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SOJAPROTEIN AD
ВЕСЕЈ

1041
100741587

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 30.06. 2015. godine

-џ hiljadama dinaгa-

60 do 65,osim
б2 i 63

60
1. Prihodi od prodaje гоЬе maticnim i zavisnim pravnim lјсјта

1003
600 па согпасегп trzistu

2. Prihodi od prodaje гоЬе гпаџспјгп i zavisnim pravnim lјсјта
1004

601 па inostranom trZiStu
3. Prihodi od prodaje гоЬе ostalim povezanim pravnim lјсјта

1005
602 па сотпасегп trZiStu 780.322 1.096

4. Prihodi od prodaje гоЬе ostalim povezanim pravnim licima
1006

603 па inostranom trZiStu
604 5. Prihodi od prodaje гоЬе па согпасегп trZiStu 1007 41.133 250.719
605 6. Prihodi od prodaje гоЬе па inostranom trZiStu 1008 192.618 78.589

61
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga гпапёпјгп i zavisnim

1010
610 pravnim lјсјта па оогпасегп trZiStu 51.775 22

2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga maticnim i zavisnim
1011

611 pravnim Нсппа па inostranom tгШtu 111.942 105.394
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim

1012
612 pravnim lјсјта па оогпасегп trZiStu 1.551.088 927.712

4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim
1013

613 pravnim lјсјта па inostranom trZiStu
614 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga па domacem trZiStu 1014 582.473 1.071.804

6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga па
1015

615 inostranom trZiStu 3.987.364 3.543.789
111. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA,DOTACIJA, DONACIJA 1

1016
64 SL.
65 IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017 19.468 22.269

RASHODIIZ REDOVNOG POSLOVANJA

50 do 55,62 i 63

50 1. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 1019 1.009.902 314.190
62 11. PRIHODI OD AKТlVIRANJA UCINAKA I ROBE 1020 1.138 1.269

111. POVECANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOТOVIH
PROIZVODA 1 NEDOVRSENIH USLUGA

1021
630 119.461 196.733

IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH 1 GOТOVIH
PROIZVODA 1 NEDOVRSENIH USLUGA

1022
631

51 osim 513 V. TROSKOVI MATERIJALA 1023 4.271.054 4.273.244
513 VI. TROSKOVI GORIVA 1 ENERGIJE 1024 322.814 283.295

VII. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA 1 OSTALI LICNI
1025

52 RASHODI 259.714 292.080
53 VIII. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1026 370.088 357.722



541 do 549

55

66

66,osim
6б2,663 i 664

660 1.Finansijski prihodi od maticnih i zavisnih pravnih йса 1034 57.255 106.169
6б1 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih йса 1035 242.741 393.070

3. Prihodi od ucescau dobltku pridruzenih pravnih lјса i
1036

665 zajednickih poduhvata
669 4. Ostali finansijski prihodi 1037
662 11. PRIHOOIОО КАМАТА(ООткюн LICA) 1038 368 4.035

111. POZIТlVNEKURSNERAZLIKE1 POZIТlVNIEFEKТIVALUTNE
KLAUZULE(PREMAткюм LICIMA)

1039
663 i 664 80.666 55.289

56

56, osim 5б2,
563 i 564

1. Finansijski rashodi iz odnosa sa maticnim i zavisnim
1042

560 pravnim lјсјта 651
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalimpovezanim pravnim

1043
561 йсппа 2.019

3. Rashodiod ucescau gubitku pridruzenih pravnih lica i
1044

565 zajednickih poduhvata
566 i 569 4. Ostali finansijski rashodi 1045 37.434 3.203

562 11. RASHOOIКАМАТА(PREMAтнюм LICIMA) 1046 231.825 209.458
111. NEGATIVNEKURSNERAZLIKE1 NEGATIVNIEFEKTIVALUTNE
KLAUZULE(PREMAткшм LICIMA)

1047
563 i 564 38.501 127.071

Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE 1050

683 i 685 КОЈА SE ISKAZUJEРО FERVREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 265 189

1.RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE 1051

583 i 585 КОЈА SE ISKAZUJEРО FERVREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
б7 i 68, osim

Ј. OSTALI PRIHODI68З i 685 1052 18.926 37.242
57 i 58, osim

К. OSTALI RASHODI 1053583 i 585 18.833 16.996

М. NEТO DOBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SEOBUSTAVUA,
EFEKTIPROMENE RACUNOVODSТVENE POLITIKE IISPRAVKA 1056

69 - 59 GRESAKA IZ RANIJIH PERIODA
N. NEТO GUBIТAK POSLOVANJA КОЈЕ SEOBUSTAVUA,
RASHODI PROMENE RACUNOVODSТVENE POLITIKE I 1057

59 - 69 ISPRAVКA GRESAKAIZ RANIJIH PERIODA



Р. POREZ NA DOBITAK
721 1. PORESКI RASHOO PERIOOA 1060 138.643 80.015

deo 722 11. OOLOZENI PORESКI RASHOOI PERIOOA 1061

deo 722 111. OOLOZENI PORESKIPRIHOOI PERIOOA 1062

723 R.ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA 1063

1. NEТO OOBITAK KOJI PRIPAOA MANJINSКlM ULAGACIMA 1066

11. NEТO OOBITAK KOJl PRIPAOA VECINSKOM VLASNIKU 1067

111.ZARAOA РО AKCIJI
1. Osnovna zarada ро akciji 1068

2. Umanjena (razvodnjena) zarada ро akciji 1069

u Beceju _30.06.2015.

dana

Zakonski zastupnik

М.Р.



ВЕСЕЈ
SOJAPROTEINAD

08114072
1041
100741587

BI LANS STANJA
па dan 30.06.2015. godine

-u hiljadama dinara-

013 i deo 019 3. Gudvil 0006

10.830

010 i deo 019

2. Koncesije, patenti, liсепсе, гоЬпе i usluzne marke, softver
011, 012 i deo 019 i ostala prava 0005

014 i deo 019 4. Ostala nematerijalna imovina 0007

015 i deo 019 5. Nematerijalna imovina u рпргегп! 0008

016 i deo 019

022 i deo i deo 029 2. Gradevinski objekti 0012

023 i deo i deo 029 3. Postrojenja i оргеmа 0013

024 i deo i deo 029 4. Investicione nekretnine 0014

025 i deo i deo 029 5. Ostale nekretnine, postrojenja i оргеmа 0015

026 i deo i deo 029 б. Nekretnine, postrojenja i оргеmа u pripremi 0016

027 i deo i deo 029 7. Ulaganja па tudim nekretninama,postrojenjima i оргегпј 0017

3

030,031 i deo 039

032 i deo 039

037 i deo 039

038 i deo 039

04, osim 047

040 i deo 049

2. Ucesca u kapitalu pridruzenih pravnih lјса i zajednickim
041 i deo 049 poduhvatima 0026

З. Ucesca u kapitalu ostalih pravnih Псаi druge hartije od
042 i deo 049 vrednosti гавројойме za prodaju 0027

deo 043,deo 044 i
deo 049 4. Dugorocni plasmani гпаџспјгп i zavisnim pravnim lјсјmа 0028

5. Dugorocni plasmani ostalim povezanim pravnim lјсјmа 0029

deo 045 i deo 049 б. Dugorocni plasmani u zemlji 0030

deo 045 i deo 049 7. Dugorocni plasmani u inostranstvu 0031

046 i deo 049 8. Hartije od vrednosti koje se drze do dospeca 0032

048 i deo 049

05

050 i deo 059 1. Potrazivanja od maticnog i zavisnih pravnih lјса
051 i deo 059 2. Potrazivanja od ostalih povezanih lјса 0036

052 i deo 059 3. Potrazivanja ро osnovu prodaje па robni kredit 0037



288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSТVA

0039

4. Potrazivanja za prodaju ро ugovorima о finansijskom
053 i deo 059 lizingu 0038
054 i deo 059 5. Potrazivanja ро osnovu jemstva
055i deo 059 6. Sporna i sumnjiva роггайуап]а 0040
056i deo 059 7. Ostala dugorocna ротгайуапја 0041

Кlasa 1
10
11 2. Nedovrsena proizvodnja i пеооугёепе usluge 0046
12 З. Gotovi proizvodi 0047
13 4. Roba 0048
14 5. Stalna sredstva патепјепа prodaji 0049
15

20
200 i deo 209
201 i deo 209 2. Kupci u [поэтгапыуџ - гпапспа i zavisna pravna пса 0053
202 i deo 209 З. Kupci u zemlji - овтаја povezana pravna Пса 0054
203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna 'јса 0055
204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 0056
205 i deo 209 6. Kupci u inostranstvu 0057
206 i deo 209 7. Ostala ротгаймапја ро osnovu prodaje 0058

21 111.POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA 0059
22 IV. DRUGA POTRAZIVANJA 0060

V. FINANSIJSKA SREDSТVA КОЈА SE VREDNUJU РО FER
236

23osim 236i 237

230 i deo 239 'јса 0063
2. Kratkorocni krediti i plasmani - оыа!а povezana pravna

231 i deo 239 'јса 0064
232 i deo 239 З. кгаткогоёп: krediti i zajmovi u zemlji 0065

4. Kratkorocni krediti i zajmovi u inostran5tvu 0066

239 5. Ostali kratkorocni finan5ij5ki plasmani 0067
24 VII. GOTOVINSКI EKVIVALENTII GOTOVINA 0068
27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069

28 osim 288

88



30

300

301 2. Udeli drustava s ogranicenom odgovornoscu 0404

302 З. Ulozi 0405

303 4. Drzavni kapital 0406

304 5. Drustveni kapital 0407

305 б. Zadruzni udeli 0408

306 7. Emisiona ргепија 0409

309 8. Ostali osnovni kapital 0410

31 11.UPISANI А NEUPLACENI KAPIТAL 0411

047 i 237 111.OTKUPUENE SOPSТVENE AKCIJE 0412

32 IV. REZERVE 0413

V. REVALORIZACIONE REZERVE РО OSNOVU
REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKREТNINA,

330 POSTROJENJA I OPREME 0414

VI. NEREALIZOVANI DOBICI РО OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTII DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA [роиаёпа salda гаёџпа

33 osim 330 grupe 33 osim 330) 0415

VII. NEREALIZOVANI GUBICI РО OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTII DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG

33 osim 330

34

340

341

35

350

351

40

400

2. Rezervisanja za tгoskove obnavljanja prirodnih
401 bogatstava 0427

403 З. Rezervisanja za troskove restrukturiranja 0428

404 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 0429

405 5. Rezervisanja za troskove sudskih sporova 0430

402 i409

41

410

411 2. Obaveze ргета maticnim i zavisnim pravnim licima 0434

412 З. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 0435

4. Obaveze ро emitovanim hartijama od vrednosti u periodu
413 duzem od godinu dana 0436

414 5. Dugorocni krediti i zajmovi u zemlji 0437

415 б. Dugorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438

416 7. Obaveze ро osnovu finansijskog lizinga 0439

419 8. Ostale dugorocne obaveze 0440

498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

42

420 1. Kratkorocni krediti od maticnih i zavisnih pravnih lica
421 2. Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih lica



422 З. Кгаткогосп] krediti i zajmovi u zemlji 0446

423 4. Кгагкогоёп! krediti i zajmovi u inostranstvu 0447

5. Obaveze ро osnovu stalnih sredstava i sredstava
427 obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji 0448

424,425,426 i 429 б. Ostale кгаткогоёпе finansijske obaveze 0449

430 11.PRIMUENI AVANSI, DEPOZITII КAUCIJE

43 osim 430

431

432 2. Dobavljaci - гпапёпа i zavisna pravna liса u inostranstvu 0453

433 З. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u zemlji 0454

434 4. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u inostranstvu 0455

435 5. Dobavljaci u zemlji 0456

436 б. Dobavljaci u inostranstvu 0457

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458

44,45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROl:NE OBAVEZE 0459

47 ч.OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 0460

VI. OBAVEZE zд OSTALE POREZE,DOPRINOSE 1DRUGE
48 DAZBINE 0461

49 osim 498 VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIl:ENJA

89

о

М.Р.

0,00

U Beceju,

Оапа

30.06.2015.



Naziv pravnog нсе :SOJAPROTEIN АО
Sediste: ВЕСЕЈ PIB: 100741587

IZVESTAJ О TOKOVIMA GOTOVINE
И periodu od 01.01.-30.06.2015.

POZICIJA АОР IZNOS
Teku6a god. Prethodna god.

1 2 3 4
А. TOKOVI GOTOVINE lZ POSLOVNIH AKТlVNOSТI

1.Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 ) 3001 6.883.803 7.042.100
1.Prodaja i ргјmljеп; avansi 3002 6.825.085 6.660.554
2'ргјmljепе kamate iz poslovnih aktivnosti 3003 1.872 103.331
3.Ostali prihodi iz redovnog poslovanja 3004 56.846 278.215

1/.Odlivi gotovine iz poslovnih akt;vnosti (1 do 5 ) 3005 5.611.094 6.345.143
1.lsplata dobavlja6ima i dati avansi 3006 5.127.777 5.813.540
2.Zarade,naknade zarada i ostali lјспј rashodi 3007 231.607 270.948
3.Pla6ene kamate 3008 230.124 207.805
4.Porez па dobltak 3009 7.267 40.203
5.Pla6anja ро osnovu ostalih javnih prihoda 3010 14.319 12.647

111.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1-11) 3011 1.272.709 696.957
IV. Neto odliv gotovine ;z poslovnih aktivnosti ( 1/-/) 3012 О

В.TOKOVI GOTOVINE IZ AKТlVNOSТlINVESТlRANJA
I.РгШvi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 3013 652.280 80

1.Prodaja akcija i udela (neto priliv) 3014
2.Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja

Оргеmе ibloloskih sredstava 3015 3
3.Ostali finansijski plasmani (neto priliv) 3016 652.280 77
4'ргјmljепе kamate iz aktivnosti finansiranja 3017
5.Ргјmljепе dividende 3018

II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 3019 661.264 194.718
1.Kupovina akeija i udela (neto odlivi) 3020
2.Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja

Оргеmе i bloloskih sredstava 3021 661.264 194.718
3.Osta/i finansijski plasmani ( neto odliv) 3022

111.Neto priliv gotovine ;z aktivnosti investiranja ( /-11) 3023 -8.984
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 11-1) 3024 194.638

V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKТlVNOSТI FINANSIRANJA
/.РгШvi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3 ) 3025 О О

1.Uve6anje osnovnog kapitala 3026
2.0ugorocni krediti (neto priliv ) 3027
3.Kratkorocni krediti (neto priliv ) 3028
4.0stale dugorocne obaveze 3029
5.0stale kratkoro6ne obaveze 3030

1/.0dlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4 ) 3031 1.216.660 458.218
1.0tkup sopstvenih akcija i udela 3032 145.462 15.642
2.0ugoro6ni krediti (neto odliv) 3033
3.Kratkoro6ni krediti (neto odliv) 3034 1.069.011 442.576
4. Ostele obaveze (neto odliv) 3035 2.187
5.Finansijski /izing 3036
6.lspla6ene dividende 3037

111. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1-1/) 3038
/V. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 11-1) 3039 О О

Э. SVEGA PRILlVI GOTOVINE ( 301+313+325 ) 3040 7.536.083 7.042.180
О. SVEGA ODLlVI GOTOVINE (305+319+329) 3041 7.489.018 6.998.079
f). НЕТО PRILlV/ GOTOV/NE ( 336-337 ) 3042 47.065 44.101
Е. НЕТО ODLlV GOTOVINE ( 337 - 336 ) 3043
Z. GOTOVINA НА РОСЕтки OBRACUNSKOG PERJODA 3044 94.721 96.083
Z. POZIТI.KURSNE RAZLlKE РО OSNOVU PRER.GOTOVINE 3045 249 304
1.НЕЭА T.KURSNE RAZLlKE РО OSNOVU PRER. ЭО TOVINE 3046 555
Ј. GOTOVINA НА KRAJU OBR.PERJODA (338-339+340+341-3" 3047 141.480 140.488

И Весеји, 30.06.2015. ИсеOd90V07J~~:;:'nje Ьi/an O;ffikto~~
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·SOJAPROTEIN АО
ВЕСЕЈ
08114072
1041

,100741587

IZVESTAJ О OSTALOM REZULTATU
za period 01.01. od 30.06.2015. godine

-Џ hiljadama dinara-

1. Рготепе revalorizacije nematerijalne

330
imovine,nekretnina, postrojenja i opreme
а) роуесапје revalorizacionih rezervi 2003
Ь)smanjenje revalorizacionih rezervi 2004 1.813 489
2. Aktuarski doblci ili gublci ро osnovu planova

331
definisanih рпгпапја
а) doblci 2005
Ь)gublci 2006
3. ОоЫсјili gublci ро osnovu ulaganjau vlasnicke

332
instrumente kapitala
а) doblci 2007
Ь)gublci 2008
4. ОоЫсјili gublci ро osnovu udela u ostalom
sveobuhvatnom dobltku ili gubltku pridruzenih

333 drustava
а) doblci 2009
Ь)gublci 2010

1. ОоЫсјili gublci ро osnovu ргегасџпаfinansijskih
izvestaja inostranog poslovanja

334
а) doblci 2011
Ь)gublci 2012
2. ОоЫсјili gublci od instrumenata zastite neto
ulaganja u inostrano poslovanje

335
а)doblci 2013
Ь)gublci 2014



336

2018

3. ооысј iIi gublci ро osnovu instrumenata zastite
rizika (hedzinga)novcanogtoka
а) doblci 2015
Ь)gublci 2016

337

4. ооысј ili gublci ро osnovu hartija od vrednosti
raspolozivih za prodaju
а) doblci 2017
Ь)gublci1------ .....

2. Pripisanvlasnicima koji петајиkontrolu

u _
М.Р.

dana



IЗМ6.2015·1Период извештавања: од 101.01.2015·1 до

Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име:I"$ОЈАРRОТЕIN" AD

Матични број (МБ):I 08114072 I

Поштански број и место: 1 21220 1 [ввёы

Улица и број:llпdustriјskа 1

Адреса е-поште: Ioffice@sojaprotein.rs

Интернет адреса: Iwww.sojaprotein.rs

Појединачни: I I

Усвојен (да/не): 1 1

Ревидиран (да/не): I I

Особа за конгакг.јџгарапа Andelkovic
(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон:10216811623 1 Факс: I
Адреса е-поште: Idragana.andjelkovic@vittoгiagroup.rs

Презиме и име:IКоsutiсSiпillа
(особа овлашћена за заступање)

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):
1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату,
извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз
финансијске иэвеџггаје).
2. Извештај о пословању,

З. Изјава лица одговорних за састављање извештаја.

