732.321 -1.425.440 -52,17%
1. Добовљачи -матична и зависна правна лица 2.066 6.078 -4.012 -66,01%

2. Дабављачи -матична и зависна правна лица у иностранству О О О 0,00%

З. Добављачи - остала повезана правна лица v земљи 495.199 2.182.219 -1.687Ш0 -77,З1%

4.Дабављачи - остала повезана правна лица у иностранству О О О 0,00%

5. Добављачи у земљи 6З2.656 470.506 162.150 З4,46%

6. Добављачи у иностоанствч 176.960 17.606 159.З54 905,11%

7. Остале обавезе из пословања О 55.912 -55.912 -100,00%

fV. ОСТАЛЕКРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ 49.692 З8.452 11.240 29,23%

V. ОБАВЕЗЕПО ОСНОВУПОРЕЗАНАДОДА ТУ ВРЕДНОСТ 4.822 6.089 -1.267 -20,81%

Vf. ОБАВЕЗЕ3А ОСТАЛЕПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ ИДРУГЕДАЖБИНЕ 59.95З 8.378 51.575 615,60%

V/f. ПАСИВНАВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИЧЕЊА 45.188 33.079 12.109 36,61%

Д. ГУБИТАК И3НАД ВИ.СИНЕКАПИТАЛА О О О 0,00%
Ъ. УКУПНА ПАСИВА 24.122.970 25.657.936 -1.$34.966 -5,98%
Е. ВАНБИЛАНСКА ПАСИВА 27.922.851 20.898.774 7.024.077 33,61%
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I SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ - IZVEST АЈ О POSLOV ANJU JANUAR-DECEMBAR 2015. god.

Ostvarenaproizvodnja

Коliёinе u tonama
Razlika

R.Br. Naziv gotovog proizvoda ostv.2015/ ostv.20 14

Ostv. 01.01- Ostv.01.01- Коliёinskа
% razlika

31.12.2015 31.12.2014 razlika
1 Sirovo sojino ulje 32.719 27.275 5.444 19,96%
2 Sojina ьаёгпа 53.271 41.388 11.883 28,71%
3 Sojin griz48% 791 О 791 0,00%
4 Koncentrati 25.041 16.782 8.259 49,21%
5 BiG 12.094 20.505 -8.411 -41,02%
6 TSP 20.447 18.532 1.915 10,33%
7 TSPSPC 1.329 1.006 323 32,11%
8 Мјх 283 123 160 130,08%
9 Soja vita 30 29 1 3,45%
10 Soji п leciti п 972 510 462 90,59%
11 Ostalo (ljuska+melasa+TSP SH) 5.892 5.273 619 11,74%

UKUPNO: 152.869 131.423 21.446 16,32%

U periodu januar decembar 2015 god. preradeno је 179.241 tona zma soje sto је vise
za 21,37% и odnosu па isti period 2014 god. kadaje preradeno 149.614 tona. Proizvedeno је
152.869 tona razniih proizvoda odnosno za 16,32%vise и odnosu па isti period 2014 god.

U periodu januar-decembar 2015 god.u odnosu па isti period 2014 god. ромесапаје
proizvodnja sojine заёгпеza 28,71% ,koncentrata za 49,21%, sirovog sojinog ulja za 19,96%,
teksturiranih sojinih proizvoda za 10,33% i teksturiranih sojinih koncentrata 32,11%
Smanjenje proizvodnje iskazano kod brasana и grizeva .
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SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ - IZVESTAJ О POSLOVANJU JANUAR-DECEMBAR 2015. god.

Realizacija proizvoda Sojaprotein-a ( kolicinski t)

Reallzacija и Rea/izac.ut Razlika Razlika % uсеSсаи % uce~coи
ostvareno jzraiena и ,ео'. гео'.t {-XIl2015 {-XII2014
2015-2014 % 2015 2014

Sirovo sojino uие 809 2.238 -1.429 -63,85% 0,68% 1,98%
Sojina ваёта 20.346 29.280 -8.934 -30,51% 17,02% 69,33% ChartTitle
50јјп gr;z 491 О 491" 0,00% 0,41% 0,00%
Koncentroti 2.829 844 1.985 235,19% 2,37% 2.00% 45.000 -Brasna i grizevi 1.881 1.940 -59 -3,04% 1,57% 4,59% 40.000 ~ ~
Teksturirani sojini praizvodi 1.925 1.841 84 4,56% 1,61% 4,36% 35.000 ~ ~
ТSPkoncentrati 1 43 -42 -97,67% 0,00% 0,10% 30.000 '- i--
Мјх 78 76 2 2,63% 0,07% 0.18%
50јо vita proizvodi 22 26 -4 -15,38% 0,02% 0,06% 25.000 ~ _
Lecitin 224 227 -3 -1,32% 0,19% 0,54% 20.000 - _

• Real.u ton.
Sojina Ijuska 176 69 107 155,07% 0,15% 0,16% 15.000 - _ I-X1I2015
MelasQ 1.150 600 550 91,67% 0,96% 1,42% 10.000 - - • Real.u ton.
Ostali proizvodi 132 246 -114 -46,34% 0,11% 0,58% 5.000 ~ - I-X112014

Reallz.aot.nrnЬv.no DOМ rri. tretц О'" ~o.o64 ~1A30 -7366 -19-% 25_111% 3316'!/; ...._
Гозсочапа засто tgov.roba 2.424 1.235 1.189 96,28% 2,03% 1,09% О ~
Sirovo so}ino u/је trgovacka гоЬа О 3.518 -3.518 0,00% 0,00% З,12% Ukupno

гто эоје 1.000 О 1.000 0,00% 0,84% 0,00% realiz.na

Ostalo О 49 -49 -100,00% 0,00% 0,00% ООМtгzistu

Eleollzadjq ~rgollQlkeгоЬг 3А2.Ј 4.802 -1378 -28,70'Ј! Џl6'" .ф,2"" тгеснп
licima, ., ,.,, ' >~+: ~:-.}, .-Ч', : I

Sirovo sojino uljе

So}ina sаёта
50јјп gr;z

Koncentrati
Brasno i grizevi

Teksturirani sojini proizv.

