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РепубликаСрбија
Агенција за привредне региетре

Регистар фмнвнсајсквх иэвеwтаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име ISOJAPROTEINАО

Р8114072 I ПИБ 1100741587 IОпштина LB_E_C_E_J ~Матични број

Место ВЕ ЕЈ ПТТ број~~1_2_2_0 ~

Улица IINDUSTRIJSКA Број L1 ---'

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњифинасијскиизвештајза 2013. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима

У складу са чланом6. Закона о рачуноводству,а на основуподатакаиз финансијскогизвештајаза 2013. годину,

обвезник се разврстаокао Iвелико I правнолице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начиндоставе IОбвезникуна регистровануадресу.

Назив

Општина

Место ПТТ број
~-----------

БројУлица

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

НазивIимеи презиме 11405968855046-DRAGANAANDELKOVIC

Место ~RENJANIN

Улица IRADNICКA Бро ~@9 ~

Е-таil ~ragana.andjelkovic@victoriagгoup.гs

Телефон1021/6811623

: арантујем тачност унетих података

Својеручнипотпис

Име

Презимег------------------------------------------------,
KING

ЈМБГ
170622835
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

I I
Sifra delatnosti

08114072 100741587
MaticniЬгој PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

ШQJ D ООООООО
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv :SOJAPROTEINдо

Sediste : ВЕСЕЈ, INOUSTRIJSКA 1

BILANS USPEHA
1111111111111111111111111111117005024336169

u period 01.01.2013do 31.12.2013 - u hiljadamadinara

Grupa racuna, I z п о sPOZICIJA АОР Napomena Ьroјгасцп Текцса godina Prethodnagodina
1 2 3 4 5 6

д. PRIHOOII RдSHOOIIZ REOOVNOG
POSLOVANJA

1. POSLOVNI PRIHOOI(202+203+204-205+206) 201 11399407 14945270

60 i 61 1.Prihodiod prodaje 202 10657341 15091557

62 2. Prihodiod aktiviranjaucinaka i roЬе 203 210180 41501

630 З. Povecanjevrednosti zaliha ucinaka 204 473925 О
631 4. Smanjenjevrednosti zaliha ucinaka 205 О 249379

64 ј 65 5. Ostali poslovniprihodi 206 57961 61591

11. POSLOVNI RдSHOOI (208 ОО 212) 207 12380731 13056086

50 1. Nabavnavrednost prodate гоЬе 208 403043 1823015

51 2. Troskovi materijala 209 9828707 9732860

52 З. Troskovi zarada,naknada zarada i ostali licni 210 574599 492693rashodi

54 4. Troskoviamortizacije i rezervisanja 211 668095 206562

53 ј 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 906287 800956

111.POSLOVNI OOBITAK (201-207) 213 О 1889184

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 981324 О

66 V. FINANSIJSKI PRIHOOI 215 489354 725327

56 VI. FINANSIJSKI RдSHOOI 216 490900 1462865

67 ј 68 VII. OSTALI PRIHOOI 217 202136 359589

57 ј 58 VIII. OSTALI RдSHOOI 218 333282 745245

IX. OOBITAK IZ REOOVNOG POSLOVANJA PRE 219 О 765990OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)

Х. GUBIТAK IZ REOOVNOG POSLOVANJA PRE 220 1114016 ОOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)

69 - 59 XI. NETO OOBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SE 221OBUSTAVLJA

59 - 69 XII. NETO GUBIТAK POSLOVANJA КОЈЕ SE 222OBUSTAVLJA
'"
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
POZICIJA АОР

I z п о s
racun Napomena Ьгој тekuca gоdiпа Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

В. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
223(219-220+221-222)

О 765990

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
224 1114016 О(220-219+222-221 )

G. POREZ NA DOBIT АК

721 1. Poreski rashod perioda 225 О 53603

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226 37277 23387

722 З. Odlozeni poreski prihodi perioda 227

723 D. Isplacena Нспа рпгпапја poslodavcu 228

Dj. NEТO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229 О 689000
Е. NETO GUBIТAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +

230 1151293 О228)

д...д-. NETO DOBITAK КОЈI PRIPADA
231MANJINSKIM ULAGACIMA

Z. NETO DOBJТAK КОЈI PRIPADA VLASNICIMA
232MATICNOG PRAVNOG LICA

1. ZARADA РО ДКСIЈI

1. Osnovna zarada ро akciji 233

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada ро akciji 234

U _~IJ_F_C...;;..C:.,;;;;.;jЏ::;t..· __ dana 16.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

,

Obrazac propisan Pravilnikom о sаdгziпi i formi obrazaca fiпапsiјskih izvestaja za ргivгеdпа drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.1141О6, 5/07,119108,2/10,101/12,118/12 i 3/2014)

Вroј zahteva:591170 Strana 6 od 18



Popunjava pravno lјсе - preduzetnik

I I
Sifra delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој РIВ

Popunjava Agencija za privredne registre

@QJ О DDDDDОО
1 23 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSKA 1

BILANS STANJA
1111111111111111111111111111117005024336152

па dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa гacuna, Napomena I z п о s
POZICIJA АОРracun Ьroј Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6
AKTIVA

А. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 001 10192708 9495497

ОО 1. NEUPLACENI UPISANI КAPITAL 002

012 11.GOODWILL 003

01 bez 012 111. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 13668 16437

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA 1
005 9226761 8646695BIOLOSКA SREDSTVA (006+007+008)

020, 022, 023, 026,
027(deo),028 1. Nekretnine, postrojenja i оргета 006 8793828 8055231

(deo),029

024, 027(deo), 028
2. Investicione nekгetnine 007 430374 588698(deo)

021,025,027(deo), З. Bioloska sredstva 008 2559 2766028(deo)

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
009 952279 832365(010+011 )

030 do 032,039 1. Ucesca u kapitalu 010 951551 831179(deo)

033 do 038, 039 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 011 728 1186(deo) minus 037

В. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 13099428 11342512

10 do 13, 15 1. ZALIHE 013 3996827 5531714

11. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJII
14 SREDSTVA POSLOVANJA КОЈЕ SE 014

OBUSTAVLJA

111. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANII
015 9102601 5810798GOTOVINA (016+017+018+019+020)

20, 21 i 22, osim 1. Potrazivanja 016 2706528 3877544223

223 2. Potrazivanja za vise placen porez па dobltak 017 73705 3591

23 minus 237 З. Kratkorocni finansijski plasmani 018 6015291 1784961

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 96083 128389
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- u hiljadama diпага

Grupa гасипа, I z nos
POZICIJA ДОР Nароmепа Ьroјгасип TektJca gоdiпа Ргеthоdпа godina

1 2 3 4 5 6

27 i 28 osim 288 5. Porezпа dodatuvгеdпоst i аktivпа vгеmепskа 020 210994 16313гаzgгапiсепја

288 У. ODLOZENA PORESКA SREDSTVA 021

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 022 23292136 20838009

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE КAPITALA 023

Dj. UKUPNAAKTIVA (022+023) 024 23292136 20838009

88 Е.VANBILANSNA AKТlVA 025 19349934 10705965

PASIVA

A.КAPIТAL 101 10628253 12449372(102+103+104+105+106-107+108-109-11О)

30 1. OSNOVNI КAPITAL 102 6906480 6906480

31 11. NEUPLACENIUPISANI КAPITAL 103

32 111. REZERVE 104 1175312 1428760

330 i 331 IV. REVALORIZACIONEREZERVE 105 2358356 2359864

332 V. NEREALIZOVANIOOBICIРО OSNOVU 106HARTIJAООVREONOSTI

333 VI. NEREALIZOVANIGUBICI РО OSNOVU 107 23402 23817HARTIJAОО VREONOSТI

34 VII. NERASPOREOJENIOOBITAK 108 1744133 1778085

35 VIII. GUBITAK 109 1151293 О

037 i 237 'Х. OTKUPLJENESOPSTVENEAKCIJE 110 381333 О

В. DUGOROCNAREZERVISANJA I OBAVEZE 111 12255214 8016978(112+113+116)

40 1. OUGOROCNAREZERVISANJA 112 136090 24815

41 11. OUGOROCNEOBAVEZE (114+115) 113 О 2306316

414,415 1. Оugогоспikгediti 114 О 2306316

41 bez 414 i 415 2. Ostaledugогоспеobaveze 115

111. KRATKOROCNEOBAVEZE 116 12119124 5685847(117+118+119+120+121+122)

42, osim 427 1. Кгаtkогоспеfiпапsiјskе obaveze 117 9844693 4498562

427 2. Obavezeро оsпоvu sгedstavaпаmепјепihpгodaji 118i sгedstavaроslоvапјаkoje se obustavlja

43 i 44 З. Obavezeiz роslоvапја 119 2225134 689578

45 i 46 4. Ostalekгаtkогоспеobaveze 120 38304 392802

47,48 osim 481 i 5. Obaveze ро оsпоvu porezaпа dodatu vгеdпоst i
49 osim 498 ostalihјаvпih pгihoda i раsivпа vгеmепskа 121 10993 104905

гаzgгапiсепја

481 6. O~aveze ро osnovu poreza па dobltak 122
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- u hiljadamadinaгa

Grupa racuna, I z п о s
POZICIJA АОР NapomenaЬгојracun Tekuca godina Pгethodnagodina

1 2 3 4 5 6
498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123 408669 371659

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) 124 23292136 20838009

89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 19349934 10705965

dana 16.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

~~
AKCIONARSKO DRU§TVO

ZA PRERADU вОЈЕе Е е Е..Ј 21

Zakonski zastupnik

~
Obгazae pгopisan Pravilnikom о sadrzini i foгmi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna dгustva, zadruge, druga pгavna liea i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.114/О6, 5/07 , 119/08,2/10, 101/12,118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno 'јсе - preduzetnik
I I

Sifra delatnosti
08114072 100741587
MaticniЬгој РIВ

Ш2Ј
123

Popunjava Agencija za privredne registre

D ООООООО
19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN АО

Sediste : ВЕСЕЈ, INOUSTRIJSKA 1

IZVESTAJ О TOKOVIMA GOTOVINE
1111111111111111111111111111117005024336176

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine - u hiljadamadinaгa

POZICIJA ДОР
I z п о &

Тekuca godina Prethodna godina'
1 2 3 4

А. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIHАКТIVNОSТI

1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 12634728 16277627

1. Prodaja i ргјтlјепј avansi 302 12421367 15787653

2. Рпппјепеkamate iz poslovnihaktivnosti 303 117646 311979

З. Ostali ргјliуј iz гedovnogposlovanja 304 95715 177995

11. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 305 10023560 15161327

1. Isplatedobavljacimai dati avansi 306 8769644 14365620

2. Zaгade, naknadezaгada i ostali lјспј rashodi 307 580927 477120

З. Рlасепеkamate 308 579544 220695

4. Poгezпа dobltak 309 70114 80048

5. Рlасапја ро osnovu ostalihjavnih prihoda 310 23331 17844

111.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1-11 ) 311 2611168 1116300

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 11 -1) 312

В. TOKOVI GOTOVINEIZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 1230 1202

1. Pгodajaakcija i udela( neto ргјlјуј ) 314

2. Prodaja nemateгijalnihulaganja,nekretnina,postгojenja.оргете i bloloA...A"kih
315 1230 1202sгedstava

З. Ostali finansijski plasmani( neto ргilјуј ) 316

4. Ргјтlјепе kamate iz aktivnosti investiгanja 317

5. Ргјтlјепе dividende 318

11. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 319 367499 2600893

1. Kupovinaakcija i udela( neto odlivi ) 320
2. Kupovina nematerijalnihulaganja,nekгetnina,postгojenja,оргете i Ыоlод...A"kih

321 367499 850591sгedstava

З. Ostali finansijski plasmani( neto odlivi ) 322 О 1750302

111.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 - 11 ) 323

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 11- 1 ) 324 366269 2599691
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- u hiljadamadinaгa
..

1 z п о s
POZICIJA АОР

Текџса godina Prethodna godina
1 2 3 4

V. TOKOVI GOTOVINEIZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 О 1088564

1. Uvecanje osnovnogkapitala 326

2. Dugoгocni i kгatkoгocnikгediti ( neto ргјliуј ) 327 О 1088564

З. Ostaledugoгocnei kгatkoгocneobaveze 328

11. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 329 2277605 717

1. Otkup sopstvenihakcija i udela 330 669372 О

2. Dugoгocni i kгatkoгocnikгediti i ostale obaveze(neto odlivi) 331 1608165 О

З. Finansijski lizing 332 68 717

4. Isplacenedividende 333

111. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1- 11) 334 О 1087847

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 11 - 1 ) 335 2277605 О

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 12635958 17367393

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE(305+319+329) 337 12668664 17762937

Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338

Е. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 32706 395544

А ... А". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 128389 523815

Z. POZITIVNE KURSNE RдZLIKE РО OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 1202 1355

1. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE РО OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 802 1237

Ј. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
343 96083 128389(338-339+340+341-342)

u __ ~-....ft!_В....v_~__ dana 16.4. 2014. godine

,
Lice odgovorno za sastavljanje

finansijskog izvestaja

~~
АКСIОNАRБКО DRUSTVO

%А PRERADU вО..)Е
BE~E..J 21

Obrazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga ргаупа lјеа i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", Ьг.1141О6, 5/07,119108,2/10,101/12,118/12 i 3/2014)
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Рорџпјауа ргаупо lice - preduzetnik

I I
Sifгa delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој PIB

ШQJ
1 23

Рорџпјама Agencija za privredne registre

О 0000000
19 20 21 22 23 24 25 26

Vгsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSKA 1

IZVESTAJ О PROMENAMA NA КАРIТ ALU
1111111111111111111111111111117005024336190

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine - u hiljadama dinaгa

Red Osnovni kapital
Ostali kapital Neuplaceni Emisiona

. ~г. OPI S ДОР (gгupa 30 bez ДОР
(racun 309) ДОР upisani kapital ДОР ргеппја (racun

309) (grupa 31) 320)

1 2 3 4 5

1 Stanje па dan 01.01.pгethodne 401 6906480 414 427 440 875438godine ___

Ispгavka materijalno znacajnih

2 gresaka i рroтепа 402 415 428 441racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - роуесап]е

Ispravka mateгijalno znacajnih

3 gresaka i рготепа 403 416 429 442racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 404 6906480 417 430 443 875438

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna роуесапја u pгethodnoj 405 418 431 444godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 406 419 432 445godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne 407 6906480 420 433 446 875438godine __ (red.br. 4+5-6)

Ispгavka materijalno znacajnih

8 gгesaka i рготепа 408 421 434 447racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - роуесапје

Ispravka materijalno znacajnih

9 gresaka i рготепа 409 422 435 448racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 410 6906480 423 436 449 875438

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna роуесапја u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451 288039

13 Stanje па dan 31.12. tekuce 413 6906480 426 439 452 587399godine __ (red.br. 10+11-12)
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- u hiljadama dinara

Revalorizacione Nerealizovani Nerealizovani
Red.

OPIS ДОР Rezerve (racun ДОР rezerve (racuni ДОР doblci ро osnovu Д0Р gublci ро osnovu
Ьг. 321, 322) hartija od vrednosti hartija od vrednosti330 i 331) (rэсип 332) (racun 3ЗЗ)

, 1 6 7 8 9

1 Stanje па dan 01.01.prethodne 453 496150 466 1837936 479 571 492godine ___

Ispravkamaterijalnoznacajnih
2 gresaka i рготепа 454 467 480 493racunovodstvenihpolitikau

prethodnojgodini - povecanje

Ispravka materijalnoznacajnih
3 gresaka i рготепа 455 468 481 494racunovodstvenihpolitikau

prethodnojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 456 496150 469 1837936 482 571 495

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupnapovecanjau prethodnoj 457 57172 470 750046 483 2629 496 23817godini

6 Ukupnasmanjenjau prethodnoj 458 471 228118 484 3200 497godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne 459 553322 472 2359864 485 498 23817godine ___ (red.br. 4+5-6)

Ispravkamaterijalnoznacajnih
8 gresaka i рготепа 460 473 486 499racunovodstvenihpolitikau tekucoj

godini - povecanje

Ispravka materijalnoznacajnih
9 gresaka i рготепа 461 474 487 500racunovodstvenihpolitikau tekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 462 553322 475 2359864 488 501 23817

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupnaроуесапјаu tekucoj godini 463 34591 476 489 502

12 Ukupnasmanjenjau tekuceoj godini 464 477 1508 490 503 415

13 Stanje па dan 31.12. tekuce 465 587913 478 2358356 491 504 23402godine __ (red.br. 10+11-12)
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- u hiljadama dinaгa

Nerasporedjeni Gubltak do visine Otkupljene UkupnoRed.
OPIS АОР dabltak (grupa АОР kapitala (grupa АОР sopstvene akcije АОР (kol.2+3+4+5+6+Ьг.

34) 35) i udeli (гасип 7+8-9+10-11-12)037,237)

1 1(') 11 12 13

1 Stanje па dan 01.01. pгethodne
505 1143440 518 531 544 11260015godine ___

Ispгavka mateгijalno znacajnih

2 gгesaka i pгomena
506 519 532 545гacunovodstvenih politika u

pгethodnoj godini - роуесап]е

Ispгavka mateгijalno znacajnih

3 gгesaka i pгomena
507 520 533 546гacunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 508 1143440 521 534 547 11260015

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna роуесапја u pгethodnoj 509 1835256 522 535 548 2645103godini

6 Ukupna smanjenja u pгethodnoj 510 1200611 523 536 549 1455746godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne
511 1778085 524 537 550 12449372godine __ (red.br. 4+5-6)

Ispravka mateгijalno znacajnih

8 gгesaka i pгomena
512 525 538 551гacunovodstvenih politika u tekucoj

godini - роуесапје

Ispravka mateгijalno znacajnih

9 gгesaka i pгomena
513 526 539 552гacunovodstvenih politika u tekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 514 1778085 527 540 553 12449372

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna роуесаоја u tekuceoj godini 515 639 528 1151293 541 381333 554 35645

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 34591 529 542 555 1856764

13 Stanje па dan 31.12. tekuce 517 1744133 530 1151293 543 381333 556 10628253godine __ (red.br.10+11-12)
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- u hiljadama dinara

Red. Gubltak iznad
Ьг. О PI S АОР visine kapitala

(gгupa 29)

1 14

1 Stanje па dan 01.01. prethodne
557godine ___

Ispravka materijalno znacajnih

2 gresaka i promena
558racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

3 gresaka i promena
559racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 560

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna роуесапја u prethodnoj 561godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj
562godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne
563godine ___ (red.br. 4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih

8 gresaka i promena
564racunovodstvenih politika u tekucoj

godini - роуесапје

Ispravka materijalno znacajnih

9 gresaka i promena
565racunovodstvenih politika u tekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 566

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

13 Stanje па dan 31.12. tekuce
569godine __ (red.br. 10+11-12)

dana 16.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

\
Zakonski zastupnik

Obrazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lје
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", Ьг.1141О6 , 5107 , 119108, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Рорџпјвча ргаупо lјсе - preduzetnik

I I
Sifгa delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој PIB

Рорипјауа Agencija za pгivredne registre

ШQJ D ООООООО
1 23 19 20 21 22 23 24 25 26

Vгsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSKA 1

STATISTICKI ANEKS
1111111111111111111111111111117005024336183

za 2013. godinu

OPSTI РООДС' О PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZEТNIKU

ОРI S ДОР Tekuca godina Pгethodna gоdiла

1 2 3 4

1. Вroј meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 4 4

3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4. Вгој stгanih (pгavnih ili fizickih) 'јса koja imaju ucesce u kapitalu 604 240 274

5. Prosecan Ьгој zaposlenih па osnovu stanja kгajem svakog meseca (сео Ьгој) 605 416 408

11 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSКlH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinaгa

Grupa гасџпа, "
racun ОРI S ДОР Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje па pocetku godine 606 34148 17711 16437

1.2. Роуесапја (nabavke) u toku godine 607 11959 ХХХХХХХХХХХХ 11959

1.3. Smanjenja u toku godine 608 10747 хххххххххххх 14728

1.4. Revaloгizacija 609 хххххххххххх
1.5. Stanje па kгaju godine

610 35360 21692 13668(606+607-608+609 )

02 2. Nekretnine, postrojenja, оргеmа i
bloloska sredstva

2.1. Stanje па pocetku godine 611 8650273 3578 8646695

2.2. Роуесапја (nabavke) u toku godine 612 5039369 хххххххххххх 5039369

2.3. Smanjenja u toku godine 613 4114468 ХХХХХХХХХХХХ 4459303

2.4. Revaloгizacija 614 ХХХХХХХХХХХХ

2.5. Stanje па kгaju godine
615 9575174 348413 9226761(611 +612-61 3+614)
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111STRUKTURA ZдLIHA - iznosi u hiljadamadinara

Grupa racuna,
ОРI S ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5
10 1. Zalihe materijala 616 2930890 3852710

11 2. Nedovrsenaproizvodnja 617 31527 76025

12 З. Gotoviproizvodi 618 943068 422324

13 4. Roba 619 14669 125609
14 5. Stalnasredstva патепјепа prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 76673 1055046

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 3996827 5531714

IV STRUKTURд OSNOVNOG КдPIТДLд - iznosi u hiljadamadinara

Grupa racuna, OPIS ДОР Тekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 З 4 5
300 1. Akcijski kapital 623 6906480 6906480

u tome : strani kapital 624 253687 585975

301 2. Udelidгustva sa ogranicenomodgovornoscu 625

u tome :strani kapital 626

302 З. Uloziclanova ortackog i komanditnogdrustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavnikapital 629

304 5. Drustvenikapital 630

305 6. Zadruzni udeli 631

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 6906480 6906480

v STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - Ьгојakcija kao сео Ьгој

- iznosi u hiljadamadinara

Grupa racuna, OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5
1. ОЫспе akcije