/ ~~
м.п. ( (потпис особе овлашћен f! за заступање)



БИЛАНС СТАЊА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 10.313.424 9.980.668

1. НЕМАТЕРИЈдЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 9.938 10.830

1. Улагања у развој 0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 9.938 10.830

3. Гудвил 0006

4. Остала нематеријална имовина 0007

5. Нематеријална имовина у припреми 0008

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 0010 9.440.548 9.106.673

1. 3емљиште 0011 246.737 246.737

2. Грађевински објекти 0012 2.926.514 2.963.743

3. Постројења и опрема 0013 4.463.436 4.590.852

4. Инвестиционе некретнине 0014 433.406 430.308

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 713.461 312.998

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 93.348

8. Аванси З8 некретнине, постројвња и опрему 0018 563.646 562.035

111. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 2.116 2.264

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 2.116 2.264

2. ОСНОВНО стадо 0021

3. Биолошка средства у припреми 0022

4. Аванси за биолошка средства 0023

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033) 0024 860.822 860.901

1. Учешће у капиталу зависних правних лица 0025 784.729 784.729

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

3. Учешће У капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027 39.131 39131

4. Дугорочни пласман и матичним и зависним правним лицима 0028

5. Дугорочни пласман и осталим повезаним правним лицима 0029

6. Дугорочни пласмэни у земљи 0030 36.470 26.577

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

9. Остали ДУГОРОЧНИ финансијски пласмани 0033 492 464

ч.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 0034

1. Потраживања ОД матичног и зэвисних правних лица 0035

2 Потраживања од осталих повезаних лица 0036

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

5. Потраживања по основу јемства 0039

6. Спорна и сумњива потраживэња 0040

7. Осталадугорочна потраживања 0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) 0043 13.174.658 15.677.268

1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 1.764.882 4.790.175

1.Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 982.210 4.035.575

2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046 134.669 60.629

З.Готови производи 0047 575.984 530.562



4. Роба 0048 4.585 57.321

5. Стална средства намењена продаји 0049

6. Плаћени аВ8НСИ за залихе и услуге 0050 б7.434 106088

11. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) 0051 4.659.027 3841.426

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052 324.017 1.229.584

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица 0053 72.247 106.917

3. Купци У земљи - остала повезана правна лица 0054 2.983.756 1.444.465

4. Купци У иностранству - остала повезана правна лица 0055

5. Купци У земљи 0056 117.238 82061

6. Купци У иностранству 0057 1.161.769 978.399

7. Остала потраживања по основу продаје 0058

111. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЦНИХ ПОСЛОВА 0059 8.598 8.598

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 754.318 774.З49

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067) 0062 5.479.194 6.133.057

1. Краткорочни кредити и пласман и - матична и зависна правна лица 0063 995.770 1.184.153

2. Краткорочни кредити и ппасмани - остала повезана правна лица 0064 4.419.133 4.920.643

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 12.138 27.818

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 52.153 443

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИИ ГОТОВИНА 0068 141.480 94.721

VIII. ПОРЕЗ НАДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 24.584 1.282

IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 342.575 33.660

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) 0071 23.488.082 25.657.936

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА 0072 20.034.253 20.898.774

А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) 2: О= (0071-0424-0441-0442) 0401 11.50386? 19·865.111

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 0402 7А32.345 7.486.386

1,Акцијски капитал 0403 6.906.480 6.906.480

2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу 0404

3. Улози 0405

4. Државни капитал 0406

5. Друштвени капитал 0407

6. 3адружни удели 0408

7. Емисиона премија 0409 525.865 579.906

8. Остали ОСНОВНИ капитал 0410

11. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

111 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 500.254 408.834

IV. РЕЗЕРВЕ 0413 600.499 587.912
'J.l'EВliJЮ-pffЗAЦVЮНЕ РЕЗЕРВЕ ПО-<Ј-С-НОl3)lРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНд,

0414 2.355.068 2.356.881ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VГН-ЕРION111:fОВАRVГДЬЬVЩliГt10ОСПОВУХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

0415СВЕОБУХВАТНОГ ~ажна сал.цаРfй~наоQYпе33 осим 330)
\7fПТЕР"Е;t(J'1ПЗ-<ЈВА O-CHQВTXAP А -ДВРЕДносТИ И ДРУгИх KO"MJlQНrnIVГO-

0416 2.400 2.400СВЕОБУХВАТНОГ РЕ3УЛТАТА II!~COBHaса!Ј.!јарачуна групе 33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) 0417 1.618.607 845.166

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 832.579 593.436

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 786.028 251.730

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

Х. ГУБИТАК (0422+0423) 0421

1. Губитак ранијих година 0422

2 Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) 0424 9.903.320 17.483

1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 0425 17.408 17.483



1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 17.408 17.483

5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

6. Остала дугорочна резервисања 0431

11.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 0432 9.885.912

1. Обавезе које се могу конеертовати у капитал 0433

2. Обавезе према матичними зависним правним лицима 0434

З. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

4. Обавезе по емитованимхартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 8.618.932

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 1.266.980

7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

8. Остале дугорочне обавезе 0440

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 435.851 435.851

г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) 0442 1.645.046 14.339.491

1.КРАТКОРЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) 0443 344.281 11.461.270

1. Крагкорочни кредити ОД матичних и ээвисних правних лица 0444

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 131.000 1.572.458

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 604.791

5. Обавезе по основу сталнихсредстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 213.281 9.284.021

11.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 9.516 59.902

111.ОБАВЕ3Е И3 ПОСЛОВАЊА(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 0451 1.001.778 2.732.321

1.Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452 102.078 6.078

2. Добављачи - магична и зависна правна лица у иностранству 0453

з. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454 390.933 2.182.219

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 0455

5. Добављачи у земљи 0456 427.264 470.506

6. Добављачи у иностранству 0457 25.498 17.606

7. Остале обавезе из пословања 0458 56.005 55.912

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕОБАВЕ3Е 0459 56.983 38.452

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НАДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 6.089

VI. ОБАВЕЗЕ 3А ОСТАЛЕ ПОРЕ3Е, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 139.501 8.378

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 92.987 33.079
Д:ГУБVlТДlПfЗЮЏП~VIC1ПfElQffiйТ;.uтдlО412+О416+О421-О42O-04f7:О415:o4f4-04f3-:-(Ј411-04()2)21Ј =

0463јО441+0424+0442·0071ј ~ О
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ~ О 0464 23.488.082 25.657.936

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 20.034.253 20.898.774



од
БИЛАНС УСПЕХА

ДО I 30.06,2015.

д. пословни ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) 1001 2'.971.529 ,6.001.3947.318.183

1. Приходи ОДпродаје робе мат~чним ~ ззеиснV\мправним лицима на домаћем тржишту

330.404Ј,ПРИХОДИ ОД ПРОдАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1006) 1002 677.427 т.оте.отз 327.646

1003

2. Приходи од продаје робе мати~ним и зависним правним лицима на иностраном тржишry 1004

З. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним шщиме на домзћем тржишту 1005 496.699 780.322 1.096 1.096

76,589 78.589

4, Приходи ОДпродаје робе осталим повезаним правним mщима на иностраном тржишту 1006

5. ПРIo1ХОДИод продаје робе на домаl'leм тржишry 1007 40.556 41.133 247.961 250.719

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржиwту 1008 140.172 192.618

1. ПРИХОДИод продаје производа и услуга матичним и зависним правним пицима на домаћем тржишту 51,775

11.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА( 1010+1011+1012+1013+1014+1015) 1009 ~.463.053 6.284.642 2,634,099 5.648.721

2. Приходи од продаје производа и успуга матичним и зависним правним пицима на иностраном тржишту

1010

1011

24.879

73,662 111.942 62.854 105.394

З. приходи од продаје производа и услуга остапмм повезаним правним пицима на домаћем тржишту 1012 956.253 1.551.088 247.000 927.712

3.543,789

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним пичима на иностраном ТРЖИШ'Т'У 1013

5. Приходи од продаје производа и успуга нв AOrAёirJeM тржмшту 1014 262.124 582.473 746.901 1.071.804

9.784

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржиwтy

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

1015 2.146.135 3,987.364 1.577.337

1016

5.705.208

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 9.783 19.468 22.269

314.190

Б, ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020.1021+1022+1023+1024+1025-+1026-+-1027+1028+1029) а о 1018 3,654.483 6.466.871 2.739.918

196.733

1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 681.997 1.009.902 311.590

11.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ИРОБЕ 1020 574 1.138 686 1.269

4.273.244

111. ПОВЕЋдЊЕ ВРЕДНОСТИ 3АЈ1ИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 119.461 284.710

IV. СМДЊЕЊЕ вредНОСТИ 3АЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 67,253

283.295

У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1023 2.260.937 4.271.054 2.061,581

141,108 292.080

1024 142.633 322.814 136.588

201.715

VII. ТРОШКQВИ 3АРАДд, НАКНАдА ЗАРАЦА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИ3ВОДНИХ УСЛУГА

1025 131.307 259.714

"1026

100]52

183.022 370.088 179.846 357.722

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1027 109.048 217,385

1028

296.186

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) 2: О 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ~O 1031

78.860 136.513 93.849 180.964

495.780 851.312 231.611

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033-+-1038-+-1039) 1032 121,353 381.030. 28-4.908 558.563

~~:1~~;5~~~~~7~о'Ди-одтm-В-Ез;цяvосли~---m:rС1Al1й1!iЙFrд-Я-СИ-ЈСТ(vrприходv"-I--------1-'o-'-'-1-------'4-,4-.o-92-+------29-9-_99-6-+-----2-47-.5-0-9t-----.-99-.2-з9-

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 192_""9 393.070

3. Приходи од учешћа у добиn:y придружених правних пица и заЈедничких подухвата

1.Финансијски приходи од матичних и звввсних правних пица 1034 26,549 57.255 54.790

1036

1035 117.543 242.741

106.169

4, Остали финансијс~и приходи 1037

11, ПРИХОДИ од КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 200 368

111.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 80.666 34.286

341.751Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040 155.310 308.411 163.023
ГФИRAН~~~х~~О~~~Q\сAnО~-Е3~АА~и~М-II~РА~В~Н~иМ~Jlи~МАУ1~cnrn~~~VO~~~vг-I-+-,-0-41-+----------з-4.-50-6+-----------з.-.О-.-5t------------2-.6-'.,_----------5.-22--2
~oo!1.(1042+1043+1044+1045}

1.Финансијски свсходи из односа са ма1'ИЧНИ,",~ аввмснммпразним лицима 1042 130 651

3.113 4.035

55.289

2. ФинансијСКИ расходи из односа са осталим повезаним правним пицима

3.20З

1043 1.347 2.019

3. Расходи од учешћа у губитку прмружених правних лица ~ эејеакмчких nодухва1'а '044

4. Остали фИнансијски расходи 1045 34.376 37.434 1.271

216.812

11.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

111. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ и НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046 110.001 231.825 106.369 209.458

1047 10.803 З8.501 54.036 127.071

Е. ДОБИТАК из ФИНАНСИРАЊА{1032-1040) 1048 72.619 121.885

ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)
3:-ПРйхОnи--О1fYС~РЕДПО"сТи-О·стАl1E1i1М'О'ВйRЕ1<ОЈА-СF"CI(,63У.ЈЕ'ПОФ"'Е·~t"----I-,-0-50-+------'9-4+------2-6-5t------,-,з+-------'8~9

·~R~~аЈ~-~~~1:·~~~~~_"iifA~~~ЕДНО-сТи\)-сrдl1EVfМОВйНЕ1(о:т""СЕ"ИСКАзУЈE"nо-ф=сt"----I---+-------I-------___"~------+--------
ВРЕдНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030.1031+1048.1049+1050.1051+1052.1053)

1049 33.957

7.430

12.168

457.279

18.926

16,833

924.289

1053

З7.13З 5ЗЗ 43З1054

34.384 37.242

9.260 16.996

924.289

Љ. ГУБИТАК из РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031+1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)
~:-ЯFrО"ДОБЙТ)(J(lТО-СЈТОВЈ'ЈЫIl(ОЈЕ-СЕ-О-БУСТ)l1!Љ--''7Е'''ЕКТИ-nРОМЕREV.o;tWRовоцсТВERг--1--,-05-.-+-------I----------1-------t--------1

ww~,.т6ч~§Ј1й'4ј~t'i:'I'о~1.w~~~љ~~g~~}R~h"~СхОдиI1РђМЕIElIМ10g0дсТВЕR~ I---I--------I---------I-------j--------I
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКд ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОL""" 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВДЊА 11054·1055+1056·1057) 1058

1055

1059

457.279 378.733 533.433

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕ3ИВАЊА (1055·1054+1057.1056)

80.0151. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 138.643 138.643 56.810

11.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

111.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1061

1062

р_ ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

1063

1064 318.636 785.646 З21·.923 453.418

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061.1062) 1065



111,НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛдГДЧИМА 1068

11.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАдА 8ЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1070

1067

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋинском 8ЛАСНИКУ 1069
ч. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1.основна зарада ло акциЈи

2. умањена (разеодњена) зарада по аllцији 1071

Комна 3. за: 1, ввартал 01.01.-31.03,: 2. К83рта!1 01.04.-30.06.: Э. квертвл 01.07.-30.09
Колона 4. и: 1. кеертал 01.01.-31.03,: 2. кеергел 01.01.-30.06.: Э. квартал 01.01 ,-30.09.



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

11.НЕТОГУБИТАК(АОП1065)

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

2003

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

а) поеећање реввлориэациснвх резерви

б) смањење ревалоризационих резерви

2. Актуарски добици или ry6ици ПО основу планова дефинисаних примања

2004 1.755 1.813 487 489

а) добици

З. Добици или губици ПОоснову улагања у власничке инструменте капитала

2005

2006

а) добици

б) ryбици

4. Добици ИЛ.1 ryбици ПОоснову удела у осталом свеобухватном добитку ми губктку придружених ДРУШТЭВЭ

а) добици

б) губици

б) Ставке које накнадно MOryбити рекnасификоване у Билансу успеха у 6удућим периодима

1. Добици ИЛигубици ПОоснову прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

а) добиц~

б) губици

2. Добици или губици ОД инструмената эашгите нето улагања у инострано пословање

а)добици

З. Добици или губици по основу инструмената эашгите ризика (хеџинга) ковчансг тока

а) добици

б) ry6ици

6) ry6ици
ГО{:~Yrm:вЕООYXJrАТRI'fДOБI'IТ)\К\2~УОз+2<r<r5+2·0ђ7+2·<r(f9+2ђIТt2·0'IЗ+2ђТ5+2ђП),-'------!---+-------+-------I-------+---------I

!~&tТ~0~~~о~g~~5~~В~i~~~~~~(~~~]vo~~~~+2~~-,-----4---~-------I--------4-------r-------~

.(200З+2005+2007+2009+2011+2013+2",Оu.l,,"5+,,2,,01,-,7~>,,0_-------------------.J----f--------4-------+--------+--------4
111.ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕО6УХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

4. Добици или губици по основу хертије ОД вредности расположивих за продају

а) добици

IV,НЕТООСТАЛИСВЕО6УХВАТНИДОБИТАК(2019-2020-2021)>О

У. НЕТООСТАЛИ С8ЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020~2019+2021)~О

1.УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК(2001-2002+2022-2023).О

11.УКУПАН НЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК(2002-2001+2023-2022)е О

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК {2027+2028)=АОП2024~ О или АОП2025 > О

1. Приписан већИI-IСI(ИМвласницима капитала

2. йрипасаи власницима који немају контролу

Колона 3. за: 1. кеартап 01.01.-31.03.; 2. кваотал 01.04,-30.06.; 3. кваргаг 01.07.-30.09
Колона 4. за: 1. кеартап 01.01.·31.03.; 2. квартал 01.01 ,-30.06.; 3. кеаргвл 01.01.-30.09



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 6.883.803 7042.100

1. Продаја и примљениаванси 3002 6.825.085 6.660.554

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1.872 103.331

З, Остали приливи из редовногпословања 3004 56.846 278.215

11.Одливи готовине из пословних активности (1ДО 5) 3005 5.611.094 6.345.143

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 5.127.777 5.813.540

2. 3араде, накнаде зарада и остапи личнирасходи 3007 231.607 270.948

3. Плаћенекамате 3008 230.124 207.805

4, Порез надобитак 3009 7.267 40.203

5. ОДЛИ8ИПО основу осталихјавних прихода 3010 14.139 12.647

111.Нето прилив готовине из пословних активности (1-11) 3011 1.272.709 696.957

IV. Нето одnив готовине из пословних активности (11·1) 3012

1.nриливи готовине из активностиинвестирања (1 ДО 5) 3013 652.280 80

1. Продајаакција и удела (нето приливи) 3014

2. Продајанематеријалнеимовине, некретнина,постројењэ,опреме и биолошкихсредстава 3015 3

З. Остали финансијскипласмани (нето ПРИЛИВИ) 3016 652.280 77

4. Примљенекамате иэ активностиинвестирања 3017

5. Примљенедивиденде 3018

11.Одnиви готовине из активности инвестирања (1 до 31 3019 661.264 194.718

1. Куповинаакција и удела (нетоодливи) 3020

2. Куповинанематеријалнеимовине, некретнина,постројења,опреме и биолошкихсредстава 3021 661.264 194.718

З. Осталифинансијски пласмани(нето одливи) 3022

111.Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11) 3023

IV. Нето одпив готовине из активности инвестирања (11-1) 3024 8.984 194.638

1.Приливи готовине из активности финансирања (1ДО 5) 3025

1. Увећањеосновног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочникредити (нето приливи) 3028

4. Осталедугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочнеобавезе 3030

11.Одливи готовине из активности финансирања (1 ДО 6) 3031 1.216.660 458218

1. Откупсопствених акција и удела 3032 145.462 15.642

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочникредити (одливи) 3034 1.069.011 442.576

4. Осталеобавезе (ОДЛИ8И) 3035 2.187

5. Финансијск«лизинг 3036

6. Исплаћенедивиденде 3037

111Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11) 3038

IV Нето одпив готовине из активности финансирања (11-1) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001+3013+3025) 3040 7.536.083 7,042.180

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005+3019+3031) 3041 7.489.018 6.998.079

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040·30411 3042 47.065 44.101

Е. НЕТООДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041.30401 3043

ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 94.721 96.083

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПООСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 249 304

И, НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПООСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 555

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042·3043+3044+3045.3046) 3047 141.480 140.488

Колона 3. за: т.квартвп 01.01.-31.03.; 2. квартап 01.01.-30.06.; 3. квартап 01.01.-30.09.
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СОЈАПРОТЕИН А.Д БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС УСПЕХА
И БИЛАНС СТАЉА
ЗО.јун 2015. године



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗО.јун 201S.године

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

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 конституисањеје окончано ]985. године.

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.

Основна делатност Друштва је прерада сојиног зрна којом се добија широки спектар производа - од
протеинских до уљарских, сојини протеински концентрат, брашна, гризеви, текстурати, као и сојино уље,
сојина сачма и сојин лецитин.

Седиште Друштва је у Бечеју, Улица Индустријска зона 1. Матични број Друштва је 08114072. Порески
идентификациони број Друштва (ПИБ)је 100741587.

На дан биланса стања Друштво је имало З84 запослених радника.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЉЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Изјава о усклађености

Друштво води евиденцију и саставља редовне 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 признаваље, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у
финансијским извештајима Друштво 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 љима повезана
тумачеља, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда ("ИФРИЦ"), накнадне измене тих
стандарда и са љима 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 тумачеља 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 тумачеља. Превод МСФИ утврђен
је Решењем Министра финансија о утврђиваљу 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 примељује се од
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измељени или издати МСФИ
и тумачеља стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примељени
приликом састављаља 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".

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског трошка, осим ако
другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у даљем тексту.

1



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗО.јун 2015.године
Ови појединачни/коисолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Управног одбора дана
27.03.2015. године.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

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

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

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

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ИРА ЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2. Начело сталности пословања

У току 2014.године Друштво је остварило пословни добитак од 767.003 хиљада динара (2013.пОСЛОВНИ
губитак од 98].324 хиљада динара) и нето добитак од 251.729 хиљада динара (2013.HeToгубитак од
1.151.293 хиљада динара).
Укупне обавезе Друштва на дан 31.децембра 2014.годинеу износу од 14.356.975 хиљада динара (2013.
године 12.255.214 хиљада динара).Друштво је у 2014 години остварило пословне приходе у износу од
11.594.356 хиљада динара што је за 2 % више у односу на пословне приходе остварене у 2013.години.
Остварени пословни резултати у 2014. години су настали,највећим делом повећанјем продаје како на ино
тако и на домаћем тржишту.
Пословање Друштва је базирано на усвојеном моделу у оквиру Викторија Групације (Л'рупа") који
подразумева финансијску подршку Друштву од стране Матичне компаније и осталих чланица у саставу
Групе.С обзиром да Група у току 2014.године није успела да оствари планирани ниво смањења
задужености.а у циљу отклањања ризика ликвидности.усвојена је стратегија по којој су Матична
компанија и пет чланица Групе као носиоџи највећих кредитних задужења (укључујући Друштво),
приступиле преговорима о ретруктурирању кредитних задужења са банкама и потписале Уговор о
мировању обавеза који важи од 7.априла 2014.године и продужен је до l.јула 2015.године.дана 25.марта
2015.године потписан је Уговор о дугорочним кредитима са банкама повериоцима чиме су обавезе
Друштва према банкама рефинансиране (напомена 41 -Догађаји након датума биланса стања),
Руководство Друштва и Групе су усвојили планове пословања који се заснивају на реструктуирању
финансијских обавеза и реализацији позитивних пословних резултата на основу којих ће друштво бити у
могућности да из пословања генерише довољно финансијских средстава како би измирило обавезе о року
доспећа.
У складу са наведеним активностима и плановима руководство Друштва и Групе очекују да ће друштво
наставити да послује у предвидљивој будућности.Сходно томе финансијски извештаји за 2014.ГОДИНУсу
састављени на основу начела сталности пословања.
2.3. Упоредни подаци

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Привредног друштва на дан и за годину која се
завршила 31. децембра 2013. 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. ПРЕГ ЛЕД 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 производакупцу. Приходи од услута 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 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. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунаге 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 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.

З. ПРЕГ ЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.4. Бенефиције за запослене (наставак)

б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

з
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Друштво је на основу одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при престанку
радног односа ради коришћења права на пензију, у висини три просечне зараде исплаћене у Републици,
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Поред тога,
Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде запосленима у зависности од дужине непрекидног
рада у Друштву и то у висини од једне просечне зараде остварене у Друштву у месецу који претходи
месецу у којем се исплаћују јубиларне награде.

3.5. Порези и доприноси

3.5.1. 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 пореским билансом, која 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 добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици који су
исказани у пореским билансима до 2009. године могу се користити за умањење пореске основице будућих
обрачунских периода у наредних десет година од дана оствариваља права, а губици остварени и исказани у
пореском билансу за 2010. годину, и на даље, могу се користити за умањење пореске основице будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет 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 основице средстава и обавеза у билансу стања
и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум биланса стања се користе за
утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве
привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте
пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће
вероватно постојати опорезива добит од које се одложена пореска средства могу искористити.

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.

3.5.2. Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и доприносе
који се плаћају према разним републичким и општинским прописима. Остали порези и доприноси признају
се као расход периода у коме су настали.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.6. Некретнине, инвестиционе некретнине, постројења и опрема

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање средстава, врши
се по набавној вредности или цени кошгања, 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.

3.6.1. Амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалним методом, током
процењеног века корисне употребе. Корисни век употребе и стопе амортизације за главне групе средстава
су следеће:

Главне групе основних средстава 2014-2013 (%)

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.

3.6.2. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник, држи ради остваривања зараде од
издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а не ради употребе
за пружање услуга или за потребе административног пословања или продаје у оквиру редовног пословања.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања врши се по набавној вредности или цени
коштања. Након почетног признавања накнадхо мерење инвестиционе некретнине врши се према њеној
поштеној вредности. Поштена вредност инвестиционе некретнине је обично њена тржишна
вредност.Поштена вредност мери се као највероватнија цена која реално може да се добије на тржишту,на
дан биланса стања, у складу са дефиницијом поштене вредности.

3.7. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања односе се на набављени софтвер и жиг и исказују се по набавној вредности
умањеној за амортизацију. Нематеријална улагања се отписују пропорционалним методом у периоду од
две до осам година.
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3.8. Дугорочни финансијски пласмани

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.

3.9. Умањење вредности

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне имовине да
би утврдило постоје ли назнаке даје 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 специфичнеза то средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог 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 тог 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.