ТSP koncentrati
Мјх
50}0 vita proizvodi

Lec;tin
50јјпа Ijuska

Melasa

Sirovo 50}јпо uljе
50}јпа sаёта

Sojin griz
Koncentrati

Brasna igrizevi

Teksturirani sojini proizvodi

ТSPkoncentrati
Мјх

Sojo vita proizvodi

Lecitin

50јЈпа Ijuska
Melasa

Tostovana sаёmа trgovacka гоЬа
5irovo sojino ulje trgovacka гоЬа

гто soje

Ostalo

Prodojo tlgollQlke гоЬе (Ье. povJ/co)
Ukupno prodaja tretim lidтa

31.730 17.633 14.097 79,95% 26,54% 15,62% 100.000
1.538 1.538 0,00% 1,29% 0,00% 90.000

297 297 0.00% 0,25% 0,00% 80.000
21.175 15.198 5.977 39,33% 17,71% 13,46% 70.000
9.750 15.901 -6.151 -38,68% 8,16% 14,09% 60.000

16.171 16.027 144 0,90% 13,53% 14,20% 50.000
1.200 831 369 44АО% 1,00% 0,74% 40.000 • Real.u tоп.

180 53 127 239,62% 0,15% 0,05% 30.000 I-Xl12015

8 4 4 100,00% 0,01% 0,00% 20.000
• Real.u tоп.

714 819 -105 -12,82% 0,60% 0,73% 10.000 I-Xl12014
90 196 -106 -54,08% 0,08% 0,17% О

949 1.004 -55 -5,48% 0,79% 0,89% Ukupno

83.802 67_666 16.136 2385% '02>0% 5994·
гealiz.na

INO.tгiistu
2.264 2.987 -723 -24,20% 189% 265%

treCim
2.264 2;987 -723 -24,20% 1,89% .zpS%

licima
:.... 1, :

32.539 19.871 12.668 63,75% 27,22% 17,60% 122.000
21.884 29.280 -7.396 -25,26% 18,30% 25,94%

788 О 788 0,00% 0,66% 0,00% 120.000 • Real. u ton.
24.004 16.042 7.962 49,63% 20,08% 14,21% I-Xl12015
11.631 17.841 -6.210 -34,81% 9,73% 15,80%
18.096 17.868 228 1,28% 15,14% 15,83%

118.000
• Real.uton.

1.201 874 327 37,41% 1,00% 0,77% I-X112014
258 129 129 100,00% 0,22% 0,11% 116.000

30 30 О 0,00% 0,03% 0,03%
938 1.046 -108 -10,33% 0,78% 0,93% 114.000

266 265 1 0,38% 0,22% 0,23%
2.099 1.604 495 30,86% 1,76% 1,42% 112.000

132 246 -114 -46,34% 0,11% 0,22%
1 3.866 105.096 8.770 8 4 9524% 93111% 110.000

2.424 1.235 1.189 96,28% 2,03% 1,09",,(,
2.264 6.505 -4.241 -65,20% 1,89",,(, 5,76% 108.000
1.000 О 1.000 0,00% 0,00% 0,00% Ukupno

О 49 -49 -100,00% 0,00% prodaja

5.688 7.789 -2.101 -26,97% tгeCim
'јсјта..
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SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ - IZVESTAJ О POSLOV ANJU JANUAR-DECEMBAR 2015. god.

Realizacija proizvoda i usluga Sojaprotein-a (vrednosno 000 din.)

ReaJizQcija и Realizac. и Rozliko Rozliko % uёеsсои % uёеsсои
Nazivproizvoda 000 rsdJon.- OOOrsdJon.- ostvoгeno izraiena и гео/. гео/.

dec.2015 dec. 2014 2015-2014 % 2015 2014
,

5јroуо sojino иие 61.549 184.256 -122.707 -66,60% 0,60% 1,93%
50јјпо soi'mo 977.968 1.590.178 -612.210 -38,50% 9,56% 58)6%
50јјп griz 28.225 О 28.225 ~ 0,00% 0,28% 0,00%
Koncentroti 255.418 93.607 161.811 172,86% 2,50% 3,46%
8Г05ПОi grizevi 160.369 169.539 -9.170 -5,41% 1,57% 6,26%
Teksturiranisojini proizvodi 215.428 208.614 6.814 3,27% 2,11% 7,71%
Т5Рkoncentrati 146 4.726 -4.580 -96,91% 0,00% 0,17%
Мјх 18.026 17.616 410 2,33% 0,18% 0,65%
50ја vit!' proizvodi 11.113 13.460 -2.347 -17,44% 0,l1% 0,50%
Lecitin 37.096 35.081 2.015 5)4% 0,36% 1,30%
50јјпо Ijusko 2.964 1.308 1.656 ., 126,61% 0,03% 0,05%
Melaso 8.840 5.402 3.438 63,64% 0,09% 0,20%
Ostoli proizvodi 4.279 7.622 -3.343 -43,86% 0,04% 0,28%

Rlшliz.110t.Droizv.1I11 ВОМ trt treta licl 1.181.421 23310409 -549.988 -23.5'"'- 17..12'% 24.4.6%
Tostovonosoi'mo tgov.robo 115.249 64.316 50.933 79,19% 1,13% 0,67%
5јгоуоsojino и/је trgovoi'ko гоЬо О 298.670 -298.670 0,00% 0,00% 3,13%
Zmosoje 40.075 О 40.075 0,00% 0,39% 0,00%
Ostolo 2.099 6.089 -3.990 -65,53% 0,02% 0,00%

Rџ/izadia trg_ovд/:ke гоЬе па ООМ trI. 157.423 369.075 -211.652 -57,35% 1,54'" 3.!!~
Prihodi od real.usluga i ostali prih. 6.910 5.666 1.244 21,96% 0,07% 0,06%.. .. ... . " 1. 1 .'1 ':-.1' t:~o', :

5јгоуоsojino ulje 2.481.817 1.436.094 1.045.723 72,82% 24,27% 15,03% 9.000.000
50јјпо soi'ma 75.642 О 75.642 0,00% 0,74% 0,00% 8.000.000
50јјп griz 17.045 О 17.045 0,00% 0,17% 0,00% 7.000.000
Koncentrati 2.523.041 1.808.543 714.498 39,51% 24,67% 18,92%

1- • Real.vгed.
6.000.000

ВГй5паi grizevi 830.332 1.296.160 -465.828 -35,94% 8,12% 13,56% I-Х112015
5.000.000

Teksturiranisojini proizv. 1.750.514 1.763.761 -13.247 -0,75% 17,12% 18,46% • Real.vгed.4.000.000
Т5Рkoncentrati 236.576 159.983 76.593 47,88% 2,31% 1,67% I-Х!!2014

3.000.000Мјх 44.941 10.894 34.047 312,53% 0,44% 0,11%
2.000.00050ја vita proizvodi 4.061 1.707 2.354 137,90% 0,04% 0,02%
1.000.000Lecitin 111.384 113.502 -2.118 -1,87% 1,09% 1,19%