1.1.Вгој oblcnih akcija 634 14895524 14895524

deo 300 1.2.Nominalnavrednostoblcnih akcija - ukupno 635 6906480 6906480

2. Prioritetne akcije

2.1. Вгој prioritetnihakcija 636

deo 300 2.2. Nominalnavrednost prioritetnihakcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (.635+637=623) 638 6906480 6906480
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VI POTRдZlVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadamadinaгa

Grupa racuna,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 З 4 5

20 1. Potгazivanjaро osnovu pгodaje 639 2254293 3845768(stanje па kгaju godine 639 <= 016)

43 2. Obaveze iz poslovanja 640 2225134 689578(stanje па kгaju gоdiпе 640 <= 119)

deo 228 3. Potгazivanjau toku godine od dгustava za osiguгanjeza naknadu 641 6266 2086stete (dugovniрготе! bez pocetnogstanja)

27 4. Poгez па dodatu vгednost- pгethodnipoгez 642 1002036 1359171(godisnji iznos ро poreskimрпјауагпа)

43 5. Obavezeiz poslovanja
643 23710328 18386563(potгazniрготе! bez pocetnogstanja)

450 6. Obavezeza netozarade i паkпаdеzaгada 644 313931 266915(potrazniрготе! bez pocetnogstanja)

451 7. Obavezeza poгezпа zarade i naknadezarada па teret zароslепоg 645 41876 40233(potrazniprometbez pocetnogstanja)

452 8. Obavezeza dopгinoseпа zaгade i naknadezarada па teret 646 80242 66013zaposlenog(potrazniрготе! bez pocetnogstanja)

461, 462 i 723 9. Obaveze za dividende,ucesce u dobltku i lјспа ргimапја poslodavca 647(роtгаzпi рготе! bez pocetnogstanja)

465 10. Obaveze ргета fizickim lјсјта za naknadeро ugovorima 648 11430 3258(potrazni рготе! bez pocetnogstanja)

47 11. Obavezeza PDV (godisnji iznos ро poreskimргјјауата) 649 736124 1438244

12. Kontrolni zblr (od 639 do 649) 650 30381660 26097829

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadamadiпага

Gгupa racuna, OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5

513 1. Troskovigoгiva i energije 651 680500 498327

520 2. Tгoskovi zaгada i naknadazaгada (bruto) 652 432437 373161

521 3. Tгoskovi poгeza i dоргiпоsапа zaгade i naknadezarada па teгet 653 75345 66013poslodavca

522, 523, 524 i 525 4. Tгoskovi naknadafizickim lјсјта (bruto) ро osnovu ugovora 654 16847 5079

526 5. Troskovi naknadaсlапоујта upravnogi nadzornogodbora (bruto) 655 1999 1039

529 6. Ostali lјспј гashodi i naknade 656 47971 47401

53 7. Tгoskovi proizvodnihusluga 657 569739 395028

533. deo 540 i deo 8. Tгoskovizakupnina 658 64257 65855525

deo 533.deo 540 i 9. Troskovi zakupninazemljista 659deo 525

536, 537 10. Tгoskovi istrazivanja i гazvoja 660

540 11. Tгoskoviamoгtizacije 661 348976 206562

552 12. Tгoskovi ргетјја osiguгanja 662 32430 19602

553 13. Tгoskoviplatnog prometa 663 9967 24009
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- izпоsi u hiljadama diпага

Grupa racuna,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi сlапагiпа 664 2117 2080

555 15. Troskovi poreza 665 42617 23328

556 16. Troskovi dоргiпоsа 666 4963 3044

562 17. Rashodi kamata 667 264043 482387

deo 560, deo 561 i 18. Rashodi kamata i deo fiпапsiјskih rashoda 668 264043 482387562

deo 560, deo 561 i 19. Rashodi kamata ро kreditima od Ьапаkа i dfo 669 262776 347923deo 562

deo 579 20. Rashodi za humапitагпе, kultuгпе, zdгаvstvепе, оЬгаzоvпе, паuспе
670 671 947i verske паmепе, za zastitu covekove sгеdiпе i za sportske паmепе

21. Kontrolni zblr (od 651 do 670) 671 3121698 3044172

VIII DRUGI PRIHODI - izпоsi u hiljadamadiпага

Grupa racuna, OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna gotlinaracun

"'1 2 3 4 5

60 1. Prihodiod prodaje гоЬе 672 387694 1880299

640 2. Prihodiod ргеппја,suЬvепсiја,dotacija, regresa, kоmрепzасiјаi 673ромаса]а poreskihdаzЫпа

641 З. Prihodiро оsпоvu uslоvlјепihdопасiја 674 118 2335

deo 650 4. Prihodiod zаkuрпiпаza zemljiste 675

651 5. Prihodiod сlапагiпа 676

deo 660, deo 661, 6. Prihodiod kamata 677 314363 67993662

deo 660, deo 661 i 7. Prihodiod kamata ро,гасuпimаi depozitimau Ьапkаmаi ostalim 678 16941 38478deo 662 fiпапsiјskimогgапizасiјаmа

deo 660, deo 661 i 8. Prihodiпа оsпоvu dividепdi i ucesca u dobltku 679deo 669

9. Копtгоlпi zblr (672 do 679) 680 719116 1989105

IХ OSTALI РООАСI - izпоsi u hiljadamadiпага

OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4
1. Obavezeza akcize (ргета gоdisпјегпоЬгасuпuakciza) 681

2. ОЬгасuпаtесагiпе i druge uvоzпеdаzЫпе(ukuрап gоdisпјi izпоs ргета оЬгасuпu) 682 1189 3232

З. Карitаlпе suЬvепсiјеi dгugadrzаvпа dоdеlјivапјаza izgгаdпјui паЬаvkuоsпоvпih
683sredstava i пеmаtегiјаlпihulаgапја

4. Drzаvпа dоdеlјivапјаza ргетјје, regres i pokricetekucih troskova роslоvапја 684

5. Ostala drzаvпа dоdеlјivапја 685

6. Ргimlјепеdопасiје iz iпоstгапstvаi druga Ьеsроvгаtпаsredstva u поvсu ili паtuгi od 686iпоstгапihргаvпih ј fizickih lica

7. Liспа ргimапјаргеduzеtпikаiz пеtо dobltka (рорuпјаvајusamo ргеduzеtпiсi) 687

8. Копtгоlпi zblr ( od 681 do 687) 688 1189 3232
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Х RAZGRANICENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIКA
- iznosi u hiljadamadinara

OPIS ДОР тekuca godina Prethodna godina

1 2 З 4

1. Роёепю stanje razgraniёenogпејо efekta ugovorenevalutne klauzule 689

2. Razgraniёeniпејо efekat ugovorenevalutne klauzule 690

З. Srazmernideo ukinutog razgranicenogneto efekta ugovorenevalutne klauzule 691

4. Preostaliiznos razgraniёenogпејо efekta ugovorenevalutne klauzule 692(red. Ьг.1 + red. Ьг.2 - red. Ьг. З)

5. Роёетпоstanje razgraniёenogпејо efekta kursnih razlika 693

6. Razgraniceniпејо efekat kuгsnih razlika 694

7. Srazmernideo ukinutograzgranicenogпејо efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraniёenognetoefekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANICENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIКA
- iznosi u hiljadamadinara

OPIS ДОР текцса godina Prethodna godina

1 2 З 4
1. Роёетпоstanje razgraniёenogпејо efekta ugovorenevalutneklauzule 697

2. Razgraniёeniпејо efekat ugovorenevalutne klauzule 698

З. Srazmernideo ukinutog razgranicenognetoefekta ugovorenevalutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraniёenogпејо efekta ugovorenevalutne klauzule 700(red. Ьг. 1 + red. Ьг. 2 - red. Ьг.3)

5. Роёејпоstanje razgraniёenognetoefekta kursnih razlika 701

6. Razgraniёenineto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmernideo ukinutog razgranicenognetoefekta kursnih razlika 703

8. Preostaliiznos гazgranicenognetoefekta kursnih razlika (red.br.5 + red.br.6 - red.br. 7) 704

u _ ......B f{_ch.......'to_l! _ dana 16.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

~~
AKCIONARSKO DRUSTVO

ZA PRERAOU SO,JE
EI Е (; Е ОЈ 21

Zakonski zastupnik "'

Obrazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga ргаупа liea i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.1141О6,5107,119108,2/10,101/12,118/12 i 3/2014)
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СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ

УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

31.децембар 2013.године



СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Сојапротеин А.д., Бечеј (даље: "Друштво") нај већи је прерађивач соје у Србији и један од најзначајнијих
прерађивача у централној и источној Европи. Друштво је основано] 977. године, као радна организација за
индустријску пре раду соје у оснивању, а конституисање је окончано 1985. 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 низ пуномасних и обезмашћених
производа у облику брашна, гризева и тексгурираних форми, као и сојино уље, сојина сачма и сојин
лецитин. Допунски сегмент пословних активности Друштва представља пружање услуга у пољопривредној
производњи, промет на велико и мало, откуп пољопривредних производа.

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

На дан биланса стања Друштво је имало 416 запослених радника (31. децембра 2012.- 415 запослена).

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

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођеље пословних кљига, признаваље и
процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и
обелодањивање финансијских извештај а врше у складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту
"Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013). Привредно друштво, као велико правно лице, у
обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања ("МСФИ"), који у смислу
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештај а ("Оквир"),
Међународни рачуноводствени стандарди ("МРС"), Међународни стандарди финансијског извештавања
("МСФИ") и са љима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда
("ИФРИЦ"), накнадне измене тих стандарда и са љима повезана тумачења, одобрени од Одбора за
међународне рачуноводствене стандарде ("Одбор") , чији је превод утврдило и објавило министарство
надлежно за послове финансија и кој и су били на снази на дан 31. децембра 2002. године.

Измене МРС, као и нови МСФИ и олговарајућатумачења, издати од Одбора и Комитета, у периоду од 31.
децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем Министра финансија
Републике Србије ("Министарство") и објављени у Службеном гласнику РС бр. 77 на дан 25. октобра 2010.
године.

Међутим, до датума састављања приложених финансијских извеџпаја, нису биле преведене све измене
МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. јануара 2009.
године. При том, приложени финансијски извештај и су приказани у формату прописаном Правилником о
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 114106,5107 - исправка, 119108,211О, 101112 и 118/12), који преузима законом
дефинисан потпун скуп финансијских извештај а који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 "Приказивање
финансијских извештај а", а уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених
бипансних позиција предвиђених наведеним стандардом.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени и
усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у
напоменама 2.2 и 2.3.

Поред тога, рачуноводствени прописи Републике одступају од МСФИ у следећим одредбама:

Према мишљењу Министарства, учешће запослених у добитку евидентира се као смањење
нераспоређене добити а не на терет резултата текућег периода, како то захтева МРС 19 "Накнаде
запосленима" .

Привредно друштво је ове неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима
закона и прописа Републике Србије где су улагаља у зависна друштва у овим финансијским извештај има
исказана по набавној вредности умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског
положаја Привредног друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је, у
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складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Привредно друштво обавезно да састави и да исте достави
Агенцији за привредне регистре до 30. априла 2014. године.

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

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

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

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

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

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду којијош увек нису зваиично
преведени и усвојени

Надан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су били
издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења била су
објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али нису званично
усвојена у Републици Србији:

Измене МСФИ 7 "Финансијски инструменти: Обелодањивања" - Измене којима се побољшавају
обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. године, на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2009. године);

Измене МСФИ 1 "Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања" - Додатни
изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у индустрији нафте и гаса
и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиранјула 2009. године, на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1.јануара 2010. године);

Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ објављеног 16.априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1,МРС 7, МРС 17,МРС
36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у
тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периодекоји почињу на дан или након 1.јануара
2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1.јула 2009. године);

Измене МРС 38 "Нематеријална имовина" (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1.јула 2009. године);

Измене МСФИ 2 "Плаћања акцијама": Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу нддан
или након 1.јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања акцијама групе засноване
на готовини (ревидиранјуна 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2010. године);

Измене ИФРИЦ 9 "Поновна процена уграђених деривата" ступају на снагу за годишње периоде
који почиљу на дан или након 1.јула 2009. године и МРС 39 "Финансијски инструменти: Признавање и
мерење" - Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 2009.
године);

ИФРИЦ 18"Пренос средстава са купаца" (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1.јула 2009. године);

"Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године" што представља измену
"Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја" (важи за пренос средстава са купаца
примљених на дан или после септембра 2010. године);

Допуне МСФИ 1 "Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања" -
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која први пут
примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јула 2010. године);

Допуне МРС 24 "Обелодањивања о повезаним лицима" - Поједностављени захтеви за
обелода.њивањемкод лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење дефиниције
повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2011. године);
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Допуне МРС 32 "Финансијски инструменти: презентација" - Рачуноводствено обухватање пречег
права на нове акције (на снази за годишње периоде који почиљу на дан или након 1.фебруара 2010.
године);

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

2.2. Објављенистандарди и тумачења на снази у текућем периоду којијош увек нису званично
преведени и усвојени (наставак)

Допуне различитих стандарда и тумачења .Лобољшања МСФИ (2010)" резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја2010. године (МСФИ 1,МСФИ 3, МСФИ
7, МРС 1,МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13)првенствено са намером отклаљаља неслагања и појашњења
формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2011. године);

Допуне ИФРИЦ 14"МРС 19- Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за
финансирањем и њихова интеракција" Авансна уплата минималних средстава потребних за финансирање
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2011. године);

ИФРИЦ 19 "Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала" (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1.јула 2010. године);

Допуне МСФИ 1 "Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања" - Велика
хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењујуМСФИ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1.јула 2011. године);

Допуне МСФИ 7 "Финансијски инструменти: Обелодањивања" - Преносфинансијских средстава
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2011. године);

Допуне МРС 12 "Порези на добитак" - Одпожени порез: повраћај средстава која су служила за
обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2012. године);

МСФИ 1О "Консолидовани финансијски извештаји" (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1.јануара 2013. године);

МСФИ 11 "Заједнички аранжмани" (на снази за годишње периоде који почињу надан или након
1.јануара 2013. године);

МСФИ 12"Обелодањивање учешћа у другим правним лицима" (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1.јануара 2013. године);

МСФИ 13 "Мерење фер вредности" (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
l.јануара2013. године);

МРС 27 (ревидиран 2011. године) .Лојединачни финансијски извештаји" (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2013. године);

МРС 28 (ревидиран 2011. године) "Улагаља у придружена правна лица и заједничка улагања" (на
снази за годишње периоде који почиљу на дан или након 1.јануара 2013. године);

Допуне МСФИ 1 ,,прва примена међународних стандарда финансијског извештавања" - Државни
кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1.јануара 2013. године);

Допуне МСФИ 7 "Финансијски инструменти: обелодањивања" - Нетирање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара
2013. године);

Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12"Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној примени" (на снази
за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2013. године);

Допуне МРС 1 "Презентација финансијских извештаја" - Презентација ставки осталог укупног
резултата (на снази за годишље периоде који почињу на дан или након 1.јула 2012. године).
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Допуне МРС 19 "Накнаде запосленима" - Побољшања рачуноводственог обухватања накнада по
престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 201 З.
године);

Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС З2, МРС З4) углавном
на отклањању неконзистеитности и појашњењења формулација (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јануара 201З. године);

ИФРИЦ 20 "Трошкови откривке у производној фази површинских рудника" (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 201З. године);

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

2.З. Објављени стандарди и тумачеља којијош увек нису ступили на снагу

Надан издаваљаових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачеља били су
објављени, али нисујош увек ступили на снагу:

МСФИ 9 "Финансијски инструменти" и касније допуне (датум ступања на снагујош није
утврђен);

МСФИ 14"Рачуни регулаторних активних временскихразграничења" (на снази за годишље
периоде који почиљу на дан или након 1.јануара 2016. године).

Допуне МСФИ 1О, МСФИ 12 и МРС 27 - Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ
1О "Консолидовани финансијски извештаји" (на снази за годишље периоде који почиљу на дан или након
1.јануара 2014. године);

Допуне МРС 19"Накнаде запосленима" - Дефинисани планови накнаде: Доприноси за запослене
(на снази за годишље периоде који почињу на дан или након 1.јула 2014. године).

Допуне МРС З2 "Финансијски инструменти: Презентација" - Пребијање финансијских средстава
и финансијских обавеза (на снази за годишље периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2014.
године);

Допуне МРС З6 - "Умаљење вредности имовине" Обелодањивање надокнадивог износа за
нефинансијску имовину (на снази за тодишње периоде који почиљу на дан или након 1.јануара 2014.
године).

Допуне МРС З9 "Финансијски инструменти" - Обнављаље деривата и наставак рачуноводства
хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2014. године).

Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године издата у децембру 201З. године
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ З, МСФИ 8, МСФИ
1З, МРС 16, МРС 24 и МРС З8) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за
годишње периоде који почиљу на дан или након 1.јула 2014. године);

Годишња побољшања за период од 2011. до 201З. године издата у децембру 201З. године
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1,МСФИ 3, МСФИ 1З и МРС
40) ради отклањања неусаглашености и појашњења Формулација(на снази за годишље периоде који
почиљу на дан или након 1.јула 2014. године);

ИФРИЦ 21 .Дажбине" (на снази за годишље периоде који почиљу на дан или након 1.јануара
2014. године)

2.4 Начело сталности пословаља

У току 201З.године Друштво је остварило пословни губитак од 981.З24 хиљада динара (2012.ПОСЛОВНИ
добитак од 1.889.184хиљада динара) и нето губитак од 1.151.29З хиљада динара (2012.нето добитак од
689.000хиљада динара).
Укупне обавезе Друштва на дан 31.децембра 201З.године у износу од 12.255.214 хиљада динара
(2012године 8.016.978 хиљададинара).Друштво је у 20lЗгодини остварило пословне приходе у износу од
II.З99.407 хиљададинара што је за 24% мање у односу на пословне приходе остварене у
2012.години.Остваренипословни резултати у 20lЗ.години су настали.највећим делом као ефекат измељене
структуре производље у којој се производља сојине сачме замељује производљом традиционалних
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концентрага протеина соје и због вакума у продаји који је настао у том прелазном периоду приходи од
продаје бележе пад у односу на исти период претходне године.
Пословање Друштва је базирано на усвојеном моделу у оквиру Викторија Групације ("Група") који
подразумева финансијску подршку Друштву од стране Матичне компаније и осталих чланица у саставу
Групе.С обзиром да Група у току 20] З.године није успела да оствари планирани ниво смањења
эадужености.а у циљу отклањања ризика ликвидности,усвојенаје стратегија по којој су Матична
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 (Напомена 42.)
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 извештај и за 20] З.годину су
састављени на основу начела сталности пословања.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи и расходи

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

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

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

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

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

3.2. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања

Пословне промене настале. у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средљем 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 стаља исказаних у страним средствима плаћања
књижене су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици ло основу курсних разлика.

3.3. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградљи или производљи 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 позајмљсних средстава се
одузимају од насталих трошкова позајмљивања намељених за финансираље 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 примељују 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
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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 расхоца периода на који
се односе.

3. ПРЕГЛЕД ЗНА ЧАЈНИХ РА ЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.4. Бенефиције за запослене (наставак)

б) Обавезе по основу отпремнина и јубuлаРllих награда

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 иадлежиог 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 исплаћујујубиларне 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 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 стаља,
за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице средстава и обавеза у билансу стаља
и љихове 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 периодау коме су настали.
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з. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

З.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 коштања. Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему
признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно
процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у
којем су настали.

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

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

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

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход у
билансу успеха.

З.6.1. Амортизација

Амортизација некретнина, постројеља 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 2013-2012 (%)

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,

З.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 пословаља или продаје у оквиру редовног пословаља.
Почетно мереље инвестиционе некретнине приликом стицаља врши се по набавној вредности или цени
коштања. Након почетног признавања, инвестиционе некретнине се исказују по ревалоризованом износу,
који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, односно процене, умањеној за укупан
износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки вредности по основу губитка
због обезвређења.

З.7. Нематеријална улагања

Нематеријална улагаља односе се на набављени софтвер и жиг и исказују се по набавној вредности
умањеној за амортизацију. Нематеријална улагаља се отписују пропорционалним методом у периоду од
две до осам година.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

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 да је дошло до губитака услед умањења вредности наведене имовине. Ако
постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални
губитак настао умањењем, Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво
процењује надокнадиви износјединице 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 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

Лнзинг 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.
Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.

Друштво као давалац ЛИЗИНГЋ

Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе током
периода трајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем оперативног лизинга
додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на пропорционално] 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 премадаваоцу 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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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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3. IlРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.10. Лизинг (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 која је нижа. Него
очекивана продај на 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 ло
малопродај ним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на набавну
вредност апокацијом 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) Учешћау 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, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања

Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања исказују се по
номинално] вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу процене њихове наплативости
од стране руководства.
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3. rIРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (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 новчана средства расположивадо 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 пословаља

Обавезе према лобављачима 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 истовременоје корисник њихових услуга.
Односи између Друштва и повезаних правних лица регулисани су на утоворној 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
магичног Привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини пословних
расхода магичног 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 магичног 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. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

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 амортизаuије

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

4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних пласмана

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

4.4. Фер вредност

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 ис прав ку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским
извештај има одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за
потребе извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
у хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.