3.10. Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника
лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над средствима.
Свакидруги лизинг се класификује као оперативни лизинг.

Друштво као давалац лизинга

Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе током
периодатрајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем оперативног лизинга
додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на пропорциоиалној основи током
периодатрајања лизинга.

Друштво као корисник лизинга

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају као средства Друштва
по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа
обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском лизингу.

Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по основу лизинга
са циљем постизања константне стопе учешћа у неизмиреном износу обавезе. Финансијски расходи се
признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу приписати средствима која се оспособљавају
за употребу, у којем се случају капитализују у складу са општом политиком Друштва о трошковима
позајмљивања (напомена 3.3.).
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.10. Лиз инг (наставак)

Друштво као корисник лизинга (наставак)

Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време трајања лизинга,
осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава временски шаблон трошења
економских користи од изнајмљеног средства.

У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају се као
обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на линеарној
основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временску структуру
трошења економских користи од изнајмљеног средства.

3.11. Залихе

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности КОЈаЈе 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.

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 даје 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.

а) 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.

Дугорочни финансијски пласмани који обухватају учешћа у капиталу повезаних правних лица, пословних
банака и других правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу набавне вредности која се
умањује за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.

б) Потраживања од купаца, кратКОРОЧ1/Ипласмани и остала кратКОРОЧ1/апотраживања

Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања исказују се по
номинално] вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу процене њихове наппагивости
од стране руководства.
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3. ПРЕГ ЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЈШТИКА (наставак)

3.12. Финансијски инструменти (наставак)

в) Готовина и готовински еквиваленти

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

г) 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 ефективно] каматној стопи.

д) Обавезе из пословања

Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по вредности примљених
средстава.

3.13. 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, његова повезана правна лица као и правна лица у којима има учешће у
капиталу.

Привредно друштво пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник њихових услуга.
Односи између Друштва и повезаних правних лица регулисани су на уговорно] 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 висини учешћа прихода примаоца услуге у приходима Групе
кориговано за износ пословних прихода повезаних правних лица која нису регистрована у Републици
Србији.

4. ПРЕГЛЕДЗНАЧАSJИИХРАЧУНОВОДСТВЕНИХПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих могућих
процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване 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 које представљају значајан ризик, за материјалне корекције износа
позиција 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 опреме и
нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво 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 начепо опрезности приликом процене, с обзиром да постоји
великадоза неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена.

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних пласмана

Друштво врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу процењених
губитака који настају, ако дужници нису у могућностида 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 променеу 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

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правично] вредности 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 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 Друштва, износи у овим финансијским
извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за
потребе извештавања.

НАПОМЕНА-1
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Приход од продаје робе:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству

780.322
41.133

192.618

1.096
250.719
78.589

330.4041.014.073
Приход од продаје производа и услуга
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству

1.7l4.805
582.473

3.987.364

1.033.128
1.071.804
3.543.789

6.284.642 5.648.721

УКУПНО 7.298.715 5.979.125

Предузеће је у билансу успеха исказало укупне приходе од продаје у износу од 7.298.715хиљада
динара.Наведени износ чине приходи од продаје трговачке робе у износу од 1.014.073 хиљада динара и
приходи од продаје производа и услуга у износу од 6.284.642 хиљада динара.
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НАПОМЕНА-2
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Приходи од субвенција и стимулација
Приходи од закупнина
Остали пословни приходи

19.462
6

22.269

19.468 22.269

НАПОМЕНА-3
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.

Набавна вредност продате робе 1.009.902 314.190

Предузеће је исказало у билансу успеха износ од 1.009.902хиљада динара који се односи на
трошкове продате трговачке робе.

НАПОМЕНА-4
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

у хиљадама динара

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије

30.06.2015. 30.06.2014.

4.231.773 4.240.278
39.281 32.966

322.814 283.295

4.593.868 4.556.539УКУПНО
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ЗО.јун 2015.године

НАПОМЕНА-5
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

30.06.2015.

У хиљадама динара

30.06.2014.
Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на терет послодавца
Накнада трош. запосл. на служ. путовњима
Накнаде трошкова превоза запосленима
Стипендије
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Отпремнине и јубиларне награде
Трош. накнаде члановима упр. и надз. одбора

Остали лични расходи и накнаде

196.735
34.760
7.550
9.333

127
6.086
1.107
1.495

2.521

УКУПНО 259.714

НАПОМЕНА-6
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

205.706
35.787
3.728
9.118

123
10.852
23.802

1.350

1.614

292.080

30.06.2015.

У хиљадама динара

30.06.2014.
Трошкови амортизације 217.385

НАПОМЕНА-7
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

201.715

30.06.2015.

у хиљадама динара

30.06.2014.
Трошкови банкарских и услуга платног промета
Трошкови услуга одржавања
Лабораторијске услуге
Трошкови транспорта
Трошкови закупа
Комуналне услуге
Трошкови премија осигурања
Индиректни порези и доприноси
услуге брокера
Адвокатске и консултантске услуге
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови
Трошкови репрезентације
Трошкови сајмова и других приредби
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих производних услуга
Остали нематеријални трошкови

3.147
31.464
80.301

202.484
13.260
17.649
4.038

14.757
288

4.464
5.214
4.685
5.054

913
13.749

105.134

УКУПНО 506.601
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3.533
26.448
69.352

203.276
17.637
10.658
12.342
15.693

120
10.434
3.910
4.064

649
716

25.076
134.778

538.686
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НАПОМЕНА-8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
299.996
78.699
1.967

368

499.240
55.064

224
4.035

Финансијски приходи - повезана правна лица
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи од камата
Остали финансијски приходи

УКУПНО 381.030 558.563

НАПОМЕНА-9
ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Негативне курсне разлике
Расходи камата
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски расходи

37.586
231.978

1.413
37.434

126.270
211.476

802
3.203

УКУПНО 308.411 341.751

НАПОМЕНА-I0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Добици од продаје опреме,учеш.И дуг.харт,
Приходи од усклађивања вредности
Вишкови

5.911
7.373

25.209
3.460
3.510

12



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗО.јун 2015.гоДине
Накнада штете од осигуравајућих друштава
Добици од продаје материјала
Остали приходи

УКУПНО

НАПОМЕНА-ll

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици од продаје материјала
Отпис потраживања по датим стамбеним кредитима
Остали расходи

УКУПНО

13
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741 3.955
4.958

208 1.297-----_

19.191 37.431

У хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
4.481

14.352 16.996

18.833 16.996
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НАПОМЕНА-12

ДОБИТАК

в) Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре
опорезивања и прописане пореске стопе

у хиљадама динара
30.06.2015. 30.06.2014.

Добит пре опорезивања
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%

Губитак
Добит после опорезивања
Ефективна пореска стопа

924.289 533.433

138.643 80.015

785.646 453.418
]5% ]5%
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НАПОМЕНА-14
УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

у хиљадама динара

% :учешћа 30.06.2015. 31.12.2014.

Учешћау капиталу зависних правних лица
ЗАО Вобекс - Интерсоја, Русија 85,00% 1.112 1.112
Ветеринарски завод Суботица а.Д. 31,39% 783.617 783.617

784.729 784.729
Учешћау капиталу осталих
правних лица

Учешћа у капиталу банака
Новосадски сајам а.Д.,Нови Сад 1.410 1.410
Учешће у капиталу - Атомска бања 9,4958% 35.890 35.890
Трепча
Учешћа у капиталу осталих правних лица 1.831 1.831

39.131 39.131
823.860 823.860
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НАПОМЕНА-15
ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Стамбени кредити запосленима
Дугорочни део зајма Словас Чачак

492
36.470

464
36.577

36.962 37.041

НАПОМЕНА-16
ЗАЛИХЕ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

825.159 3.942.949
222.2]2 ]70.439
55.2]6 47.305

575.984 530.562
134.669 60.629
67.434 106.088

4.585 57.321
1.885.259 4.915.293

(120.377) (125.118)

1.764.882 4.790.175

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Готови производи
Недовршена производња
Дати аванси

Роба

Минус: Исправка вредности залиха материјала

У билансу стања предузеће је исказало залихе у износу од 1.764.882 хиљада динара.
Најзначајније ставке су залихе сировине и материјала које износе 825.] 59 хиљада
динара од чега залихе основне сировине (сојино зрно) износе 771.024 хиљада
динара рачунато по просечној набавној цени односно количински у износу од 18.186тона
ЈУС зрна соје.

НАПОМЕНА-17
ПОТРАЖИВАЊА

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Потраживања од купаца:
- повезана правна лица
- у земљи
- у иностранству

Потраживања од извозника
Потраживања из специфичних послова
Потраживања за камату - повезана правна лица
Потраживања за камату - остали
Претплаћени остали порези и доприноси
Остала потраживања:

3.380.020 2.780.966
470.903 435.991

1.188.246 1.004.876

75.611 75.61 ]
750.304 751.831

6.232 6.232
231 557

15.828 34.005
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5.887.375 5.090.069

Минус: исправка вредности потраживања од купаца

НАПОМЕНА-18
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочне позајмице повез.прав.лицима- VictoriaGroup
Краткорочне позајмице повез.прав.лицима-Victoria Logistic
Краткорочни кредити у земљи
Кредити за зимницу и крат.стамб.кредити
Орочени новчани депозити
Исправка вредности кратк.фин.пласмана

НАПОМЕНА-19
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући рачун
- у динарима
- у страној валути
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Остала новчана средства

(465.431) (465.696)

5.421.943 4.624.373

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

995.770 1.184.153
4.419.133 4.920.643

60.784 70.037
2.395 8.731

52.012 393
(50.900) (50.900)

5.479.194 6.133.057

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

2.940
138.167

327
46

20.571
74.108

42

141.480 94.721

НАПОМЕНА-20
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Унапред плаћени трошкови до једне године
Потраживање за више плаћен ПДВ
Разграничени порез на додату вредност
Остала активна временска разграничења

19

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

42.584
24.585

22.976
1.282

299.990 10.684

367.159 34.942
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НАПОМЕНА-21
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

8анбилансна актива на дан 30.06.2015.године износи 20.034.253 хиљада динара.Износ од
18.754.650хиљада динара односи се на гаранције ијемства која је Сојапротеин АД дала као
јемац. Износ од 1.279.603 хиљада динара односи се на туђу робу у нашим складиштима.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВАЛIАСИВА
у хиљадама динара

30.06.2015. 31.12.2014.

Средства других лица
Дати авали и гаранције- ПОВ.правналица

1.279.603
18.754.650

1.746.079
19.152.695

20.034.253 20.898.774

НАПОМЕНА-22
ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Друштва износи 6.906.479.571,15 динара и подељен је на 14.895.524
акције без номиналне вредности са рачуноводственом вредношћу од 463,661404 динара.
Акције Х емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности 09.08.2011
године.

Структура акцијског капитала Друштва на дан 30.јун 2015.године:

30.06.2015.
Број Вредност

Опис % учешћа акција капитала

Victoria Group AD 50,94% 7.587.503 3.518.032
SENTOll
INTERNAТIONAL doo 10,76% 1.602.487 743.011
Митровић Зоран 6,07% 904.675 419.463
Бабовић Милија 6,03% 897.835 416.291
Raiffeisenbank AD
Beograd - Kastodi габџп 5,89% 876.626 406.458
Sojaprotein AD Весеј 7,40% 1.102.391 511.136
Polunin Discovery Funds 0,57% 85.552 39.667
Raiffeisenbank AD
Beograd-Kastodi гаёџп 0,44% 64.954 30.117
Raiffeisenbal1kAD -
Kastodi гаёџп 0,27% 40.829 18.931
EKSTRA-PET DOO 0,23% 34.245 15.878
Ostala ргау. i fiz. Пса 11,40% 1.698.447 787.496

100,0 % 14895.524 6.906.480
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Сопствене акције 1.102.391

Акцијски капитал 13.793133 6.906.480

у току првих шест месеци 2015.године извршен је откуп 197.171сопствених акција на
организованом тржишт.

ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ

Законске резерве Друштва исказане, на дан 30.јун 2015. године, у износу од 352.232 хиљада
динара представљају издвајања из нераспоређене добити из ранијих година сходно Одлуци о
расподели добити остварене у пословној 2014.години донетој од стране Скупштине акцинара по
којој је Предузеће издвојило део од 5% нето добити за ПОСЛОВНУ годину на рачун законских
резерви, све док оне не достигну 10%основног капитала Друштва.

СТАТУТ АРНЕ РЕЗЕРВЕ

Статутарне резерве Друштва на дан 30. јун 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.
Средства резерви нису употребљивана.

НАПОМЕНА-23
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Дугорочни кредити у земљи
Дугорочни кредити у иностранству 8.804.879 7.862.883

1.294.314 1.298.114

Текућа доспећа (213.281) (9.160.997)

9.885.912

ДУГОРОЧНИ :КРЕДИТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Ерсте банка
European bank
IFC med.fin.korp.

у хиљадама динара
Износу

Валута валути 30.06.2015. 31.12.2014.

ЕУР 3.346.200 403.566 404.751
ЕУР 1.785.714 215.365 215.997
ЕУР 5.600.000 675.383 677.366

1.294.314 1.298.114

{27.334} {I.298.114)
1.266.980

Текућа доспећа
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ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ
у хиљадама динара

Износ у
Валута Валути 30.06.2015. 31.12.2014.

Uni credit bank ЕУР 60.000.000 7.236.252 7.257.498
Societe Generale Ьankа ЕУР 7.250.000 874.381 514.073
Eurobanka EFG ЕУР 246.153 29.687 29.774
Eurobanka EFG РСД 61.538 61.538
Credit Agricole EUR 5.000.000 603.021

8.804.879 7.862.883
Минус: (185.947) (7.862.883}
Текуће доспеће 8.618.932

Дугорочни кредити у земљи су одобрени за финансирање изградње фабрике
концентрата,финансирање трајних обртних средстава и финансирање извозног посла.

Уговори о дуторочним кредитима дефинишу и показатеље пословаља на нивоу консолидованих
финансијских извештај а Групе и сходно томе су обелодаљени у консолидованим финансијским извештајима
матичне компаније .Викториагроугг'Београд,

НАПОМЕНА-24
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Текућа доспећа:
- дугорочних кредита
Краткорочни кредити
Ктаркорочни зајам
Остало

213.28] 9.160.997
2.177.250

131.000
123Ш3

344.281 11.46] .270

Краткорочни кредити:
Валута Износ у

Валути 30.06.2015. 31.12.2014.Кредитор:

Societe Generale Bank
Credit Agricole

ЕУР
ЕУР

362.875
604791

Комерцијална банка
Европска банка
УКУШЮ

ЕУР
ЕУР

604.792
604.791

2. ]77.249
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Краткорочни кредити у земљи су одобрени за финансирањетрајних обртних средстава.
Средства обезбеђења по овим кредитима су залога на готовим производима и сировинама,
јемства као и бланко сопствене менице.

НАПОМЕНА-25
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Обавезе по основу примљених аванса
Обавезе према добављачима:
- матична и зависна правна лица
- остала повезана правна лица
- добављачи у земљи
- добављачи у иностранству
- остале обавезе из пословања

9.516 59.902

102.078 6.078
390.933 2.182.219
427.264 470.506
25.498 17.606
56.005 55.912

1.011.294 2.792.223

НАПОМЕНА-26
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Нето зараде и накнаде зарада
Порези и доприноси на зараде
Камате и трошкови финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе према физичким лицима за накнаде

по уговорима
Нето накнаде зарада које се рефундирају
Порези и доприноси на зараде које се рефундирају
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора
Остале обавезе

12.902
8.102

31.936
3.017

35.435
3.017

729
122

150
25

56.983 38.452
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СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗО.јун 2015.године

НАПОМЕНА-27
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТ У ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине
Обрачунати приходи будућег периода
Разграничене обавезе за ПДВ
Остала пасивна временска разграничења
Обавезе по основу пореза на добит
Унапред обрачунати трошкови

858 1.112
92.987 27.246

6.089
5.832

138.643 7.267

232.488 47.546

ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена.
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства.Иако руководство сматра да су пореске
обавезе адекватно обрачунате и евидентиране, остаје ризик да ће пореске власти имати
другачије тумачење пореских питања.
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СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗО.јун 201S.године

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били
следећи:

30.06.2015. 31.12.2014.

USD 107,7304 99,4641
GBP 169,4117 154,8365
ЕИR 120,6042 120,9583

CНF 115,7541 100,5472

у Бечеју, ЗО.јуна 2015.године Законски заступник

Синиша Кошутић

Генерални директор
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SOJAPROTEIN АО
ВЕСЕЈ
08114072
1041
100741587

KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 30.06. 2015. godine

-џ hiljadama отпага-

1. Prihodi od prodaje гоЬе maticnim i zavisnim pravnim licima
1003

600 па согпасегп trZiStu
2. Prihodi od prodaje гоЬе гпапёптгпi zavisnim pravnim licima

1004
601 па inostranom trZiStu

3. Prihodi od prodaje гоЬе ostalim povezanim pravnim licima
1005

602 па оогпасегп trZiStu 780.322 1.096
4. Prihodi od prodaje гоЬе ostalim povezanim pravnim licima

1006
603 па inostranom trZiStu
604 5. Prihodi od prodaje гоЬе па согпасегп trZiStu 1007 41.133 250.719
605 6. Prihodi od prodaje гоЬе па inostranom trZiStu 1008 345.449 78.589

б1

1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga гпапёппп i zavisnim
1010

610 pravnim licima па оогпасегп trZiStu 51.775 22
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga гпайсппп i zavisnim

1011
611 pravnim licima па inostranom tгШtu 155.452

3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim
10:1.2

612 pravnim licima па согпасегп tгШtu 1.551.088 927.712
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim

1013
613 pravnim licima па inostranom tгШtu
614 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga па domacem trZiStu 1014 582.473 1.071.804

6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga па
1015

615 inostranom trZiStu 3.987.364 3.543.789
111. PRIHOOIОО PREMIJA,SUBVENCIJA,OOTACIJA,OONACIJAI

1016
64 SL.
65 IV. ORUGIPOSLOVNIPRIHOOI 1017 19.468 22.269

RASHODIIZ REDOVNOG POSLOVANJA

50 do 55,62 i 63

50 1. NABAVNAVREDNOSTPROOATEROBE 1019 1.049.498 354.265
62 11. PRIHOOIООAKTIVIRANJAUCINAKAI ROBE 1020 1.138 1.269

111. POVECANJEVREDNOSТIZALIHA NEDOVRSENIHI GOТOVIH
PROIZVOOAI NEDOVRSENIHUSLUGA 1021

139.571 214.196630

IV. SMANJENJEVREDNOSТIZALIHA NEDOVRSENIHI GOТOVIH
PROIZVOOAI NEDOVRSENIHUSLUGA

1022
631

51 osim 513 V. TROSKOVIMAТERIJALA 1023 4.271.131 4.273.298
513 VI. TROSKOVIGORIVAI ENERGIJE 1024 322.858 283.397

VII. TROSKOVIZARAOA,NAKNADAZARAOAI OSTALILICNI
1025

52 RASHOOI 265.036 298.230
53 VIII. TROSKOVIPROIZVOONIHUSLUGA 1026 377.524 367.138



541 do 549

55

66

66,osim
662,663 i 664

660 1.Finansijski prihodi od maticnih i zavisnih pravnih lјса 1034 56.229 106.169

6б1 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lјса 1035 242.741 393.070
3. Prihodi od ucesca u dobltku pridruzenih pravnih йса i

1036
665 zajednickih poduhvata

669 4. Ostali finansijski prihodi 1037

662 11. PRIHOOI ОО КАМАТА (ОО тнюн LICA) 1038 368 4.035
111. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 1 POZIТlVNI EFEKТIVALUTNE
KLAUZULE (PREMA тнюм LICIMA)

1039
663 i 664 80.666 69.579

56

56, osim 562,
563 i 564

1. Finansijski rashodi iz odnosa sa гпаџёгшп i zavisnim
1042

560 pravnim liсјта 153
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalimpovezanim pravnim

1043
561 liсјта 2.019

3. Rashodi od ucesca u gubltku pridruzenih pravnih liса i
1044

565 zajednickih poduhvata

566 i 569 4. Ostali finansijski rashodi 1045 37.434 3.203

562 11.RASHODI КАМАТА (PREMA тнюм LICIMA) 1046 231.825 209.458

1047
563 i 564 38.501 144.274

Z. PRIHODI ОО USKLAf>IVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE 1050

683 i 685 КОЈА SEISKAZUJE РО FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 265 189

1. RASHODI OD USKLAf>IVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE 1051

583 i 585 КОЈА SEISKAZUJE РО FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
67 i 68, osim

Ј. OSTALI PRIHODI 1052683 i 685 60.635 44.531
57 ј 58, osim

К. OSTALI RASHODI583 ј 585 1053 69.119 25.075

М. NEТO DOBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SEOBUSTAVUA,
EFEKTI PROMENE RACUNOVODSТVENE POLITIKE IISPRAVKA 1056

69 - 59 GRESAKA IZ RANIJIH PERIODA

N. NEТO GUBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SEOBUSTAVUA,
RASHOOI PROMENE RACUNOVODSТVENE POLITIKE I 1057

59 - 69 ISPRAVKA GRESAKA IZ RANIJIH PERIODA



Ро POREZ NA DOBITAK
721 1.PORESКI RASHOD PERIODA 1060 140.701 82.0БО

deo 722 11. ODLOZENI PORESКI RASHODI PERIODA 1061 б9 41

deo 722 111.ODLOZENI PORESКI PRIHODI PERIODA 1062

723 в, ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA 1063

1.NEТO DОВIТАК КОЈI PRIPADA MANJINSКlM ULAGACIMA 1066

11.NEТO DОВIТАК КОЈI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 1067

111.ZARADA РО AKCIJI
1. Osnovna zarada ро akciji 1068

2. Umanjena (razvodnjena) zarada ро akciji 1069

u веёејџ _30.06.2015.

dana

Zakonski zastupnik

М.Р.