50јјпа Ijuska 1.449 О ~ -3.439 -1.990 -57,87% 0,01% 0,04%
Me/asa 11.279 10.850 429 3,95% 0,11% 0,11% Ukupno

гealiz.na
RеаIiZОЙl1t.DlОizv.nо' fNO ttI. treta /iш S.oS8.Q81 6.604.933 1А83.148 22,46% 79,09.% 69.1~% INO.tгZistu

Sirovosoiino ulje trQov.roba 192.618 245.676 -53.058 -21,60% 1,88% 2,57% (гесјт
ReaHzadjQ trgl1l1tllke грЬе 192.618 245.676 -53.058 -21.60% 1,1!8% 2,57% licima..... ., , . :• .1: •• .,' • • :",11;,1' I 1.I~it t.ж :t' " t :tr~

3.000.000

2.500.000

1.500.000

• ReL.vгed.
I-X112015

• Real.vred.
I-X112014

2.000.000

1.000.000

500.000

Ukupno
гealiz.na

DОМtгbltu
tгeCim
licima

5јгоуоsojino иие 2.543.366 1.620.350 923.016 56,96% 24,87% 16,96% 10.400.000
50јјпа sai'ma 1.053.610 1.590.178 -536.568 -33,74% 10,30% 16,64%
50јјп griz 45.270 О 45.270 0,00% 0,44% 0,00%
Koncentrati 2.778.459 1.902.150 876.309 46,07% 27,17% 19,90% 10.200.000
Brasnai grizevi 990.701 1.465.699 -474.998 -32,41% 9,69% 15,34%
Teksturiranisojini proizvodi 1.965.942 1.972.375 -6.433 -0,33% 19,22% 20,64%
Т5Рkoncentrati 236.722 164.709 72.013 43,72% 2,31% 1,72% 10.000.000
Мјх 62.967 28.510 34.457 120,86% 0,62% 0,30% • Real.vгedn.
Sojaујја proizvodi 15.174 15.167 7 0,05% 0,15% 0,16% I-X112015
[есјип 148.480 148.583 -103 -0,07% 1,45% 1,55% 9.800.000

• Real.vгed.
50јјпа Uuska 4.413 4.747 -334 -7,04% 0,04% 0,05% I-X112014
Melasa 20.119 16.252 3.867 23,79% 0,20% 0,17%

9.600.000
Ostali proizvodi 4.279 7.622 -3.343 -43,86% 0,04% 0,08%

Prodaja got_pro{zv.ukиpno (Ье: pov./ka) 9.869.502 8.936342 933.160 Щ44% 96,5t% 93,51'%
Tostovanasai'ma trgova&o гоЬа 115.249 64.з16 50.933 79,19% 1,13% 0,67% 9.400.000

5јгоуоsojino ulje tгgоvаёkагоЬа 192.618 544.346 -351.728 -64,61% 1,88% 5,70"10
Zmosoje 40Ш5 О 40.075 0,00% 0,00"10 0,00% 9.200.000
Ostalo 2.099 6.089 -3.990 -65,53% 0,02% 0,06% Ukupno

ProdlJja ~rgolltllkeгоЬе (bнz pov.lkal 350.041 614.751 -264.710 -43,06% 3,42Э6 6,4:3% pгodaja
Prihodi od rea/.us/ugaiostali prihodi 6.910 5.666 1.244 21,96% 0,07% 0,06% tгecim

licima
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I SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ - IZVESTAJ О POSLOV ANJU JANUAR-DECEMBAR 2015. god.

POSLOV ANJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

ОЫm, struktura i vrednost prodaje gotovih proizvoda povezaniт pravniт licima и periodu januar
decembar 2015 god. и odnosu па januar - decembar 2014 god.

Realizacija Realizacija % Realizacija
Realizacija

%
NAZIV GRUPEPROIZVODA (t) Јаn.-Оес. (t) Јаn.- poveianja/ (000 rsd ) Јаn.

(000 rsd)
povecanja/

Јаn.-Оес.
2015 ОеС.2014 smanjenja оес. 2015 smanjenja

2014

Prodaja - Intercompany
Sirovo sojino ulje
Sojina васгпа
Koncentrati
Bra5па i gri zevi
Teksturirani sojini proizvodi
Т5Р koncentrati
Leciti п
50јјпа Ijuska
Т5Р 5Н suv
Melasa
Uljni talog

Prihodi od usluga

40.061 31.553 26,96% 2.062.571 1.934.113 6,64%
1.652 10.055 -83,57% 137.822 799.682 -82,77%

30.737 13.050 135,53% 1.542.085 724.538 112,84%
1.233 314 292,68% 125.879 31.739 296,61%

904 1.605 -43,68% 49.747 84.216 -40,93%
1.844 2.600 -29,08% 146.153 204.348 -28,48%

15 25 -40,00% 2.431 4.055 -40,05%
О О 0,00% О О 0,00%

2.817 3.229 -12,76% 43.701 50.520 -13,50%
201 513 -60,82% 8.827 32.788 -73,08%
658 147 347,62% 5.926 1.320 348,94%-

О 15 -100,00% О 907 -100,00%

183_196 69.964 161,84%

Promet gotovih proizvoda i trgovacke гоће sa povezanim pravnim licima obavlja se ро
trzisnim uslovima kako ро pitanju сепа tako i ро pitanju uslova isporuke. Kada se posmatra
segment prodaje i prihoda od prodaje , u periodu januar decembar 2015 god., ostvaren је уесј
promet u odnosu па isti period 2014 godine.

U ukиpnoj prodaji gotovih proizvoda и periodu januar decembar 2015 god., promet
sa povezanim pravnim licima meren naturalnim pokazateljima ucestvuje sa 26,03, % (и istom
period prethodne godine 23,09%) а vrednosno ucesce и prihodima od prodaje proizvoda iznosi
17,29% (и istom period prethodne godine 17,80%).
Obim prometa trgovackom [оЬот sa povezanim licima и periodu januar-decembar 2015 god.
уеСјје nego и istom period prethodne godine. Ipak opredeljenje Drustva је da se prvenstveno
bavi prodajom sopstvenih gotovih proizvoda zbog cega udeo trgovacke robe и ukиpnom
prometu nije znacajan. Najveci оЫт prometa ostvaren је prodajom sojinog zma а zatim
prodajom mineralnog dubriva..