Приход од продаје робе:
- повезана правна лица (напомена 35.)
- остала правна лица у земљи
-правна лица у иностранству

76,586 1,769,240
196,232 111,059
114,876
387,694 1,880,299

909,396 2,183,473
2,621,541 4,922,281
6,738,710 6,105,504

10,269,647 13,211,258

10,657,341 15,091,557

Приход од продаје производа и услуга
- повезана правна лица (напомена 35.)
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству
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6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената

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

Приходи од продаје 110 пословним сегментима

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------Производна места:

Сирово уље
Сачма
Остало
Трговачка роба
Услуге

2,187,821
1,439,553
6,599,144

387,694
43,129

10,657,341

Резултат по пословним сегментима

4,2]4,524
4,862,023
3,929,387
1,880,299

205,324

15,09],557

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 201~-------Производна места:

Сирово уље 168,565 255,080
Сачма (65,784) 34,279
Остало (1,100,129) 389,596
Трговачка роба (69,445) ]3,372
Услуге (47,225) 73,663

Добит /губитак пре опорезивања (1,114,016) 765,990

Порески расход периода (53,603)
Одложени порески расходи периода {37,277) (23,387)
Нето губитак (1,151,293) 689,000

6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак)

Приходи од продаје производа, роба и услуга па иностраном тржишту по географским подручјима
у хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.-------

Бугарска
Румунија
Босна и Херцеговина
Пољска
Чешка
Словачка Република
Македонија
Француска
Хрватска
Италија
Немачка
Молдавија
Мађарска
Шланија
Словенија

827.290
248.981
50.221

369.171
108.506
57.348
64.985

440.851
39.891

216.432
182.286
15.223
83.900

260.768
312.763

1,568,578
209,196
85,590

299,790
58,130
42,134
63,641

206,439
22,856

176,430
192,343
12,350

138,439
151,469
781,781
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

Грчка
Израел
Португалија
Аустрија
Швајцарска
Русија
Турска
Холандија
Велика Британија
Остали

Укупно

51] .115 157,456
72.297 41,729
40.320 19,046
]0.4 7] 17,665
80.548 229,896

407.012 330,933
О 131,2]7

] .238.888 1,151,398
205.294 ]36,930

1.30] .135 211,074

7. ]45.697 6,436,5]0

7. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака се нај већим делом односе на активности спроведене у поступцима пробне
производње и постизања квалитета готових производа СПЦ који задовољавају захтеве тржишта и сходно томе су
капитализовани трошкови пробне проиэводње сојиних протеинских концентрата и то у износу од ]53.443 хиљада
динара.

8. ОСТ АЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.- -

Приходи од субвенција, стимулација и донација
Приходи од закупнина
Остали пословни приходи

] 18
57,676

167

2,335
57,526

1,730

57,96] 61,591

9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2013. 2012.______ -

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови електричне енергије
Трошкови гаса
Трошкови горива и мазива
Утрошак биомасе
Осталитрошкови горива и енергије

9,07],439 9,]68,474
76,768 66,059

188,379 ]57,220
236,58] 130,126

]7,]71 14,829
238,369 19],899

4,253

9,828,707 9,732,860
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године
10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------

Трошкови бруто зарада
Трошковидоприноса на терет послодавца
Трошкови накнада ло ауторским уговорима
Трошкови накнаде члановима управног

и надзорног одбора
Накнадатрошкова запосленима на службеним

путовањима
Накнадетрошкова превоза запосленима
Стипендије
Отпремнине ијубиларне награде
Осталилични расходи и накнаде

432,437 373,488
75,345 66,013
16,886 4,752

1,999 1,039

13,185 12,063
19,140 18,789

341 2,809
9,631 6,678
5,635 7,062

574,599 492,693

11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.

Трошкови амортизације
Трошковидугорочних резервисања

348,976
319,119

206,562

668,095 206,562

12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2013. 2012.-------

Трошкови банкарских И услуга платног промета
Трошкови услуга одржавања
Лабораторијске услуге
Трошкови транспорта
Трошкови закупа
Комуналнеуслуге
Трошкови премија осигурања
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
Индиректни порези и доприноси
Трошкови корпоративног управљања
Остали нематеријални трошкови

9,967 24,009
81,329 110,980

144,564 62,086
210,320 166,778
64,257 65,856
34,457 28,665
32,430 19,602

1,017 779
3,123 203

10,954 8,575
14,634 22,195
8,969 9,479
6,044 2,538
8,844 5,925

47,580 26,372
171,274 153,222
56,524 93,692

906,287 800,956
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи - повезана правна лица
Позитивнекурсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи од камата:
- повезана правна лица (напомена 35.)
- остала правна лица у земљи
Осталифинансијски приходи

14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Добици од продаје нематеријалнихулагања, некретнина,
постројења и опреме

Добици од продаје материјала
Вишкови
Накнада штете од осигуравајућих друштава
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и

опреме по основу процене
Приходи од усклађивања вредности потраживања
Осталиприходи

СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------

454
151,680 586,713

6,369 28,553

308,131 67,933
23,173 38,290

1 3,384

489,354 725,327

У хиљадама дииара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------

181,563 979,573
264,043 482,387

4,594 905
40,700

490,900 1,462,865

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.

1 1,040
649 8,522

6,458 4,852
6,266 2,412
3,367 25,075

18,794 295,728
153,818 13,541
12,783 8,419

202,136 359,589
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

16. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалнихулагања, некретнина, постројења и опреме

Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основудиректних отписа потраживања
Отпис потраживања по датим стамбеним кредитима
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење некретнина, постројења и опреме по основу процене
Обезвређењедугорочних финансијских пласмана
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана
Остали расходи

17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак

Порески расход периода
Одложени порески расход/ (приход) периода

СОЈАПРОТЕИlI А.Д., БЕЧЕЈ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------

233
570

6,005
429
342

1,901
7,843

20,479
21,970

1,499
2,242

142,702
120

129,912
405,884

10,693

257,165
24,229
44,309

333,282 745,245

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------
53,603
23,38737,277

37,277 76,990

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

Добит / губитак пре опорезивања

Порез на добитак обрачунат по стопи од 10%
Порески ефекти расхода који се не признају

у пореском билансу
Порески кредит по основу улагања у основна средства

остварен у текућој години

Укупан порески расход периода
Одложени порески расход/ (приход) периода

Ефективна пореска стопа

у хиљадама динара
31.децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

(1.114.016) 765,990

76,599

30,607

(53,603)

37,277
53,603
23,387

76,990

о 10.05%
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)

СОЈАПРОТЕИН х.д., БЕЧЕЈ

В) Одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2013. године у износу од 408.669 хиљада динара
се односе на привремену разлику по којој се некретнине, постројења, опрема и нематеријална улагања
признају у пореском билансу и износа по којима су ова средства исказана у финансијским извештајима.

Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2013. години приказана су у следећој табели (у
хиљадама динара):

Стање 1.јануара
Укидање одложених пореских обавеза у корист ревалоризационих

резерви по основу продаје опреме
Повећање одложених пореских обавеза у корист ревалоризационих

резерви по основу процене основних средстава
Одложени порески расход I (приход) периода

Стање 31. децембра

г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит

Износ
пренетог

Година настанка Година истека n0l!ecKor Кl!едита

2003 2013 10,832
2004 2014 14,048
2005 2015 19,046
2006 2016 21,860
2007 2017 37,203
2008 2018 24,594
2009 2019 29,815
2010 2020 86,268
2011 2021 492,925
2012 2022 136,391
2013 123.492

996.474

18. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

Нето добитак
Просечан пондерисани број акција
Основна I (разводњена) зарада ло акцији

(у динарима)

2013. 2012.

371.659 135,636

(267)
37.277

212,636
23,387

408.669 371,659

У хиљадама динара
Преостали

Искоришћени
порески кредит

пренети
порески кредит

10,832
14,048
4,763

43,134
62,394
53,603

61
188.835 807.639

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------_

о
о

689,000
14,895,524

о 46.26
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
31. децембар 2013. године

19. (НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, БИОЛОШКА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ
НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГ АЊА (наставак)

Основна средства у припреми исказана на дан 31. децембра 2013. године у укупном износу од
466.639хиљада динара највећим делом односе се на улагања у објекте и опрему за фабрику конџентрага
капацитета 70,000 тона. Процењена вредност инвестиције у фабрику концентрата износи 26.2 милиона
ЕУР.

Земљиште, грађевински објекти и опрема Друштва су процењени на 31. децембар 2012. године од стране
независних проценитеља у складу са међународним стандардима процене.
У 2013 години друштво је повећало вредност фабрике спц по основу капитализације трошкова пробне
Производње.

20. УЧЕШЂА У КАПИТАЛУ

Учешћау капиталу зависних
правних лица

ЗАО Вобекс - Интерсоја, Русија
Вегеринарски завод Суботица а.Д.

% учешћа

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

_____ 20_1_3_. 2012.

85.00%
31.39%

1.112 1,112
783.617 783,617
784.729 784,729

43.438 43,438

1.596 1,181
119.956

1.831 1,831
123.383 3,012

951.551 831,179

Учешћау капиталу повезаних
правних лица

Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј 31.83%

Учешћа у капиталу банака
Новосадски сајам а.Д., Нови Сад
Учешће у капиталу Атомск бања Трепча
Учешћа у капиталу осталих правних лица

9,4958%

Претварањем потраживања од Боииде Владимирци друштво је стекло удео у капиталу привредног друштва
Природно лечилиште Атомска баља ДОО Горља Трепча у проценту 9,4958%.

21. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Готови производи
Недовршена производља
Дати аванс и
Роба

2,865,694 3,803,535
148,934 24,623
49,575 46,068

943,068 422,324
31,527 76,025
76,673 1,055,046
14,669 125,609

4,130,140 5,553,230

(133,312) (21,516)

3,996,828 5,531,714

Минус: Исправка вредности залиха материјала
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

22. ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од купаца:
- повезана правна лица (напомена 35.)
- у земљи
- у иностранству
Потраживања из спсцифичних послова
Потраживања за камату:
- повезана правна лица (напомена 35.)
- остали
Потраживања од државних органа и организација
Претплаћени остали порези и доприноси
Остала потраживања

У хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2013. 2012.-------

658.568 1,745,496
709.752 1,437,484

1.130.952 1,039,210
52.738 59,335

209.630 3,169
6.232 15,150

О 32
57 4

250.435 24,445
3.018.364 4,324,325

(244.979) (376,421)
(52.739) (56,242)
(14.118) ~14,118)

(311.836) (446,781)

2.706.528 3,877,544

Исправка вредности:
- потраживања од купаца у земљи и иностранству
- потраживања из специфичних послова
- остала потраживања

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Краткорочне позајмице повезаним правним лицима:
- Victoria Group а.д., Београд
- Victoria Logistic Novi Sad
Краткорочни кредити у земљи
Кредити за зимницу
Део стамбених кредита запосленима који доспева до једне године
Орочени новчани депозити

1.011.814 1,474,862
4.598.360

99.799 166,416
10.882 11,613

168 732
345.168 229,133

(50.900) (97,795)

6.015.291 1,784,961

Исправка вредности краткорочних финансијских ппасмана

Краткорочне позајмице повезаном правном лицу Victoria Group а.Д.,Београд са стањем на дан 31. децембра
2013. године, у износу од 1,011.814хиљаде динара одобрене су по основу више уговора о зајму закључених
током 2013. године за обезбеђење текуће ликвидности, са роком враћања до 30. јуна 2014. године.

Дата је позајмица повезаном правном лицу Вицториа Логистиц Нови Сад за обезбеђење текуће
ликвидности са роком враћања 31.12.2014 годене .

Орочени новчани депозити са стањем на дан 31. децембар 2013. године, у износу од 345. 168 хиљада
динара, орочених код Уникредит и ЕФГ банке са роком до 08.01.2014.године.
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СОЈАПРОТЕИН х.д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈ-Е
31. децембар 2013. године

24. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

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

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

3.373 22,342
88.080 102,773
4.630 19

3,255
96.083 128,389

25. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

у напред плаћени трошкови доједне године
Аконгирани порез на додату вредност
Разграничени порез на додату вредност
Остала активна временска разграничења

20.047 12,075
134038

6.765 3,487
50.144 751

210.994 16,313

26. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Одлуком Скупштине Друштва од дана 30. јуна 2011. године и Решењем Комисије за хартије од вредности
број 4/0-24-2926/5-11 од дана 14. јула 2011. године извршено је издавање Х емисије акција по основу
расподеле нераспоређене добити у основни капитал. Емитовано је 5.050.680 акција са правом гласа, без
номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу од 463.661404 динара, што
представља укупну вредности од 2,341,806 хиљада динара. Акције Х емисије су уписане у базу Централног
регистра хартија од вредности 9. августа 2011. године.

Основни капитал Друштва након претходно наведеног повећања износи 6,906,480 хиљада динара и
подељенје на 14.895.524 акције без номиналне вредности.

Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2013. и 31. децембар 2012. године је била
следећа:

у хиљадама динаQа
31. децембаQ 2013. 31. децембаQ 2012.

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

Victoria group д.О.О.,Београд 50,94 7.587.503 3.518Ш1 50.94% 7.587.503 3,518,032
Митровић Зоран 6,07 904.675 419.462 6.07% 904.675 419,463
Бабовић Милија 6,02 897.835 416.290 6.02% 897.835 416,291
Raiffeisen bank а.д.- кастоди рачун 5,89 876.626 406.456 5.89% 876.626 406,458
Raiffeisen bank а.Д.,Београд- кастоди рачун 10,69 1.593.242 738.722 2.77% 413.325 191,643
Raiffeisen bank а.Д.,Београд- кастоди рачун 0,52 76.933 35.671 1.62% 241.082 111,780
Societe Generale Banka Srbija а.д.., Београд-
кастоди рачун 1.50% 223.859 103,795
Gustaviadavegardh Fonder Aktie 1.13% 168.137 77,959
Unicredit Bank Srbija а.Д.,Београд 0,28 41.946 19.449 1.10% 163.135 75,639
Роћппп .DiscoveryFunds 0,57 85.500 36.643 0.57% 85.500 39,643
The Royal bank 0,27 40.389 18.727
Erste Bank а.Д.,Нови Сад
Gustavus Cap.Asset Mngt.
Нуро Аlре Adria Bank а.Д.,Београд
D.DOR А.Д.О., Нови Сад
NLB Banka а.Д.,Београд
Остала правна и физичка лица 18.75 2.790.875 1.294.039 22.39% 3.333.847 1,545,777

14.895.524 6.906.480 100% 14.895.524 6,906,480
Стечене акције 845.907 23.466
Акцијски капитал 100% 14.049.617 6.906.480 100% 14.872.058 6,906,480
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26. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак)

Друштво је стекло у ранијим годинама 23.466 сопствених акција.У 2013. Години друштво је откупило
822.441 комада сопствених акција од несагласних акционара.

27. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ

Законске резерве Друштва исказане, на дан 3]. децембра 20] 3. године, у износу од 339.645 хиљада динара
представљају издвајаља из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о привредним друштвима по
којем је Друштво било у обавези да издвоји најмаље 5% нето добитка за пословну годину на рачун
законских резерви, све док оне не достигну 10%основног капиталаДруштва.

28. СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ

Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2013. године износе 248,267 хиљада динара. Издвајаља 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 љихова намена није
посебнодефинисана.

29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

31.децембар 31. децембар
2013. 2012.--------

Резервисањаза отпремнине
Резервисања за.јубиларне награде
Остала дугорочна резервисања

14.301
7.147

114.642

]5,642
9,173

]36,090 24,815

Износ од 114.642 хиљада динара се односи на постигнуто судско поравнаље са ПИК"Бечеј" а представља
обавезу у износу од 1.000.000 ЕУР.

Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће:
2013. 2012.

Номиналнадисконтна стопа
Очекивана стопа номиналног раста зарада

5,50%
3,50%

7.11%
6.20%

Промене на дугорочним резервисањимау току 2013. и 2012. године (за отпремнине ијубиларне награде) су
приказане у следећој табели:

У хиљадама динара
2013. 2012.--------

Стаље 1.јануара
Резервисаља у току године
Укидаље резервисања у току године

24.815 49,890

(3.367) (25,075)

Стаље 3] . децембра 21.448 24,815
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30. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Дугорочни кредити у земљи

UniCredit Bank Srblja а.д., Београд
Eurobank EFG а.д., Београд
Societe Generale Banka Srblja а.д.,

Београд
Вапса Intesa а.д., Београд

Вапса Intesa а.д., Београд

Вапса Intesa а.д., Београд
Eurobank EFG а.д., Београд
Eurobank ЕРО а.д., Београд
UniCredit Bank Srblja а.д., Београд

Дугорочни кредитиу
иностранству

Војвођанска банка а.д., Нови Сад
Европска банка за обнову и развој
Европска банка за обнову и развој
ИФЦ
Ерсте банка

Текуће доспеће

30. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)

Доспеће дугорочних кредита приказано је у следећој табели:

- до 1 године
- од 1 до 2 године
- од 2 до 3 године
- од 3 до 4 године
- ОД 4 до 5 година
- преко 5 година

31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Текућа доспећа:
- дугорочних кредита
- осталих дугорочних обавеза

Краткорочни кредити у земљи
Остало

Износ у
ЕУР

15,965,430
1,600,000

5,000,000
3,000,000

1,166,667

1,333,333

1.600.000
60.000.000

10,756,277
1,000,000
1.785.714
5.600.000
3.718.000

СОЈАПРОТЕИП А.Д., БЕЧЕЈ

У хиљадама динара
31. децембар
2013. 2012.------

1,815,562
181,949

1,250,901
341,155

132,672

151,624
400,000

4,273,863

1,223,185
113,718
284,296

1,621,199

(8.723Ш9) (3,588,746)

2,306,316(8.723Ш9)

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

8.723Ш9 3,588,746
597,746
999,064
422,836
286,670

8.723.079 5,895,062

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

8.723.079 3,588,746
68

917.137 909,747
204,477 1

9.844.693 4,498,562

26



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2013.године

СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

Износ од 204,477 хиљада динара се односи на постигнуто судско поравнаље од 07.марта 2014.године по којем
"Сојапротеин"АД има обавезу према ПИК "Бечеј" у износу од 2.000.000 ЕУР (новчани део ј.По овом судском
поравнаљу "Сојапротеин"АД се обавезује да бестеретно пренесе акције Хотела "Бела Лађа"АД Бечеј ,што чини
31,83% од укупног броја акција издавао ца.

Текућа доспећа:
Износ у

ЕУР
Дугорочни кредити у земљи
Societe Generale Banka Srbija а.д.,

Београд
ЕuгоЬапk EFG а.Д., Београд
Eurobank EFG а.Д., Београд
UniCredit Bank Srbija а.д., Београд

5,000,000
805.181,52

369.230
58.81] .538,40

Дугорочни кредити у
иностранству

Европска банка за обнову и развој
ИФЦ
Ерсте банка

1.785.714
5.600.000
3.718.000

Текуће доспеће

У хиљадама динара
31.децембар
2013. 2012.------

573.211
92.307
42.329

6.742.278
7.450.125

204.719
641.996
426.239

1.272.954

8.723.079

Обавезе по краткорочним кредитима исказане са стањем на дан 31.децембар 20 13.године у износу од 9.640.216
хиљада динара највећим делом, у износу од 8.723.079 хиљада динара се односе на доспеле обавезе по дугорочним
кредитима од банака.На основу прелиминарних финансијских извештај а за 20 13.годину утврђено је да Друштво
неће бити у могућности да испуне одређене финансијске и нефинансијске показатеље пословаља дефинисане
утоворима о дугорочним кредитима.на основу чега се све обавезе по наведеним кредитима сматрају доспелим на
дан 31.децембра 20 13.године.
На дан 3] .децембра 2013.године Друштво није испунило следеће финансијске и нефинасијске показатеље
пословања који су дефинисани уговорима о дугорочним кредитима:

Финансијски и нефинасијски показатељи пословања

Кредитор Показатељ пословаља Показатељ по уг.
-2,22
-20,68

Еуропеан банка
Еуропеан банка

ЕБИТ/расходи камате
дуг/ЕБИТ

не мањи од 3
увек мора да буде

маљи од 3,5

Стање на дан
31.12.2013.

у говори о дугорочним кредитима дефинишу и показатеље пословаља на нивоу консолидованих финансијских
извештај а Групе и схолно томе ће бити обелодаљени у консолидованим финансијским извештај има матичне
компаније .Викториагроуп'Ъеограл,

Друштво је потписало Уговор о мировању обавеза са банкама повериоцимагнапомеиа 42).

31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (наставак)

Краткорочни кредити у земљи:

Кредитор: Доспеће

Credit Agricole Srbija а.д., Нови Сад 19. август 2014.

Societe Genera1e Banka Srbija а.д., Београд 02. октобар 2014.

у хиљадама динара

Износ у
ЕУР

31.децембар
2013.

5,000,000 573.210

3,000,000 343.926

917.136

Краткорочни кредити у земљи су одобрени за финансираље трајних обртних средстава уз каматну стопу у
висини једномесечног ЕУРИБОР-а увећаног за процентни поен у распону од 3.90% до 4.30% годишње,

27



СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

Средства обезбеђења по овим кредитима је залога на готовим производима и сировинама, јемства и бланко
сопствене менице.