SOJAPROTEINАО
ВЕСЕЈ
08114072
1041
100741587

па dan 30.06.2015. godine
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

022 i deo i deo 029 2. Gradevinski objekti 0012

023 i deo i deo 029 3. Postrojenja i оргета 0013

024 i deo i deo 029 4. Investieione nekretnine 0014

025 i deo i deo 029 S. Ostale nekretnine, postrojenja i оргета 0015

026 i deo i deo 029 6. Nekretnine, postrojenja i оргета u рпргепп 0016

027 i deo i deo 029 7. Ulaganja па tudim nekretninama,postrojenjima i оргегп! 0017

028 i deo i deo 029 0018

030,031 i deo 039 1. Sume i visegodisnji zasadi 0020

032 i deo 039 2. Osnovno stado 0021

037 i deo 039 3. Bioloska sredstva u рпргепн 0022

038 i deo 039

04, osim 047

040 i deo 049 1. Ucesca u kapitalu zavisnih pravnih lјеа
2. Ucesca u kapitalu pridruzenih pravnih lјеа i zajednickim

041 i deo 049 poduhvatima 0026

З, Ucesca u kapitalu ostalih pravnih lјеа i druge hartije od
042 i deo 049 vrednosti raspolozive za prodaju 0027 39.131

deo 043,deo 044 i
deo 049 4. Ougorocni plasmani maticnim i zavisnim pravnim lјејта 0028

5. Ougorocni plasmani ostalim povezanim pravnim lјејта 0029

deo 045 i deo 049 6. Dugorocni plasmani u zemlji 0030

deo 045 i deo 049 7. Dugorocni plasmani u inostranstvu 0031

046 i deo 049 8. Hartije od vrednosti koje se drze do dospeca 0032

048 i deo 049

05

OSOi deo 059 1. Potrazivanja od maticnog i zavisnih pravnih lјеа
051 i deo 059 2. Potrazivanja od ostalih povezanih lјеа 0036

052 i deo 059 3. Potrazivanja ро osnovu prodaje па гоЬпј kredit 0037

010 i deo 019

2. Koneesije, patenti, йсепсе, гоЬпе i usluzne marke, softver
011, 012 i deo 019 i ostala prava

013 i deo 019 3, Gudvil
014 i deo 019 4. Ostala nematerijalna imovina
015 i deo 019 S. Nematerijalna imovina u рпргегп!
016 i deo 019

-u hiljadama dinara-

0005

0006

0007

0008



4. Potrazivanja za prodaju ро ugovorima о finansijskom
053 i deo 059 lizingu 0038

054 i deo 059 5. Potrazivanja ро osnovu jemstva 0039

055 i deo 059 6. Sporna i sumnjiva potrazivanja 0040

056 i deo 059 7. Ostala dugorocna potrazivanja 0041

288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSТVA

Кlasa 1

10

11 2. Nedovrsena proizvodnja i песомёепе usluge 0046

12 З. Gotovi proizvodi 0047

13 4. Roba 0048

14 5. Stalna sredstva патепјепа prodaji 0049

15

20

200 i deo 209

201 i deo 209 2. Kupci u inostranstvu - гпайёпв i zavisna pravna lica 0053

202 i deo 209 З. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna liса 0054

203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica 0055

204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 0056

205 i deo 209 6. Kupci u inostranstvu 0057

206 i deo 209 7. Ostala potrazivanja ро osnovu prodaje 0058

21 111.POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA 0059

22 IV. DRUGA POTRAZIVANJA 0060

V. FINANSIJSКA SREDSТVA КОЈА SE VREDNUJU РО FER
236

23 osim 236 i 237

230 i deo 239 lica 0063

2. кгагкогоёп' krediti i plasmani - ostala povezana pravna
231 i deo 239 'јса 0064

232 ј deo 239 З. кгаткогоёгп krediti i zajmovi u zemlji 0065

4. Kratkorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0066

5. Ostali kratkorocni finansijski plasmani 0067

24 VII. GOTOVINSКI EKVIVALENTII GOTOVINA 0068

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069

28 osim 288 'Х. АКТIVNА VREMENSКA RAZGRANICENJA

88



30

300

301 2. Udeli drustava 5 ogranicenom odgovornoscu 0404

302 3. Ulozi 0405

303 4. Drzavni kapital 0406

304 5. Drustveni kapital 0407

305 б. Zadruzni udeli 0408

306 7. Emisiona ргеппја 0409

309 8. Ostali osnovni kapital 0410

31 11.UPISANI А NEUPLACENIКAPITAL 0411

047; 237 111.OTKUPUENE SOPSТVENEAKCIJE 0412

32 IV. REZERVE 0413

V. REVALORIZACIONEREZERVEРОOSNOVU
REVALORIZACIJENEMATERIJALNEIMOVINE,NEKREТNINA,

330 POSTROJENJAI OPREME 0414

VI. NEREALIZOVANI DOBICI РО OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTII DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA(potrazna salda гаёџпа

33 озпп 330 grupe 33 osim 330) 0415

VII. NEREALIZOVANI GUBICI РО OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTII DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG

400

0430

1. Rezervisanja za troskove u garantnom roku 0426

401

2. Rezervisanja za troskove obnavljanja prirodnih
bogatstava 0427

403 3. Rezervisanja za troskove гestrukturiranja 0428

402 ;409

404 4. Rezervisanja za naknade i dгuge benefieije zaposlenih 0429

405 5. Rezervisanja zatroskove sudskih sporova

41

410

411 2. Obaveze ргета maticnim i zavisnim pravnim 'јејта 0434

412 3. Obaveze ргета ostalim povezanim pravnim йсппа 0435

4. Obaveze ро emitovanim hartijama od vгednosti u periodu
413 duzem od godinu dana 0436

414 5. Dugorocni krediti i zajmovi u zemlji 0437

415 б. Dugorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438

416 7. Obaveze ро osnovu finansijskog lizinga 0439

42 do 49 (os;m 498)

419 8. Ostale dugorocne obaveze 0440

498 V. ODLOZENE PORESKEOBAVEZE

42

420

421

1. Kratkorocni krediti od maticnih i zavisnih pгavnih 'јеа
2. Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih 'јеа



422 З. Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji 0446

423 4. Кгаткогоёп! krediti i zajmovi u inostranstvu 0447

5. Obaveze ро osnovu stalnih sredstava i sredstava
427 obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji 0448

424,425,426 i 429 6. Ostale кгаткогоёпе finansijske obaveze 0449

430 11. PRIMUENI AVANSI, DEPOZITII KAUCIJE

43 osim 430

431

432 2. Dobavljaci - maticna i zavisna pravna lica u inostranstvu 0453

433 З. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u zemlji 0454

434 4. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u inostranstvu 0455

435 5. Dobavljaci u zemlji 0456

436 6. Dobavljaci u inostranstvu 0457

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458

44,45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROtNE OBAVEZE 0459

47 V. OBAVEZE РО OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 0460

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE,DOPRINOSE I DRUGE
48 DAZBINE 0461

49 osim 498

89

о
u Веёејu,

М.Р.
папа

30.06.2015.

о о 0,00



Naziv pravnog /ica:SOJAPROTEIN А
Sediste: ВЕёЕЈ РIВ: 100741587

KONSOLlDOVANI IZVESTAJ О TOKOVIMA GOTOVINE
Uperiodu od 01.01.-30.06.2015.

POZ/C/JA АОР /ZNOS
Текисв god. Prethodna god.

1 2 3 4
А. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKТlVNOSТI

1.Prilivi qotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 ) 3001 6.909.116 7.042.100
1.Prodaja i ргјm/јепј avansi 3002 6.850.398 6.660.554
2'ргјm/јепе kamate iz poslovnih aktivnosti 3003 1.872 103.331
3.Osta/i prihodi iz redovnog pos/ovanja 3004 56.846 278.215

11.Od/ivi gotovine iz IJoslovnih aktivnosti (1 do 5) 3005 5.652.421 6.345.143
1.lsp/ata dobav/ja6ima i dati avansi 3006 5.162.353 5.813.540
2.Zarade,naknade zarada i ostali lјспј rashodi 3007 236.193 270.948
3.РlаСепе kamate 3008 230.124 207.805
4.Porez па dobltak 3009 9.432 40.203
5.Р/аСапја ро osnovu ostalih javnih prihoda 3010 14.319 12.647

111. Neto priliv gotovine iz poslovnih akt;vnosti (/-11) 3011 1.256.695 696.957
IV. Neto odliv gotovine iz poslovn;h akt;vnost; ( 11-1) 3012 О

В. TOKOVI GOTOVINE IZ AKТlVNOSТlINVESТlRANJA
I.Priliv; gotov;ne ;z aktivnost; ;nvestiranja ( 1 do 5) 3013 652.280 80

1.Prodaja akcija iude/a (neto pri/iv) 3014
2.Prodaja nematerijalnih u/aganja,nekretnina,postrojenja

Оргеmеibloloskihsredstava 3015 3
3.0stali finansijskiplasmani (netopriliv) 3016 652.280 77
4.Ргјm/јепе kamate iz aktivnosti finansiranja 3017
5.Ргјm/јепе dividende 3018

II.Od/ivi gotovine iz akt;vnost; investiranja (1 do 3) 3019 684.221 194.718
1.Kupovina akcija i udela (neto od/ivi) 3020
2.Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja

Оргеmе ibloloskih sredstava 3021 661.264 194.718
3.Osta/i finansijski plasmani ( neto od/iv) 3022 22.957

11/. Neto priliv gotovine ;z aktivnosti investiranja ( 1-11) 3023
IV. Neto od/iv gotovine iz aktivnosti invest;ranja ( 11-1) 3024 31.941 194.638

V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKТlVNOSТI FINANSIRANJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finans;ranja (1 do 3 ) 3025 О О

1.Uvecanje osnovnog kapita/a 3026
2.Dugoro6ni krediti (neto pri/iv ) 3027
3.Kratkoro6ni krediti (neto pri/iv) 3028
4.0sta/e dugoro6ne obaveze 3029
5.0stale kratkoro6ne obaveze 3030

II.Odliv; gotovine iz aktivnosti finans;ranja (1 do 4 ) 3031 1.216.660 458.218
1.0tkup sopstvenih akcija iudela 3032 145.462 15.642
2.Dugoro6ni krediti (neto od/iv) 3033
3.Kratkoro6ni krediti (neto odliv) 3034 1.069.011 442.576
4. Oste/e obaveze (neto odliv) 3035 2.187
5.Finansijski Iizing 3036
6./sp/acene dividende 3037

111. Neto priliv gotovine ;z aktivnosti finans;ranja ( 1-11) 3038
IV. Neto od/iv aotov;ne ;z akt;vnost; f;nansiranja ( 11-1) 3039 1.216.660 458.218

G. SVEGA PRILlVI GOTOVINE (301+313+325) 3040 7.561.396 7.042.180
D. SVEGA ODLlVI GOTOVINE (305+319+329) 3041 7.553.302 6.998.079
а. НЕТО PRILlVI GOTOVINE ( 336-337 ) 3042 8.094 44.101
Е. НЕТО ODLlV GOTOVINE ( 337 - 336) 3043
Z. GOTOVINA НА РОСЕтки OBRACUNSKOG PER/ODA 3044 144.474 96.083
Z. POZIТl.KURSNE RAZLlKE РО OSNOVU PRER.GOTOVINE 3045 4.061 304
1.NEGAT.KURSNE RAZLlKE РО OSNOVU PRER.GOTOVINE 3046 555
Ј. GOTOVINA НА KRAJU OBR.PER/ODA (338-339+340+341-34 3047 156.074 140.488

и Весеји, 30.06.2015. исе odgovornoza sastavijanjebllansa

J}1JГVJ~
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,SOJAPROТEIN АО

"08114072
~',,' ,1041

,100741587

KONSOLIDOVANIIZVESTAJ О OSTALOM REZULTATU
za period 01.01. od 30.06.2015. godine

-Џ hiljadama dinara-

1. Promene revalorizacije nematerijalne

330
imovine,nekretnina, postrojenja i оргете
а) роуесапје геvаlофасiопih rezervi 2003
Ь)smanjenje revalorizacionih rezervi 2004 1.813 489
2. Aktuarski doblci ili gublci ро osnovu planova

331
definisanih primanja
а) doblci 2005
Ь)gublci 2006
3. ооысј ili gublci ро osnovu ulaganja u vlasnicke

332
instrumente kapitala
а) doblci 2007
Ь)gublci 2008
4. ооысј ili gublci ро osnovu udela u ostalom
sveobuhvatnom dobltku ili gubltku pridruzenih

333 drustava
а) doblci 2009
Ь)gublci 2010

1. ооысј ili gublci ро osnovu ргегаёцпаfinansijskih
izvestaja inostranog poslovanja

334
а) doblci 2011
Ь)gublci 2012
2. ооысј ili gublci od instrumenata zastite neto
ulaganja u inostrano poslovanje

335
а) doblci 2013
Ь)gublci 2014



3. ОоЫс! ili gublci ро osnovu instrumenata zastite
rizika (hedzinga)поусапој; toka

336
2015а) doblci

Ь)gublci 2016
4. ОоЫс!ili gublci ро osnovu hartija od vrednosti
raspolozivihza prodaju

2017337
а) doblci

2018

2. Pripisanvlasnicima koji петаји kontrolu

u _
М.Р.

dana



Период извеwтавања: од 101.01.2015.1 до 130.06.2015·1

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд
Пословно име:ISОЈАРRОТЕIN AD

Матични број (МБ): I 08114072 I

Поштански број и место: I 21220 1 [ввёы

Улица и број:!INDUSТRIЈSКд 1

Адреса е-поште: Ioffice@sojaprotein.rs

Интернет адреса: Iwww.sojaprotein.rs

Консолидовани/Појединачни: 1KONSOLIDOV ANI 1

Усвојен (да/не):I. I
Ревидиран (да/не): 1 I

Друштва субјекта консолидације:' Седиште: МБ:

ZДO VOBEX INTERSOJA MOSKVA! MOSKVAI 1027739651741

I I

! I

I I

! I

I !

Особа за конгакт.] Dragana Andelovic
(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Факс.]телефон:10216811623 I
Адреса е-поште:ldгаgапа.апdјеlkоviс@viсtогiаgгоuр.гs

Презиме и име: IKosutic Sinisa
(особа овлашћена за заступање)

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):
1.Финансијскиизвештаји(биланс стања.билансуспеха,извештајо осталом резултату.
извештајо токовимаготовине,извештајо променамана капиталу,напоменеуз
финансијскеизвештаiе).
2. Извештајо пословању,

з. "1'"' пица одговорнихэа~"'~Њ' иэвештаја kt:::::: ~
'По",Њ,"'се у случају '~"Њ'''~ ~~"''''"''"~ '.~D

МЛ. (потпис особе овлашћене за за\тупање)

\



БИЛАНС СТАЊА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

10.830

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (00О3 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 10:312.312 9.979.5560002

1, Улагања у развој

1.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 9.9380003

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

З. Гудвил

9.938 10.8300005

0006

4. Остала нематеријална имовина

5. Нематеријална имовина у припреми

0007

0008

9.440.548 9.106:673

6. Аванси за нематеријалну имовину

11.НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

1. Земэъиџле

Грађевински објекти

430.308

З. Постројења и опрема

0009

0010

0011

0012

246.737 246.737

2.926.514 2.963.743

0013 4.463.436 4.590.852

4. Инвестиционе некретнине 0014 433.406

312.998

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

93.348

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0016

0017

713.461

111.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 2.264

8. Авэнси за некретнине, постројења и опрему 563.646 562.0350018

0019 2.116

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. ОСНОВНО стадо

2.116 2.2640020

0021

З. Биолошка средства у припреми

4. Аванси за биолошка средства

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)

1. Учешће у капиталу зависних правних лица

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0022

0023

0024

0025

0026

859.710 859.789

783.617 783.617

З. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласман и матичним и зависним правним лицима

39.131 39.1310027

0028

36.577

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласман и у земљи

0029

0030 36.470

0032

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

492 464

8. Хартије ОД вредности које се држе до доспећа

9. остали дугорочни финансијски ппасмани 0033

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 0034

0035

2. Потраживања од осталих повезаних пица 0036

З. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

0039

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

0040

5. Потраживања по основу јем ства

6. Спорна и сумњива потраживања

7. Остала дугорочна потраживања

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0041

0042 782

1.789.316 4.812.998

г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)

1.ЗАЛИХЕ (О045+0046+0047+0048+0049+0050)

13.196.328 15.699.2430043

0044

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0046

0045 982.210 4.035.575

2. Недавршена производња и недовршене услуге 134.669 60.629

З.Готови производи

4. Роба

5. Стална средства намењена продаји

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

600.418 553.0140047

0048

0049

0050

4.585 57.321

67.434 106.459

11.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)

1. Купци У земљи - матична и зависна правна лица

4.641.665 3.788.9300051

0052 324.017 1.229.584



0053

0054 2.983.756

0055

0056 117.238

0057 1.216.536

0058 118

0059 8.598

0060 754.318

0061

0062 5.479.194

0063 995.770

0064 4.419.133

0065 12.138

0066

0067 52.153

0068 156.074

0069 24.588

0070 342.575
--'.--~---

0071 23.509.422

0072 20.034.253

2. Купци у иностранству - магична и зависна правна пица

1.444.465З. Купци у земљи - остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

82.0615. Купци у земљи

1.032.8206. Купци у иностранству

7. Остала патраживања по основу продаје

8.596111.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

776.089IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

6.133.057VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)

1.184.1531. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

4.920.6432. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

27.616З. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

4435. Остали краткорочни финансијски пласмани

144.474VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

1.296VIII. ПОРЕ3 НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

33.801IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

25.678.799Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)

20.896.774Ћ. ВАНБИПАСНА АКТИВА

.!ь..
А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) > О = (0071-0424-0441-0442)

7.466.44.77.432.4061.ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 0402

6.906.5416.906.54104031. Акцијски капитал

04042. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

0405З. Улози

04064. Државни капитал

04075. Друштвени капитал

04086. Задружни УАели

579.906525.8650409

0410

11.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

7. Емисиона премија

8. Остали основни капитал

500.254 408.634

600.646 568.061

2.355.068 2.356.661

7.160 9.046

1:639,128 865.134

852.951 602.887

766.177 262.247

3.667

111.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

IV. РЕЗЕРВЕ 0413

v. РЕВАЛОРИЗАЦИORFPЕЗЕР"EfEЋСП:ЈС1ЮВУРЕВАЈ10РИЗАЦй"ЈЕ""FIЕМАТЕРИЈАЛНЕим"о

t!f'WЈ,"WrIТWj'оq8,~б-~·&*tftгье~бву)(ДРl йЈдСЈД-В-РЕДНОСТИи ДРУIиncrмПђПЕНТИ-ОСТАлог-·I-:-:-;-:-+--------+--------1

~~р;~~~~~-w-оIњ"l\'~fyл~~fй~~ашg~fД~&'С~ДРугих КОМIIОНЕНТй1Ј-с-Т-А~л-о~г--I-----I---------II----------1
СВЕОБУХВАТНОГ РЕ3УЛТАТА Iдуговна с.пда рачу,-"Н"'а-'-'гр"'у"'п"-е"'33"-"'ос"'и"'М,П,3"'3"'0), 1 0416

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) 0417

04181. Нераспоређени добитак ранијих година

04192. Нераспоређени добитак текуће године

0420

0421

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

Х. ГУБИТАК (0422+0423)

04221. Губитак ранијих година

04232. Губитак текуће године

16.3979.903.3200424Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

18.39717.40604251.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)

04261. Резервисања за трошкове у гарантном року

04272. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0428З. Резервисања за трошкове реструктурирања

17.48317.40604294. Резервисзња за накнаде и друге бенефиције запослених

04305. Резервисзња за трошкове судских спорова

91404316. Остала дугорочна резервисања

9.885.912043211.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)

04331. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0434

0435

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

З. Обавезе према осталим повезаним правним лицима



4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског пизинга

0437

0438

0439

8.618.932

1.266.980

8. Остале дугорочне обавезе 0440

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461 +0462)

0441

0442

435.851 435.851

1.650.435 14.342.041

1.КРАТКОРЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. краткорочни кредити од осталих повезаних правних пица

0443

0444

0445

11.461,270344.281

З. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
n.r УБИ r АК ИЗНДД вИСИНЕ КдПИТд11АТО<IТ2+0:јТГ+0:ј'21-cr4"2-О70:јтr-cr4Т5С041'l:О"41'З-О411-0402) ~ о =
0441+0424+0442-0071 ~ О

131.000 1.572.458

604.791

213.281 9.284.021

9.516 60.609

1.006.583 2.733.782

102.078 6.078

390.933 2.182.219

427.264 470.506

30.303 19.067

56.005 55.912

56.983 38.452

6.089

139.501 9.540

93.571 32.299

23.509.422 25678.799

20.034.253 20.898.774

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног посповања намењених продаји 0448

11.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

111.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

0450

0451

0452

2. Добављачи - матична и зависна правна пица у иностранству

З. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. До6ављачи у земљи

0453

0454

0455

0456

6. Добављачи у иностранству 0457

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0458

0459

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДА ТУ внщност 0460

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ~ О

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0462

0463

0464

0465



БИЛАНС УСПЕХА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) 1001 7.359.072 6.051.452