Realizacija Realizacija Realizacija
Realizacija

(t) (t) (000 rsd)
(000 rsd)

1- ХII
'-ХII 2015 1- Х" 2014 1- ХII2015

2014

Trgovacka roba
Zrno soje
Mineralno dubrivo
Sirovo sojino ulje

Tostovana sacma

Ostalo

39.546 411 1.574.138 33.512
29.267 О 1.229.418 О
9.843 О 323.792 О

О 258 23 20.738

434 О 20.879 О
2 153 26 12.774
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SOJAPROTEIN AD БЕСЕЈ - IZVEST АЈ О POSLOV ANJU ЈANUAR-DЕСЕМБAR 2015. god.

Staпjepotraiivanja od роуегатћ pravnih lica:
uhiljadama dinara

31. decembar
2015

31.decelllbar
2014

Роџапмапја
Роџайтуапја za kamatu
Кгаткогоёшfinansijski plasmani

3.424.751
1.334.739
5.275.641

2.780.965
751.831

6.104.796

Ukupno povezana Нса 10.035.131 9.637.592

Stanje obaveza prema povezanim pravnim licima:
30.decembar

2015
31.dесешЬаг

2014
Obaveze ргеша dоЬаvlјасiша
Ostale obaveze iz poslovanja

497.265 2.188.298
53.648

Ukupno povezana lica 497.265 2.241.946

Poslovanje sa роуеаашш ргауппп Нсппаobavlja se ро trzisnil11uslovima а nastale
promene u transakcijama u odnosu па transakcije navedene u poslednjem godisnjelll izvestaju
ogledaju se u роуесапјџ ропайгсапја ро osnovu ргошета robe i usluga, вшапјепјџ
ропайгсапја ро osnovu кгагкогоёгџћ finansijskih рјавшапа i вгпапјепјџ salda obaveza ргеша
ромезаппп ргамшп Нсппаu odnosu па stanje па dan 31.12.2014 god. Stanje ротгайгсапјаро
osnovu prometa proizvoda, robe i usluga povezano је sa stanjel11obaveza prema povezanim
licima buduci da se kupovina zша soje jednilll delol11 finansira pl"odajol11sojine sacme,
odnosno deo obaveza za isporuceno zrno soje zatvara se u kOlllpenzacijiza sojinu saclllu
(drugi deo obaveza za isporuceno zшо soje izmiruje se uplatolll sl"edstavaпа tekuci racun
dobavljaca povezanog pl"avnoglica) .

INVESТICIONA ULAGANJA U PERIODU JANUAR DECEMBAR 2015. GODINE

u cilju осиуапја visokog kvaliteta proizvoda, unapl"edenjai optimalizacije pojedinih
faza pl"oizvodnogprocesa kao i prosil"enja kapaciteta u Sojaproteinu se kontinuirano ulaze u
САРЕХ investicije. Ukupna vrednost ulaganja u periodjanuar-decembal" 2015 god. па osnovu
knjigovodstvenih podataka iznosi 15.899.845 еш. NajvaZnija investiciona ulaganja izvrsena
u periodu januar-decelllbar 2015 godine odnose se па ulaganja паl11епјепаza prosirellje
kapaciteta u heksanskoj ekstrakciji, odnosllo za kupovinu поуе oprellle, zatil11za ulaganja u
alkoholnoj еkStlЋkсiјikoja doprinose poboljsanju kvaliteta proizvoda. Takode su izvl"senai
ulaganja u oprelllU za poboljsanje enel"getskeefikasnosti preduzeca. Nabavljena opl"el11aје
aktivirana i stavljena u upotrebu u toku 2015 god. U buducelll periodu u planu је
intenziviranje aktivnosti па iZgI"adl1jifabl"ikefuпkсiОl1аlnihsojinih kOl1cel1trataza sta postoji
projekat izgradnje, dobijel1a је lokacijska dozvola i u toku је usvajal1je studije uticaja па
zivotl1uokolil1u.
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SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ - IZVEST АЈ О POSLOV ANЛЈ JANUAR-DECEMBAR 2015. god.

KV ALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2015 godine broj zaposlenih u Sojaprotein-u izпоsi 374 radnika sa slеdесош
kvаlifikасiопош struktшош:

Godine staza
Strucna sprema

NKV KV SSS VKV vss VSS Ukupno

0-10 4 56 26 О 9 17 112

10-20 5 31 18 1 6 16 77

20-30 15 18 41 О 6 10 90

30+ 14 15 44 12 6 4 95

Ukupno 38 120 129 13 27 47 374

ZASТIT А ZIVOTNE SREDINE

u реriоduјапuаr decembar 2015. godine Drustvo је realizovalo џоэјбајепе рјапџапе
аktivпоsti iz оЫаsti zastite zivоtпе sredine koje ппајџ za cilj обџуапје ЬеzЬеdпоsti i
zdravlja zароslепih па radu.Na оsпоvu Zаkопа о illtеgrisапош вргеёамапјџ I kопtrоli
zаgаdivапја, u јџпџ mesecu Мiпistаrstvо poljoprivrede i zastite zivоtпе sredine dопеlо је
Rеsепје о izdаvапјu iпtеgrisапе (IPPC) dozvole Sojaprotein-u koju је od 198 роdпоsiоса
dobllo svega 16 орегатега шеdu kојiша i Sојарrоtеiп. IPPC dozvola predstavlja iпtеgrisап
pristup kопtroli zаgаdivапја koji podrazumeva svоdепје па rniпiшum роtrоsпје sirоviпа i
епеrgiје, sprecavallje ili sшапјепје ernisija u vazduh, vodu i zemljiste, upravljanje оtраdош.
DоЫјапје iпtеgrisапе dozvole zasniva se па sрrоvоdепјu kопsultасiја uz ucesce јаvпоsti,
analizi аltеmаtivпih resenja, utvrdivапјu i рrеdlаgапјu шеrа kојiша se stеtпi uticaji шоgu
spreciti, sшапјiti ili otkloniti i рrеdlаgапјu uslova za рriшепu stапdаrdа пајЬоlје dostupne
tehnike (BAT-Best АvаilаЫе Techniques) koje је usvojila Evropska komisija.
DоЫјепош dоzvоlош Sojaprotein ujedno gаrапtuје da posluje u skladu sa пајvisim еvrорskiш
standardima i dошасоm zаkопskош rеgulаtivош iz оЫаsti zastite zivotne srеdiпе.
U 2015. Godini uпарrеdеп је шопitоriпg zemljista роstаvlјапјеш cetiri plitka i dva duboka
рiјеzошеtrа za рrасепје kvaliteta роdzеllшih voda. Rezultati isрitivапја su pokazali da пе
postoje indikatori koji Ы mogli negativno da uticu па zешlјistе i kvalitet podze11ll1ihvoda.
Redovna godisnja provera Sistеша ISO 14001 (standard upravljanja zаstitош zivotne sredine)
izvrsena је u mesecu novembru i rezultati provere pokazali su da је паvеdепi sistеш usag1asen
sa svim zаhtеviша standarda, da је organizacija efektivno iшрlешепtirаlа sistеш i da iша
usроstаvlјеп i оdrzаvап sistеш upravljanja zаstitош zivоtпе srеdiпе.