32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Обавезе по основу примљених аванс а
Обавезе према добављачима:
- магична и зависна правна лица (напомена 35.)
- остала повезана правна лица (напомена 35.)
- добављачи у земљи
- добављачи у иностранству

Остале обавезе из пословања

16.250 26,376

29,453
1.755.367 245,484

363.568 286,109
36.301 46,174
53.648 55,982

2.225.134 689,578

33. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Нето зараде и накнаде зарада
Порези и доприноси на зараде
Камата по основу рефинансирања кредита Париског клуба

поверилаца
Остале обавезе за 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

12,610
7,857

34.937
3.017

350

346,855
21,895
3,017

188
217

81
30
52

38.304 392,802

34. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

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

85,072
334 119

9.248 256
1.411 4,181

15,277

10.993 104,905

35. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Одложене пореске обавезе 408,669
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36. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА / ПАСИВА

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

____ 2--'-0_13_. 2012.

Средства других лица
Готови производи на преради
Дати авали и гаранције:

- повезана правна лица и остала правна лица

482.385

18.867.548

19.349.933

37. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

] 17,236
6,423

10.582.306

10,705,965

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

у хиљадама динара
2013. 2012.-------Приходи

Приходи од продаје (напомена 5.)
Victoriaoil а.д., Шид
Victoria Group а.д., Београд
Фертил д.о.о., Бачка Паланка
Victoria Logistic Д.о.О., Нови Сад
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Ветеринарски завод Суботица ад, Суботица
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка
Victoria Phosphate Д.о.О., Босилеград
Vobex
Victoria Starcll Д.О.о., Зрењанин

29,097
20

514
210,855

12,141
326,308

8

406,987
52

985,982
Остали пословни nриходи
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка
Victoria Огоир а.д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица
Victoriaoil а.Д., Шид

51,887
120
40

806

52,853
Финансијски приходи (напомена 12.)
Victoria Group а.Д., Београд
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад
Sinteza Invest Огоир а.д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица

169,622
3,960

109,313
251

24,985
308,131

Остали приходи
Victoria Group а.Д., Београд
Victoria Logistic Д.О.О.,Нови Сад
Victoriaoil а.Д., Шид

8
313
141
462

Укупно приходи 1,347,428

1,772,562
888

9,439
1,269,122

12,192
557,481

8

331,006
15

3,952,713

51,509
120

2,735
28

54,392

65,448
13

205
2,721

68,387

3,744,486
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37. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

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

Расходи
Набавна вредности продатеробе
Victoriaoil а.Д., Шид
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Victoria Logistic Д.О.О.,Нови Сад

У хиљадама динара
2013. 2012.- -

90,767 229,774
256

59,786 1,545,458
150,553 1,775,488

7,133 184,604
5,909,799 6,625,934

1,459 989
715 9,156

1,158
5,920,264 6,820,683

144,500 66,287
184,922 162,121
50,245 70,731
6,220

471
56 58

3,616
3,233

908 16,587
394,171 315,784
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Трошковиматеријала
Victoriaoil а.д., Шид
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Victoria Starch Д.О.о., Зрењанин
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Фертил Д.О.О.,Бачка Паланка

Остали пословнирасходи
СП Лабораторија а.д., Нови Сад
Victoria group а.Д., Београд
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица
Sinteza Invest Group а.Д., Београд
Хотел Бела Лађа а.Д., Бечеј
Лука Бачка Паланка а.Д., Бачка Паланка
Victoria Starch Д.О.О.,Зрењанин
Victoriaoil а.Д., Шид

Финансијски расходи
Утсюпа Logistic Д.О.О.,Нови Сад

Осталирасходи
Ујсгопа logistic Д.О.О.,Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица

129,698 205
143 449

129,841 654

6,594,855 8,912,609

(5,247,427) (5,168,123)

Укупно расходи

Расходи, нето
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37. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним правним

лицима приказана су у наредној табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------
Дати аванси
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад

Потраживања
Потраживања од купаца
Victoriaoil а.д., Шид
Вобекс Москва
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица

88.640
79.218

579.350
743.208

потраживања за камату
Victoria group а.Д., Београд
Sinteza Invest Group а.Д., Београд
Ветеринарски завод Суботица а.Д., Суботица
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Victoriaoil а.Д., Шид

71.495
1.944

24.985
109.313

1.893
209.630

Потраживања специфична
Victoria group а.Д., Београд

235.381
Краткорочни финансијски пласмани
Victoria group а.Д., Београд
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад
Sinteza Invest Group а.д., Београд

1.011.814
4.598.360

5.610.174

Укупно потраживања 6.798.393

Обавезе
Обавезе према добављачима
Victoria group а.Д., Београд
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Victoria Logistic Д.о.о., Нови Сад
Лука Бачка Паланка
Victoriaoil а.д., Шид
Sinteza Iпvеst Group а.Д., Београд
Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј

125.467
1.548.082

898
80.919

1.755.366

Остале обавезе из пословања
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Victoria Logistic Д.О.о., Нови Сад 53.648

53.648
Остале обавезе -камате
Victoriaoil а.Д., Шид
Victoria logistic Novi Sad

Укупно обавезе
Потраживвња, нето

1.809.693
4.988.700

939,790

633,656

436,845
674,995

1,745,496

3,156

13
3,169

1,475,862

26,100
1,501,962

4,190,417

29,453
40,299

204,683

485
17

274,937

2,334
53,648
55,982

653
26 10,776

679

341,695
3,848,722
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем, у
неограниченом периоду у предвидивој будућности, како би очувапо оптималну структуру капитала са
циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Структура капитала
Друштва састоји се од дуговања, укључујући дугорочне кредите образложене у напомени 29., осталих
дугорочних обавеза, дугорочних и краткорочних пласмана, готовине и готовинских еквиваленага и
капитала који се приписује власницима, а који укључује улеле, остали капитал, резерве као и акумулирани
добитак.

Лица која контролишуфинансије на нивоу Друштва испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:

У хиљадама динара
31. децембар 2013. 31. децембар 2012.

3адуженост а)
Готовина и готовински еквивапенги

9,640,216 6,804,878
96,083 128,389

9,544,133 6,676,489

11,009,586 12,449,372

0,87 0.54

Нето задуженост

Капитал б)

Рацио нето задужености према капиталу

а) Дуговање се односи на дугорочне и краткорочне финансијске обавезе.

б) Капитал обухвата износ укупног капитала.

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима

Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода и
расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3. ових финансијских
извештаја.

Категорије финансијских инструмената

Финансијска средства
Учешћа у капиталу
Остали дугорочни финансијски ппасмани
Потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовинскиеквиваленти

У хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2013. 2012.----------------

123,382 3,012
728 1,186

2,706,472 3,877,508
6,004,409 1,773,348

96,083 128,389

8,931,074 5,783,443

9,640,216 6,804,878
2,208,884 663,202

242,780 371,955

12,091,880 7,840,035

Финансијске обавезе
Дугорочни и краткорочии кредити
Обавезе премадобављачима
Остале обавезе

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања,
финансијски пласмани који настају директно из пословања Друштва, као и дугорочни зајмови, обавезе
према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У
нормалним условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним ризицима.
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности.
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем
изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве финансијске инструменте како би
избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широко]
употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у РепублициСрбији.

Тржишни ризик

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних валута и
промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није
било значајнијих промена у изложености Друштва гржишном ризику, нити У начину на који Друштво
управља или мери тај ризик.

Девизни ризик

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената,
потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза премадобављачима који су деноминовани у страној
валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у
Републици Србији такви инструменти нису уобичајени.

Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе у
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правноги законодавног оквира.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум
извештавања у Друштву биле су следеће:

Средства
31. децембар 31. децембар

~ -,,-20.:...:1::..::.3-,--. 2012.

Обавезе
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

ЕУР 1,315,512 946,723
УСД 260,232 497,399
ГБП 38,038 10,074
ЦХФ

1,613,782 1,454,196

10,029,893 7,201,333

10,029,893 7,201,333

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

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

ЕУР валута
УСД валута
ГБП валута
ЦХФ валута

(871,437)
26,023
3,804

(625,461)
49,740

1,007

Резултат текућег периода ===(=84=1=,6=1==0)===(-=5=74=,7=I==f4)

Осетљивост Друштва на промене у страним валутама повећана је у текућем периоду као последица
повећања кредитних обавеза.
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Тржишни ризик (наставак)

Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа
варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на располагању инструменте
којим би ублажило његов утицај.

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на "рају посматрано г периода дата је у
следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани 123,382 3,012
Остали дугорочни финансијски ппасмани 728 1,186
Потраживања од купаца 2,706,472 3,877,508
Краткорочни финансијски пласмани 49,338 43,253
Готовина и готовински еквиваленти 96,083 128,389

2,976,003 4,053,348
Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски ппасмани 5,954,687 1,688,966

Варијабилна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани 384 41,129

8,931Щ4 5,783,443
Финансијске обавезе
Некаматоносна
Обавезе према добављачима 2,208,884 663,202
Остале обавезе 242,780 371,955

2,451,664 1,035,157
Фиксна каматна стопа
Дугорочни и краткорочни кредити 42,329 181,949

Варијабилна каматна стопа
Дугорочни и краткорочни кредити 9,597,887 6,622,929

12,091,880 7,840,035

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.--------

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености променама
каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За обавезе са варијабилном стопом,
анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза на датум биланса
стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење од 1% представља, од стране
руководства, процену реално могуће промене у камагним стопама. Да је каматна стопа 1% нижа / виша, а
све остале варијабле остану непромењене, Друштво би остварило оперативни добитак / (губитак) за годину
која се завршава 31. децембра 2013. године у износу од 95,975 хиљада динара. Оваква ситуација се
приписује изложености Друштва којаје заснована на варијабилним каматним стопама које се обрачунавају
на дугорочне кредите.

38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Кредитни ризик

Управљаље потраживањима од купаца

Друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да
измире у целости своја дуговања према Друштву и на време, што би по овом основу настао губитак за
Друштво. Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на
дан биланса стања. Потраживања од купаца састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део
чини потраживање од повезаних правних лица, што чини 27,61% укупних потраживања на дан 31.
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децембра 2013, док се од потраживања од трећих лица односи на што чини 55,68% укупних потраживања
на дан 31. децембра 20 13.

Потраживања од купаца односе се на:

Комитенти
У хиљадама динара

2013. 2012.-------

- повезана правна лица
- трећа правна лица

747,208
1,507,085

1,838,577
1,470,720

остала потраживаља од повез.правних лица
-трећа лица
. повезана правна лица

7,168
445,011 568,211

2,706,472 3,877,508

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2013. године приказанаје у табели која следи:
У хиљадама динара

Бруто Исправка Нето
изложеност в~едности изложеност

Недоспела потраживања од купаца 1,130,238 1,130,238
Доспела, исправљена потраживања

од купаца 311,837 (311,837)
Доспела, неисправљена потраживаља

од купаца 1,576,234 1,576,234

3,018,309 (311,837) 2,706,472

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године приказанаје у табели која следи:
у хиљадама динара

Бруто Исправка Нето
изложеност в~едности изложеност

Недоспела потраживања од купаца 2,946,159 2,946,159
Доспела, исправљена потраживања

од купаца 446,781 (446,781)
Доспела, неисправљена потраживања

од купаца 931,349 931,349

4,324,289 (446,781) 3,877,508

38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Кредитни ризик (наставак)

Управљаље потраживањима од купаца (наставак)

Недоспела потраживања од купаца

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембар 2013. године у износу од 1,130,238 хиљада динара
(31. децембар 2012. године - 2,946,159 хиљада динара) највећим делом се односе на потраживања од
купаца по основу продаје сојине сачме, сировог сојиног уља, сојиних текстурата ,брашна од соје и
сој.концентрата, Ова потраживања доспевају углавном у року од 60 дана након датума фактуре, у
зависности од уговорених рокова ппаћања.

Доспела, исправљена потраживања од купаца

Друштво је у посматраном периоду обезвредило потраживања од купацаза доспела потраживања у износу
од 311,837 хиљада динара (31. децембар 2012. године - 446,781 хиљада динара), за која је Друштво
утврдило да је дошло до промене у кредитној способности комитената и да потраживања у наведеним
износима неће бити наплаћена,
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Доспела, неисправљена потраживања од купаца

Друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембар 2013. године у износу од
1,576,234 хиљада динара (3]. децембар 20] 2. године - 93] ,349 хиљада динара) обзиром да није утврђена
промена у кредитној способности комитената, као и да се та лотраживања углавном односе на
потраживања од повезаних правних лица,И потраживања за конценграге уље и сачму, те да руководство
Друштва сматра да ће укупна садашња вредност ових потраживања бити наплаћена,

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљенаје у следећој табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

Маљеод 30 дана
31 - 90 дана
91 - 180дана
181 - 365 дана
Преко 365 дана

774,035 144,648
233,407 333,704
64,071 9,258

490,708 426,745
14,014 16,994

1,576,234 931,349

Управљаље обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2013. године исказане су у износу од 2,208,884 хиљаде
динара (31. децембра 20] 2. године- 663,202 хиљаде динара). Добављачи не зарвчунавајузатезну камату на
доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања
финансијским ризицима, измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према
добављачима у току 20] 3.. године износи 54 дана (у току 20]2. године - 16дана).

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је успоставило
одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања
Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући
одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и
одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Ризик ликвидности (наставак)

Табелеризика ликвидности и кредитног ризика

Спедеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. Приказани
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских средстава
на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да потраживања наплати.

Доспећа финансијских средстава

Некаматоносна
Фиксна каматна стопа

У хиљадама динара
31. децембар 2013.

Мање Од 3 месеца
од месец 1-3 до једне Од 1 до 5

дана месеца године година Ук:упно

2,161,296 655,840 34,756 ]24,111 2,976,003
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- главница 344,513 5,610,]74 5,954,687
- камата 258 671,691 671,949

344,771 6,281,865 6,626,636
Варијабилна каматна стопа
- главница 384 384
- камата

384 384

2,506,451 655,840 6,3]6,621 124,111 9,603,023

У хиљадама динара
31. децембар 2012.

Мање Од 3 месеца
од месец 1-3 до једне Од 1 до 5

дана месеца године година Ук~пно

Некаматоносна 2,592,229 1,386,751 69,621 4,747 4,053,348
Фиксна каматна стопа
- главница 214,104 1,474,862 ],688,966
- камата ]4,788 27,416 4],797 84,001

228,892 27,416 1,516,659 1,772,967
Варијабилна каматна стопа
- главниuа 41,]29 41,]29
- камата 268 268

41,397 4],397

2,862,518 1,414,167 1,586,280 4,747 5,867,712

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани износи
засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских обавеза на основу
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Ризик ликвидности (наставак)

Табелеризика ликвидности и кредитног ризика (наставак)

Доспећа финансијских обавеза

У хиљадама динара
31. децембар 2013.

Мање Од 3 месеца
од месец до једне Од 1 до 5 Преко

дана 1-3 месеца године година 5 година УК~ПНО

Некаматоносна 2,170,992 118,876 156,179 5,617 2,451,664
Фиксна каматна стопа
- главница 14,110 28,219 42,329
- камата 85 88 173

14,195 28,307 42,502
Варијабилна камагна

стопа
- главниџа 159,375 274,445 1,501,212 6,499,605 1,163,250 9,597,887
- камата 36,564 59,084 284,374 728,375 24,657 1,133,054

195,939 333,529 1,785,586 7,227,980 1,187,907 10,730,941

2,381,126 480,712 1,941,765 7,233,597 1,187,907 13,225,107

37



СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

У хиљадама динара
31. децембар 2012.

Мање Од 3 месеца
од месец до једне Од 1 до 5 Преко

дана 1-3 месеца године година 5 година Укупно

Некаматоносна 621,468 48,507 353,594 11,588 1,035,157
Фиксна камагна стопа
- главниuа 13,996 125,965 41,988 181,949
- камата 376 752 2,061 172 3,361

376 14,748 ]28,026 42,]60 185,3]0
Варијабилна каматна

стопа
- главниuа 26],336 969,221 3,128,044 2,264,328 6,622,929
- камата 22,680 39,369 473,937 ] 80,599 716,585

284,016 1,008,590 3,601,981 2,444,927 7,339,5]4

905,860 1,07],845 4,083,601 2,498,675 8,559,981

38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Фер вредност финансијских инструмената

Спедећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза и њихову
фер вредност на дан 31. децембар 20]3. године и 31. децембар 2012. године.

31. децембар 2013.
Књиговодствена

У хиљадама динара
31. децембар 2012.

Финансијска средства
Учешћа у капиталу
Остали дугорочни

финансијски пласмани
Потраживања
Крагкорочни финансијски

пласмани
Готовина и готовински

еквиваленти

вредност Фер вредност
Књиговодствена

вредност Фер вредност

3,012 3,012

1,186 1,186
3,877,508 3,877,508

1,773,348 1,773,348

128,389 128,389

5,783,443 5,783,443

123,382 123,382

728
2,706,472

728
2,706,472

96,083 96,083

2,926,665 2,926,665

9,640,216 9,640,216

2,208,884 2,208,884
38,303 38,303

11,887,403 11,887,403

Финансијске обавезе
Дугорочни и краткорочни

кредити
Обавезе према

добављачима
Остале обавезе

6,804,878 6,804,878

663,202
371,955

663,202
371,955

7,840,035 7,840,035

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

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

Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након почетног
признаваља по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до З, Узависности од степена могућности процене
фер вредности.

• Ниво 1 одмераваља фер вредности произлази из котиране тржишне вредности (некориговане) на
активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе.

• Ниво 2 одмераваља фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од котиране
тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или обавеза, директно (на
пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене).

• Ниво З одмераваља фер вредности произлази из техника процељиваља које укључују улазне
параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који се не могу наћи
на тржишту (неистражени улазни параметри).

З8. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Фер вредност финансијских инструмената (наставак)

У хиљадама динара
Зl. децембар 2013.

Финансијска средства
Расположиваза продају:
- Котиране ХОВ (напомена 19.)

Дугорочни кредити дати запосленима

Ниво 1 Ниво 2 Ниво З Укупно

951,551
728

951,551
728

Укупно 952,279 952,279

Наведена табела УКЉУ'Јујесамо финансијска средства, јер Друштво нема финансијских обавеза које су
исказане након почетног признаваља по фер вредности.

Укупни добици / (губици) приказани у укупном осталом резултату се односе на финансијска средства
расположива за продају, и приказани су као промена "Нереапизовани добици по основу Хартија од
вредности" у оквиру позиције капитала.

39. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА

Отказиви оперативни лизинг (закуп) односи се на закуп силоса. Плаћања доспелих обавеза признају се као
пословни расходи периода.

Преузете обавезе Друштва по основу отказивихуговора о оперативном лизингу су следеће:
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У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------_

До једне године (уговори на одређено време)
Од једне до пет година (уговори на одређено време)

31,264
12,600

38,225
26,371

43,864 64,596

40. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачеље
пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се
разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнето г, трансакције могу бити оспорене од стране
пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости
пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање
неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

41. СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31. децембра 2013. против Друштва се води четири судска спора чија процењена вредност износи
26,279 хиљада динара.

У спору са Војвођанском банком а.д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима од
Париског клуба поверилаца, чија вредност ЕУР 13,206,878 Врховни Касациони Суд је својом пресудом бр.
Прев 75/2013 одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде Привредног Апелационог
Суда.бр, Пж 870112,донете у корист Војвођанске банке АД .Друштво је 03.априла 2013.године у целости
измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци А Д .Сојапротеин А Д је пред Уставним
судом Републике Србије поднео уставну жалбу ради заштите својих права која су повређена у овом
поступку.Поступак пред Уставним судом је у току.
На дан 31.12.2013.године Друштво води 26 поступака у којима се јавља као тужилац чија процењена
вредност износи 91,216 хиљада динара и 147,740 ЕУР.
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42. ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЉА

Друштво је,на основу Одлуке Надзорног Одбора о стицању сопствених акција на организованом
тржишту,стекло 12,350 сопствених акција куповином на Београдској Берзи.

Матична компанија Викториа Гроуп А.Д. Београд и пет чланица Групе (укључујући Друштво) су
потписале Уговор о мировању обавеза(Уговор) са банкама кредиторима који је ступио на снагу од
07.априла 2014.године са периодом важењаод 30дана.Уговором је утврђена укупна изложеност Групе
према банкама повериоцима по основу повучених кредита и потенцијалних обавеза за издате гаранције и
акредитиве са стањем на дан l.фебруар 2014.године , уз дефинисане изузетке. У складу са Уговором банке
кредитори су сагласни да у периоду мировања обавеза, независно од доспећа главнице и/или наступања
односно трајања било ког догађаја који представља кршење обавеза из основног уговора о кредиту.нико од
банака кредитора неће покренути процедуру наплате или било коју другу радњу извршења која је
предвиђена основним уговором или законом.
У периоду мировања обавеза Групаје у обавези да задржи ниво задужености на нивоу дефинисаном
уговором и да тражи сагласност банака поверилаца за одређене активности као што су инвестиције и
промена впасничке структуре.Такође.обавезе по основу редовних и затезних камата.као и банкарских
накнада ће се разграничавати и ппаћати у складу са одредбама Уговора.
У периоду мировања обавеза треба да се постигне договор у вези даљег продужења периода мировања и
реструктурирања укупних обавеза Групе према банкама.
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41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

УСД 83.1282 86.1763
ГПБ 136.9679 139.1901
ЕУР 114.6421 113.7183
ЦХФ 93.5472 94.1922

у Бечеју, 31.12.2013.год.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Управном одбору и акционарима Сојапротеин а.д., Бечеј 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 52) привредног друштва 
Сојапротеин а.д., Бечеј (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 
2013. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима 
готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика, друге 
напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију приложених финансијских извештаја у 
складу са Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, 
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра 
интерне контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално 
значајним аспектима, финансијски положај привредног друштва Сојапротеин а.д. Бечеј на дан  
31. децембра 2013. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима  Републике Србије.  
 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Управном одбору и акционарима Сојапротеин а.д., Бечеј (наставак) 
 
Скретање пажње 
 
Скрећемо пажњу на следеће чињенице: 
 
а)   Као што је обелодањено у напоменама 30 и 41 уз финансијске извештаје, Матично привредно 

друштво Victoria Group доо, Београд и пет чланица Групе, укључујући Друштво, су потписале Уговор о 
мировању обавеза („Уговор“) са банкама кредиторима који је ступио на снагу 7. априла 2014. године, 
са периодом важења од 30 дана. Као што је даље обелодањено у напомени 41 уз финансијске 
извештаје, Уговором су дефинисане обавезе Victoria Group доо, Београд и пет чланица Групе, 
укључујући Друштво, као и сагласност банака, да у периоду трајања Уговора, независно од доспећа 
главнице и/или наступања односно трајања било ког догађаја који представља кршење обавеза из 
основног уговора о кредиту, нико од банака кредитора неће покренути процедуру наплате или било 
коју другу радњу извршења. Поред тога, у периоду мировања обавеза треба да се постигне договор у 
вези даљег продужења периода мировања и реструктурирања укупних обавеза Групе према банкама.  

 
б)   Друштво дана 28. фебруара 2014. године предало Агенцији за привредне регистре Републике Србије 

финансијске извештаје за 2013. годину одобрене од стране руководства Друштва. На основу налаза и 
предложених корекција ревизора, а сагласно прописима, приложени финансијски извештаји су 
кориговани за ефекте идентификоване у току ревизије. Кориговани финансијски извештаји су 
накнадно усвојени од стране руководства Друштва и предати Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије.  