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) :РО.4041002 1.166.904

1. Приходи од продаје робе мзтичним и зависним правним лицима на домаћем тржмшту 1003

2, Приходи ОД продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

З. Приходи ОД продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

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

5. При-ходиод продаје робе на домаћем тржишту

1005

1006

1007

780.322 1.096

41.133 250.719

345.449 78.589

6.127.700 5.698.779

51.775 22

155.452

1.551.088 927.712

582.473 1.071.804

3.987.364 3.543.789

19.468 22.269

6.500.996 5.745.400

1.049.498 354.265

1.138 1.269

139.571 214.196

4.271.131 4.273.298

322.858 283.397

265.036 298.230

377.524 367.138

217.385 201.715

138.273 182.822

858.076 306.052

380.004 572.853

298.970 499.239

56.229 106.169

242.741 393Ш0

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

6. Приходи ОД продаје робе на иностраном тржиwrу 1008

1. Приходи ОДпродаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи ОД продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишгу

З. Приходи ОД продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржиuпy

1009

1010

1011

1012

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржиwту 1013

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014

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

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

1015

1016

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ~ о 1018

1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

11. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1021

1022

1023

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1024

1025

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1026

1027

1028

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ~ О 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ~ О 1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

I:-Ф~·RA11СИЈСl\йI1PИXоди-п.ЦТТПВЕ3ARйX1!Й[\АП"О"СТAJ'IИФli1ПARСW"CКйliPйX(ЈДЙ
(1034+1035+ 1036+1037)

1032

1. Финансијски приходи од матичних и эависних правних лица

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

З. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1033

1034

1035

1036

4.035

4. Остали финаНСИјСКИприходи

11. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

111.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1037

1038

1039 69.579

368

358.954

80.666

5.222

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040

. FlCW"СКI'ГРдСХПДИИЗ ПДНОV\CAIIО"SЕЗАRйIiimPАЋНйМЋйЦ1IIМ7\й\JСТАЛИФV!RAЯ"СйЈСRИ-- ---
ЕАСХОД!1.(1042+1043+1044+1045) 1041

1. ФинаНСИјСКирасходи из односа са матичним и зависним правним лицима

307.9.13

1042

37.587

153

2.0192. ФинаНСИјСКирасходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

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

4. Остали финансијски расходи

1044

209.458

1045 37.434 3.203

144.274

11. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

111.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

Е, ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

1046 231.825

213.899

1047 38.501

1048 72.091

189

ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)
ТПРИХОДИ-о"Д-VСl(Л)\Ђli1В7UБJI:ВPЕдЯПСТИ-О-СТАЈТЕli1МОВИНЕl<о:rАТЕli1СКЈ\ЗVЈЕТТО-ФЕРЋРЕДНПСТГ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
Й:-Р1'СХОДИ-ОДУСЮТI\'I5ИВ1\IБAВ1'ЕдНО-СТИ-О"СТI\JlEV!МОВИНЕ1ЮЈАСЕПСЮ\Зv.JEll{)ФЕР"ВРЕдFЮ"СТЙ
КРОЗ БИЛАНС успеХА
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1049

1050 265

44.531

1051

1052 60.635



1.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 140.701 82.060

11.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 69 41

111.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) 1064 781.178 457.495

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) 1065

1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГА ЧИМА 1066

11.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

111.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2, Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

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

1.Добици или губици по основу прерачунафинансијскихиэеештајаиностраног посповања

2011

1. Промене ревалоризацијанематеријалнеимовине,некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалориэвционихрезерви

б) смањење ревалоризационихрезерви

2. Ак-туарскидобици или губиципо основу плановадефинисаних примања

2003

2004 1.813 489

2005

2006

2007

2008

2009

2010

а) добици

б) губици

З.ДОбициили губици по основуулагањау власничкеинструментекапитала

а) добици

б) губици

4. Добици или губици пооснову уделау осталом свеобухватномдобитку или губитку придруженихдруштава

а) добици

б) губици

б) Ставке коЈенакнадно MOryбити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

а) добици

б) губици

2. Добици или губициод инструменатазэштите нето улагања у инострана паСЛОВ8ње

2012

2014

а) добици 2013

б) губици

2015

З. Добици или губиципо основу инструменатазаurrите ризика (хеџинга) новчаногтока

2016

а) добици

б) губици

4.Добици или губиципо основухартијаод вредностирасположивих за продају

а) добици

б) губици
roСТ/iJ1VГьРУТО-СВЕОБу)(8АТRI'r,Ц05V1Т)\],(20\)3+2ђђ"5+21Ј07+ШО~О1Т+20ТЗ+20Т5+2а'

[2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+20Јm~ о
.ГOCТAJWrБPY+CYC+++5УХ8АТRИ"Г,ЋйТ}+К(2ђ!Ј4+2006+20,Ј8+2U1lI+2O'I2+7014+2U16+2~m
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)~ О

2017

2018

2020

2019

111. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

1.813 489

IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019-2020-2021)~ О

ч. НЕТО ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК(2020-2019+2021) ~ о
2022

2023 1..813 489

1. УКУПАН НЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК(2001-2002+2022-2023)~ О 457.006

11. УКУПАН НЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002-2001+2023-2022)~О 2025

Г. УКУПАН НЕТОСВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОЛ20242: Оили АОП2025> О 2026

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницимакоји немајуконтролу 2028

2024 779.365



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1.Приnиви готовине ИЗпословних активности (1ДО3) 3001 6.909.116 7.О42100

1. Продајаи примљениаванси 3002 6.850.398 6.660.554

2. Примљенекамате из пословнихактивности 3003 1.872 103.331

З. Остали ПРИЛИ8И ИЗ редовногпословања 3004 56.846 278.215

11.Одnиви готовине из посповних активности (1 до 51 3005 5.652421 6.345.143

1. Исплатедобављачима и дати аванси 3006 5.162.353 5.813.540

2. Зараде. накнадезарада и остали лични расходи 3007 236.193 270.948

З. Плаћенекамате 3008 230.124 207.805

4. Порез на добитак 3009 9.432 40.203

5. Одливи ПО основу осталихјавних прихода 3010 14.319 12.647

111.Нето прилив готовине из пословних активности (1-111 3011 1.256.695 696.957

IV.Нето одnив готовине из пословних активности (11-11 3012

1.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 652.280 80

1. Продајаакција и удела(нето приливи) 3014

2. Продајанематеријалнеимовине,некретнина,постројења,опреме и биолошких средстава 3015 3

З. Осталифинансијскипласмани(нето ПРИЛИ8И) 3016 652.280 77

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљенедивиденде 3018

11.Одливи готовине из активности инвестирања (1ДО 3) 3019 684.221 194.718

1. Куповинаакција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповинанематеријалнеимовине, некретнина,постројења,опреме и биолошких средстава 3021 661.264 194.718

3. Осталифинансијскипласмани(нето одливи) 3022 22.957

111.Нето прилив готовине иэ активности инвестирања (t~ll) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1) 3024 31.941 194.638

1.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3025
----
1, Увећање ОСНОВНОГ капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочникредити (нето приливи) 3028

4. Осталедугорочне обавезе 3029

5. Осталекраткорочнеобавезе 3030

11.Одnиви rотовине из активности финансирања (1 ДО 6) 3031 1.216.660 458.218

1. Откупсопствених акција и удела 3032 145.462 15.642

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

З. Краткорочникредити (одливи) 3034 1.069.011 442.576

4. Осталеобавезе (одливи) 3035 2.187

5. Финансијскилизинг 3036

6. Исплаћенедивиденде 3037

111Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11) 3038

IV Нетоодnив готовине из активности финансирања (11-1) 3039 1.216.660 458.218

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) 3040 7.561.396 7.042.180

Д. СВЕГА ОДПИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) 3041 7.553.302 6.998.079

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) 3042 8.094 44.101

Е. НЕТООДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДД 3044 144.474 96.083

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАГОТОВИНЕ 3045 4.061 304

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАГОТОВИНЕ 3046 555

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042-3043+3044+3045-3046) 3047 156.074 140.488



~ ~
~ ~g =ое· i··i ~

"g
~ ~

~

:!. :!. с>

~ ~· .;
с> Ф с>> • ·о с> ~ g_ :11:

с> ~
g. ло

~
~ <о

~
е ~ <о ~·.

~ !~
~ ~ ~ ~

~
N с> ~ ~ 'ј' с>• ~ · ~ а ~ ~е. ~ [ · с> ло е. ;;. е ,)l с> ло~ · [ м ~ ~ ~ м

о ~ · '" ~ " '" ~ [ ~ · ~ [ ~ } ;;. ф ~" · щ: ~ е [ ~ <о · ~ [ ~ ·i· i1 i1 "t ~ ~ ~ ·· s ~ s " ~'W s . ~ i1 о s '" 1 ! . ~ е а . е~ е ! i1 i

~

. ~ · о
~ · · ~ ~ о s . · !"~ ~ t; i ~ · ~

ф t;
~

. ~ ~ to.

~ "о ~ ~
. с- '" t; ~ ~

t:. ~~ о ~ " '" [ '0 ~ ~I I s 'g "о ! g I ~
. '0 ~[ ·1

о · ~
;;. о s ~ ~i1 · ~ 1 ~ ~ 1 . 'f I :8 i1

~ ~ m

I ~ ~
о ~ @ ~

а. '0 о
о @ i ~ о " @ ~ s :;:

~ 5~ ~ ~ ~ о @ '" " ~ ii ~ ~ g ·'" . . · · s .~ ~ . . s s ~. • g · . ~ '" . • g . . щ: s. . ~ ~ ~ '" '" · · ~ s . ~ ~ :х ~ '" 1" ~
~ I ~ е i · ~ ~ . .

~
~ ~ ~ i i . \; \; ~ ~t ~ · • • m · :!. е . • > ·~ ~

~ · ~ е :!. ~ ~:-1 • ~ ~ ~ ~ · ~ ~ i gа. е е о В i!i · о. S S g_ Вro <о ro <о ~ ro <о о. " <о " iO ~ " <о ~ ro " iO " <о" t: iO t:



СОЈАПРОТЕИН А.Д БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
30.јун 2015. године



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 2015.године

1. ДЕЛА ТНОСТ

Сојапротеин а.д., Бечеј ("Група") највећи је прерађивач соје у Србији и један од најзначајнијих
прерађивача у централној и источној Европи. Група је основана 1977. године, као радна организација за
индустријску прераду соје у оснивању, а констигуисањеје окончано 1985. године.

Основна делатност Групе је прерада сојиног зрна којом се добија низ пуномасних и обезмашћених
производа у облику брашна, гризева и текстурираних форми, као и сојино уље, сојина сачма и сојин
лецитин.

Седиште Групе је у Бечеју, улица Индустријска 1.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ИРА ЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Изјава о усклађености

Друштво води евиденцију и саставља редовне 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 признаваље, вредновање, презентацију и
обелодањивање позиција у финансијским извештајима Друштво 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 тумачеље 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 дајон саставни део стандарда, односно тумачења, Превод МСФИ утврђен
је Решењем Министра финансија о утврђивању превода Коицептуалног 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
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".

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског трошка, осим ако
другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у даљем тексту.

Друштво је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивало рачуноводствене
политике образложене у напомени 3.
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Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну
валутуу Републици Србији.

2.2. Начело сталности пословања

У току 2014.године Група је остварила пословни добитак од 800.062 хиљада динара (2013.пословни
губитак од 959.439 хиљада динара) и нето добитак од 261.621 хиљада динара (2013.нето губитак од
1.146.998 хиљада динара).
Укупне обавезе Групе на дан 31.децембра 2014.годинеу износу од 14.360.438 хиљада динара (2013. године
12.263.166 хиљада динара). Група је у 2014 години остварила пословне приходе у износу од 11.711.346
хиљада динара што је за 8 % више у односу на пословне приходе остварене у 2013.години. Остварени
пословни резултати у 2014. години су настали,највећим делом повећанјем продаје како на ино тако и на
домаћем тржишту.
Пословање Групе је базирано на усвојеном моделу у оквиру 8икторија Групације ("Група") који
подразумева финансијску подршку Друштву од стране Матичне компаније и осталих чланица у саставу
Групе.С обзиром да Група у току 2014.године није успела да оствари планирани ниво смањења
эадужености.а у циљу отклањања ризика ликвидности,усвојена је стратегија по којој су Магична
компанија и пет чланица Групе као носиоци највећих кредитних задужења (укључујући Друштво),
приступиле преговорима о ретруктурирању кредитних задужења са банкама и потписале Уговор о
мировању обавеза који важи од 7.априла 2014.године и продужен је до l.јула 2015.године.дана 25.марта
2015.године потписан је Уговор о дугорочним кредитима са банкама повериоцима чиме су обавезе
Друштва према банкама рефинансиране (напомена 37 -Догађаји након датума биланса стања).
Руководство Друштва и Групе су усвојили планове пословања који се заснивају на реструктуирању
финансијских обавеза и реализацији позитивних пословних резултата на основу којих ће друштво бити у
могућности да из пословања генерише довољно финансијских средстава како би измирило обавезе о року
доспећа.
У складу са наведеним активностима и плановима руководство Друштва и Групе очекују да ће друштво
наставити да послује у предвидљивој будућности.Сходно томе финансијски извештаји за 2014.годину су
састављени на основу начела сталности пословања.

2.3. Основе консолидације

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје магичног Привредног друштва Сојапротеин
а.Д.,Бечеј и следећих зависник друштава у земљи и иностранству:

Проценат учешћа
у капиталу

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.

1. ZAO УоЬех - Iпtеrsоја, 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 примењенје метод потпуног консолидовања.

Средства и обавеза привредног друштва у иностранству прерачунати су у динаре по курсу важећем на дан
биланса стања. 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 билансу стања коришћен је званични
средњи курс динара за девизе, а за прерачун вредности у билансу успеха и токовима готовине коришћен је
просечни средњи курс.
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3. ПРЕГ ЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи И расходи

Приходи од продаје се признају када се ризик и корист повезана са правом власништва преноси на купца, а
то подразумева датум испоруке робе купцу, Приходи се исказују по правичној вредности којаје 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.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

Трошкови текућег одржавања и оправки основних средстава књиже се на терет биланса успеха у
обрачунском периоду када настану.

3.2. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања

Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по званичном
средњем курсу важећем на дан сваке промене.

Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања су прерачунате у њихову динарску
противвредност по званичном курсу, важећем на дан биланса стања.

Позитивне и негативне курсне разлике по основу прерачуна пословних промена потраживања и обавеза у
страним средствима плаћања су књижене у корист или на терет биланса успеха.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУПОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.3. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средстава која
се квапификују укључују се 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 којима је обавезно потребан значајан временски
период да би била спремна за своју намеравануупотребу.

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 признајуу 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 укључују порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у износима
обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Група је, такође обавезна 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 и јубиларних награда

Група је на основу одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при престанку
радног односа ради коришћења права на пензију, у висини. три просечне зараде исплаћене у Републици
Србији, према последњем објављеном податку репубпичког органа надлсжног за послове статистике.

Поред тога, Група је у обавези да исплати и јубиларне награде запосленима у зависности од дужине
непрекидног рада у Групи и то у висини од једне до три просечне зараде остварене у Групи у месецу који
претходи месецу у којем се исплаћују јубиларне награде, у зависности од дужине непрекидног рада у
Групи. РУЈ<ОВОДСТВОГрупе сматра да наведена резервисања немају материјално значајан утицај на
консолидоване финансијске извештаје.

3.5. 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. 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 Групе.
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3.6. Порези и доприноси

3.6.1. Порез на добит

а) Текући порез на добитак

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе од 10%
на основицу утврђену пореским билансом, која 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. У складу са изменама пореских прописа, стопа пореза на добитак која се
примењује након 1.јануара 2013. годинеје 15%.

Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици који су
исказани у пореским билансима до 2009. године могу се користити за умањење пореске основице будућих
обрачунских периода у наредних десет година од дана остваривања права, а губици остварени и исказани у
пореском билансу за 2010. годину, и на даље, могу се користити за умањење пореске основице будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет 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 основице средстава и обавеза у билансу стања
и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум биланса стања се користе за
утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве
привремене разлике. Одложена пореСI(асредства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте
пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће
вероватно постојати опорезивадобит од које се одложена пореска средства могу искористити.

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.

3.6.2. Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и доприносе
који се плаћају према разним репубпичким и општинским прописима. Остали порези и доприноси признају
се као расход периода у коме су настали.

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема набављени пре 31. децембра 2005. године су исказани по вредности
утврђеној на основу процене извршене од стране независних овлашћених проценитеља са стањем на дан
31. децембра 2005. године.

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, умањену за
укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке 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.
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3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак)

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.

3.8. Амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалним методом, током
процењеног века корисне употребе. Корисни век употребе и стопе амортизације за главне групе средстава
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.

3.9. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине Групе су некретнине које Група, као власник, држи ради остваривања зараде од
издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а не ради употребе
за пружање услуга или за потребе административног пословања или продаје у оквиру редовног пословања.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања врши се по набавној вредности или цени
коштања. Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по набавној
цени или цени коштања умањеној за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан
износ исправке вредности по основу обезвређења.

3.10. Нематеријална улагања

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

3.11. Умањење вредности

На сваки датум биланса стања Група преиспитује књиговодствене износе своје материјалне имовине да би
утврдила постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности наведене имовине. Ако
постоје такве назнаке, процењује се надокнадили 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.

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.
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3.11. Умањење вредности (наставак)

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 2012. године, на основу процене руководства Групе, не постоје ИНдициједа је
вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена.

3.12. Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника
лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над средствима.
Свакидруги лизинг се класификује као оперативнилизинг.

Група као давалац лuзинга

Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе током
периодатрајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем оперативног лизинга
додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на пропорционалној основи током
периода трајања пизинга,

Група као корисник лuзинга

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају као средства Групе по
садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа
обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском лизингу.

Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по основу лизинга
са циљем постизаља константне стопе учешћа у неизмиреном износу обавезе. Финансијски расходи се
признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу приписати средствима која се оспособљавају
за употребу, у којем се случају капитализују у складу са општом политиком Групе о трошковима
позајмљивања (напомена 3.3.).

Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време трајања лизинга,
осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временски шаблон трошења
економских користи од изнајмљеног средства.

у случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају се као
обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смаљеље трошкова изнајмљивања на линеарној
основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временску структуру
трошења економских користи од изнајмљеног средства.

3.13. 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 пословаља
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 фактуридобављача, транспортне и зависне трошкове набавке.

Вредност недовршене производље и готових производа укључује све директне трошкове производље као и
аликвотни део трошкова погонске режије.
Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним пенама, а залихе робе у малопродаји по
малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођеље 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.
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3.13. Залихе (наставак)

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.

3.14. Финансијски инструменти

Свако уговорно право из којег настаје финансијско средство и финансијска обавеза или инструмент
капитала признаје се као финансијски инструмент на датум поравнања.

Приликом почетног признавања финансијска средства и финансијске обавезе мере се по набавној
вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата су случају средства) или примљена (у
случају обавеза).

Дугорочни финансијски пласмани

Дугорочни финансијски пласмани после почетног признавања мере се по:

- поштеној вредности, уколико се држе ради трговања,
- амортизованој вредности, уколико имају фиксни РОЈ(доспећа,
- набавној вредности, уколико немају фиксни рок доспећа.

Дугорочни финансијски пласмани који се држе ради трговања, а за које, услед непостојања активног
тржишта, није могуће утврдити тржишну вредност, исказани су по набавној вредности.

Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања и пласмани обухватају потраживања по основу продаје, и друга потраживања,
као и краткорочне пласмане запосленима и пољопривредним произвођачима.

Потраживања по основу продаје готових производа, услуга и робе мере се по вредностима из оригиналне
фактуре. Фактурисане камате у вези продаје добара и услуга признају се као друга потраживања и
исказују се у приходима у периоду у којем настају.

Остала потраживања и пласмани који су потекли од предузећа мере се по амортизованој вредности.

Свака разлика између исказаног износа и накнадног мерења признаје се као добитак или губитак у
периоду у ком настаје.

Обезвређиеање финансијских средстава

На дан сваког биланса врши се процена објективних доказа о вредности средстава анализом очекиваних
нето прилива готовине.
За сва потраживања за која постоји основана сумња да неће бити наплаћена у номиналном износу, врши
се исправка потраживања. Директан отпис врши се само по окончању судског спора или по Одлуци
органа управљања.

Готовина и еквиваленти готовине
Готовина и еквиваленти готовине обухватају готовину на рачунима код банака и у благајни.

Финансијске обавезе
Финансијске обавезе обухватају дугорочне обавезе (дугорочне кредите и остале дугорочне обавезе),
краткорочне финансијске обавезе (краткорочне кредите и остале краткорочне финансијске обавезе),
краткорочне обавезе из посповања и остале обавезе.
Финансијске обавезе се иницијално признају у износу примљених средстава. Након почетног признавања
финансијске обавезе се мере у износу по коме је обавеза почетно призната, умањена за отплате главнице,
увећана за износе капитализованих камата и умањена за било који отпис одобрен од стране повериоца.
Обавезе по основу камата на финансијске обавезе се евидентирају на терет финансијских расхода у
периоду на који се односе и приказују у оквиру осталих краТЈ(ОРОЧНИХобавеза и пасивних временских
разграничења.
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3.15. Обелодањивање односа са повезаним странама

За сврхе ових консолидованих финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико
једно правно лице има могућност 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 странама".