Aktivnosti sektora kvaliteta usшеrепе su па pracenje sistеша kvaliteta (ISO 22000,
НАССР, ISO 9001), bezbednosti i zdravlja па radu (OHSAS 18001). Obnovljeni su sertifikati:
Kosher sertifikat za stапdаrdni proizvodni рrоgrаш, GMP + sertifikat za sојiпu sасшu,
sprovedena је redovna godisnja provera ispunjellja zahteva GMP+ za proizvodnju hrane za
zivоtiпје, рrоsirеп је sertifikat па sva brasna i grizeve kao i sojinu шеlаsu. Od strane Halal
Food Соипсјl od Ешоре оЬпоvlјеп је Halal sertifikat za stапdаrdпi proizvodni рrоgrаш.
Usреsпо је оЬаvlјепа rеsеrtifikасiопа provera Sistеша zastite zdravlja i ЬеzЬеdпоsti
zaposlenih u skladu sa OHSAS 18001 :2008, prosirel1 је оЫш sertifikacije Duпаv soja standard
па sојiп griz, sojinu sacmu i sojil1o ulje, оы1vlјепп је valid IТ sertifikat, uspesl10 је zavrsen
process resertifikacije рrеша ISCC stal1dardu za sirovo dеguшirа110 sojil1o ulje. Proces audita
dobavljaca рriшаmе ambalaze se odvija ро utvrdel10j dil1amici а tоkош prvih sest шеsесi
2015 god. u Sojaproteil1-u је bllo vise audita od stral1e l10vih i postojecih kupaca sa razlicitih
trzista kao i priprema QC/QA dоkuшепtасiје za l10va trzista.
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AKТlVNOSТI DRUSTVА NA POLJU ISTRAZIV ANJA 1RAZVOJA

Drustvo se па polju istrazivanja i razvoja koristi dostignucima dostupnim па trzistu
kao i u dosadasnjem periodu. Teziste razvojne politike је usmereno па primenu sojinih
proteinskih koncentrata u ishrani ljudi i zivotinja. Омгп је оћџћуасеп razvoj portfolija
proizvoda, koji se bazira па sto efikasnijoj i isplativijoj ргџпеш i plasmanu nusproizvoda,
razvoju visoko kvalitetnih зтобшћ hraniva, kao i razvoju visoko kvalitetnih poizvoda
namenjinih za ljudsku ishranu. Cilj razvoja је proizvodnja Бјј standardi kvaliteta nisu lako
dostupni u portfoliju proizvoda konkurencije, а koja је izvesna zbog уеогпа kvalitetne
зпомпе.

INFORМACIJE О OTKUPU SOPSTVENIH АКСIЈА, ODNOSNO UDELA

Istorijski posmatrano, otkup sopstvenih akcija Sojaprotein A.D. Веёеј отроёео је u
2012 god. kada је па vanrednoj sednici Skupstine drustva, koja је odrzana dana 25.12.2012
godine, doneta Odluka о sticanju i raspolaganju јтоујпот velike vrednosti па osnovu koje је
nesaglasnim akcionarima ponuden otkup akcija. U toku 2013 i 2014 godine nastavljen је
proces sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara па organizovanom trzistu. Na dan
31.l2.20 14 god. Sojaprotein AD poseduje, ukljucujuci i ranije stecene sopstvene akcije,
ukupno 905.220 sopstvenih akcija, sto iznosi 6,08% od ukupnog Ьroја akcija sa ргауот glasa.

Na sednici Skupstine koja је odrzana dana 22.01.2015 god. doneta је Odluka о otkupu
sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara сјја realizacija је otpocela u mesecu aprilu 2015
god. Na dan 30.09.2015 god. Drustvo poseduje 1.102.391 sopstvenih akcija sto iznosi 7,40%
od ukupnog Ьгоја akcija sa ргауот glasa.

POSTOJANJE OGRANAКA

Drustvo nema posebne ogranke.

VRSTE FINANSIJSКIH INSTRUМENATA КОЛ SU ZNACAJNI ZA PROCENU
FINANSIJSKOG POLOZAJA DRUSTV А 1 CILJEVI 1 POLITlКA VEZANO ZA

UPRAVLJANJE FINANSIJSКIM RIZICIМA
(POLITlКA ZASTIТE)

Finansijski instrumenti obuhvataju finansijska sredstva i finansijske obaveze.
Osnovni finansijski iпstгшnепti Drustva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potrazivanja,
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Drustva, kao i dugorocni zajmovi,
obaveze prema dobavljacima i ostale obaveze сјја је osnovna патепа finansiranje tekuceg
poslovanja Drustva.

Finansijski l"izici иklјисији trzisni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik
likvidnosti. Drustvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako ьi izbeglo uticaj
finansijskih rizika па poslovanje iz razloga sto takvi instrumenti nisu u sirokoj upotreЬi niti
postoji organizovano trzise takvih instumenata u RерuЫiсi SI"Ьiji.Istovl"emeno postoji
izlozenost Drustva promenama сепа inputa, prvenstveno osnovne sirovine- zma soje а buduci
da је Drustvo pretezni izvoznik sojinih proizvoda па јпо trzistu podleze l"izicima deviznih
fluktuacija.
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Trzisni rizik

U svom poslovanju Drustvo је izlozeno Ппапыјвкпп rizicima od promena kurseva stranih
valuta i promena kamatnih втора. Izlozenost trzisnom riziku se sagledava preko analize
senzitivnosti. Nije Ыlо znacajnijih promena u izlozenosti Drustva trzisnom riziku, niti u
паёиш па koji Drustvo upravlja јlј meri taj rizik.