 
Наше мишљење није квалификовано по претходно наведеним питањима. 
 
 
Остала питања 
 
Финансијски извештаји Друштва за 2012. годину били су предмет ревизије од стране другог ревизора који 
је у свом Извештају, од 22. априла 2013. године, о тим финансијским извештајима изразио мишљење без 
резерве.  
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима  
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са 
захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених финансијских 
извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење 
о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2013. годину са финансијским извештајима за ту 
пословну годину. По нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о 
пословању за 2013. годину усаглашене су са ревидираним финансијским извјештајима за годину која се 
завршава 31. децембра 2013. године. 
 
 
Београд, 30. април 2014. године 

 
  

Зоран Нешић 
Овлашћени ревизор
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 Напомена  2013.  2012. 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ      
Приходи од продаје 5  10,657,341  15,091,557 
Приходи од активирања учинака и робе 7  210,180  41,501 
(Смањење) / повећање вредности залиха учинака   473,925  (249,379) 
Остали пословни приходи 8  57,961  61,591 
   11,399,407  14,945,270 
      
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ       
Набавна вредност продате робе   (403,043)  (1,823,015) 
Трошкови материјала 9  (9,828,707)  (9,732,860) 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични  
   расходи 10 

  
(574,599)  (492,693) 

Трошкови амортизације и резервисања 11  (668,095)  (206,562) 
Остали пословни расходи  12  (906,287)  (800,956) 
   (12,380,731)  (13,056,086) 
      
ПОСЛОВНИ (ГУБИТАК)/ДОБИТАК   (981,324)  1,889,184 
      
Финансијски приходи 13  489,354  725,327 
Финансијски расходи 14  (490,900)  (1,462,865) 
Остали приходи 15  202,136  359,589 
Остали расходи 16  (333,282)  (745,245) 
      
(ГУБИТАК)/ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

 
(1,114,016)  765,990 

      
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК: 17     
 - порески расход периода   -  (53,603) 
 - одложени порески (расход)/ приход периода   (37,277)  (23,387) 
   (37,277)  (76,990) 
      
НЕТО (ГУБИТАК)/ДОБИТАК   (1,151,293)  689,000 

      
(Губитак) / зарада по акцији (у динарима) 18  (77.29)  46.26 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 

 
 
Друштво је предало, дана 28. фебруара 2014. године, Агенцији за привредне регистре Републике Србије 
финансијске извештаје за 2013. годину одобрене од стране руководства Друштва. На основу налаза и 
предложених корекција ревизора, а сагласно прописима, приложени финансијски извештаји су кориговани 
за ефекте идентификоване у току ревизије. Кориговани финансијски извештаји су накнадно усвојени од 
стране руководства Друштва и  предати Агенцији за привредне регистре Републике Србије. 
 
Потписано у име Друштва: 
 
 
 

James Patrick King 
Директор  

 Драгана Анђелковић 
Шеф рачуноводства 
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2013. године  
(У хиљадама динара) 
  

Напомена 
 31. децембар 

2013.  
 31. децембар 

2012.  
АКТИВА      
Стална имовина      
Нематеријална улагања 19  13,668  16,437 
Некретнине, постројења и опрема 19  8,793,828  8,055,231 
Инвестиционе некретнине 19  430,374  588,698 
Биолошка средства 19  2,559  2,766 
Учешћа у капиталу 20  951,551  831,179 
Остали дугорочни финансијски пласмани   728  1,186 
   10,192,708  9,495,497 
Обртна имовина      
Залихе 21  3,996,827  5,531,714 
Потраживања 22  2,706,528  3,877,544 
Потраживања за више плаћен порез на добитак   73,705  3,591 
Краткорочни финансијски пласмани 23  6,015,291  1,784,961 
Готовина и готовински еквиваленти 24  96,083  128,389 
Порез на додату вредност и активна временска 
разграничења 25 

 
210,994  16,313 

   13,099,428  11,342,512 
      
Укупно актива   23,292,136  20,838,009 

      
ПАСИВА      
Капитал       
Акцијски капитал 26  6,906,480  6,906,480 
Законске резерве 27  339,645  305,055 
Статутарне резерве 28  248,267  248,267 
Ревалоризационе резерве   2,358,356  2,359,864 
Емисиона премија   587,400  875,438 
Нереализовани губици по основу хартија од  вредности   (23,402)  (23,817) 
Нераспоређени добитак   592,840  1,778,085 
Откупљене сопствене акције   (381,133)  - 
   10,628,253  12,449,372 
      
Дугорочна резервисања 29  136,090  24,815 
      
Дугорочне обавезе      
Дугорочни кредити 30  -  2,306,316 
   -  2,306,316 
Краткорочне обавезе      
Краткорочне финансијске обавезе 31  9,844,693  4,498,562 
Обавезе из пословања 32  2,225,134  689,578 
Остале краткорочне обавезе  33  38,304  392,802 
Обавезе по основу пореза на додату вредности и  
   осталих јавних прихода и пасивна временска  
   разграничења 34 

 

10,993  104,905 
   12,119,124  5,685,847 
      
Одложене пореске обавезе   408,669  371,659 
      
Укупно пасива   23,292,136  20,838,009 
      
Ванбилансна актива / пасива 34  19,349,934  10,705,965 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године 
(У хиљадама динара) 

 
Основни 
капитал  

Законске 
резерве  

Статутарне 
резерве  

Ревалори-
зационе 
 резерве  

Емисиона 
премија 

Нереализовани 
(губици)/ добици 

по основу хартија 
од вредности 

Нераспо-  
ређени 
добитак  

Откупљене 
сопствене 

акције  Укупно 
                  
Стање 1. јануара 2012. године 6,906,480  247,883  248,267  1,837,936  875,438  571  1,143,440  -  11,260,015 
Пренос из нераспоређене добити -  57,172  -  -  -  -  (57,172)  -  - 
Нереализовани губитака по основу  
   учешћа у  капиталу правних  лица  -  -  -  -  -  (24,389)  -  -  (24,389) 
Ефекти процене основних средстава   
  - позитивних ефеката процене -  -  -  747,547  -  -  -  -  747,547 
  - негативних ефеката процене -  -  -  (9,563)  -  -  -  -  (9,563) 
Укидање одложених пореских обавеза -  -  -  174,024  -  -  -  -  174,024 
Умањење ревалоризационих резерви по 
обрачуну одложених пореских обавеза 
2012. године према МРС 12 -  -  -  (386,660)  -  -  -  -  (386,660) 

Расходовање опреме -  -  -  (3,420)  -  -  -  -  (3,420) 
Повећање нераспоређеног добитка 
текуће године по основу расхода 
опреме -  -  -  -  -  -  2,817  -  2,817 

Добитак текуће године -  -  -  -  -  -  689,000  -  689,000 
Остало -  -  -  -  -  1  -  -  1 

Стање 31. децембар 2012. године 
 

6,906,480  305,055  248,267  2,359,864  875,438  (23,817)  1,778,085  -  12,449,372 
                  
Стање 1. јануара 2013. године 6,906,480  305,055  248,267  2,359,864  875,438  (23,817)  1,778,085  -  12,449,372 
Пренос из нераспоређене добити -  34,590  -  -  -  -  (34,590)  -  - 
Отуђење основних средстава -  -  -  (1,508)  -  -  -  -  (1,508) 
Откуп сопствених акција -  -  -  -  (288,038)  -  -  (381,333)  (669,371) 
Нереализовани губитака по основу  
   учешћа у  капиталу правних  лица -  -  -  -  -  415  -  -  415 
Губитак текуће године -  -  -  -  -    (1,151,293)    (1,151,293) 
Остало -  -  -  -  -  -  638  -  630 
 
Стање 31. децембар 2013. године 6,906,480  339,645  248,267  2,358,356  587,400  (23,402)  592,840  (381,333)  10,628,253 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 2013.  2012. 
Новчани токови из пословних активности    
Продаја и примљени аванси 12,421,367  15,787,653 
Примљене камате из пословних активности 117,646  311,979 
Остали приливи из редовног пословања 95,715  177,995 
Исплате добављачима и дати аванси (8,769,644)  (14,365,620) 
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (580,927)  (477,120) 
Плаћене камате (579,544)  (220,695) 
Порез на добитак (70,114)  (80,048) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (23,331)  (17,844) 

    
Нето прилив готовине из пословних активности 2,611,168  1,116,300 

    
Новчани токови из активности инвестирања    
Продаја некретнина, постројења и опреме 1,230  1,202 
Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме (367,499)  (850,591) 
Остали финансијски пласмани (нето одливи) -  (1,750,302) 

    
Нето (одлив) готовине из активности инвестирања (366,269)  (2,599,691) 

    
Новчани токови из активности финансирања    
Откупљене сопствене акције и удели (669,372)  - 
Дугорочни и краткорочни кредити нето прилив  (1,608,165)  1,088,564 
Финансијски лизинг (68)  (717) 

    
Нето прилив готовине из активности финансирања (2,277,605)  1,087,847 

    
Нето (одлив)/ прилив готовине (32,706)  (395,544) 
Готовина на почетку обрачунског периода 128,389  523,815 
Курсне разлике по основу прерачуна готовине - нето 400  118 

    
Готовина на крају обрачунског периода 96,083  128,389 

 
 

Напомене на наредним странама 
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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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 конституисање је окончано 
1985. године.  
 
У тoку 1991. гoдинe рукoвoдствo Друштва је дoнeлo одлуку о издавању интeрних акција 
запoслeнима и на тај начин извршило трансфoрмацију у деоничко друштвo. У току 2000. и 2001. 
године Друштво је приватизовало преостали друштвени капитал емисијом бесплатних акција, 
уписаних од стране запослених и других физичких лица, а у складу са одредбама Закона о 
својинској трансформацији из 1997. године. 
 
Oснoвна дeлатнoст Друштва јe 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. Допунски сегмент пословних активности Друштва представља 
пружање услуга у пољопривредној производњи, промет на велико и мало, откуп пољопривредних 
производа. 
 
Сeдиштe Друштва јe у Бечеју, улица Индустријска зона бб. Матични број Друштва је 08114072. 
Порески идентификациони број Друштва (ПИБ) је 100741587. 

На дан биланса стања Друштво јe ималo 416 запoслeних радника (31. децембра 2012.- 415 
запослених). 
 
 

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

 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013). Привредно 
друштво, као велико правно лице, у обавези је да примењује Међународне стандарде 
финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за 
припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени 
стандарди (“МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), 
накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“) , чији је превод утврдило и објавило 
министарство надлежно за послове финансија и који су били на снази на дан 31. децембра 2002. 
године.  
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора и Комитета, у 
периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем 
Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и објављени у Службеном гласнику РС 
бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.  
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату 
прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/06, 5/07 - исправка, 119/08, 
2/10, 101/12 и 118/12), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који 
одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у 
појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом.  
 
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, 
обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 
 
Поред тога, рачуноводствени прописи Републике одступају од МСФИ у следећим одредбама: 
 
• Према мишљењу Министарства, учешће запослених у добитку евидентира се као 
смањење нераспоређене добити а не на терет резултата текућег периода, како то захтева МРС 
19 „Накнаде запосленима“. 
 
Привредно друштво је ове неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према 
захтевима закона и прописа Републике Србије где су улагања у зависна друштва у овим 
финансијским извештајима исказана по набавној вредности умањеној за евентуално 
обезвређење. Детаљнији приказ финансијског положаја Привредног друштва се може добити 
увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је, у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији, Привредно друштво обавезно да састави и да исте достави Агенцији за привредне 
регистре до 30. априла 2014. године.  
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
  
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији.  
 

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени 
 
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 
 
• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 

побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  

 
• Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 

Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

 
• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености 
и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. 
јула 2009. године);  

 
• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јула 2009. године); 
 
• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције 
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени (наставак) 
 
• Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 

 
• ИФРИЦ 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јула 2009. године); 
 
• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 

„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава 
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 

 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 

Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица 
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јула 2010. године); 

 
• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 

обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 

 
• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање 

пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године); 

 
• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 

годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  

 
• Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 

финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 

 
• ИФРИЦ 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 

Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 

средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 

 
• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила 

за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2012. године); 

 
• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени (наставак) 
 
• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 
 
• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 
 
• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ 

(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – 

Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 

средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 
• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 

аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године); 

 
• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 

резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године). 
 
• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања 

накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 
• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 

односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 
34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњењења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  

 
• ИФРИЦ 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
  

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 
 
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ и касније допуне (датум ступања на снагу још није 

утврђен); 
 
• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 
 
• Допуне МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 27 – Изузеће зависних лица из консолидације према 

МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 
• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 

запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 
• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 

средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године); 

 
• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 

нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 

 
• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак 

рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 

 
• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године издата у децембру 2013. године 

резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 
8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења 
формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. 
године);  

 
• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године издата у децембру 2013. године 

резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 
13 и МРС 40) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

 
• ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2014. године) 
 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1.  Приходи и расходи 
 

Прихoди oд прoдајe признају сe када се ризик и кoрист пoвeзани са правoм власништва прeнoсе 
на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу. Приходи  од услуга се признају када 
се услуга изврши.  
 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја су примљeна или ћe бити примљeна, 
у нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност.  

 
Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који 
се односе.   
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип 
узрoчнoсти прихoда и расхoда). 
 
Трoшкoви oдржавања и oправки oснoвних срeдстава сe пoкривају из прихoда oбрачунскoг 
пeриoда у кoмe настану. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.2. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 
Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне 
промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан 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 која 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) Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа  
пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe социјална 
сигурнoст запoслeних. Oвe обавезе укључују пoрeзe и дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт 
пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним закoнским прoписима. Друштво јe, 
такoђe, oбавeзнo да oд брутo зараде запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, 
уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 

 
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 
Друштво јe на oснoву oдрeдби Закона о раду у oбавeзи да исплати запoслeнима oтпрeмнинe, 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 јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe 
запoслeнима у зависнoсти oд дужинe нeпрeкиднoг рада у Друштву и тo у висини oд јeднe 
прoсeчнe зарадe oстварeнe у Друштву у мeсeцу кoји прeтхoди мeсeцу у кoјeм сe исплаћују 
јубиларне награде.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.5.  Пoрeзи и дoпринoси 
 

3.5.1. Пoрeз на дoбит 
 

а) Тeкући пoрeз на дoбитак 
 

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 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 пореска 
срeдства 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 oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
 

Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на 
пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни 
пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала. 
  

3.5.2.  Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата  
 

Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата укључују пoрeз на имoвину и другe пoрeзe и 
дoпринoсe кoји сe плаћају прeма разним рeпубличким и oпштинским прoписима. Остали порези и 
доприноси признају се као расход периода у коме су настали. 

 
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 коштања. Накнадни издаци за некретнине, 
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање 
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно 
настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 

 

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

 

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

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

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

3.6.1. Амортизација 
 
Амoртизација нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeме oбрачунава сe прoпoрциoналним мeтoдoм, тoкoм 
прoцeњeнoг вeка кoриснe упoтрeбe. Кoрисни вeк упoтрeбe и стопе амортизације за главне групе 
средстава су следеће: 

Главне групе основних средстава  2013-2012 (%)                     
  

Грађевински објекти  1.5 – 5 %   
Производна опрема  5 – 25 %  
Теренска и путничка возила  10 – 20 %  
Рачунари  20 – 33 %  
Остала опрема  1.5 – 50 %  

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

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, 
инвестиционе некретнине се исказују по ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену 
вредност на дан ревалоризације, односно процене, умањеној за укупан износ исправки вредности 
по основу амортизације и укупан износ исправки вредности по основу губитка због обезвређења. 
 

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. 

 
3.8. Дугорочни финансијски пласмани 

 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учeшћа у капиталу повезаних правних лица, 
пoслoвних банака и других правних лица, исказана по методу набавне вредности, која се умањује 
за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност. 
Поред претходно наведеног, дугорочни финансијски пласмани укључују и дугорочне зајмове 
одобрене пољопривредним произвођачима. Ови зајмови се исказују пo нoминалнoј вредности. 

 
3.9. Умањење вредности 
 

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

 
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. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

 
Друштво као давалац лизинга 
 
Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе 
током периода трајања 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 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.).  
 
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 
 

Залихe сe исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти кoја јe нижа. 
Нeтo очекивана прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним 
услoвима пoслoвања накoн умањeња цeнe за трoшкoвe прoдајe. 
 
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне 
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове набавке.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.11. Залихе (наставак) 
 

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

 
3.12. Финансијски инструменти 

 
Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у 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 учeшћа у капиталу повезаних правних лица, 
пoслoвних 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, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања 
 
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања исказују сe 
пo нoминалнoј врeднoсти, умањеној за исправке вредности извршене на основу процене њихове 
наплативости од стране руководства.  

 
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 новчана средства 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 ефективној каматној стопи. 

 
д) Oбавeзe из пословања  

 
Обавезе према добављачима и остале обавeзe из пословања сe прoцeњују по вредности 
примљених средстава. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

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 д.о.о., Београд, 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 уговорној основи. 
 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и 
трансакције са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим 
износима у односу на исте трансакције са неповезаним правним лицима. 
 
Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране 
Матичног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини пословних 
расхода Матичног 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 друштва се утврђује 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. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

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. 
 

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 начело опрезности 
приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима 
стварни резултати могу одступати од ових процена. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
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 могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате. Међутим, значајан део потраживања Друштва се односи на потраживања од зависних 
правних лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност 
потраживања наплатива. 

 
4.4. Фер вредност 

 
Пословна политика Друштва 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 
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. 
 
 

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 

Приход од продаје робе:    
 - повезана правна лица (напомена 36.) 76,586  1,769,240 
 - остала правна лица у земљи 196,232  111,059 
-правна лица у иностранству 114,876  - 
 387,694  1,880,299 
Приход од продаје производа и услуга    
 - повезана правна лица (напомена 36.) 909,396  2,183,473 
 - остала правна лица у земљи 2,621,541  4,922,281 
 - остала правна лица у иностранству 6,738,710  6,105,504 
  10,269,647  13,211,258 
    
  10,657,341  15,091,557 
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6. ПОСЛОВНИ И ТРЖИШНИ СЕГМЕНТИ 

 
Производи и услуге у оквиру пословних сегмената 
 
За потребе руковођења, Друштво је организовано у пет пословних сегмената. Ови сегменти су 
основа на којој Друштво извештава своје примарне информације о сегментима. Основни 
производи и услуге сваког од ових сегмената су као што следи: 
 
Приходи од продаје по пословним сегментима 
 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
Производна места:    
Сирово уље 2,187,821  4,214,524 
Сачма 1,439,553  4,862,023 
Концентрати 2,309,665  144,552 
ТСП 1,674,663  1,742,786 
БИГ 2,308,773  1,765,529 
Остало 306,042  276,520 
Трговачка роба 387,695  1,880,299 
Услуге 43,129  205,324 
    
  10,657,341  15,091,557 
 
Резултат по пословним сегментима 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
Производна места:    
Сирово уље 168,565  255,080 
Сачма (65,784)  34,279 
Концентрати (737,396)  9,435 
ТСП (399,444)  171,313 
БИГ (38,015)  157,098 
Остало (77,336)  51,750 
Трговачка роба (69,445)  13,372 
Услуге (47,225)  73,663 

  
(Губитак) / добит пре опорезивања (1,114,016)  765,990 

   
Порески расход периода - (53,603)
Одложени порески расходи периода (37,277) (23,387)
    
Нето (губитак)/добитак (1,151,293)  689,000 
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6. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТИМА (наставак) 

 
Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским 
подручјима 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Бугарска 827,290  1,568,578 
Румунија 248,981  209,196 
Босна и Херцеговина 50,221  85,590 
Пољска 369,171  299,790 
Чешка 108,506  58,130 
Словачка Република 57,348  42,134 
Македонија 64,985  63,641 
Француска 440,851  206,439 
Хрватска 39,891  22,856 
Италија 216,432  176,430 
Немачка 182,286  192,343 
Молдавија 15,223  12,350 
Мађарска 83,900  138,439 
Шпанија 260,768  151,469 
Словенија 312,763  781,781 
Грчка 511,115  157,456 
Израел 72,297  41,729 
Португалија 40,320  19,046 
Аустрија 10,471  17,665 
Швајцарска 80,548  229,896 
Русија 407,012  330,933 
Турска -  131,217 
Холандија 1,238,888  1,151,398 
Велика Британија 205,294  136,930 
Остали 1,301,136  211,074 
    
Укупно 7,145,697  6,436,510 

 
 
7. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА  УЧИНАКА И РОБЕ 
 

Приходи од активирања учинака исказани у пословној 2013. години, у износу од 210,180 хиљада 
динара, највећим делом, у износу од 153,443 хиљаде динара, се односе на капитализоване 
трошкове који су настали по основу спроведених активности у поступку унапређења квалитета  
готових производа и новог производног програма СПЦ-а, како би исти одговарали захтевима 
тржишта.  