Повезаним странама у смислу напред наведеног стандарда, Група сматра правна лица у којима има учешће
у капиталу, односно правна лица са учешћем у капиталу Групе.

Повезане стране могу улазити у трансакције које неповезане стране можда не би вршиле и трансакције са
повезаним странама могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу на исте
трансакције са неповезаним странама.

Група пружа услуге повезаним странама и истовремено је корисник њихових услуга. Односи између Групе
и повезаних страна регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима.

4. ПРЕГ ЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Групе 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 консолидованих
финансијских извешгаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке
су засноване на информацијама расположивим на дан састављања консолидованих финансијских
извештаја.

4.1. Процена и претпоставке

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

4.2. Амортизација и стопа амортизације

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

4.3. 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.

4.4. Исправка вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана
Група обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од купаца и краткорочних финансијских пласмана
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.

4.5. Фер вредност
Пословна политика Групе је да обелодани информације о правичној вредности 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 распопоживе. 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, најверодосгојнија и
најкориснија за потребе извештавања.

9
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НАПОМЕНА-l
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Приход од продаје робе:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству

780.322
41.133

345.449

1.096
250.719
234.041

1.166.904 485.856
Приход од продаје производа и услуга
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству

1.602.863
582.473

3.987.364

927.734
1.071.804
3.543.789
5.543.3276.172.700

УКУПНО 7.339.604 6.029.183

Предузеће је у билансу успеха исказало укупне приходе од продаје у износу од 7.339.604хиљада
динара.Наведени износ чине приходи од продаје трговачке робе у износу од 1.166.904 хиљада динара и
приходи од продаје производа и услуга у износу од 6.172.700 хиљада динара.

НАПОМЕНА-2
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Приходи од субвенција и стимулација
Приходи од закупнина
Остали пословни приходи

19.462
6

22.269

19.468 22.269

НАПОМЕНА-3
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.20]4.

Набавна вредност продате робе 1.049.498 354.265
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 2015.године

Предузеће је исказало у билансу успеха износ од 1.049.498хиљада динара који се односи на
трошкове продате трговачке робе.

НАПОМЕНА-4
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

У хиљадама динара

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије

30.06.2015. 30.06.2014.

4.231.773 4.240.278
39.358 33.020

322.858 283.397

4.593.989 4.556.695УКУПНО

НАПОМЕНА-5
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на терет послодавца
Накнада трош. запосл. на служ. путовњима
Накнаде трошкова превоза запосленима
Стипендије
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Отпремнине ијубиларне награде
Трош. накнаде члановима упр. и надз. одбора

Остали лични расходи и накнаде

201.772
34.760
7.835
9.333

127
6.086
1.107
1.495

2.521

210.382
37.26]
3.728
9.118

123
10.852
23.802

1.350

1.614

УКУПНО 265.036 298.230
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 2015.гоДине

НАПОМЕНА-6
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

30.06.2015.

у хиљадама динара

30.06.2014.
Трошкови амортизације 217.385

НАПОМЕНА-7
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

201.715

30.06.2015.

у хиљадама динара

30.06.2014.
Трошкови банкарских и услуга платног промета
Трошкови услуга одржавања
Лабораторијске услуге
Трошкови транспорта
Трошкови закупа
Комуналне услуге
Трошкови премија осигурања
Индиректни порези и доприноси
Услуге брокера
Адвокатске и консултантске услуге
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови
Трошкови репрезентације
Трошкови сајмова и других приредби
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих производних услуга
Остали нематеријални трошкови

3.147
31.565
80.304

204.801
17.614
17.649
5.368

14.757
288

4.481
5.332
4.685
5.510

999
14.069

105.228

УКУПНО 515.797

НАПОМЕНА-8
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

3.640
26.526
69.352

206.282
23.898
10.658
12.342
15.756

120
10.434
3.910
4.229

649
787

25.076
136.301

549.960

30.06.2015.

у хиљадама динара

30.06.2014.
Финансијски приходи - повезана правна лица
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи од камата
Остали финансијски приходи

298.970
78.699
1.967

368

УКУПНО 380.004

12
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НАПОМЕНА-9
ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ

у хиљадама динара

Негативне курсне разлике
Расходи камата
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски расходи

30.06.2015. 30.06.2014.
36.590

232.476
1.413

37.434

143.473
211.476

802
3.203

УКУПНО 307.913 358.954

НАПОМЕНА-I0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама динара

Добици од продаје опреме,учеш.И дуг.харт.
Приходи од усклађиваља вредности
Вишкови
Накнада штете од осигуравајућих друштава
Добици од продаје материјала
Остали приходи

30.06.2015. 30.06.2014.
25.209

5.911 3.460
7.373 3.510

741 3.955
4.958

41.917 8.586

60.900 44.720
УКУПНО

НАПОМЕНА-l1

ОСТАЛИ РАСХОДИ

у хиљадама динара

30.06.2015. 30.06.2014.
Губици од продаје материјала
Отпис потраживања по датим стамбеним кредитима
Остали расходи

4.481

64.638 25.075

УКУПНО
69.119 25.075

13



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ
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НАПОМЕНА-12

ДОБИТАК

в) Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре
опорезивања и прописане пореске стопе

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Добит пре опорезивања

Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%

Губитак
Добит после опорезивања
Ефективна пореска стопа

921.948 297.790

140.770 31.676

781.178 266.114
12,14%15%
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НАПОМЕНА-14
УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

у хиљадама динара

% учешћа 30.06.2015. 31.12.2014.

Учешћау капиталу зависних правних лица

Ветеринарскизавод Суботица а.Д. 31,39% 783.617 783.617
783.617 783.617

Учешћау капиталу осталих
правнихлица

Учешћа у капиталу банака
Новосадски сајам а.Д.,Нови Сад
Учешће у капиталу - Атомска бања
Трепча
Учешћа у капиталу осталих правнихлица

1.410 1.410
35.890 35.890

1.831 1.831
39.131 39.131

822.748 822.748

9,4958%

НАПОМЕНА-15
ОСТАЛИДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Стамбени кредити запосленима
Дугорочни део зајма Словас Чачак

492
36.470

464
36.577

36.962 37.041

НАПОМЕНА-16
ЗАЛИХЕ

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Готови производи

825.159
222.212

55.216
600.418

3.942.949
170.439
47.305

553.014
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
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Недовршена производња 134.669 60.629
Дати аванси 67.434 106.459

Роба 4.585 57.322
1.909.693 4.938.116

Минус: Исправка вредности залиха материјала (120.377) (125.118)

1.789.316 4.812.998

У билансу стања предузеће је исказало залихе у износу од 1.789.3]6 хиљада динара.
Најзначајније ставке су залихе сировине и материјала које износе 825.159 хиљада
динара од чега залихе основне сировине (сојино зрно) износе 771.024 хиљада
динара рачунато по просечној набавној цени односно количински у износу од 18.186 тона
ЈУС зрна соје.

НАПОМЕНА-17
ПОТРАЖИВАЊА

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Потраживања од купаца:
- повезана правна лица
- у земљи
- у иностранству
Потраживања од извозника
Потраживања из специфичних послова
Потраживања за камату ~ повезана правна лица
Потраживања за камату - остали
Претплаћени остали порези и доприноси
Остала потраживања:

3.307.773 2.674.049
470.903 435.991

1.243.012 1.059.297

75.611 75.611
750.304 751.831

6.232 6.232
231 557

15.946 35.745
5.870.012 5.039.313

(465.431) (465.696)

5.404.581 4.573.616

Минус: исправка вредности потраживања од купаца

НАПОМЕНА-18
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочне позајмице повез.прав.лицима- VictoriaGroup
Краткорочне позајмице повез.прав.лицима-Victoria Logistic
Краткорочни кредити у земљи
Кредити за зимницу и крат.стамб.кредити
Орочени новчани депозити
Исправка вредности кратк.фин.пласмана

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

995.770 1.184.153
4.419.133 4.920.643

60.784
2.395

52.012
(50.900)

70.037
8.731

393
(50.900)

5.479.194 6.133.057

18



СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 201S.гоДине

НАПОМЕНА-19
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући рачун
- у динарима
- у страној валути
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Остала новчана средства

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

2.940
152.761

327
46

20.571
123.861

42

156.074 144.474

НАПОМЕНА-20
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Унапред плаћени трошкови до једне године
Потраживање за више плаћен ПД8
Разграничени порез на додату вредност
Остала активна временска разграничења

42.584
24.589

22.976
1.296

299.990 10.825

367.163 34.942

НАПОМЕНА-21
ВАНБИЛАНСНААКТИВА

8анбилансна актива на дан 30.06.2015.године износи 20.034.253 хиљада динара.Износ од
18.754.650 хиљада динара односи се на гаранције ијемства којаје Сојапротеин АД дала као
јемац. Износ од 1.279.603 хиљада динара односи се на туђу робу у нашим складиштима.

ВАНБИЛАНСНААКТИВАЛIAСИВА
у хиљадама динара

30.06.2015. 31.12.2014.

Средства других лица
Дати авали и гаранције- ПОВ.правналица

1.279.603
18.754.650

1.746.079
19.152.695

20.034.253 20.898.774
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НАПОМЕНА-22
ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Друштва износи 6.906.479.571,15 динара и подељенје на 14.895.524
акције без номиналне вредности са рачуноводственом вредношћу од 463,661404 динара.
Акције Х емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности 09.08.2011
године.

Структура акцијског капитала Друштва на дан 30.јун 2015.године:

30.06.2015.
Број Вредност

Опис % учешћа акција капитала

Victoria Group AD 50,94% 7.587.503 3.518.032
SENTOl1
INTERNATIONAL doo 10,76% 1.602.487 743.011
Митровић Зоран 6,07% 904.675 419.463
Бабовић Милија 6,03% 897.835 416.291
Raiffeisenbank AD
Beograd - Kastodi гаёцл 5,89% 876.626 406.458
Sojaprotein AD Веёеј 7,40% 1.102.391 511.136
Роћппп Discovery Funds 0,57% 85.552 39.667
Raiffeisenbank AD
Beograd-Kastodi гаёџп 0,44% 64.954 30.117
Raiffeisenbank AD-
Kastodi гаёџп 0,27% 40.829 ]8.931
EKSTRA-PET DOO 0,23% 34.245 15.878
Ostala prav. i fiz. Пса 11,40% 1.698.447 787.496

100,0 % 14895.524 6.906.480

Сопствене акције 1.102.391

Акцијски капитал 13.793133 6.906.480

у току првих шест месеци 2015.године извршенје откуп 197.171сопствених акција на
организованом тржишт.

ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ

Законске резерве Друштва исказане, на дан 30.јун 2015. године, у износу од 352.232 хиљада
динара представљају издвајања из нераспоређене добити из ранијих година сходно Одлуци о
расподели добити остварене у пословној 2014.години донетој од стране Скупштине акцинара по
којој је Предузеће издвојило део од 5% нето добити за пословну годину на рачун законских
резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала Друштва.
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30.јун 2015.гоДине

СТАТУТАРНЕРЕЗЕРВЕ

Статутарне резерве Друштва на дан 30. јун 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 посебнодефинисана.
Средства резерви нису употребљивана.

НАПОМЕНА-23
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Дугорочни кредити у земљи
Дугорочни кредити у иностранству 8.804.879 7.862.883

1.294.314 1.298.114

Текућа доспећа (213.281) (9.l60.997)

9.885.912

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

у хиљадама динара
Износ у

Вал~та вал~ти 30.06.2015. 31.12.2014.

Ерстебанка ЕУР 3.346.200 403.566 404.751
European bank ЕУР 1.785.714 215.365 215.997
IFC med.fin.korp. ЕУР 5.600.000 675.383 677.366

1.294.314 1.298.114
Текућа доспећа

{27.3341 (1.298.114)
1.266.980

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ

Uni credit bank
Societe Generale banka
Eurobanka EFG
Eurobanka EFG
Credit Agricole

у хиљадама динара
Износ у

Вал~та Вал~ти 30.06.2015. 31.12.2014.

ЕУР 60.000.000 7.236.252 7.257.498
ЕУР 7.250.000 874.381 514.073
ЕУР 246.153 29.687 29.774
рсд 61.538 61.538
EUR 5.000.000 603Ш1

8.804.879 7.862.883
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 2015.године

Минус:
Текуће доспеће

(185.947) (7.862.883)
8.618.932

Дугорочни кредити у земљи су одобрени за финансирање изградње фабрике
концентрата,финансирање трајних обртних средстава и финансирање извозног посла.

Уговори о дугорочним кредитима дефинишу и показатеље пословања на нивоу консолидованих
финансијских извештаја Групе и сходно томе су обелодањени у консолидованим финансијским извештајима
матичне компаније .Викториагроуп'Ъеоград.

НАПОМЕНА-24
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

У хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Текућа доспећа:
- дугорочних кредита

Краткорочни кредити
Ктаркорочни зајам
Остало

213.281 9.160.997
2.177.250

131.000
123.023

344.281 11.461.270

Краткорочни кредити:
Валута Износ у

Валути 30.06.2015. 31.12.2014.Кредитор:

Societe Generale Bank
Credit Agricole

ЕУР 362.875
ЕУР 604791

ЕУР 604.792
ЕУР 604.791

2.177.249

Комерцијална банка
Европска банка
УКУПНО

Краткорочни кредити у земљи су одобрени за финансирање трајних обртних средстава.
Средства обезбеђења по овим кредитима су залога на готовим производима и сировинама,
јемства као и бланко сопствене менице.
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НАПОМЕНА-25
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА

Обавезе по основу примљени:хаванса
Обавезе према добављачима:
- матична и зависна правна лица
- остала повезана правналица
- добављачи у земљи
- добављачи у иностранству
- остале обавезе из пословања

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

9.516 60.609

102.078 6.078
390.933 2.182.219
427.264 470.506
30.303 19.067
56.005 55.912

1.016.099 2.794.391

НАПОМЕНА-26
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Нето зараде и накнаде зарада
Порези и доприноси на зараде
Камате и трошкови финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе према физичким лицима за накнаде

по уговорима
Нето накнаде зарада које се рефундирају
Порези и доприноси на зараде које се рефундирају
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора
Остале обавезе

12.902
8.102

31.936
3.017

35.435
3.017

729
122

150
25

56.983 38.452

НАПОМЕНА-27
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА

у хиљадама динара
30.06.2015. 31.12.2014.

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине
Обрачунати приходи будућег периода
Разграничене обавезе за ПДВ

858
93.571

9.540
27.246
6.089
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗО.јун 201S.гоДине 5.053

Остала пасивна временска разграничења
Обавезе по основу пореза на добит
Унапред обрачунати трошкови

138.643

233.072 47.928

ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена.
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства.Иако руководство сматра да су пореске
обавезе адекватно обрачунате и евидентиране, остаје ризик да ће пореске власти имати
другачије тумачење пореских питања.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били

следећи: 30.06.2015. 31.12.2014.

USD
107,7304 99,4641

овР 169,4117 154,8365

EUR
120,6042 120,9583

CНF
115,7541 100,5472

у Бечеју, ЗО.јуна 2015.године
Законски заступник

Синиша Кошутиђ
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Opis poslovnih aktivnosti iorganizaciona struktura Drustva

Sojaprotein a.d Веёеј osnovano је 1977. godine, а redovna proizvodnja роёщје 1983
godine.
Аксюпагвко drustvo Sojaproteillje пајуеса fabrika za preradu soje u Srblji, а ро газпомвпоэц
i kvalitetu proizvoda, kao i kapacitetu prerade od 250.000 tona zrna soje godisnje, spada medu
пајзпаёајпјје ргегаёјмабе soje u centralnoj i jugoistocnoj Evropi. Istovremeno, jedna је od
mаlоЬгојпЉ kompanija koja preraduje iskljucivo genetski nemodifikovano sojino zrno (NON
GMO), strogo kontrolisanog porekla 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
uUarskih - sojini proteil1ski koncentrati, brasna, grizevi, teksturati, sojina sacma, sirovo sojino
ulје, lecitin. Medl1 bogatom proizvodnom paletom izdvaja se SojaVita - program gotovih
proizvoda za l1potrebu и ljudskoj ishrani, dok ostali segmenti proizvodnog portfolia svoju
ргјmеПl1 nalaze u prehrambenoj indl1striji (illdustrija mesa, pekarska i kOl1ditorska industrija,
proizvodl1ja testenina), 11 ishrani zivotinja kod stocarske proizvodnje, kao i и farmaceutskoj
industriji.

Domaca proizvodnja semena i zrna soje је glavna sirovinska osnova za preradu i svi
proizvodi su proizvedeni od gel1etski nemodifikoval1og zrпа soje poreklom iz Srblje а
snabdeveni Sl1 IP sertifikatom (Idelltity preservation program) koji obezbeduje осиуапје
genetske cistoce od semenske soje do isporuke finall10g proizvoda. Limitiranje domaceg
trzista u pogledu оЫmа, struktнre i mogucl1osti plasmana u odnosu. па plateznu sposobnost
trazl1je kao ј orijentacija па plasman proteil1skih proizvoda sa ргјmе110m и prehrambenoj
il1dustriji usmerili su realizaciju fil1alnih sojinih proizvoda па inо trziste. Tendencija роуесапја
izvoza koja је zapoceta u ranUem periodu svake godine se il1tel1zivira i daje Ьоlје rezultate sa
orijel1tacijom ka prosirel1ju uvodel1jem l1ovog proizvodnog programa koji se realizuje nakol1
aktiviraвja novog proizvodnog pogol1a za proizvodnju SOjillih koncentrata za zivotil1jsku
ljudsku. upotrebu.

Sojaprotein posluje kao otvoreno akcionarsko drustvo сјје se akcije kotiraju па
Ргјmе Marketu Beogradske Berze od 2007 godil1e.U toku 1991 god. rukovodstvo Drustvaje
donelo odluku о izdavanju iпtеrnЉ akcija zaposlel1ima ј па taj nасјl1 izvrsilo transformaciju и
deonicko drustvo. U toku 2000 i 2001 godine Drustvo је privatizovalo preostali drustvel1i
kapital emisUom besplatnih akcija upisanih od strane zaposlenih i drugih fizickih lјса а u
skladu sa odredbama Zakona о svojinskoj tral1sformaciji iz 1997 godine. Od 2002. godine,
Sojaproteil1 postaje сlаl1јса Victoria Group.
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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 prisustvu kontinuirane kako finansijske tako i ekonomske krize u periodu
januar јип 2015 god. ostvareni su dobri poslovni rezultati, zadrzana је dobra pozicija па [по
trzistu koja је stvorena u prethodnim periodima. Istоvгешепо роуесапа је proizvodnja i
realizacija sojine заёше sto је doprinelo роуесапјп prisustva ovog proizvoda па doma6em
trzistu.

Regionalno роsшаtгапо dошiпiгао је izvoz gotovih proizvoda па trzista zешаlја
clanica ЕUlЕРТА. Na trziste zemalja сlапјса ЕUlЕРТА plasirano је preko 85% ukupnog
оЬiша i vrednosti izvoza. lzvoz sojinih proizvoda zastupljen је u zеmlјаша СЕРТА, BSISA
Rusije, Belorusije i Ukrajine. Оуа trzista predstavUaju dugorocni izvozni potencijal
kompal1ije.