Devizni rizik

Drustvo је izlozeno deviznom riziku prvenstveno preko gotovine i gotovinskih ekvivalenata,
роџайгуапја od kupaca, dugогосniћ kredita i obaveza prema dobavljacima koji su
dеnошinоvаni u stranoj valuti. Drustvo ne koristi posebne finansijske шзтгшпеше kao zastitu
od rizika, obzirom da u Керџћћст Srblji takvi instruшеnti nisu џоћтбајегџ.
Drustvo је nајvе6iш dеlош osetljivo па рroшеnе deviznog kursa evra (EUR) i ашегiсkоg
dolara (USD).
Stopa osetljivosti od 10% se koristi рп intеrnош prikazivanju deviznog rizika i predstavlja
procenu rukovodstva гаzuшnо осеkivаniћ рroшеnа u kursеviша stгаnЉ valuta. Analiza
osetljivosti ukljucuje sашо nеnашiгеnа potrazivallja i obaveze iskazane u stranoj valuti i
uskladuje njihovo prevodenje lla kraju perioda za promellUod 10%u kuгsеviша stranih valuta.

Pozitivan broj iz tabele ukazuje па pove6anje rezultata teku6eg perioda u slucajevima kada
dillar devalvira u odnosu па valutu о kojoj se radi u situaciji kada је stanje sredstava уе6е od
stanja obaveza. U slucaju aprecijacije dinara za 10% u odnosu па datu stranu valutu, uticaj па
rezultat teku6eg perioda ЫоЫ suprotan оnош iskаzапош u ргеtћоdnот slucaju.
Na osnovu knjigovodstvene vrednost топеtаrnЉ sredstava iobaveza iskazanih u stranoj valuti
па dan 31 decembar 2015 god. odnosno 31.dесешЬаг2014 godine izracunat ј е devizni rizik:

(125.200)
(9.587)

996.909
11.721

871.709
2.134

U hiljadama dinara
Na dan 31.12.2014 Uticaj па dohitak +/(-) ро

osnovu ргегасипа
Sredstva Obaveze Neto

Na dan 31.12.2015 Uticaj па dohitak+/(-) ро osnovu
ргегасипа

Sredstva Obaveze Neto

EUR+10%
USD+10%

125.200
9.587

(996.909)
(11.721)

(871.709)
(2.134)

96.820
18.044

(1.141.734) (1.044.914)
]8.044

(96.820)
(18.044

1.141.734 1.044.914
(18.044)

EUR-IO%
USD-10%

Rizik promene kamatnilt stopa

Drustvo је izlozeno riziku od ргошеnе kашаtпiћ stopa па sredstva i obaveze kod kojiћ је
kашаtllа stopa varijabllna. Оуај lizik zavisi od finansijskog trzista te Drustvo пета па
raspolaganju instrumente kојiш Ы uыziloo njegov uticaj.

U hiljadama dinara
31. decembar 31.decembar

2015 2014
Finansijska sredstava
Nekamatonosna
Ucesca u kapitalu
Dugorocni finansijski plasmani
Potrazivanja od kupaca
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Ostala potrazivanja

39.360
184

4.756.717
100.338

1.340.612

39.131
37.041

3.841.426
94.721

784.229
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6.237.211 4.796.548

Fiksna kamatna stopa
Кгаткогоёшfinal1sijskiрlаsшапi 5.376.993 6.133.057
Gotovina i gotovil1skiekvivalenti

5.376.993 6.133.057
11.614.204 10.929.605

Finansijske obaveze
Nekamatonosne
Obaveze ргеmаdobavljacima 1.306.881 2.732.321
Ostale obaveze 159.655 85.998

1.466.536 2.616.319
Varijabllna kamatna stopa
Dugorocl1ikrediti 9.072.278
Кгайсогоёпеfinansijske obaveze 896.747 11.461.270

9.969.025 11.461.270
11.435.561 14.279.589

Za sredstva i obaveze sa varijabllnom kamatnom stopom analiza је sastavljena pod
pretpostavkom da је preostali iznos sredstava i obaveza Ыо nepromenjen u toku cele godine.
Prema proceni Privrednog drustva, роуесаџје ili smanjenje varijabllnih kamatnih stopa u
гаропџ od 1% do 2% pod pretpostavkom da su sve ostale varijaыe nepromenjene, u
finansijskim izvestajima za 2015. godinu pove6ali Ы se ili smanjili finansijski rashodi u
bllansu uspeha u rasponu 114.356 hiljada dinara do 228.712 hiljada dinara. U finansijskim
izvestajima za 2014 godinu pove6ali Ы se ili smanjili finansijski rashodi u bllansu uspeha u
rasponu 142.796 hiljada dinara do 282.592 hiljade dinara. Ovakva situacija se pripisuje
izlozenosti Drustva koja је zasnovana па varijabllnim kamatnim stopama koje se obracunavaju
па kredite.

Кreditni rizik

Upravljanjepotraiivanjima od kupaca

Drustvo је izlozeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duZnici пе6е blti u mogu6nosti
da dugova11ja prema Drustvu izrnire u potpu11osti i 11аvreme. Izloze11ost Drustva оуот riziku
ogranicena је па iznos potraziva11ja od kupaca па dan bllansa. Potrazivanja od kupaca u
znacaj110m delu odnose se па povezana pravna lica.

Struktura izlozenosti kreditnom riziku ukupnih potrazivanja od kupaca sa stanjem па dan 31.
Decembar teku6e i prethodne godine:

Bruto izlozenost
3] decembar

2015 2014

Ispravka vrednosti
31 decembar

2015 2014

u hiljadama dinara
Neto izlozenost

2015 2014

Nedospela
Dospela ispravljena
Dospela neispravljena

1.302.933
380.226

3.453.784
5.136.943

2.413.579
380.406
1.427.84

4.221.832

1.302.933 2.413.579
(380.226) (380.406)

(380.226) (380.406)
3.453.784
4.758.717

1.427.848
3.84].426
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Nedospelapotraiivanja

U ukupnim ротгацмапјџпа nedospela ропайгсапја od kupaca iskazana па dan 31.12.2015.
godine iznose 1.302.933 hiljada dinara (31.12.2014.godine: 2.413.579 hiljada dinara)
пајуесџп delom se odnose па ропаёгуапја od kupaca ро osnovu prodaje gotovih proizvoda.
Омаротгайгоапјаdospevaju па naplatu u zavisnosti od ugovorenih rokova рlаСапја.

Dospela, ispravljenapotraiivanja

Ргеоџзесе је u prethodnim periodima obezvredilo ротгайгсапја za dospela ропайгсапја od
kupaca и iznosu od 380.226 hiljada dinara (31.12.2014. godine: 380.406 hiljade dinara), za
koja је Drustvo utvrdilo da је doslo do promene и kreditnoj sposobnosti komitenata i da
ропапмапја u navedenim iznosima песе biti парјасепа, odnosno da се blti delirnicno
парјасепа zbog cega је ispravljena vrednost оуљ ротгаёгсапјаizvrsena da Ы se svela па
njihovu naknadivu vrednost.