 
 
8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Приходи од субвенција, стимулација и донација 118  2,335 
Приходи од закупнина 57,676  57,526 
Остали пословни приходи 167  1,730 
    
  57,961  61,591 
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9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
 
Трошкови материјала за израду 9,071,439  9,168,474 
Трошкови осталог материјала 76,768  66,059 
Трошкови електричне енергије 188,379  157,220 
Трошкови гаса 236,581  130,126 
Трошкови горива и мазива 17,171  14,829 
Утрошак биомасе 238,369  191,899 
Остали трошкови горива и енергије   4,253 
    
 9,828,707  9,732,860 

 
 
10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Трошкови бруто зарада 432,437  373,488 
Трошкови доприноса на терет послодавца 75,345  66,013 
Трошкови накнада по ауторским уговорима 16,886  4,752 
Трошкови накнаде члановима управног  
   и надзорног одбора 1,999  1,039 
Накнада трошкова запосленима на службеним  
   путовањима 13,185  12,063 
Накнаде трошкова превоза запосленима 19,140  18,789 
Стипендије 341  2,809 
Отпремнине и јубиларне награде 9,631  6,678 
Остали лични расходи и накнаде 5,635  7,062 
    
 574,599  492,693 

 
 
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Трошкови амортизације  348,976  206,562 
Трошкови дугорочних резервисања (напомена 29) 319,119  - 
     
  668,095  206,562 
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12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Трошкови банкарских и услуга платног промета 9,967  24,009 
Трошкови услуга одржавања 81,329  110,980 
Лабораторијске услуге 144,564  62,086 
Трошкови транспорта 210,320  166,778 
Трошкови закупа 64,257  65,856 
Комуналне услуге 34,457  28,665 
Трошкови премија осигурања 32,430  19,602 
Услуге брокера 1,017  779 
Адвокатске и консултантске услуге 3,123  203 
Трошкови интернета, телефонски и ПТТ трошкови 10,954  8,575 
Трошкови репрезентације 14,634  22,195 
Трошкови сајмова и других приредби 8,969  9,479 
Трошкови рекламе и пропаганде 6,044  2,538 
Трошкови осталих производних услуга 8,844  5,925 
Индиректни порези и доприноси 47,580  26,372 
Трошкови корпоративног управљања 171,274  153,222 
Остали нематеријални трошкови 56,524  93,692 
    
 906,287  800,956 

 
 
13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Финансијски приходи – повезана правна лица  -  454 
Позитивне курсне разлике 151,680  586,713 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 6,369  28,553 
Приходи од камата:    
 - повезана правна лица (напомена 36.) 308,131  68,387 
 - остала правна лица у земљи 23,173  38,290 
Остали финансијски приходи 1  2,930 
    
 489,354  725,327 

 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013.  2012. 
    
Негативне курсне разлике 181,563  979,573 
Расходи камата 264,043  482,387 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 4,594  905 
Остали финансијски расходи 40,700  - 
    
 490,900  1,462,865 
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15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,    
   постројења и опреме 1  1,040 
Добици од продаје материјала 649  8,522 
Вишкови 6,458  4,852 
Накнада штете од осигуравајућих друштава 6,266  2,412 
Приходи од укидања дугорочних резервисања 3,367  25,075 
Приходи од усклађивања вредности некретнина,  
   постројења и опреме по основу процене 18,794  295,728 
Приходи од усклађивања вредности потраживања 153,818  13,541 
Остали приходи 12,783  8,419 
    
 202,136  359,589 

 
 
16. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013.  2012. 
    
Губици по основу расходовања и продаје    
  нематеријалних улагања, некретнина,  постројења и опреме 233  1,901 
Губици од продаје материјала 570  7,843 
Мањкови 6,005  20,479 
Расходи по основу директних отписа потраживања 429  21,970 
Отпис потраживања по датим стамбеним кредитима 342  1,499 
Обезвређење биолошких средстава -  2,242 
Обезвређење некретнина, постројења и опреме по  
   основу процене -  142,702 
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана -  120 
Обезвређење залиха материјала и робе 257,165  129,912 
Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана 24,229  405,884 
Остали расходи 44,309  10,693 
    
 333,282  745,245 

 
 
17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а) Компоненте пореза на добитак 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2013. 

 31. децембар 
2012. 

   
Порески расход периода -  53,603 
Одложени порески расход периода 37,277  23,387 

   
 37,277  76,990 
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
б) Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре 

опорезивања и прописане пореске стопе 
У хиљадама динара 

31. децембар 
2013. 

31. децембар 
2012. 

 
Добит / губитак пре опорезивања (1,114,016)             765,990 
 
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15% 
   (претходни период 10%) (167,102) 76,599 
Порески ефекти расхода који се не признају  
   у пореском билансу 45,214 30,607 
Накнадно признати приходи (трансферне цене) 34,341 - 
Порески кредит по основу улагања у основна средства 
   остварен у текућој години - (53,603)
Непризнати порески губици 87,547 

    
Укупан порески расход периода - 53,603 
Одложени порески расход/ (приход) периода 37,277 23,387 
 
 

 
37,277  76,990 

 
в)  Одложене пореске обавезе 

 
Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2013. године у износу од 408,669 
хиљада динара се односе на привремену разлику по којој се некретнине, постројења, опрема и 
нематеријална улагања признају у пореском билансу и износа по којима су ова средства исказана 
у финансијским извештајима. 

 
 

Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2013. години приказана су у следећој табели (у 
хиљадама динара): 
  2013.  2012. 
 
Стање 1. јануара 371,659  135,636 
Повећање одложених пореских обавеза у корист 
ревалоризационих резерви по основу процене основних 
средстава (267) 212,636 
Одложени порески расход периода 37,277  23,387 
    
Стање 31. децембра 408,669  371,659 
 
 
 
г) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит 

У хиљадама динара 

Година настанка   
Година 
истека 

 

Износ  
пренетог 
пореског 
кредита 

Искоришћени 
порески 
кредит  

Преостали 
пренети 
порески 
кредит 

 
2003 

 
2013 

 
10,832 10,832 

 
- 

2004 2014 
 

14,048 14,048  - 
2005 2015 

 
19,046 4,763  14,283 

2006  2016  21,860  -  21,860 
2007  2017  37,203  -  37,203 
2008 2018 

 
24,594 -  24,594 

2009 2019 
 

29,815 -  29,815 
2010 2020 

 
86,268 43,134  43,134 

2011  2021  492,925  62,394  430,531 
2012  2022 136,391 53,603  82,788 
2013   2023 123,492 61  123,431 

996,474 188,835  807,639 
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18. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013. 2012. 
    
Нето (губитак)/добитак (1,151,293)  689,000 
Просечан пондерисани број акција 14,895,524  14,895,524 
 
(Губитак) / зарада по акцији (у динарима) (77.29)  46.26 
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19. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, БИОЛОШКА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

Земљиште 
Грађевински 

објекти Опрема

Основна 
средства у 
припреми

Аванси за 
основна 
средства Укупно

Биолошка 
средства

Инвестиционе 
некретнине

Нематеријалн
а улагања 

Набавна вредност                  
Стање 1. јануара 2012. године  67,826  1,878,679  2,345,057  2,954,314  462,435  7,708,311  6,343  331,953  28,993 
Набавке у току године -  -  -  867,181  -  867,181  -  -  5,757 
Капитализована камата -  -  -  86,724  -  86,724  -  -  - 
Пренос са основних средстава у  
  припреми  43,149  458,528  258,227  (759,904) -  -  -  -  - 
Аванси за основна средства -  -  -  -  486,947  486,947  -  -  - 
Затварање аванса за основна  
   средства -  -  -  -  (593,843)  (593,843) -  -  - 
Пренос на инвестиционе  
   некретнине -  (31,622) (80) -  -  (31,702) -  27,144  - 
Расход -  (48) (24,973) -  -  (25,021) -  (38) (601)
Продаја  -  -  (3,901) -  -  (3,901) -  -  - 
Остали преноси -  -  -  90  -  90  -  (179) - 
Ефекти процене,нето 135,762  348,688  174,586  -  -  659,036  -  229,818  - 
Свођење на садашњу вредност  
   након процене -  (279,067) (819,524) -  -  (1,098,591) -  -  - 
 
Стање 31. децембра 2012. године  246,737  2,375,158  1,929,392  3,148,405  355,539  8,055,231  6,343  588,698  34,149 
                  
Стање 1. јануара 2013. године  246,737 2,375,158 1,929,392 3,148,405 

 
355,539 8,055,231 6,343 588,698 34,149 

Набавке у току године - - 2,620 
 

679,757 
 

- 
 

682,377 - - - 
Пренос са основних средстава у  
  припреми  - 

 
477,631 

 
2,730,363 

 
(3,208,080)

 
- 

 
(86) 86 - 11,959 

Аванси за основна средства - - 
 

- 
 

- 
 

870,548 
 

870,548 - - - 
Затварање аванса за основна  
   средства - - 

 
- 

 
- 

 
(626,307)

 
(626,307) - - - 

Пренос на инвестиционе  
   некретнине - 158,311 - 

 
- 

 
- 158,311 - (158,311) - 

Расход - - 
 

(725)
 

- 
 

- (725) - (13) - 
Продаја  - - (980)

 
- 

 
- (980) - - - 

Капитализација трошкова - - 
 

153,443 
 

(153,443)
 

- - - - (10,747)
  

246,737 3,011,100 4,814,113 466,639 599,780 9,138,369 6,429 430,374 35,361 Стање 31. децембра 2013. године 
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19. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, БИОЛОШКА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (наставак) 
 

 
Земљиште 

Грађевински 
објекти Опрема

Основна 
средства у 
припреми

Аванси за 
основна 
средства Укупно 

Биолошка 
средства

Инвестиционе 
некретнине

Нематеријална 
улагања 

Исправка вредности  
Стање 1. јануара 2012. године  -  234,839  691,600  -  -  926,439  3,291  -  15,206 
Амортизација   -  48,753  154,416  -  -  203,169  286  -  3,107 
Пренос на инвестиционе  
   некретнине -  (4,487)  (71) -  -  (4,558)  -  -  - 
Расход -  (38)  (22,520) -  -  (22,558)  -  -  (601) 
Продаја  -  -  (3,901) -  -  (3,901)  -  -  - 
Свођење на садашњу вредност  
   након процене - 

 
(279,067)  (819,524) -  -  (1,098,591)  -  -  - 

Стање 31. децембра 2012. године  -  -  -  -  -  -  3,577  -  17,712 
                  
Стање 1. јануара 2013. године  - - - - 

 
- - 3,577 - 17,712 

Амортизација   - 83,774 260,929 - 
 

- 344,703 292 - 3,981 
Пренос на инвестиционе 
некретнине - - - 

 
- - - - - 

Расход - - 
 

(139)
 

- - (139) - - - 
Продаја  - - (19)

 
- - (19) - - - 

Остало -  -  -  -  -  -  1  -  - 

- 83,774 260,767 - - 344,541 3,870 - 21,693 Стање 31. децембра 2013. године 
Садашња вредност на дан: 

31. децембра 2013. године 246,737 2,927,326 4,553,346 466,639 599,780 8,793,828 2,559 430,374 13,668 
1. јануара 2013. године 246,737 2,375,158 1,929,392 3,148,405 355,539 8,055,231 2,766 588,698 16,437 

 
Основна средства у припреми исказана на дан 31. децембра 2013. године у укупном износу од 466,639 хиљада динара највећим делом односе се на улагања у 
објекте и опрему за фабрику концентрата капацитета 70,000 тона. Процењена вредност инвестиције у фабрику концентрата износи 26,2 милиона EUR. 
 
Зeмљиштe, грaђeвински oбjeкти и oпрeмa Друштвa су прoцeњени на 31. децембар 2012. године oд стрaнe нeзaвисних прoцeнитeљa у складу са међународним 
стандардима процене.  
 
Капитализовани трошкови исказани у износу од 153,443 хиљаде динара, се односе на капитализоване трошкове који су настали по основу спроведених 
активности у поступку унапређења квалитета готових производа и новог производног програма СПЦ-а, како би исти одговарали захтевима тржишта.  
 
Над целокупним некретнинама и опремом Друштва успостављена је хипотека, односно залога у својству заложног дужника, као средство обезбеђење уредног 
измирења кредитних обавеза предузећа према UniCredit Bank а.д., Београд као и кредиторима матичног предузећа и осталих повезаних правних лица. 
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20. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
  У хиљадама динара 
  

% учешћа 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

 2012.  
Учешћа у 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 
Учешћа у капиталу повезаних  
   правних лица 

  
 

 

Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј 31.83%  64,626  64,626 
      
Учешћа у капиталу банака   -  - 
Новосадски сајам а.д., Нови Сад   1,596  1,181 
Учешће у капиталу Атомска бања д.о.о Горња  
    Трепча 

 
119,957  - 

Учешћа у капиталу осталих правних лица  1,831  1,831 
   123,384  3,012 
      
Нереализовани губици    (21,188) (21,188) 
      
   951,551  831,179 

 
Учешће у капиталу Атомска Бања д.о.о. Горња Трепча исказана, са стањем на дан 31. децембар 
2013. године, у износу од 119,956 хиљада динара у целости се односи на стечене уделе по 
основу Уговора о преносу удела са предузећем ПС Бониде д.о.о. Владимирци. Наиме, сходно 
уговору о залози над имовином и покретним стварима, а по основу доспелих ненаплаћених 
потраживања, Друштво је стекло удео у капиталу привредног друштва Природно лечилиште 
Атомска бања д.о.о Горња Трепча. 
 
 

21. ЗАЛИХЕ 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
 
Материјал 3,122,859 

 
3,803,535 

Резервни делови 151,255  143,848 
Алат и инвентар 49,575  46,068 
Готови производи 940,747  422,324 
Недовршена производња 31,527  76,025 
Дати аванси 76,673  1,055,046 
Роба 14,669  125,609 
 4,387,305  5,672,455 
 
Минус: Исправка вредности залиха материјала (390,478) (140,741) 
    
 3,996,827  5,531,714 
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22. ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
Потраживања од купаца:    
 - повезана правна лица (напомена 36.) 743,208  1,745,496 
 - у земљи 709,752  1,437,484 
 - у иностранству 1,046,312  1,039,210 
Потраживања из специфичних послова 52,738  59,335 
Потраживања за камату:    
 - повезана правна лица (напомена 36.) 209,630  3,169 
 - остали 6,232  15,150 
Потраживања од државних органа и организација -  32 
Претплаћени остали порези и доприноси 57  4 
Остала потраживања     
 - повезана правна лица (напомена 36.) 235,381  - 
 -остали 15,054  24,445 
 3,018,364  4,324,325 
Исправка вредности:  
- потраживања од купаца у земљи и иностранству (244,979) (376,421) 
- потраживања из специфичних послова (52,739) (56,242) 
- остала потраживања (14,118) (14,118) 
 (311,836) (446,781) 
    

 2,706,528  3,877,544 
 

  
23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
    

Краткорочне позајмице повезаним правним лицима:    
 - Victoria Group а.д., Београд 1,011,814  1,474,862 
 - Victoria Logistic  Novi Sad 4,598,360   
 - Sinteza Invest Group а.д., Београд -  26,100 
Краткорочни кредити у земљи 99,799  140,316 
Кредити за зимницу 10,882  11,613 
Део стамбених кредита запосленима који доспева  
   до једне године 168  732 
Орочени новчани депозити 345,168  229,133 
    

Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана (50,900)  (97,795) 
    

 6,015,291  1,784,961 
 

Краткорочне позајмице  повезаном правном лицу Victoria Group а.д., Београд, са стањем на дан 
31. децембра 2013. године, у износу од 1,011,814 хиљада динара одобрене су по основу више 
уговора о зајму за обезбеђење текуће ликвидности, са роком враћања до 30. јуна 2014. године.  
 

Краткорочне позајмице повезаном правном лицу Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад у износу од 
4,598,360 хиљада динара одобрене су за обезбеђење текуће ликвидности са роком враћања до 
31. децембра 2014 године . 

 

Орочени новчани депозити са стањем на дан 31. децембар 2013. године, у износу од 345,168 
хиљадa динара, орочени су код Unicredit Banke а.д. Београд и ЕФГ банке са роковима доспећа у 
2014. години. 
 

Краткорочне позајмице и орочена средства су одобрена уз каматну стопу која се креће у распону 
од 3% до 17.11% годишње. 

 



СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године  

30 
 

 
 
24. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
Текући рачун    
 - у динарима 3,373  22,342 
 - у страној валути 88,080  102,773 
Издвојена новчана средства и акредитиви 4,630  19 
Остала новчана средства -  3,255 
 
 96,083  128,389 

 
 
25. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
    
Унапред плаћени трошкови до једне године 20,047  12,075 
Аконтирани порез на додату вредност 134,038  - 
Разграничени порез на додату вредност 6,765  3,487 
Остала активна временска разграничења 50,144  751 

 210,994  
 

16,313 
 
 
26. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Одлуком Скупштине Друштва од дана 30. јуна 2011. године и Решењем Комисије за хартије од 
вредности број 4/0-24-2926/5-11 од дана 14. јула 2011. године извршено је издавање X емисије 
акција по основу расподеле нераспоређене добити у основни капитал. Емитовано је 5.050.680 
акција са правом гласа, без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу 
од 463.661404 динара, што представља укупну вредности од 2,341,806 хиљада динара. Акције X 
емисије су уписане у базу Централног регистра хартија од вредности 9. августа 2011. године. 
 
Основни капитал Друштва након претходно наведеног повећања износи 6,906,480 хиљада 
динара и подељен је на 14,895,524 акције без номиналне вредности.  
 
Структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембар 2013. и 31. децембар 2012. године је 
била следећа: 

         У хиљадама динара 
 31. децембар 2013.  31. децембар 2012. 

Опис % учешћа  Број акција  
Вредност 
капитала  % учешћа  Број акција  

Вредност 
капитала 

            
Victoria group д.о.о., Београд 50.94 7,587,503 3,518,021 50.94% 7,587,503 3,518,032 
Митровић Зоран 6.07 904,675 419,462 6.07% 904,675 419,463 
Бабовић Милија 6.02 897,835 416,290 6.02% 897,835 416,291 
Raiffeisen bank а.д.- кастоди рачун 5.89 876,626 406,456 5.89% 876,626 406,458 
Raiffeisen bank а.д., Београд- кастоди рачун 10.69 1,593,242 738,722 2.77% 413,325 191,643 
Raiffeisen bank а.д., Београд- кастоди рачун 0.52 76,933 35,671 1.62% 241,082 111,780 
Societe Generale Banka Srbijа а.д.., Београд-  
   кастоди рачун - - - 1.50% 223,859 103,795 
Gustaviadavegardh Fonder  Aktie - - - 1.13% 168,137 77,959 
Unicredit Bank Srbija а.д., Београд 0.28 41,946 19,449 1.10% 163,135 75,639 
Polunin Discovery Funds 0.57 85,500 36,643 0.57% 85,500 39,643 
Тhe Royal bank 0.27 40,389 18,727 - - - 
Остала правна и физичка  лица 18.75 2,790,875 1,297,039 22.39% 3,333,847 1,545,777 

  14,895,524 6,906,480 100% 14,895,524 6,906,480 
 
Стечене акције   845,907  - -  23,466  - 
 
Акцијски капитал  100% 14,049,617 6,906,480 100% 14,872,058 6,906,480 
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26. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак) 
 
Друштво је стекло у ранијим годинама 23,466 сопствених акција. У 2013. години друштво је 
откупило 822,441 комада сопствених акција од несагласних акционара. 
 
 

27. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
Законске резерве Друштва исказане, на дан 31. децембра 2013. године, у износу од 339,645 
хиљада динара представљају издвајања из нераспоређене добити сходно ранијем Закону о 
привредним друштвима по којем је Друштво било у обавези да издвоји најмање 5% нето добитка 
за пословну годину на рачун законских резерви, све док оне не достигну 10% основног капитала 
Друштва.  

 
 
28. СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Статутарне резерве Друштва на дан 31. децембра 2013. 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. 

 
 
29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
   

Резервисања за отпремнине  14,301  15,642 
Резервисања за јубиларне награде 7,147  9,173 
Резервисања за остале дугорочне обавезе (напомена 31) 229,284 - 
 250,732  24,815 
 
Текуће доспеће  (114,642)  - 
 
 136,090  24,815 

 
Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 
 2013. 2012. 

 
Номинална дисконтна стопа 5,50%  7.11% 
Очекивана стопа номиналног раста зарада 3,50%  6.20% 
 
Промене на дугорочним резервисањима у току 2013. и 2012. године (за отпремнине и јубиларне 
награде) су приказане у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 2013.  2012. 

 
Стање 1. јануара  24,815  49,890 
Укидање резервисања у току године (3,367) (25,075)

   
Стање 31. децембра 21,448  24,815 
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30. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 
      У хиљадама динара

   

 

Износ у 
EUR 

 

 31. децембар 
2013. 

 

2012. 
Дугорочни кредити у земљи       
UniCredit Bank Srbija а.д., 
Београд   

 
15,965,430 - 1,815,562 

Eurobank EFG а.д., Београд   1,600,000 - 181,949 
Societe Generale Banka Srbija 
а.д., Београд   5,000,000 573,211 1,250,901 

Banca Intesa а.д., Београд   3,000,000 - 341,155 
Banca Intesa а.д., Београд   1,166,667 - 132,672 
Banca Intesa а.д., Београд   1,333,333 - 151,624 
Eurobank EFG а.д., Београд   - 92,307 400,000 
Eurobank EFG а.д., Београд   1,600,000 42,329 - 
UniCredit Bank Srbija а.д., 
Београд   60,000,000 6,742,278 - 
Војвођанска банка а.д., Нови 
Сад   10,756,277 - 1,223,185 
    7,450,125 5,497,048 
Дугорочни кредити у    иностранству    
Европска банка за обнову и 
развој   1,000,000 - 113,718 
Европска банка за обнову и 
развој   1,785,714 204,718 284,296 
ИФЦ   5,600,000 641,997  
Ерсте банка   3,718,000 426,239  
    1,272,954 398,014 

     
Текуће доспеће (напомена 31)    (8,723,079) (3,588,746)

     
    - 2,306,316
 
Обавезе по дугорочним кредитима исказане, са стањем на дан 31. децембар 2013. године, у 
износу од 8,723,079 хиљада динара у целости се односе на доспеле обавезе по дугорочним 
кредитима од банака. Наиме, на основу прелиминарних финансијских извештаја за пословну 
2013. годину, утврђено је да Друштво, као и да матично предузеће Victoria Group а.д. Београд (у 
даљем тексту: “Група“) у консолидованим финансијским извештајима, неће бити у могућности да 
задовољи одређене финансијске и нефинансијске показатеље пословања, те да ће прекршити 
обавезе из уговора, због чега је обавеза по дугорочним кредитима платива на захтев. Како до 
састављања финансијских извештаја за пословну 2013. годину, није добијен пристанак 
поверилаца да неће захтевати наплату као последицу кршења услова из уговора, дугорочне 
обавезе су класификоване као доспеле, односно краткорочне финансијске обавезе.  
 