1. FINANSIJSКJ POКAZA TELJl
(realizacija u odnosu па isti izvestajni period prethodne godine)

1.1 Bilans Uspeha
za obracunski period jal1uar јип 2015 godine

БИЛАНСУСПЕХА
за период 01.01.2015 -30.06.2015

Износ
Разлика раэликау

ПОЗИЦИЈА Текућа Претходна 2015-2014 %
година година-----А.ПОСЛОВНИПРИХОДИ 7.318.183 6.001.394 1.316.789 21,94%

I'nРИХОДИ ОДПРОДАЈЕРОБЕ 1.014.073 330.404 683.669 206,92%
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

О О О 0,00%правним лицима на домаћем тржишту

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
780.322 1.096 779.226 71097,26%

лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје рабе осталим повезаним правним
О О О 0,00%

лицима на иностраном mржишmу

5. Приходи од продоје робе на домаћем тржишту 41.133 250.719 -209.586 -83,59%

6. Приходи од продоје робе на инострано тржишту 192.618 78.589 114.029 145,10%
11.ПРИХОДИОДПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИУСЛУГА

6.284.642 5.648.721 635.921 11,26%

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
51.775 22 51.753 235240,91%

зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 111.942 105.394 6.548 6,21%
зависним правним лицима на инастранам тржишту

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1.551.088 927.712 623.376 67,19%
повезаним правним лицима на домаћем тржишту

4. Прихади од продаје призвода и услуга осталим
О О О 0,00%

повезаним лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 582.473 1.071.804 -489.331 -45,65%

тржишmу
6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном

3.987.364 3.543.789 443.575 12,52%
тржишту

-џ hiljadama dinara-
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11/. ПРИХОДИОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,
ОНА ИЈАИСЛ. о о о 0,00%

Б. ПОСЛОВНИРАСХОДИ 6.466.871 5.705.208 761.663 13,35%

1.Набавна вредностпродате робе 1.009.902 314.190 695.712 221,43%

II.Приходи одактивирања учинака и робе 1.138 1.269 -131 -10,32%
111.Повећање вредности залиха недовршене производње и

119.461 196.733 -77.272 -39,28%
готових производа и недовршених услуга

IV.Смањење вредности залиха недовршене производње И
О О 0,00%

готових производа и недовршених услуга О

V. Трошкови материјала 4.271.054 4.273.244 -2.190 -0,05%

VI. Трошкови горива и енергије 322.814 283.295 39.519 13,95%

VII.Трошкови зарада,на кнада зарада и остали лични расходи 259.714 292.080 -32.366 -11,08%

VIII. Трошкови производних услуга 370.088 357.722 12.366 3,46%

IХ.Трошкови амортизације 217.385 201.715 15.670 7,77%

Х. Трошкови дугорочних резервисања О О О 0,00%

Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 381.030 558.563 -177.533 -31,78%
1.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕ3АНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ

299.996 499.239 -199.243 -39,91%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних
57.255 106.169 -48.914 -46,07%лица

2.Финансијски приходи од осталих повезанихправнихлица 242.741 393.070 -150.329 -38,24%

з.приходи одучешћау добитку придружених правнихлица
О О О 0,00%

изоједничких подухвата

4.0стали финансијски приходи О О О 0,00%

11.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХЛИЦА) 368 4.035 -3.667 -90,88%

111.ПО3ИТИВНЕКУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 80.666 55.289 25.377 45,90%
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

Ђ.ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ 308.411 341.751 -33.340 -9,76%

1.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ И3 ОДНОСА СА ПОВЕ3АНИМ
38.085 5.222 32.863 629,32%

ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1.Финанисјки расходи из односа са матичним и зависним
651 О 651 0,00%правнимлицима

2.Финанисјки расходи из односа са осталим повезаним
О 2.019 -2.019 -100,00%

3. Расходиод учешћау губитку придружених правнихлица
О О О 0,00%

изаједничних подухвата

4. Осталифинансијски росходи 37.434 3.203 34.231 1068,72%

11.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 231.825 209.458 22.367 10,68%

III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 38.501 127.071 -88.570 -69,70%
КЛАУ3УЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

Е. ДОБИТАК И3ФИНАНСИРАЊА 72.619 216.812 -144.19З -66,51%

Ж. ГУБИТАК И3ФИНАНСИРАЊА О О О 0,00%

3.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕИСКА3УЈЕПО ФЕР ВРЕДНОСТИКРОЗ 265 189 76 40,21%

БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИОД УСКЛАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕИСКАЗУЈЕПО ФЕР ВРЕДНОСТИКРОЗ О О О 0,00%

БИЛАН ПЕХА
Ј. ОСТАЛИПРИХОД 18.926 37.242 -18.316 -49,18%

б
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М. НЕТОДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА О О О 0,00%

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА О О О 0,00%

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК О О О 0,00%

1. По ески расходпериода 138.643 80.015 58.628 73,27%

II.Одnожени порески расход периода О О О 0,00%

111. Одnожени порески приходи периода О О О 0,00%

О О О 0,00%

11. Нето добита к ко!и припада већинском власник О О 0,00%

111. Нето губитак који припада мањинскимулагачима О О О 0,00%

IV. Нето губита к који припада већинском власник О О О 0,00%

О О О 0,00%

1. Основна за ада по акцији О О О 0,00%

2.Умањена ( азводњена)зарада по акцији О О О 0,00%
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1.2. Bilans Stanja па dan 30.06.2015 god

2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке, софтвер и 9.938 10.830 -892 -8,24%
остало п ава
3.Г двил О 0,00%

О 0,00%
О 0,00%

6. Аванси за нематеријалну имовину О 0,00%

,оо. {i " 5'
1.3емљиште 246.737 246.737 О 0,00%
2, Грођевински објекти 2.926.514 2.963.743 -37.229 -1,26%
3. Постројења и опрема 4.463.436 4.590.852 -127.416 -2,78%
4.Инвестицоне некретнине 433.406 430.308 3.098 0,72%

5. Осталенекретнине.пост О 0,00%
713.461 312.998 400.463 127,94%

7. Улагања на туђим некретнинама.постро, 'ењима и оп еми 93.348 О 93.348 0,00%
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 563.646 562.035 1.611 0,29%

'(Г .t
1. Ш ме и вишегадишњи засади 2.116 2.264 -148 -6,54%
2. Основно стадо О О О 0,00%

О О О 0,00%
О О О 0,00%

lVli :«1:
784.729 784.729 О 0,00%

О 0,00%
подухватима

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица друге хартије од
39,131 39.131 О 0,00%

вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима О О О 0,00%

5. Дугорочни пласмани осталим повезанимлицима О О О 0,00%

6. Дугорочни пласмани у земљи 36.470 36.577 -107 -{},29%

7.дугорочни пласмани у иностранству О О О 0,00%

В.Хартије од вредности које се држе до доспећа О О О 0,00%

9. Остали дугорочни финансијски пласман и 492 464 2В 6,03%

·О·' !J!1.!iI!1~_" ~',,*
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица О О О 0,00%

2. Потраживања од осталих повезаних лица О О О 0,00%

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит О О О 0,00%

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском
О О О 0,00%

лизинг
5Лотраживања по основу јемства О О О 0,00%

6. Спорна и сумњива потраживања О О О 0,00%

7. Остала дугорочно потраживања О О О 0,00%

134.669 60.629 74.040
575.984 530.562 45.422 8,56%

4. Роба 4.585 57.321 -52.736 -92,00%

5. Стална средства намењена п одоји О О О 0,00%

б. Плаћени аванси за залихе и сл ге 67.434 106.088 -38.654 -36,44%

8
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1.Краткорочни кредити и пласмони -матична и зависна правна
995.770 1.184.153 -188.383 -15,91%

лица
2. Краткорачни кредити и пласмани -остало повезанаправна 4.419.133 4.920.643 -501.510 -10,19%
лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 12.138 27.818 -15.680 -56,37%

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству О О О 0,00%

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 52.153 443 51.710 11672,69%

1.Акци·ски капитал
2. Уделидруштва са ограниченомодговорношћу О 0,00%
З. 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. Емисионапремија 525.865 579.906 -54.041 -9,32%
8. Осталиосновни капитал О О О 0,00%

9
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о 0,00%
О О О 0,00%

17.408 17.483 -75 -0,43%
О О О 0,00%

О О О 0,00%

"'~
_. i ~

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал О О О 0,00%
2. Обавезе према матичним и зависним п авнимлицима О О О 0,00%
З. Обевезе п ема осталим повезаним п авним лицима О О О 0,00%
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду

О О О 0,00%
дужем од годину дана

8.618.932 О 8.618.932 0,00%
1.266.980 О 1.266.980 0,00%

О О О

2. К атко очни к е ити од осталихповезанихправнихлица 0,00%
З. Краткорочни кредити и зајмовиу земљи 131.000 1.572.458 -1.441.458 -91,67%
4. Краткорочни кредити и зајмовиу иностранству О 604.791 -604.791 -100,00%
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава

О О О 0,00%
об стављеног пословања намењених продаји

6.0столе краткорочне финансијске обавезе 213.281 9.284.021 -9.070.740 -97,70%

1. Добављачи -матична и зависна правна лица 102.078 6.078 96.000 1579,47%
2. Добављачи -матична и зависна правна лица у иностранству О О О 0,00%
3. Добављочи - остала повезана правна лица у земљи 390.9З3 2.182.219 -1.791.286 -82,09%

4.Добављачи -остала повезана п О О О 0,00%

5. Добовљочи уземљи 427.264 470.506 -43.242 -9,19%
6. Добављачи уиностранству 25.498 17.606 7.892 44,83%
7. Остале обавезе из пословања 56.005 55.912 93 0,17%

Hf. ОСТАЛЕКРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ 56.983 38.452 18.531 48,19%
V.ОБАВЕЗЕПО ОСНОВУ ПОРЕ3АНАДОДА7У ВРЕДНОСТ О 6.089 -6.089 -100,00%
VI. ОБАВЕ3Е3АОСТАЛЕПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ ИДРУГЕ ДАЖБИНЕ 139.501 8.378 131.123 1565,09%

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РА3ГРАНИЧЕЊА 92.987 33.079 59.908 181,11%
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Ostvarenaproizvodnja

1 Siгovo sojino ulje 17.321 14.850 2.471 16,64%
2 Sojina ваёгпа 35.388 17.922 17.466 97,46%
3 Koncentгati 10.474 8.764 1.710 19,51%
4 BiG 6.375 11.701 -5.326 -45,52%
5 TSP 10.301 9.299 1.002 10,78%
6 TSPSPC 641 570 71 12,46%
7 Мјх 151 34 117 344,12%
8 Soja vita 12 15 -3 -20,00%
9 Sojin lecitin 423 315 108 34,29%
10 Ostalo (ljuska+melasa+TSP SH) 719 1.385 -666 -48,09%

UKUPNO: 81.805 64.855 16.950 26,14%

U period januar jun 2015 god. preradeno је 96.140 tona zma soje 8to је vise za
17,25% u odnosu па isti period 2014 god. kadaje preradeno 81.997 tona. Proizvedenoje
81.805 tona gotovih proizvoda odnosno za 26,14% vise u odnosu па isti period 2014 god.

U prvih 8est meseci 2015 god.u odnosu па isti period 2014 god. роуесала је
proizvodnja sojine заёпте za 97,46% , koncentrata za 19,51% , sirovog sojinog uUa za 16,64%,
teksturiranih sojinih proizvoda za 10,78% i teksturiranih sojinih koncentrata dok је smanjenje
proizvodnje iskazano kod Ьгайапа i grizeva .
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Realizacija proizvoda Sojaprotein-a ( kolicinski t)

Naliv prollvoda
ReolizoCljaи Realilae.иt Rallika RO~likO % ucelcaи % ucescaи

!I.V1201S I.V12014 ;~~~~;~~~ Ilfal;a и ;~~~ ;~~~

Slrovosojino иlје
Sojina sacma
Koncentrati
Brasnai grizevi
Teksturiranisojini proizvodl
ТSPkoncentratl
Мјх
Soja vlto proizvodi
Ledtin
Sojina ijuska
Melasa
Ostali proizvodi

Tostovana заста tgov.roba
Sirovo sojino иlје trgovacka гоЬа
Zmosoje
Ostalo~,~"
Ukupno realiz.na ООМ triiStu treCim(јејта

1.503 -1.476 -98,20% 0,05% 2,48%
10.908 -4.195 -38,46% 12,55% 53,68% Chart Title

611 -426 -69,72% 0,35% 3,01%
1.020 -217 -21,27% 1,50% 5,02% 25.000

757 121 15,98% 1,64% З,73%
5 -5 ·100,00% 0,00% 0,02% 20.000

33 4 12,12% 0,07% 0,16%
12 ·5 ·41,67% 0,01% 0,06% 15.000

86 26 30,23% 0,21% 0,42%
69 -12 -17,39% 0,11% 0,34%

• Real. u ton.
I-V12015

410 -199 -48,54% 0,39% 2,02%
104 -25 -24,04% 0,15% 0,51% 5.000 11Real.u ton.

I-V12014

1.235 -1.235 -100,00% 0,00% 2,04% О

3.518 ·3.518 0,00% 0,00% 5,80% Ukupno

О 1.000 0,00% 1,87% 0,00% realiz.na

49 -49 -100,00% 0,00% 0,00% DOMtrZiStu
trecim
licima

27
6.713

185
803
878

О
37

112
57

211
79

1.000

Slrovosojino иуе
Sojina sacma
Koncentrati
Brasna i grizevi
Teksturiranisojini proizv.
TSPkoncentrati
Мјх
Soja vita proizvodi
Lecitin
Sojina Ijusko
Melasa

,
"

17.908 9.418 8.490 90,15% 33,49% 15,53%
О О О 0,00% 0,00% 0,00%

9.194 7.313 1.881 25,72% 17,19% 12,06%
4.774 11.396 -6.622 -58,11% 8,93% 18,79%
7.895 7.869 26 0,33% 14,77% 12,98%

543 413 130 31,48% 1,02% 0,68%
83 17 66 388,24% 0,16% 0,03%
8 1 7 700,00% 0,01% 0,00%

384 319 65 20,38% 0,72% 0,53%
24 196 -172 -87,76% 0,04% 0,32%

284 385 -101 -26,23% 0,53% 0,63%

Sirovo sojino иуе 17.935
Sojina sacma 6.713
Koncentroti 9.379
Brasna igrizevi 5.577
Teksturiranisojini proizvodi 8.773
TSPkoncentroti 543
Мјх 120
Sojo vito proizvodi 15
Lecitin 496
Sojina ijuska 81
Melasa 495
Ostali proizvodi 79

Tostovana sacma trgovacka гоЬа О
Sirovosojino ulje trgovacka гоЬа 2.264

1.000

10.921 7.014 64,22% 33,54% 18,01%
10.908 -4.195 ·38,46% 12,55% 17,99%
7.924 1.455 18,36% 17,54% 13,07%

12.416 -6.839 -55,08% 10,43% 20,48%
8.626 147 1,70% 16,41% 14,23%

418 125 29,90% 1,02% 0,69%
50 70 140,00% 0,22% 0,08%
13 2 15,38% 0,03% 0,02%

405 91 22,47% 0,93% 0,67%
265 -184 -69,43% 0,15% 0,44%
795 -300 -37,74% 0,93% 1,31%
104 -25 -24,04% 0,15% 0,17%

-1.235 -100,00%
-4.241 -65,20%
1.000

0,00'10
4,23%
0,00'10

2,04%
10,73%

1.235
6.505

О

44.000 .
43.500
43.000
42.500
42.000
41.500
41.000
40.500
40.000
39.500 -
39.000
38.500

г
• Real.u ton.\·

I-V12015

Ukupno
realiz.na

INO.trZiStu
trecim
licima

62.000

60.000

58.000 .

56.000

54.000

52.000 .

50.000

48.000
Ukupno
prodaja
trecim
licima

• Real.u ton.
I-V12014

• Real.u ton.
I-V12015

11 Real.u ton.
I-V12014
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Realizacija proizvoda i usluga Sojaprotein-a ( vrednosno 000 din.)

Realizaci]a и Real/zac. и Razlika Razlika % uee5to и % исе,са и
000 r.d Јаn.· 000 r.d Јаn.· о.!.огеnо тојепа и reol. ,eol.

lиn.2015 јиn 2014 2015·2014 % 2015 2014

5јгоио sojino ulje 2.425 124.783 -122.358 -98,06% 0,05% 2,52% 1.400.000 .
50јјnа звёта 354.823 663.969 -309.146 -46,56% 7,38% 50,16%
Koncentrati 19.972 67.352 ·47.380 -70,35% 0,42% 5,09% 1.200.000
Brasna igrizevi 69.481 90.119 -20.638 -22,90% 1,45% 6,81%
Tek5turirani 50јјnј proizvodi 98.928 86.971 11.957 13,75% 2,06% 6,57% 1.000.000 • ReLv,ed.
Т5Рkoncentrati 532 ·529 ·99,44% 0.00% 0,04% I-V12015
Мјх 8.711 7.831 880 11,24% 0,18% 0,59% 800.000 11 Real.vred.
50ја vita proizvodi 3.673 6.244 -2.571 -41,18% 0,08% 0,47% I-V12014
Lecitin 18.590 15.082 3.508 23,26% 0,39% 1,14%
50јјпа iju5ka 944 1.308 -364 ·27,83% 0,02% 0,10%
Mela50 1.851 3.689 ·1.838 -49,82% 0,04% 0,28%
05tali proizvodi 2.415 1.622 793 48,89% 0,05% 0,12%

T05tovana 5аста tgov.roba 15.509 ·15.509 ·100,00% 0,00% 0,31% 200.000

5јгоио 50јјпо ulje trgovacka гоЬа О 232.725 -232.725 0.00% 0.00% 4,71%
Zrno soje 40.075 40.075 0,00% 0,83% 0,00% О .....,

Ostalo 1.058 2.485 ·1.427 ·57,41% 0,02% 0,00% Ukupno
realiz.na

DOMtrZiStu
treCimIi(јта

5јгоио 50јјпо ulje 1.394.037 792.977 601.060 75,80% 29,01% 16,03% 4.300.000
50jina юбпа О 0,00% 0,00% 0,00% 4.200.000
Koncentra!i 1.129.859 851.547 278.312 32,68% 23,51% 17,22% 4.100.000
B,asna ig,izevi 408.864 910.031 -501.167 -55,07% 8,51% 18,40% 4.000.000 . • Real.vred.

Tek5!urirani sojini proizv. 859.156 854.189 4.967 0,58% 17,88% 17,27% 3.900.000 I·V12015

Т5Рkoncen!,ati 107.275 77.883 29.392 37,74% 2,23% 1,57% 3.800.000 11Real.vred.
3.700.000 I-V12014Мјх 20.847 3.401 17.446 512,97% 0,43% 0,07% 3.600.000

50ја vita proizvodi 4.057 193 3.864 2002,07% 0,08% 0,00% 3.500.000
Lе(ј!јп 59.273 45.984 13.289 28,90% 1,23% 0,93% 3.400.000
50јјпа iju5ka 487 3.439 -2.952 -85,84% 0,01% 0,07% 3.300.000

Melasa 3.509 4.145 ·636 ·15,34% 0,07% 0,08% Ukupno
reallz па

INO.trz,stu

,,'т __ЈIlCIma
~------

5јгоио sojino ulje 1.396.462 917.760 478.702 52,16% 29,06% 18,56% 5.000.000 1
50јјпа sacma 354.823 663.969 -309.146 ·46,56% 7,38% 13,42% IKoncentrati 1.149.831 918.899 230.932 25,13% 23,93% 18,58%
Brasna igrizevi 478.345 1.000.150 -521.805 ·52,17% 9,95% 20,22% .,"~ 1Teks!urirani 50јјпј proizvodi 958.084 941.160 16.924 1,80% 19,94% 19,03%
Т5Р koncentra!i 107.278 78.415 28.863 36,81% 2,23% 1,59%
Мјх 29.558 11.232 18.326 163,16% 0,62% 0,23% 4.900.000

50ја иј!а proizvodi 7.730 6.437 1.293 20,09% 0,16% 0,13% • Real.vredn.
Lecitin 77.863 61.066 16.797 27,51% 1,62% 1,23% I·V12015

4.850.000 -
50јјпа /ju5ka 1.431 4.747 ·3.316 ·69,85% 0,03% 0,10% 11 Real.vred.

Me/osa 5.360 7.834 ·2.474 ·31,58% 0,11% 0,16%
I·V12014

Ostali proizvodi 2.415 1.622 793 48,89% 0,05% 0,03% 4.800.000

4.700.000
Ukupno
prodaja
treCim
li(ima
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! SEST MESECI 2015 god

POSLOV ANJE SA POVEZANIМ PRA VNIM LICIМA

ОЫm,struktura i vrednostprodaje gotovih proizvoda povezanim pravnim licima иperiodujanuar
јun 2015 god. и odnosu па januar - јun 2014 god.

Realizacija Realizacija % Realizacija
Realizacija

%
NAZIVGRUPEPROIZVODA (t) Јаn.-Јиn (t) Јаn.- Јиn povecanja/ (000 rsd ) Јаn.-

(000 rsd)
povecanja/

Јаn.-Јиn
2015 2014 smanjenja Јиn2015 smanjenja

2014

Prodaja- Intercompany
Siгovo sojino ulje
Sojina sacma
Koncentгati
Bгasna i grizevi
Tekstuгiгani sojini pгoizvodi
TSPkoncentгati
Lecitin
Sojina Ijuska
TSPSHsuv
Melasa
Uljni talog

Prihodi od usluga

31.723 16.743 89,47% 1.650.710 1.024.171 61,18%
1.547 4.810 -67,84% 128.388 380.302 -66,24%

25.979 7.732 235,99% 1.326.018 462.725 186,57%
526 71 640,85% 53.672 11.686 359,28%
540 216 150,00% 30.628 11.707 161,62%
923 1.230 -24,96% 73.832 97.239 -24,07%

15 59 -74,58% 2.431 2.414 0,70%
О О 0,00% О О 0,00%

2.048 2.138 -4,21% 34.435 31.016 11,02%
О 402 -100,00% О 25.549 -100,00%

145 70 107,14% 1.306 б26 108,63%
О 15 -100,00% О 907 -100,00%

81.347 31.509 158,17%

ОЫm,struktura i vrednost prodaje trgovacke гоћеpovezanim pravnim licima иperiodujanuar-junt
2015 god. и odnosu па periodjanuar јun 2014 god

Realizacija
(t)

Ј-VI 2015

Realizacija
(t)

Ј- VI 2014

Realizacija Realizacija
(000 rsd) (000 rsd)
Ј- VJ2015 1· VI 2014

Trgovacka roba
Zrno soje
Mineralno dubrivo
Sirovo sojino ulje
Tostovana sacma
Ostalo

19.176 12 790.322 1.096
16.063 О 678.292 О
2.961 О 103.730 О

О 12 О 1.096

150 8.250
2 50

U ukupnoj prodaji gotovih proizvoda u period januar јип 2015 god., promet sa
povezanim pravnim licima meren natura1nimpokazateljima ucestvuje sa 38,72 % (и istom
period prethodne godine 24,06%) а vrednosno ucesce и prihodima od prodaje proizvoda iznosi
26,54% (и istom period prethodne godine 18,17%).
ОЫт prometa trgovackom robom sa povezanim lјсјmа u periodu januar-jun 2015 god. veCiје
nego u istom period prethodne godine. Ipak opredeljenje Drustva је da se prvenstveno Ьауј
prodajom sopstvenih gotovih proizvoda zbog cega udeo trgovacke robe u ukupnom prometu
пјје znacajan.
Promet gotovih proizvoda i trgovacke robe sa povezanim pravnim licima obavlja se ро
trzisnim uslovima kako ро pitanju сепа tako i ро pitanju uslova isporuke.
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Staпje potraiivaпja od povezanih pravnih lica:
Uhiljadama dinara

30. јцп 2015 31.decembar 2014

Ротгаёгсапја
Dati avansi
Ропайгсапја za kamatu
Ропаёгсапја зресјйёпа
Кгаткогоёш finansijski plasmani
Aktivna vremenska razgranicenja

3.477.944
12.726

750.304

2.780.965

751.831

5.414.903
311.863

6.104.796

Ukupno povezana Иса 9.967.693 9.637.592

Stanje obaveza prema povezanim pravnim licima:
30.јип 2015 31.decembar 2014

Obaveze ргеша dоЬаvlјасiша
Ostale obaveze iz poslovanja
Ostale obaveze - kашаtе

493.011
53.648

2.188.298
53.648

Ukupno povezana lica 546.659 2.241.946

Poslovanje sa povezanim pravnim Iiсiша оЬауlја se ро trzisnim uslovima а nastale
ргогпепеu transakcijama u odnosu па transakcije navedene u poslednjem godisnjem izvestaju
ogledaju se u роуесапјџ potrazivanja ро osnovu prometa roЬе i usluga, smanjenju
kratkorocnih final1sijskih рјавгпапа i вгпапјепјџsalda obaveza ргета povezanim ргауппп
licima u оџповџ па stanje па dan 31.12.2014 god. Stanje potrazivanja ро osnovu prometa
proizvoda, гоЬе i usluga povezano је sa stanjem obaveza prema povezanim licima buduci da
se kupovina zrna soje jednim delom finansira prodajom sojine sacme, odnosno deo obaveza
za isporuceno zrno soje zatvara se u kompenzaciji za sojinu sacmu (drugi deo obaveza za
isporuceno zrno soje izmiruje se uplatom sredstava па tekuci гасиl1dobavljaca povezanog
pravnog lica) . Smanjenje kratkorocnih finansijskih plasmana nastalo је usled veceg priliva
sredstava ро osnovu povracaja kratkorocnih finansijskih plasmana u odnosu па odlive
sredstava. Ро osnovu potrazivanja za kratkorcne finansijske plasmane u periodu јапиаг јun
2015 ostvareni su prihod od obracunatih kamata povezanim licima u vrednosti 298.970
hilj.rsd.