Dospela, neispravljenapotraiivanja

Drustvo niје obezvredilo dospela potrazivanja od kиpaca iskazana па dan 31.12.2015. godine
u iznosu od 3.453.784 hiljada dinara (31.12.2014 godine: 1.427.848 hiljada dinara) obzirom
da niје utvrdena promena u kreditnoj sposobnosti kornitenata, kao i da se ta potrazivanja
uglavnom odnose па potrazivanja od povezanih pravnih Iica, te da rukovodstvo Drustva
smatra da се ukирпа sadasnja vrednost оуљ potrazivanja blti парlасепа, odnosno zatvorena u
rаzшепi za zmo soje.

Upravljanje obavezama prema dobavljaCima

Qbaveze prema dоЬаvlјасiша па dan 31.12.2015. godine iskazane su и iznosu od 1.306.881
hiljada dinara (31.12.2014. godine: 2.676.41О hiljada dinara). Celokиpan iznos obaveza odnosi
se па nabavke materijala, robe usluga. Saglasno politici uplavljanja finansijskim rizicima,
Privredno drustvo izшiruје dospele obaveze prema dоЬаvlјаCiша пајvесiш delom u
ugovorenim rokovima i shodno tome, dobavljaci пе zaracunavaju zateznu kamatu па dospele
obaveze.

Rizik likvidnosti

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrzavajuci odgovarajuce поусапе rezerve,
kontinuiranim pracenjem planiranog i ostvarenog novcanog toka, kao i odrzavanjem
adekvatnog odnosa dospeca finansijskih sredstava iobaveza.

РОRESЮ RIZICI

Poreski zakoni RерuЫikе Srblje se cesto razlicito tuшасе i predmet su cestih izmena.
Тuшасепје poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu па transakcije i aktivnosti
Drustva шоgu se razlikovati od tumacenja rukovodstva. Као rezultat iznetog, transakcije
mogu blti osporene od strane poreskih vlasti i Drustvu moze blti odreden dodatni iznos poreza,
kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze је pet godina. То prakticno znaci da
poreske vlasti imaju pravo da odrede рlасапје neizrnirenih obaveza и rokи od pet godina od
kadaje obaveza nastala.
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VAZNIJl POSLOVNI DОGАDАЛ NAKON ISTEКA IZVESTAJNOG PER10DA

Nakon isteka izvestajnog period nije hilo vaZnijih poslovnih dogadaja koje treba
obelodaniti. Cilj Ргесџзеса u 2016. godini је zaokruzenje investicionog ciklusa koji se odnosi
па ргойгепје kapaciteta, osvajanje novih izvoznih trzista i sveobuhvatno роћођвапје
poslovanja u svim segmentima.

освкге ЛNI RAZVOJ DRUSTV А U NAREDNOM PER10DU, PROMENE U
POSLOVNIM POLIТlКAMA DRUSTV А 1 GLA VNI R1ZICI 1 PRETNJE КОJIМА ЈЕ

POSLOV ЛNЈЕ DRUSTV А IZLOZENO

Rukovodstvo Grupe Јокџвџапо је 11ароуесапје kapaciteta za preradu uljarica kao
odrzivijeg i profitahilnijeg segme11ta poslovanja koji је ргетейпо izvozl1o опјеппвап. U tom
smislu u toku 2015. godil1e соёаџю је шуевшапо u роуесапје kapaciteta za preradu sojinog
zma sa jasnom strategijom povecanja ekonomije оЬirnа, unapredenja efikasnosti i posledic11o
роvесапја рrofitаЫlпоsti.

Drustvo, па polju razvoja, tezi da povecanjem prodaje tгаdiсiопаlпih sojinill
ргоtеiпskih k011centrata u zemljama EU poveca svoj market share па trzistu sofisticiranih,
proteinskih visokovred11ih proizvoda.

Nova i11vesticiona ulaga11ja koja imaju za сЩ prosirenje kapaciteta u hеksапskој
ekstrakciji i pobo~sanje kvaliteta proizvoda 11а osnovu ulaganja u alkoholnoj ekstrakciji,
doprinece kantitativnom povecanju оЫта рroizvоdпје а istovremel1O се omoguciti da se
zadrzi visok kvalitet proizvoda i da se odgovori zahtevima trzista u pogledu ispunjenja
ocekivanih kvalitativnih performal1si proizvoda.

IпtеllZiviгапа је ргоizvоdпја sојiпе sacme, koja је паmепјепа domacem i ino tгzistu,
cime је upotpunjen proizvodni portfolio i omoguceno maksimalno koriscenje ргоizvоdnЉ
kapaciteta.

Realizacijom investicije izgradnje fabrike tradicionalnih sojinih ргоtеiпskih
kопсепtгаtа Sојаргоtеiп је isрuпilа prvi razvojni cilj u роvесапјu ucesca proteinskih proizvoda
sa visokim stepenom finalizacije u preradi, stvorila uslove za postizanje vertikalno iпtеgrisапе
prerade sojinog zma i ucinila zпасајап korak ka poziciji zпасајпоg evropskog proizvodaca
proizvoda od soje za ljudsku ishranu i sofisticiranih proizvoda od soje za ishranu zivotinja.
Takode, Drustvo planira izgradnju pogona za proizvodnju fиnkcionalnih sojinih proteinskih
kопсепtгаtа - II faze igгаdпје Fabrike SPC.

Znacajan deo investicionog plana predstavlja i ulaganje u obnovljive izvore energije u
okviru kojeg је u fabrici iпstаliгапа епегgапа па hiomasu, пamепјепа optimizaciji energetske
l1еzаvisпоsti i efikasnosti. Ovim је smапјепа potrosnja fosilnih goriva i emisija ugljen
dioksida, u skladu sa politikom ocuvanja zivot11esredine.