Сходно уговорима о кредитима, којима се вршило финансирање чланица Групе од стане Victoria 
Group а.д. Београд, финансијске и нефинансијске показатељи су били одређени на 
консолидованом нивоу Групе. Сходно томе обелодањивање прекршених конвенанти, по таквим 
уговорима, је извршено у консолидованим финансијским извештајима Групе. 
 
За уговоре које је потписало Друштво са кредиторима прекршени су следећи финансијски и 
нефинансијски показатељи како је приказано у табели која следи: 

 
Финансијски и нефинансијски 

показатељи 

Кредитор Опис услова из уговора 

Вредност / 
Рацио по 
уговору

Стање Друштва
 на дан 

31. децембар 
2013.

Европска банка за обнову и 
развој  EBIT/расходи камате  >= 3  2.22 
  дуг/EBIT  < 3.5  20.68 
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30. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) 

 

Претходно наведених дугорочни кредити су одобрени са периодом доспећа до пет година уз 
каматне стопе у распону од 1М и 3М EURIBOR увећаног за процентни поен у распону од 2.40% до 
4.25% годишње. 
 

Доспеће дугорочних кредита приказано је у следећој табели: 
 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2013. 
31. децембар 

2012. 
 

 - до 1 године 8,723,079 3,588,746 
 - од 1 до 2 године - 597,746 
 - од 2 до 3 године - 999,064 
 - од 3 до 4 године - 422,836 
 - од 4 до 5 година - 286,670 
 - преко 5 година - - 

8,723,079 
 

5,895,062 
 
Након датума биланса стања, Друштво је потписало Уговор о мировању обавеза са банкама 
повериоцима што је детаљније обелодањено у напомени 42. 

 
 
31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар 

2012.  
Текућа доспећа:    
 - дугорочних кредита 8,723,079  3,588,746 
 - осталих дугорочних обавеза -  68 
Краткорочни кредити у земљи 917,137  909,747 
Остале краткорочне обавезе 204,477  1 
    

 9,844,693  4,498,562 
 

Остале краткорочне обавезе исказане, са стањем на дан 31. децембар 2013. године, у износу од 
204,477 хиљада динара садрже текућа доспећа дугорочних обавеза према предузећу ПИК “Бечеј“ 
у износу од 114,642 (напомена 29) и обавеза по основу преноса акција Хотела „Бела Лађа“АД 
Бечеј у износу од 89,835 хиљада динара. Наиме, дана 7. марта 2014. године, постигнуто је судско 
поравнање, по основу спора из ранијих година, у којем Друштво има обавезу према ПИК “Бечеј 
Пољопривреда“ ад. Бечеј у укупном износу од 2,783,611 EUR. Наведени износ обавезе, сходно 
поравнању, Друштво ће измирити у 4 једнаке полугодишње рате по 500,000 EUR а за разлику до 
укупног износа дуга Друштво ће бестеретно пренети акције Хотела „Бела Лађа“а.д. Бечеј, што 
чини 31,83% од укупног броја акција издаваоца. 

 

Краткорочни кредити у земљи: 
    У хиљадама динара 

Кредитор:  Доспеће  
Износ у 

EUR  
31. децембар 

2013. 

Credit Agricole Srbija а.д., Нови Сад 
 

19. август  2014. 
 

5,000,000 
 

573,210 
Societe Generale Banka Srbija а.д., Београд  2. октобар 2014.  3,000,000  343,927 
       
      917,137 
 

Краткорочни кредити у земљи су одобрени за финансирање трајних обртних средстава уз 
каматну стопу у висини једномесечног  EURIBOR-а увећаног за процентни поен у распону од 
3.90% до 4.30% годишње.  
 

Средства обезбеђења по овим кредитима је залога на готовим производима и сировинама, 
јемства и бланко сопствене менице. 
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32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар  

2012. 
 
Обавезе по основу примљених аванса 16,250  26,376 
Обавезе према добављачима:    
 - матична и зависна правна лица (напомена 36.) -  29,453 
 - остала повезана правна лица (напомена 36.) 1,755,366  245,484 
 - добављачи у земљи 363,569  286,109 
 - добављачи у иностранству 36,301  46,174 
Остале обавезе из пословања 53,648  55,982 
    
 2,225,134  689,578 
 
 

33. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар  

2012. 
 
Нето зараде и накнаде зарада -  12,610 
Порези и доприноси на зараде -  7,857 
Камата по основу рефинансирања кредита Париског клуба 
поверилаца -  346,855 
Остале обавезе за камате и трошкови финансирања 34,937  21,895 
Обавезе за дивиденде 3,017  3,017 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 350  188 
Остале обавезе -  380 
    
 38,304  392,802 

 
34. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар  

2012. 
    
Обавезе по основу пореза на додату вредност -  85,072 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине 334  119 
Обрачунати приходи будућег периода 9,248  256 
Разграничене обавезе за порез на додату вредност 1,411  4,181 
Остала пасивна временска разграничења -  15,277 
    
 10,993  104,905 

 
 
35. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА / ПАСИВА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар  

2013. 
 31. децембар  

2012. 
    
Средства других лица 482,385  117,236 
Готови производи на преради -  6,423 
Дати авали и гаранције: 18,867,549  10,582,306 
    
 19,349,934  10,705,965 
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36. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

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

У хиљадама динара 
 2013.   2012.  
Приходи    
Приходи од продаје (напомена 5.)    
Victoriaoil а.д., Шид 29,097  1,772,562 
Victoria Group а.д., Београд 20  888 
Фертил д.о.о., Бачка Паланка 514  9,439 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 210,855  1,269,122 
СП Лабораторија а.д., Бечеј 12,141  12,192 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 326,308  557,481 
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 8  8 
Victoria Phosphate д.о.о., Босилеград -  - 
Vobex  406,987  331,006 
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 52  15 
 985,982  3,952,713 
Остали пословни приходи    
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 51,887  51,509 
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 120  120 
Victoria Group а.д., Београд 40  - 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 806  2,735 
Victoriaoil а.д., Шид -  28 
 52,853  54,392 
Финансијски приходи (напомена 13.)    
Victoria Group а.д., Београд 169,622  65,448 
Victoriaoil а.д., Шид 3,960  13 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 109,313  205 
 Sinteza Invest Group а.д., Београд 251  2,721 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 24,985  - 
 308,131  68,387 
Остали приходи     
Victoria Group а.д., Београд 8  - 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 313  - 
Victoriaoil а.д., Шид 141  - 
 462  - 
 
Укупно приходи 1,347,428  4,075,492 
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36. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

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

У хиљадама динара 
 2013.   2012.  
Расходи    
Набавна вредности продате робе    
Victoriaoil а.д., Шид 90,767  229,774 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица -  256 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 59,786  1,545,458 
 150,553  1,775,488 
Трошкови материјала    
Victoriaoil а.д., Шид 7,133  184,604 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 5,909,799  6,625,934 
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 1,459  989 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 715  9,156 
Фертил д.о.о., Бачка Паланка 1,158   
 5,920,264  6,820,683 
Остали пословни расходи    
СП Лабораторија а.д., Нови Сад 144,500  66,287 
Victoria group а.д., Београд 184,922  162,121 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 50,245  70,731 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 6,220  - 
Sinteza Invest Group а.д., Београд 471  - 
Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј 56  58 
Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 3,616  - 
Victoria Starch д.о.о., Зрењанин 3,233  - 
Victoriaoil а.д., Шид 908  16,587 
 394,171  315,784 
Финансијски  расходи 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 
 26  - 
 26  - 
Остали расходи    
Victoria logistic д.о.о., Нови Сад -  205 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 143  449 
 143  654 
    
Укупно расходи 6,465,157  8,912,609 
    
Расходи, нето (5,117,729)  (4,837,117) 
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36. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 
б) Салда потраживања и обавеза произашлих из трансакција обављених са повезаним 

правним лицима приказана су у наредној табели: 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
 31. децембар 

2012.  
Дати аванси 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад - 939,790 
 
Потраживања 
Потраживања од купаца     
Victoriaoil а.д., Шид -  633,656 
Вобекс Москва 88,640  - 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 79,218  436,845 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 579,350  674,995 

 747,208  1,745,496 
Потраживања за камату     
Victoria group а.д., Београд 71,495  - 
Sinteza Invest Group а.д., Београд 1,944  3,156 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 24,985  - 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 109,313  - 
Victoriaoil а.д., Шид 1,893  13 
 209,630  3,169 
Потраживања специфична 
Victoria group а.д., Београд 
 235,381  - 
 235,381  - 
    
Краткорочни финансијски пласмани     
Victoria group а.д., Београд 1,011,814  1,474,862 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 4,598,360  - 
Sinteza Invest Group а.д., Београд -  26,100 
 5,610,174  1,500,962 
    
Укупно потраживања 6,802,393  4,189,417 
    
Обавезе    
Обавезе према добављачима     
Victoria group а.д., Београд -  29,453 
СП Лабораторија а.д., Бечеј 125,467  40,299 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 1,548,082  204,683 
Лука Бачка Паланка 898  - 
Victoriaoil а.д., Шид 80,919  - 
Sinteza Invest Group а.д., Београд -  485 
Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј -  17 
 1,755,366  274,937 
    
Остале обавезе из пословања    
СП Лабораторија а.д., Бечеј -  2,334 
Victoria Logistic д.о.о., Нови Сад 53,648  53,648 
 53,648  55,982 
Остале обавезе     
Victoriaoil а.д., Шид 653  - 
Victoria logistic Novi Sad 26  10,776 
 679  10,776 
 
Укупно обавезе 1,809,693  341,695 
Потраживања, нето 4,992,700  3,847,722 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем, 
у неограниченом периоду у предвидивој будућности, како би очувало оптималну структуру 
капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. 
Структура капитала Друштва састоји се од дуговања, укључујући дугорочне кредите образложене 
у напомени 30, краткорочне кредите образложених у напомени 31, осталих дугорочних обавеза, 
дугорочних и краткорочних пласмана, готовине и готовинских еквивалената и капитала који се 
приписује власницима, а који укључује уделе, остали  капитал, резерве као и акумулирани 
добитак. 

 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитала на годишњем 
нивоу.  

 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  

 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2013. 

31. децембар 
2012. 

    
Задуженост а)  9,844,693  6,804,878 
Готовина и готовински еквиваленти 96,083              128,389 
    
Нето задуженост  9,940,776  6,676,489 
    
Капитал б)  10,628,253  12,449,372 
    
Рацио нето задужености према капиталу 0,94  0.54 

 
а) Дуговање се односи на дугорочне и краткорочне финансијске обавезе.  

 
б) Капитал обухвата износ укупног капитала.  

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 

 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 
прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3. 
ових финансијских извештаја.  

 
Категорије финансијских инструмената  
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
Финансијска средства 
Учешћа у капиталу 123,383 3,012 
Остали дугорочни финансијски пласмани 728 1,186 
Потраживања  2,706,471 3,877,508 
Краткорочни финансијски пласмани 6,004,409 1,773,348 
Готовина и готовински еквиваленти 96,083 128,389 
 

8,931,074 
 

5,783,443 
Финансијске обавезе   
Дугорочни и краткорочни кредити 9,640,216 6,804,878 
Обавезе према добављачима 2,208,884 663,202 
Остале обавезе 242,781 371,955 
 

12,091,881 
 

7,840,035 
 

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, 
финансијски пласмани који настају директно из пословања Друштва, као и дугорочни зајмови, 
обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег 
пословања Друштва. У нормалним условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним 
ризицима. 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве 
финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога 
што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих 
инструмената у Републици Србији. 

 
Тржишни ризик 

 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе 
сензитивности. Није било значајнијих промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у 
начину на који Друштво управља или мери тај ризик. 

 
Девизни ризик 

 
Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената, 
потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према добављачима који су 
деноминовани у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као 
заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 

 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе 
у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  

 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у Друштву биле су следеће:  

 
 Средства  Обавезе 
 31. децембар 

2013. 
31. децембар 

2012. 
31. децембар 

2013. 
31. децембар 

2012. 
    
ЕУР 1,315,512  946,723  10,029,893  7,201,333 
УСД 260,232  497,399  -  - 
ГБП 38,038  10,074  -  - 
ЦХФ -    -  - 
        
 1,613,782  1,454,196  10,029,893  7,201,333 

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

 
   У хиљадама динара 
 

    
31. децембар 

2013. 
31. децембар 

2012. 
     
EУР валута     (871,437) (625,461)
УСД валута     26,023 49,740
ГБП валута     3,804 1,007
ЦХФ валута      -
      
Резултат текућег периода     (841,610)  (574,714)

 
Осетљивост Друштва на промене у страним валутама повећана је у текућем периоду као 
последица повећања кредитних обавеза.  
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на 
располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. 

 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата 
је у следећем прегледу: 
 
 У хиљадама динара 

31. децембар 
2013. 

31. децембар 
2012. 

Финансијска средства 
Некаматоносна 
Дугорочни финансијски пласмани 123,383 3,012 
Остали дугорочни финансијски пласмани 728 1,186 
Потраживања од купаца 2,706,471 3,877,508 
Краткорочни финансијски пласмани 49,338 43,253 
Готовина и готовински еквиваленти 96,083 128,389 
 2,976,003 4,053,348 
Фиксна каматна стопа   
Краткорочни финансијски пласмани 5,954,687 1,688,966 
   
Варијабилна каматна стопа   
Краткорочни финансијски пласмани 384 41,129 
 8,931,074 5,783,443 
Финансијске обавезе   
Некаматоносна   
Обавезе према добављачима 2,208,884 663,202 
Остале обавезе 242,781 371,955 
 2,451,665 1,035,157 
Фиксна каматна стопа   
Дугорочни и краткорочни кредити 42,329 181,949 
   
Варијабилна каматна стопа   
Дугорочни и краткорочни кредити 9,597,887 6,622,929 
  

12,091,881 7,840,035 
 

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 
променама каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За обавезе 
са варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ 
средстава и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или 
смањење од 1% представља, од стране руководства, процену реално могуће промене у 
каматним стопама. Да је каматна стопа 1% нижа / виша, а све остале варијабле остану 
непромењене, Друштво би остварило оперативни добитак / (губитак) за годину која се завршава 
31. децембра 2013. године у износу од 95,975 хиљада динара. Оваква ситуација се приписује 
изложености Друштва која је заснована на варијабилним каматним стопама које се обрачунавају 
на дугорочне кредите.  
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да измире у целости своја дуговања према Друштву  и на време, што би по овом 
основу настао губитак за Друштво. Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је 
углавном на потраживања од купаца на дан биланса стања.  Потраживања од купаца састоје се 
од великог броја потраживања, од којих највећи део чини потраживање од повезаних правних 
лица, што чини 27,61% укупних потраживања на дан 31. децембра 2013, док се на потраживања 
од трећих лица односи 55,68% укупних потраживања на дан 31. децембра 2013. 

 
Потраживања од купаца односе се на: 

У хиљадама динара 
Комитенти 2013. 2012. 
    
   - повезана правна лица  743,208  1,745,496 
   - трећа правна лица  1,511,084  1,563,801 
    
остала потраживања од повезаних правних лица    
   -трећа лица 7,168  565,042 
   - повезана правна лица 445,011  3,169 
    
 2,706,471 3,877,508 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2013. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 1,130,238    1,130,238 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 311,836  (311,836)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 1,576,233    1,576,233 
      
 3,018,307  (311,836)  2,706,471 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 2,946,159  -  2,946,159 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 446,781  (446,781)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 931,349  -  931,349 
      
 4,324,289  (446,781)  3,877,508 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 

 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембар 2013. године у износу од 1,130,238 
хиљада динара (31. децембар 2012. године – 2,946,159 хиљада динара) највећим делом се 
односе на потраживања од купаца по основу продаје сојине сачме, сировог сојиног уља, сојиних 
текстурата, брашна од соје и сојиног концентрата. Ова потраживања доспевају углавном у року 
од 60 дана након датума фактуре, у зависности од уговорених рокова плаћања.  
  
Доспела, исправљена потраживања од купаца 
 
Друштво је у посматраном периоду обезвредило потраживања од купаца за доспела 
потраживања у износу од 311,836 хиљада динара (31. децембар 2012. године - 446,781 хиљаду 
динара), за која је Друштво утврдило да је дошло до промене у кредитној способности 
комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена. 

 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембар 2013. године у 
износу од 1,576,233 хиљаде динара (31. децембар 2012. године - 931,349 хиљада динара) 
обзиром да није утврђена промена у кредитној способности комитената, као и да се та 
потраживања углавном односе на потраживања од повезаних правних лица, и потраживања за 
концентрате уље и сачму, те да руководство Друштва сматра да ће укупна садашња вредност 
ових потраживања бити наплаћена. 

 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 
31. децембар 

2012. 
    
Мање од 30 дана 774,035  144,648 
31 - 90 дана 233,407  333,704 
91 - 180 дана 64,071  9,258 
181 - 365 дана 490,708  426,745 
Преко 365 дана 14,012  16,994 
    
 1,576,233  931,349 
 
Управљање обавезама према добављачима  

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2013. године исказане су у износу од 
2,208,884 хиљадe динара (31. децембра 2012. године – 663,202 хиљадe динара). Добављачи не 
зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према 
добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном 
року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у току 2013. године износи 54 дана 
(у току 2012. године - 16 дана). 

 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 
дугорочног финансирања Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и 
стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
потраживања наплати. 
 
Доспећа финансијских средстава 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2013. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносна 2,161,296  655,840  34,756  124,111  2,976,003 
Фиксна каматна стопа          
 - главница 344,513    5,610,174    5,954,687 
 - камата 258    671,691    671,949 
 344,771    6,281,865    6,626,636 
Варијабилна каматна стопа          
 - главница 384        384 
 - камата -         
 384        384 
          
 2,506,451  655,840  6,316,621  124,111  9,603,023 
 
       У хиљадама динара 
   31. децембар 2012. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  Укупно 

          
Некаматоносна 2,592,229  1,386,751  69,621  4,747  4,053,348 
Фиксна каматна стопа          
 - главница 214,104  -  1,474,862  -  1,688,966 
 - камата 14,788  27,416  41,797  -  84,001 
 228,892  27,416  1,516,659  -  1,772,967 
Варијабилна каматна стопа          
 - главница 41,129  -  -  -  41,129 
 - камата 268  -  -  -  268 
 41,397  -  -  -  41,397 
          
 2,862,518  1,414,167  1,586,280  4,747  5,867,712 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 
Доспећа финансијских обавеза 
 
   

У хиљадама динара 
   31. децембар 2013. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца  
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносна 2,170,992  118,876  156,179  5,618    2,451,665 
Фиксна каматна стопа            
 - главница 14,110  28,219        42,329 
 - камата 85  88        173 
 14,195  28,307        42,502 
Варијабилна каматна  
   стопа            
 - главница 159,375  274,445  1,501,212  6,499,605  1,163,250  9,597,887 
 - камата 36,564  59,084  284,374  728,375  24,657  1,133,054 
 195,939  333,529  1,785,586  7,227,980  1,187,907  10,730,941 
            
 2,381,126  480,712  1,941,765  7,233,598  1,187,907  13,225,108 
 
  У хиљадама динара 
   31. децембар 2012. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца  
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносна 621,468  48,507  353,594  11,588  -  1,035,157 
Фиксна каматна стопа            
 - главница -  13,996  125,965  41,988  -  181,949 
 - камата 376  752  2,061  172  -  3,361 
 376  14,748  128,026  42,160  -  185,310 
Варијабилна каматна  
   стопа            
 - главница 261,336  969,221  3,128,044  2,264,328  -  6,622,929 
 - камата 22,680  39,369  473,937  180,599  -  716,585 
 284,016  1,008,590  3,601,981  2,444,927  -  7,339,514 
            
 905,860  1,071,845  4,083,601  2,498,675  -  8,559,981 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембар 2013. године и 31. децембар 2012. године. 
 
     У хиљадама динара 
 31. децембар 2013.  31. децембар 2012. 
 Књиговодствена 

вредност 
Фер 

вредност 
Књиговодствена 

вредност 
Фер 

вредност 
Финансијска средства        
Учешћа у капиталу 123,383  123,383  3,012  3,012 
Остали дугорочни  
   финансијски пласмани 728  728 

 
1,186  1,186 

Потраживања  2,706,471  2,706,471  3,877,508  3,877,508 
Краткорочни финансијски 
пласмани 6,004,409  6,004,409 

 
1,773,348  1,773,348 

Готовина и готовински  
   еквиваленти 96,083  96,083 

 
128,389  128,389 

        
 8,931,074  8,931,074  5,783,443  5,783,443 
Финансијске обавезе        
Дугорочни и краткорочни  
   кредити 9,640,216  9,640,216 

 
6,804,878  6,804,878 

Обавезе према  
   добављачима 2,208,884  2,208,884 

 
663,202  663,202 

Остале обавезе 242,781  242,781  371,955  371,955 
        
 12,091,881  12,091,881  7,840,035  7,840,035 

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

 
Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након 
почетног признавања по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до 3, у зависности од степена 
могућности процене фер вредности. 
 

• Ниво 1 одмеравања фер вредности произлази из котиране тржишне вредности 
(некориговане) на активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе. 
 

• Ниво 2 одмеравања фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од 
котиране тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или 
обавеза, директно (на пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене). 
 

• Ниво 3 одмеравања фер вредности произлази из техника процењивања које укључују 
улазне параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који 
се не могу наћи на тржишту (неистражени улазни параметри). 
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38. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 

У хиљадама динара     
   31. децембар 2013. 
 Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Укупно 
Финансијска средства        
Расположива за продају:        
 - Котиране ХоВ  (напомена 20.) 951,136  -  - 951,136 
Дугорочни кредити дати запосленима  728  -  -  728 
        

Укупно 951,864  -  -  951,864 
 

Наведена табела укључује само финансијска средства, јер Друштво нема финансијских обавеза 
које су исказане након почетног признавања по фер вредности. 
 