INVESTICIONA ULAGANJA U PERIODU JANUAR JUN 2015. GODINE

u сЩu ocuvanja visokog kvaliteta proizvoda, unapredenja i optimalizacije pojedinih
faza proizvodnog procesa kao i prosirenja kapaciteta u Sojaproteinu se kontinuirano ulaze u
САРЕХ investicije. Ukпрпа vrednost пlаgаl1ја п period januar јПI1 2015 god. па osnovu
knjigovodstvenih podataka iznosi 5.625.172 eur. Najvaznija investiciona ulaganja izvrsena u
period јаl1l1аг-јпп2015 godine odnose se па пlаgапја паmепјепа za prosirenje kapaciteta 11

heksanskoj ekstrakciji i пlаgапја u alkoholnoj ekstrakciji koja treba da doprinesu poboljsanju
kva1iteta proizvoda.
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КУALIFIКACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIН

Na dan 30.06.2015 godine broj зароыепјћ u Sojaprotein-u iznosi 383 radnika sa sledecom
kvalifikacionom strukturom:

Godine staza
Strucna sprema

NKV KV SSS VKV VSS VSS Ukupno

0-10 5 58 26 О 9 17 115

10-20 5 33 19 1 6 15 79

20-30 16 17 41 О 7 10 91

30+ 16 17 44 12 5 4 98
Ukupno 42 125 130 13 27 46 383

ZASТITA ZIVOTNE SREDINE

U periodu јапџаг jun 2015. godine Drustvo је realizovalo џоојёајепе planirane
aktivnosti iz oblasti zastite zivotne sredine koje ппајц za сi1ј оёџмапје bezbednosti i
zdravlja zaposlenih па radu. U јџпц mesecu Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne
sredine donelo је Resenje о izdavanju integrisane (IРРС) d.ozvoleSojaprotein-u koju је od 198
podnosioca dobilo svega 16 operatera medu kojima i Sojaprotein. IРРС dozvola ргесзтамја
integrisan pristup kontroli zagadivanja koji podrazumeva svodenje па пшшпшп ротгоёпје
sirovina i energije, sprecavanje ili smanjenje emisija и vazduh, vodu i zemljiste, upravljanje
оtраdош. Dobijenom dozvolom Sojaprotein ujedno garantuje da posluje и skladu sa najvisim
evropskim standardima i domacom zakonskom regulativom iz oblasti zastite zivotne sredine.

Aktivnosti sektora kvaliteta usmerene su па pracenje sistema kvaliteta (ISO 22000,
НАССР, ISO 9001), bezbednosti i zdravUa па radu (OHSAS 18001) i zastitu zivotne sredine
(ISO 14001). ObnovUeni su sertifikati: Kosher sеrtШ.kаtza standardni proizvodni program,
GМP + sertifikat za sojinu sacmu, sprovedel1aје redovna godisnja ргоуега ispunjenja zahteva
GMP+ za proizvodnju hrane za zivotinje, prosiren је sertifikat па sva brasna i grizeve kao i
sojinu melasu. Uspesno је obavljena resertifikaciona provera Sistema zastite zdravlja i
bezbednosti zaposlenih и skladu sa OHSAS 18001:2008, prosirel1је оЫm sertifikacije Оипау
soja standard па sojin griz, sojinu sacmu i sojino ulje, оЬпоуlјеп је valid IТ sertifikat, uspesno
је zavrsen process resertifikacije prema ISCC standardu za sirovo degumirano sojino uUe.
Proces audita dobavljaca ргјmаrnе ашЬаlаzе se odvija ро utvrdenoj dinamici а tokom ргуљ
sest meseci 2015 god. u Sojaprotein-u је bllo vise audita od strane postojecih kupaca sa
razliCitihtrzista kao 1priprema QC/QA dokumentacije za nova trzista.
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AKТJVNOSТI DRПSТVА NA POLJU ISTRAZJV ANJA 1 RAZVOJA

Drustvo se па роlји istrazivanja i razvoja koristi dоstigпuсimа dostupnim па trzistu
kao i u dоsаdаsлјеm periodu. Teziste razvojne po1itike је usmereno ла primenu sojinih
proteinskih koncentrata u is!1rani ljudi i zivotinja. Омпп је оћџћмасеп razvoj portfolija
proizvoda, koji se bazira па sto efikasnijoj i isplativijoj ргimелi i plasmanu лusргоizvоdа,
razvoju visoko kvalitetnjћ зтоёшћ ћгапгуа, kao i razvoju visoko kvalitetnih poizvoda
патпепјппћ za ljudsku [вћгапџ. Cilj razvoja је proizvodnja Сјјј stal1dardi kvaliteta шзџ lako
dostupl1i u portfo1iju proizvoda копкџгепсјје, а koja је izvesna zbog уеотпа kvalitetne
sirovine.

INFORMACIJE О ОТКUРП SOPSTVENIH АКСIЈА, ODNOSNO UDELA

Istorijski ровгпапапо, otkup зорэтуешћ akcija Sojaprotein A.D. Бесеј otpoceo је u
2012 god. kadaje па vanrednoj sednici Skupstine drustva, kojaje odrzana dana 25.12.2012
godine, doneta Odluka о sticanju i гаsроlаgапјu Јmоујпоm velike vrednosti па osnovu koje је
nesaglasnim akcionarima ponuden otkup akcija. U toku 2013 i 2014 godine паstаvlјел је
proces sticanja sopstveniћ akcija od пеsаglаsпЉ akcionara па organizovanom trzistu. Na dan
31.12.2014 god. Sojaprotein AD poseduje, ukljucuju6i i ranije stесепе sopstvene akcije,
ukupno 905.220 sopstvenjћ akcija, sto izпоsi 6,08% od ukupl10g broja akcija sa pravom glasa.

Na sednici Skupstine kojaje odrzana dапа 22.01.2015 god. donetaje Odluka о otkupll
sорstvепЉ akcija od nesaglasnjћ akcionara сјја rea1izacija је otpocela u mesecu aprilu 2015
god. Na dan 30.06.2015 god. Drustvo poseduje 1.082.267 sopstvel1ih akcija sto iznosi 7,27%
od ukupnog broja akcija sa praVOm glasa.

POSTOJANJE OGRANAKA

Drustvo пеша posebl1e ogranke.

VRSTE FINANSIJSКIH INSTRUMENATA КОЛ SU ZNACAJNI ZA PROCENU
FINANSIJSKOG POLOZAJA DRUSTVА 1 CILJEVI 1 POLITIКA VEZANO ZA

UPRA VLJANJE FINANSIJSКIM RIZICIМA
(POLITIКA ZASTITE)

Finansijski instrumenti obu!1vataju finansijska sredstva i finansijske obaveze.
Osnovni finansijski instrumenti Drustva su gotovina i gotovinski еkvivаlелti, potrazivanja,
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Drustva, kao i du.gorocni zajmovi,
obaveze prema dobavUacima i ostale obaveze сјја је osnovna патепа fmansiranje teku6eg
poslovanja Drustva.

Finansijski rizici ukljucuju trzisni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik
1ikvidnosti. Drustvo пе koristi llikakve fiлалsiјskе instrumente kako Ы izbegl0 uticaj
finansijskill rizika па poslovanje iz razloga sto takvi iлstгumепti nisu u sirokoj upotreЬj l1iti
postoji orgal1izovano trzise takvih illstumелаtа u RepuЬJici SrЬjji .Istovremello postoji
izlоzелоst Drustva ргоmелаmа сепа inpllta, prvenstveno osnovne sirovine- zrna soje а budu6i
da је Drustvo pretezni izvoznik sojinjћ proizvoda па ЈПО trzistu podleze rizicima deviznill
fluktuacija.
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Trzisni rizik

U svom poslovanju Drustvo је izlоzепо Ппапзјјэкпп rizicima od ргогпепа kurseva stranih
valuta ј promena kamatnih stopa. Izlozenost trzisnom riziku se sagledava preko analize
sel1zitivnosti. Nije Ыlо zпасајпiјih ргоmепа u izlоzепоsti Drustva tгzisпоm riziku, пiti u
паёјпџ па koji DПIStvо џргаујја ili тег! taj rizik.

Devizni rizik

Drustvo је izlozeno deviznom riziku рrvепstvепо preko gotovine i gotovil1skih ekvivalenata,
ротгайгсапја od kupaca, dugогоспih kredita i obaveza ргета dobavljacima koji su
denomil1ovani u stranoj valuti. Drustvo ве koristi розећпе finansijske iпstгumепtе kao zastitu
od rizika, obzirom da џ Керџћћс! Srblji takvi instrumenti nisu иоЫСајепЈ.
Drllstvo је пајуесјгп delom osetljivo па рготепе deviznog кџгва еуга (EUR) i americkog
dolara (USD).
Stopa osetljivosti od 10% se koristi ргј internom prikazivanju deviznog rizika i predstavlja
procenu rukovodstva razumno ocekivanih ргоmепа u kursevima stral1ih valuta. Analiza
osetljivosti ukljucuje samo nenamirena potrazivanja i obaveze iskazal1e u stranoj valuti i
uskladuje пјЉоуо prevooenje па kraju perioda za promenu od 10% u kursevima stranih valuta.

Pozitivan broj iz tabele ukazuje па роуесаl1је rezultata tekuceg perioda u slucajevima kada
dinar devalvira u odnosu па valutu о kojoj se radi u situaciji kada је stanje sredstava уесе od
stanja obaveza. U slucaju а
precUacUe dil1ara za 10% 1I odnosu па datu stranu valutu, uticaj па rezultat tekllceg perioda
Ыо Ы suрrotап опот iskazanom u prethodnom slucaju.

U hiljadama dinara

EUR valuta
USD valuta

-881.369
13.400

-867.969

Rizik od promene kamatnih stopa

Drustvo је izlozeno riziku od рготепе kamatnih stopa па sredstva i obaveze kod kojih је
kamatna stopa varijabllna. Оуај rizik zavisi od finansijskog trzista te Drustvo пета па
raspolaganju instrumente kojim Ы uыziloo njegov uticaj .

.Finansijska sredstva

Za obaveze sa vагUаЫlпоm stopom, analiza se uspostavlja pod pretpostavkom da је preostali
iznos sredstava i obaveza па datum bllansa stanja Ыо nepromenjen u toku сеlе godine.
Роуесапје ili smanjenje od 1% predstavlja, od strane rukovodstva, ргосепи realno moguce
promene u kamatnim stopama. Daje kamatna stopa 1% visa"niza, а sve ostale varijaыe ostanu
nepromenjene, drustvo Ы ostvarilo operativni dobltakl gllbltak u zavisnosti од vrednosti stanja
sredstava iobaveza za koje Slldefinisane fiksne kаmаtпе stope. Ovakva situacija se pripisuje
izlоzепоsti Drustva kojaje zaSl10vana па varijabllnim kamatnim stopama koje se оЬгасuпаvщu
па dugorocne kredita.
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Kreditni rizik

Upravljanjepotraiivanjima od kupaca

Drustvo је izlozeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duznici песе blti u пюяџсповџ
da dugovanja prema Drustvu izmire u potpunosti i па vreme, sto Ы Јmаlо za rezultat
finansijski guЫtаk za Drustvo. Izlozenost Drustva оуогп riziku оягашёепа је па iznos
potrazivanja od kupaca па dan Ыlапsа.

Struktura ропаёгсапја od kupaca:
U hiljadama dinara

Jan.-jun
2015. 31.122014.

povezana pravna Пса
тгеса pravna Џса

Ostala роггазгсапја
povezana pravna Пса
тгеса Iica

3.477.944
1.181.084

2.780.965
1.060.461

750.304
12.612

751.832
30.934

5.421.944 4.624.192

Nedospela potraiivanja

u ukuрпim роtrаzivапјimа nedospela ропаёгсапја od kupaca iskаzапа па dan 30.06.2015.
godine iznose 1.869.766 hiljada dinara (30.06.20 14.godine: 1.097.855 hiljada diпага)
пајуеспп delom se odnose па ротгайгсапја od kupaca ро osnovu prodaje sirovog sojinog иlја,
sojine sacme, sojinih teksturata, brasana od soje , sojinih koncentrata i kamata. Оуа
potrazivanja dospevaju uglavnom и roku od 60 dana паkоп datuma fakture, odnosno и
zаvisпоsti од ugovorenih rokova рlаСапја.

Dospela, ispravljena potraiivarUa

Preduzece је и prethodnim periodima obezvredil0 роtгаzivапја za dospela potrazivanja od
kupaca u iznosu od 380.141 hiljada dinara (31.12.2014. godine:380.406 hiljade dinara), za
koja је Drustvo utvrdilo da је doslo do promene u kreditnoj sроsоЬпоsti komitenata i da
potrazivanja и navedenim iznosima пе6е blti парlаСепа.

Dospela, neispravljena potraiivarUa

Drustvo пјје obezvredilo dospela potrazivanja od kupaca iskazal1a па dan 30.06.2015. godine
и iznosu od 2.789.261 hiljada dinara obzirom da пјје utvroena promena u kreditnoj
sposobnosti komitenata, kao i da se ta potrazivanja uglavnom odl1ose па potrazivanja од
povezani]) ргаvпih lјса, deo potrazivanja za dato sojino иlје, sojinu sacmu, TSP, ВЮ i sojine
kопсепtгаtе па оdlоzепо рlасапје, te da rukovodstvo Drustva smatra da се ukupna sadasnja
vrednost ovih potrazivanja blti парlа6епа оdпоsпо zatvorena и гаzmепi za zrno soje.

Upravljanje obavezama prema dobavljaCima

Obaveze prema dоЬаvUасiша па dan 30.06.2015. godine iskazane Sl1 и iznosu od 946.236
hiljada dinara (31.12.2014. godine:2.676.409 hЩаdа dinara). Dobavljaci пе zaracunavaju
zаtеzпи kamatu па dospele obaveze, pri сети Drustvo dospele obaveze prema dobavljacima,
saglasno politici upravljanja fiпапsiјskim rizicima, izmiruje u ugоvогепоm roku.
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Rizik likvidnosti

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrzavajuci odgovarajuce поубапе rezerve kontinuiranim
ргасепјеш рјаппапоя i stvarnog посёапоя toka, kao i odrzaval1jem adekvatnog odnosa
оовреса finansijskih sredstava i obaveza.

PORESКI RIZICI

Poreski zakoni Republike Srblje se ёезю газйётю шшаёе i predmet su cestih izmena.
Тшпаёепје poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu па тгапваксјје i aktivnosti
Drustva mogu se razlikovati od шшаёепја rukovodstva. Као rezultat iznetog, transakcije
mogu blti osporene od strane poreskih vlasti i Drustvu пюйе blti odreden dodatni iznos poreza,
kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze је pet godina. То ргакпёпо znaci da
poreske vlasti ппајџ pravo da odrede placanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od
kadaje obaveza nastala.

VAZNIJI POSLOVNI DОGА:DАЛ NAKON ISTEКA IZVESTAJNOG PERIODA

U skladu sa postignutim dogovorom i potpisanim Ugovorom о dugorocnim
kreditima kojim se refinansiraju bllateralni krediti clanica Grupe, 31. Јиlа 2015 godine
d~speva prva rata kredita. Ukupna kreditna obaveza Drustva је podeljena па dva kredita i
svaki kreditor ucestvuje и svakom od kredita prema procentu ucesca u ukupnoj izlozenosti
prema Grupi. Poslednja rata kredita dospeva 30. septembra 2018 godine.

OCEКlV ANI RAZVOJ DRUSTVА U NAREDNOM PERIODU, PROMENE U
POSLOVNIM POLIТIKAMA DRUSTVА 1GLAVNI RIZICI 1 PRETNJE КОJIМА ЈЕ

POSLOV ANJE DRUSTVА IZLOZENO

Drustvo, па роlјu razvoja, tezi da povecanjem prodaje tradicionalnih sojinih
proteinskih koncentrata и zemljama EU poveca svoj market share па trzistu sofisticiranih,
proteinskih visokovrednih proizvoda.

Nova investiciona ulaganja koja јтајu za сјlј prosirenje kapaciteta и heksanskoj
ekstrakciji i poboljsanje kvaliteta proizvoda па osnovu ulaganja и alkoholnoj ekstrakciji,
doprinece kantitativnom povecanju оЫmа proizvodnje а istovremeno се omoguciti da se
zadrzi visok kvalitet proizvoda i da se odgovori zahtevima trzista u pogledu ispunjenja
ocekivanih kvalitativnih performansi proizvoda.

Intenzivirana је proizvodnja sojine sacme Сјја se celokupna proizvedena kolicina
realizuje па doma6em trzistu Сјте је upotpunjen proizvodni portfolio i omoguceno
maksimalno koriscenje proizvodnih kapaciteta.

Izgradnjom pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata,
kapaciteta 70.000 tona godisnje, сјја је vrednost investicije iznosila сса 30 тiliопа evra,
исјпјоје Sojaprotein jednim od vodecih fabrickih kompleksa и Evropi sa objedinjenim fazama
prerade sojinog zma. Planirano је da Sojaprotein u izvoz plasira gotovo 80% svojih
proizvoda. Proizvodi novootvorenog pogona јтаји najsiru primenu tl prehrambenoj i
farmacetltskoj iпdtlstгф s obzirom па visok procenat proteina koji sadrze.

20



SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ ..:.IZVESTAio POSLOV ANJU ZADRUGI КУARTAL 1 PRVi:ii-~
SEST MESECI 2015 god

Кеайзасјјогп investicije izgradnje fabrike tradicionalnih sojinih proteinskih
koncentrata Sojaproteinje ispunila prvi razvojni сјlј u роуесапјџ џёеёса proteinskih proizvoda
sa visokirn stepenom finalizacije u preradi, stvorila uslove za postizanje vertikalno integrisane
prerade sojinog zma i џёшйа шаёајап korak ka poziciji шаёајпој; evropskog ртојзмобаёа
proizvoda od soje za ljudsku ishranu i sofisticiranih proizvoda od soje za ishranu zivotinja.
Takode, Drustvo planira izgradnju pogona za proizvodnju funkcionalnih sojinih proteinskih
koncentrata - П faze igradnje Fabrike SPC.

Znacajan deo investicionog рlапа predstavlja ј ulaganje u оЬпоуlјјуе izvore energije u
okviru kojeg је u fabrki instalirana energana па Ыотпазџ, паrnепјепа optimizaciji energetske
nezavisnosti i efikasnosti. Оујrn је srnanjena potrosnja fosilnih goriva i emisUa ugljen
dioksida, u skladu sa politikorn осиуапја zivotne sredine.

Sojaprotein raspolaze savremenom tehnoloskom opremorn najpoznatijih svetskih
proizvodaca. Posebna paznja је posvecena stalnom ргасепји јпоуасјја i primel1i 110УЉ

sazl1anja u preradi soje.

uВесеји, 31.07.2015 Zakol1ski zastupl1ik

Sinisa Kosutic
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IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KVARTALNOG 1 юшсошзнп«;
IZVESTAJA

Prema паёетп najboljem saznanju, kvartalni 1 polugodisnji finansijski izvestaj sastavljen је uz
primenu odgovarajucih medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne
podatke о imovini, obavezama, finansijskom роюзајџ i poslovanju, doblcima i gublcima, tokovima
gotovine i promenama па kapitalujavnog drustva, .

Licaodgovoгna za sastavljanje kvaгtalnog i polugodisnjeg izvestaja:
"Sojaprotein" АД веёеј, Industrijska Ьг.1, 21220 Веёе]

Generalni direktor dipl.oec.5inisa Kosutic ~ .

Izvrsnidirektor Sektora finansija: dipl.oec. Mirjana Jovit ~

Sef racunovodstva: оес. Andelkovic Dragana vI!)O]I~