Sojaprotein raspolaze savreme110m tehnoloskom оргетоm najpoznatijih svetskih
proizvodaca. Posebl1a раzпја је posvecena stalnom ргасеl1ји inovacija i primeni novih
saznanja u preradi soje.
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РОКАZАТЕLЛ POSLOVANJA

Stopa bruto doblti

EBITDAmargina

EBIТ margina

ЕВТ margina

Neto profitna maria

Povrat па kapital (ROE)

Povrat па ukupnu aktivu (ROA)

Racio opste likvidnosti

Racio reducirane likvidnosti ili rigorozni racio
likvidnosti

Racio obrta potraiivanja od kupaca

Racio obaveza prema dobavljacima

Racio obrta stalne јтоујпе

Racio obrta neto stalne јтоујпе

Racio obrta ukupne aktive

Prosecan broj dana naplate potraiivanja

Finansijske obaveze/kapital

Finansijski leveridz

Racio pokrica kamata

19,97%

12,57%

9,21%

8,67%

8,01%

9,91%

4,52%

1,12

0,99

3,02

8,17

1,35

10,07

0,56

120,91

44,66

0,84

2,19

(Poslovni prihodi-nabavna vrednost robe
troskovi materijala/poslovni prihodi

EBITDAIPrihodi od osnovne delatnosti

EBIT/Prihodi od osnovne delatnosti

EBT/Prihodi od osnovne delatnosti

Doblt nakon oporezivanja/Prihodi od osnovne
delatnosti

Neto doblt za poslednjih 12 meseci/(kapital па
pocetku+kapit.na kraju per.)/2

Neto doblt za poslednjih 12 meseci/(aktiva па
роёеткџ perioda+aktiva.na kraju per.)/2

Obrtna imovina/Kratkorocne obaveze

(Obrtna sredstva-zalihe)/kratkorocne obaveze

(Prihodi od prodaje+ostali
prihodi)/[(potraiivanja па kraju

perioda+potrai.na poC.perioda)/2]
Nabavka (materijala + robe)/[(obaveze iz
poslovanja па kraju perioda + obaveze iz

poslov.PS)/2]

(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja
ucinaka i robe+ostali poslovni

prihodi)/[(stalna јтоујпа па kraju
perioda+stalna јтоујпа па pocetku

perioda)/2]

(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja
ucinaka i robe+ostali poslovni prihodi)/[(neto
obrtna јтоујпа па kraju perioda+neto obrtna

јтоујпа па pocetku perioda)/2]
(Prihodi od prodaje+prihodi od aktiviranja

ucinaka i robe+ostali poslovni
prihodi)/[(aktiva па kraju perioda+aktiva па

pocetku perioda)/2]

365/racio obrta potraiivanja od kupaca

365/racio obrta zaliha

(Dugorocne obaveze+kratkorocne
obaveze)/kapital

(aktiva па kraju perioda + aktiva PS)/2/(kapital
па kraju perioda+kapital PS)/2

3,01 Poslovni dobltaklrashodi kamata ukupno
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SOJAPROTEIN AD БЕСЕЈ -IZVESTAJ О POSLOVANJU ЈANUAR-DЕСЕМБAR 2015. god.

Е. Pokazatelji zaduienosti,finansijske strukture i sigurnosti

Stepen ukupne zaduzenosti 50,80%

Racio sopstvenog kapitala 49,12%

u Веёејџ, 25.04.2016

Ukupne obaveze/Ukupnapasiva

Ukupan kapital/Ukupna pasiva

Zakonski zastupnik
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IZJAVA LICA ОDGОVОRNIЧ ZA SАSТАVЦАNIЕ IZVESTAJA
Prema пазегп пајћојјеш saznanju, godisnji finansijski izvestaj sastavljen је uz primenu odgovarajucih
medunarodnih standarda fl11ansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne podatke о imovini, оћауезаша,
Ппапыјзкотп роюйајџ i poslovanju, doblcima i gublcima, токомша gotovine i рготпепагпа па kapitalu
javnog drustva, џкђџёџјџс! i drustva koja su џкђџёепа u konsolidovane izvestaje.

Licaodgovorna za sastavljanje godisnjeg izvestaja:
"Sojaprotein" A.D. Весеј, Industrijska Ьг.1, 21220 Весе]

Generalni direktor Sinisa KosutiC
~~i1iы
AKCIONARSKO oF.uS>1 -о

zд. PP.E:.RAOUэОЈе:;1j{/}~;i,. е в с Е!: Ј 21

Izvrsni direktor Sektora finansija: dipl.oec. Мјгја а ЈоујС~ I
Sef racunovodstva: оес. Andelkovic Oragana r:I~srt I~

ODLUКA SKUPSТINE DRUSТVA О USVAJANJU соовкпн I KONSOLIDOVANIH
FINANSIJSКlH IZVESTAJA *
Napomena *:
Finansijski izvestaj "Sojaprotein" A.D. Весеј za 2015. godinu је odobren i prihvacen 26. februara 2016.
Nadzomog odbora izdavaoca i Ыаgоvrеmепо dostavljen Agenciji za privredne registre 29. februara 2016.
godine.
Konsolidovani Finansijski izvestaj "Sojaprotein" A.D. Весеј za 2015. godinu је odobren i prihvacen od
Nadzomog odbora izdavaoca, 25.04.2016. godine i Ыаgоvrеmепо dostavljen Agenciji za privredne registre.

Godisnji izvestaj drustva u momentu оЬјауlјјуапја jos uvek niје usvojen od strane nadleznog organa drustva
(Skupstine akcionara). Drustvo се u celosti naknadno objaviti odluku nadleZnog organa о usvajanju
Godisnjeg izvestaja.

ODLUКA SKUPSTINE DRUSТVA О RASPODELI DOBITI *
Napomena *:
Odluka о raspodeli doblti Drustva ostvarene u poslovnoj 2015. godini Ысе doneta па redovnoj godisnjoj
Skupstini akcionarskog drustva. Drustvo се u celosti naknadno objaviti Odluku nadleZnog organa raspodeli
doblti.
Javno drustvo је duzno da sastavi Godisnji izvestaj, оЬјауј javnosti i dostavi ga Kornisiji, а reguJisanol11
trzistu, odnosno МТР, dostavlja оуај izvestaj ukoliko su hartije od vrednosti tog drustva ukljucene u
trgovanje, i to najkasnije cetiri meseca nakon zavrsetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godisnji
fmansijski izvestaj bude dostupanjavnosti tokom пајшапје pet godina od dana оЬјауlјјуапја.

Drustvo odgovara za tacnost i istinitost podataka navedenih u Godisnjel11 izvestaju.

Lica odgovorna za sastavljanje godisnjeg izvestaja:
"Sojaprotein" А.О. Весеј, Industrijska Ьг.1, 21220 Весеј

Generalni direktor Sinisa Kosutic ~~~
AKCIONA RSKO DF.uS>T'О

_;RJ.>.OUэоЈ~
:-_ Е Ј 21

~zvrsnidirektor Sektora finansija: ipl.oec. Мјгјапа ЈЬујс

Sef racunovodstva: оес. Andelkovic Oragana d/~'i:Jti~
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