Укупни добици/(губици) приказани у укупном осталом резултату се односе на финансијска 
средства расположива за продају, и приказани су као промена "Нереализовани добици по основу 
хартија од вредности" у оквиру позиције капитала. 

 
 
38.  ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА 
 

Отказиви оперативни лизинг (закуп) односи се на закуп силоса. Плаћања доспелих обавеза 
признају се као пословни расходи периода. 

 

Преузете обавезе Друштва по основу отказивих уговора о оперативном лизингу су следеће: 
 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

 2013.   2012. 
 

До једне године (уговори на одређено време) 31,264  38,225 
Од  једне до пет година (уговори на одређено време) 12,600  26,371 

 43,864 
  

64,596 
 
 
39. 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. 

 
 
40.   СУДСКИ СПОРОВИ  
 

На дан 31. децембра 2013. против Друштва се воде четири судска спора чија процењена 
вредност износи 26,279 хиљада динара.  
 

У спору са Војвођанском банком а.д. Нови Сад (у даљем тексту: „Банка“), по основу обавеза по 
рефинансираним кредитима од Париског клуба поверилаца, укупне вредности EUR 13,206,878 
Врховни Касациони Суд је својом пресудом бр. Прев 75/2013 одбио ревизију коју је Друштво 
изјавило против пресуде Привредног Апелационог Суда, бр. Пж 870/12, донете у корист Банке 
Друштво је 3. априла 2013. године у целости измирило обавезу по овој пресуди према Банци. 
Након спроведене исплате Друштво је пред Уставним судом Републике Србије поднео уставну 
жалбу ради заштите својих права која су повређена у овом поступку. Поступак пред Уставним 
судом је у току. 
 

На дан 31. децембар 2013. године Друштво води 26 поступака у којима се јавља као тужилац чија 
процењена вредност износи 91,216 хиљада динара и 147,740 EUR. 
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41.         ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Друштво је,на основу Одлуке Надзорног Одбора о стицању сопствених акција на организованом 
тржишту, стекло 12,350 сопствених акција куповином на Београдској Берзи. 
 
Матична компанија Victoria Group a.д. Београд и пет чланица Групе (укључујући Друштво) су 
потписале Уговор о мировању обавеза (Уговор) са банкама кредиторима који је ступио на снагу 
од 7. априла 2014. године са периодом важења од 30 дана. Уговором је утврђена укупна 
изложеност Групе према банкама повериоцима по основу повучених кредита и потенцијалних 
обавеза за издате гаранције и акредитиве са стањем на дан 1. фебруар 2014. године, уз 
дефинисане изузетке. У складу са Уговором банке кредитори су сагласни да у периоду мировања 
обавеза, независно од доспећа главнице и/или наступања односно трајања било ког догађаја који 
представља кршење обавеза из основног уговора о кредиту, нико од банака кредитора неће 
покренути процедуру наплате или било коју другу радњу извршења која је предвиђена основним 
уговором или законом. 
 
У периоду мировања обавеза Група је у обавези да задржи ниво задужености на нивоу 
дефинисаном уговором и да тражи сагласност банака поверилаца за одређене активности као 
што су инвестиције и промена власничке структуре. Такође, обавезе по основу редовних и 
затезних камата, као и банкарских накнада ће се разграничавати и плаћати у складу са 
одредбама Уговора. 
 
У периоду мировања обавеза треба да се постигне договор у вези даљег продужења периода 
мировања и реструктурирања укупних обавеза Групе према банкама. 
 
 

42. 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: 
 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
    
USD 83.1282  86.1763 
GPB 136.9679  139.1901 
EUR 114.6421  113.7183 
CHF 93.5472  94.1922 
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SOJAPROTEIN A.D. 
Industrijska zona bb, Bečej 

 
 
 

Direktoru društva 
 
 

Beograd, 30. aprila 2014. godine 
Predmet: IZJAVA O NEZAVISNOSTI 
 
 

Poštovani, 
 

U skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i članom 453. Zakona o 
privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) kao Licencirani ovlašćeni revizor, zaposlen u 
Preduzeću za reviziju i konsalting „DELOITTE“ d.o.o. Beograd, Terazije br. 8, na poslovima direktora revizije, 
zadužen da rukovodi obavljanjem revizije finansijskih izveštaja javnog društva Sojaprotein a.d., Bečej (u daljem 
tekstu: javno društvo) za 2013. godinu, ovim potvrđujem svoju nezavisnost u odnosu na javno društvo u smislu 
člana 34. Zakona o reviziji i člana 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)  

 
 

Zoran Nešić 
 
 
 
 

_____________________ 
Direktor revizije 

Deloitte d.o.o. Beograd 
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Grupa racuna,
POZICIJA ДОР Napomena I z п q s

racun Ьгој Tekuca gоdiла Ргеthоdла gоdiлас

1 2 3 4 5 6
ДКТIVД

д. ST ALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 001 10191596 9494392

оо 1. NEUPLACENI UPISANI КAPITAL 002

012 11. GOODWILL 003

01 bez 012 111. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 13668 16437

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA 1
005 9226761 8646702BIOLOSКA SREDSTVA (006+007+008)

020,022,023,026,
027(deo),028 1. Nekretnine, postrojenja i оргета 006 8793828 8055238

(deo), 029

024, 027(deo), 028
2. Investicione nekretnine 007 430374 588698(deo)

021,025,027(deo),
З. Bioloska sredstva 008 2559 2766028(deo)

V. DUGOROCNI FINANSIJSКI PLASMANI
009 951167 831253(010+011 )

030 do 032,039 1. Ucesca u kapitalu 010 950439 830067(deo)

033 do 038, 039
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 011 728 1186(deo) minus 037

В. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 13122403 11361715

10 do 13, 15 1. ZALIHE 013 4028273 5546744

11. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJII
14 SREDSTVA POSLOVANJA КОЈЕ SE 014

OBUSТAVLJA

111. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANII
015 9094130 5814971GOTOVINA (016+017+018+019+020)

20, 21 i 22, osim
1. Potrazivanja 016 2688956 3843544223

223 2. Potrazivanja za vise placen porez па dobltak 017 73705 3591

23 minus 237 З. Kratkorocni finansijski plasmani 018 6015291 1784961

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gоtоviпа 019 105047 166400
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- u hiljadama dinaгa

Gгupa гacuna, 1 z п о sPOZICIJA ДОР Napor:nenaЬroјгacun ТеkUСЗ.,9odiпа Pгethodnagodina
1 2 3 4 5 6

27 i 28 osim 288 5. Poгezпа dodatuvгednost i aktivna vгemenska
020 211131 16475гazgгanicenja

288 V. ODLOZENA PORESКA SREDSTVA 021

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 022 23313999 20856107

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE КAPITALA 023

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 23313999 20856107

88 Е.VANBILANSNA ДКТIVД 025 19349934 10705965

PASIVA

A.КAPIТAL 101 10642447 12458069(102+103+104+105+106-107+108-109-11О)

30 1. OSNOVNI KAPITAL 102 6906541 6906541

31 11. NEUPLACENIUPISANI КAPITAL 103

32 111. REZERVE 104 1175461 1428909

330 i 331 IV. REVALORIZACIONEREZERVE 105 2358932 2362112

332 V. NEREALIZOVANIOOBICI РО OSNOVU
106HARTIJA ОО VREONOSTI

333 VI. NEREALIZOVANIGUBICI РО OSNOVU
107 23402 23817HARTIJAОО VREONOSTI

34 VII. NERASPOREOJENIOOBITAK 108 1757541 1784324

35 VIII. GUBITAK 109 1151293 О

037 i 237 IХ. OTKUPLJENESOPSTVENEAKCIJE 11О 381333 О

В. DUGOROCNA REZERVISANJA 1 OBAVEZE
111 12263166 8026570(112+113+116)

40 1. OUGOROCNAREZERVISANJA 112 137313 24815

41 11. OUGOROCNEOBAVEZE (114+115) 113 О 2306316

414,415 1. Ougoгocnikгediti 114 О 2306316

41 bez 414 i 415 2. Ostale dugoгocneobaveze 115

111. KRATKOROCNEOBAVEZE
116 12125853 5695439(117+118+119+120+121+122)

42, osim 427 1. Kгatkoгocnefinansijske obaveze 117 9844693 4498562

427 2. Obaveze ро osnovu sгedstavanamenjenihpгodaji 118i sгedstavaposlovanja koje se obustavlja

43 ј 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 2231863 698338

45 i 46 4. Ostale kгatkoгocneobaveze 120 38304 392802

47, 48 osim 481 i 5. Obaveze ро osnovu poгeza па dodatuvгednost i
49 osim 498 ostalihjavnih pгihoda i pasivna vгemenska 121 10993 105737гazgгanicenja

481 6. Obaveze ро osnovu poгeza па dobltak 122
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- u hiljadamadiпага

Grupa racuna, I z п 0 s
POZICIJA АОР NароrnепаЬroјracun Tekuca gоdiпа Prethodnagоdiпа

1 2 3 4 5 6
498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123 408386 371468

G. UKUPNAPASIVA (101+111 +123) 124 23313999 20856107

89 О. VANBILANSNA PASIVA 125 19349934 10705965

u__ Ъ_'f' ...с_'-t""~9;",;;U _
dana 29.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja (\).~

AKCIONARSKO DRU!>TVO
ZA PRERADI.JвO.lE

в е ё в ; 21

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom о sadгzini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna liea i
preduzetnike ("Sluzbeni glаsпik RS", ЬГ.1141О6, 5107 , 119108,2/10, 101/12,118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lјсе - preduzetnik

I 1
Sifra delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

1850 I D ООООООО
1 23 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla
Naziv :SOJAPROTEINAD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSKA 1

BILANS USPEHA • konsolidovani
1111111111111111111111111111117005024383804

u period 01.01.2013 do 31.12.201З - u hiljadamadinara

Grupa racuna, I z п о s
POZICIJA ДОР Napomena Ьгојracun Текџса godina Prethodnagodina

1 2 З 4 5 6
д. PRIHODI 1 RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

1. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 11559381 17632126

60 i 61 1.Prihodiod prodaje 202 10806342 17768508

62 2. Prihodiod aktiviranjaucinaka i гоЬе 203 210180 42179

630 З. Povecanjevrednosti zaliha ucinaka 204 481180 11502
631 4. Smanjenjevrednostizaliha ucinaka 205 О 249379

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 61679 59316

11. POSLOVNI RдSHODI (208 DO 212) 207 12518820 15505781

50 1. Nabavnavrednost prodate roЬе 208 487436 2042224

51 2. Troskovi materijala 209 9829034 11409012

52 З.Troskovi zarada, naknadazarada i ostali 'јспј 210 590179 762415rashodi

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 668104 304633

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 944067 987497

111. POSLOVNI DOBIТAK (201-207) 213 О 2126345

IV. POSLOVNI GUBIТAK (207-201) 214 959439 О

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 505914 803014

56 VI. FINANSIJSKI RдSHODI 216 513229 1587933

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 202259 382299

57 i 58 VIII. OSTALI RдSHODI 218 343552 809136

IХ. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 219 О 914589OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)

Х. GUBITAK IZ REDOVNOGPOSLOVANJA PRE
220 1108047 ОOPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SE 221OBUSTAVLJA

59 - 69 XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA КОЈЕ SE
222OBUSTAVLJA
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna, I z п о s
POZICIJA ДОР Napomena Ьгојracun TeKuca godina Prethodna g6dina

1 2 3 4 5 6

В. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
223(219-220+221-222)

О 914589
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 224 1108047 О(220-219+222-221)

G. POREZ NA DOBITДК

721 1. Poreskirashod perioda 225 1809 71943

722 2. Odlozeniporeski rashodi perioda 226 37142 23197

722 З. Odlozeniporeski prihodi perioda 227

723 D. Isplacena liспа ргјтапја poslodavcu 228

Dj. NEТO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229 О 819449
Е. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 230 1146998 О228)

д'!.. NETODOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM 231 О 60348ULAGACIMA

Z. NETO DOBIТAK KOJI PRIPADAVLASNICIMA 232 О 759101MATICNOGPRдVNOG LICA

1. ZдRADA РО AKCIJI

1. Osnovnazarada ро аКсјјј 233

2. Umanjenja(razvodnjena)zarada ро аКсјјј 234

\... .
u _...:;1?>;:;.,;;6;;..;;С;.,;,Е"'....;;Ј.__ __ dana 29.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

~~
AKCIONARSKG DRU~TVO

ZA PRERADU SO.JE
в к с н э 21

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga ргаупа lјеа i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.1141О6, 5107 , 119108,211 О, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Рорџпјаеа ргаупо lice - preduzetnik

I I
Sifгa delatnosti

08114072 100741587
MaticniЬгој PIB

~
123

Рорџпјача Agencija za privredne registre

D ОООООDD
19 20 21 22 23 24 25 26

Vгsta posla
Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSКA 1

7005024383811
IZVESTAJ О TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani 111111111111111111111111111111

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - u hiljadamadinaгa

1 z п о sPOZICIJA ДОР
Tekuca Q0dina Prethodna gopina

1 2 3 4
д. TOKOVI GOTOVINEIZ POSLOVNIHAKTIVNOSTI

1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do З) 301 12829735 18780608

1. Pгodaja i pгimljeniavansi 302 12605983 18239688

2. Pгimljenekamate iz poslovnihaktivnosti 303 117646 329825

З. Ostali pгilivi iz гedovnogposlovanja 304 106106 211095

11. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 305 10244972 17609280

1. Isplatedobavljacimai dati avansi 306 8901317 16434818

2. Zaгade,naknadezaгada i ostali licni гashodi 307 591741 739152

З. Placene kamate 308 579544 253028

4. Poгez па dobltak 309 75198 89993

5. Placanjaро osnovuostalihjavnih pгihoda 310 97172 92289

111.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1-11 ) 311 2584763 1171328

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 11 -1) 312

В. TOKOVI GOTOVINEIZ дКТIVNОSТllNVЕSПRANЈд

1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 1230 167341

1. Pгodajaakcija i udela( neto ргјliуј ) 314

2. Pгodajanemateгijalnihulaganja,nekгetnina,postгojenja,оргете i bloloAikih sгedstava 315 1230 1202

З. Ostali finansijski plasmani( neto pгilivi ) 316 О 166139

4. Pгimljenekamate iz aktivnosti investiгanja 317

5. Pгimljenedividende 318

11. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 319 367499 3575087

1. Кироујпа akcija i udela( neto odlivi ) 320

2. Кироујпа nemateгijalnihulaganja,nekгetnina, postгojenja,оргете i bloloAikih sгedstava 321 367499 854245

З.Ostali finansijski plasmani( пејо odlivi ) 322 О 2720842

111.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 - 11 ) 323

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 11 - 1 ) 324 366269 3407746
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- u hiljadama dinara
1,' 1 z п о s

POZIGIJA ДОР
ъ Tekuca gO(!iha Prethodna godina

1 2 З 4
V. TOKOVI GOTOVINEIZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

1. РгШvigotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 О 1965485

1. Uvecanjeosnovnog kapitala 326 О 820000

2. Dugorocni i kratkorocnikrediti ( neto prilivi ) 327 О 1088564

З. Ostaledugorocne i kratkorocneobaveze 328 О 56921

11. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 329 2277605 152103

1. Otkup sopstvenihakcija i udela 330 669372 О

2. Dugorocnii kratkorocnikrediti i ostale obaveze (пејо odlivi) 331 1608165 151386

З. Finansijski lizing 332 68 717

4. Isplacenedividende 333

111.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 - 11) 334 О 1813382

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 11- 1 ) 335 2277605 О

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE(301+313+325) 336 12830965 20913434

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE(305+319+329) 337 12890076 21336470

Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338

Е. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339 59111 423036

А%. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 166400 582718

Z. POZIТIVNE KURSNE RAZLIKE РО OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 1202 8098

1. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE РО OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 3444 1380

Ј. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
343 105047 166400(338-339+340+341-342)

u _8_' t==_C_S_v.......lt _ dana 29.4. 2014. gOdine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

~~
AKCIONARSKO ORUir)TVO

ZJ>..PRERADU SOJE
ВЕ(>;Е.Ј 21

Obrazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna 'јеа i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.1141О6, 5/07 , 119108, 2/1 О, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Рорџпјауа ргаупо lјсе - preduzetnik

I I
Sifra delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој РIВ

Рорџпјаеа Agencija za privredne registre

~ D ООООООО
1 23 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSКA 1

7005024383835
IZVESTДJ О PROMENДMД NД KДPITДLU - konsolidovani 111111111111111111111111111111

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara
l'

Red Osnovni kapital
Ostali kapital Neuplaceni Emisiol'la

OPIS АОР (grupa 30 bez АОР ДОР upisani kapital ДОР ргегпђа (гасип. Ьг. 309) (гасџп 309)
(grupa 31) 320)

,_

1 2 3 4 5

1 Stanje па dan 01.01. prethodne 401 7280506 414 427 440 1255565godine ___

Ispravka materijalno znacajnih

2 gresaka i рготепа 402 415 428 441racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

3 gresaka i рroтепа 403 416 429 442racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 404 7280506 417 430 443 1255565

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj 405 418 431 444godini

6 Ukuрпа smапјепја u ргеthоdпој 406 373965 419 432 445 217540gоdiпi

7 Stanje па dan 31.12. prethodne 407 6906541 420 433 446 1038025godine __ (red.br. 4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih

8 gresaka i ргоmепа 408 421 434 447гасuпоvоdstvепih politika u tekucoj
godini - роvесапје

Ispravka materijalno zпасајпih

9 gresaka i рroтепа 409 422 435 448гасuпоvоdstvепih politika u tekucoj
godini - smапјепје

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 410 6906541 423 436 449 1038025

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451 288039

13 Stanje па dan 31.12. tekuce 413 6906541 426 439 452 749986godine __ (red.br. 10+11-12)
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- u hiljadama dinara

Revalorizacione Nerealizovani Nerealizovani
Red.l-<

OPIS АОР Rezerve (гacun ДОР rezerve (racuni ДОР doblci ро osnovu ДОР guli>iciро osnovuЬг, 321,322) hartija od vrednosti haгtija od vг.еdпоstiЗЗО i 331) (racun 332) (гacun 3ЗЗ)

1 6 7 8 9

1 Stanje па dan 01.01. prethodne
453 333712 466 2512500 479 571 492godine ___

Ispravka mateгijalno znacajnih

2 gresaka i promena
454 467 480 493racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - povecanje

Ispгavka mateгijalno znacajnih

3 gгesaka i pгomena
455 468 481 494гacunovodstvenih politika u

pгethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 456 333712 469 2512500 482 571 495

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povecanja u pгethodnoj 457 57172 470 751387 483 2629 496 23817godini

6 Ukupna smanjenja u pгethodnoj
458 471 901775 484 3200 497godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne
459 390884 472 2362112 485 498 23817godine ___ (red.br. 4+5-6)

Ispгavka mateгijalno znacajnih

8 gгesaka i promena
460 473 486 499гacunovodstvenih politika u tekucoj

godini - povecanje

Ispгavka materijalno znacajnih

9 gгesaka i promena
461 474 487 500гacunovodstvenih politika u tekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 462 390884 475 2362112 488 501 23817

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 34591 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 3180 490 503 415

13 Stanje па dan 31.12. tekuce
465 425475 478 2358932 491 504 23402godine __ (red.br. 10+11-12)
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- u hiljadama dinara

Nerasporedjeni Gubltak do visine Otkupljene
UkupnoRed. sopstvene akcijeЬГ. о гч з АОР dobltak (grupa АОР kapitala (gгцра АОР

i udeli (racun АОР (kОI.2+З+4+5+6+
34) 35) 037,237) 7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 . 13

1 Stanje па dan 01.01.prethodne 505 1607608 518 531 544 12990462godine___

Ispгavkamateгijalnoznacajnih
2 gгesaka i pгomena

506 519 532 545гacunovodstvenihpolitikau
prethodnojgodini - povecanje

Ispгavka mateгijalnoznacajnih
3 gгesakai pгomena

507 520 533 546гacunovodstvenihpolitika u
prethodnojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 508 1607608 521 534 547 12990462(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povecanjau prethodnoj
509 1835406 522 535 548 2646594godini

6 Ukupnasmanjenjau prethodnoj 510 1658690 523 536 549 3178987godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne 511 1784324 524 537 550 12458069godine __ (red.br. 4+5-6)

Ispravkamateгijalnoznacajnih
8 gгesakai promena

512 525 538 551racunovodstvenihpolitikau tekucoj
godini - povecanje

Ispravkamaterijalnoznacajnih
9 gresaka i pгomena 513 526 539 552racunovodstvenihpolitikau tekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 514 1784324 527 540 553 12458069(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanjau tekuceoj godini 515 7808 528 1151293 541 381333 554 42814

12 Ukupnasmanjenjau tekucoj godini 516 34591 529 542 555 1858851

13 Stanje па dan 31.12. tekuce 517 1757541 530 1151293 543 381333 556 10642447godine __ (red.br. 10+11-12)
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Red. Gubltak iznad
Ьг. OPIS ДОР visine kapitala

(grupa29)

1 14

1 Stanjeпа dan 01.01. prethodne
557godine___

Ispгavkamaterijalnoznacajnih
2 gгesaka i рготепа

558racunovodstvenihpolitikau
pгethodnojgodini - роуесап]е

Ispгavkamaterijalnoznacajnih
3 gгesaka i рготепа

559гacunovodstvenihpolitikau
pгethodnojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
4 01.01. prethodne godine ___ 560

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna роуесагиаu pгethodnoj
561godini

6 Ukupna smanjenjau pгethodnoj
562godini

7 Stanje па dan 31.12. prethodne
563godine __ (red.br. 4+5-6)

Ispгavkamateгijalnoznacajnih
8 gresaka i рготепа

564racunovodstvenihpolitikau tekucoj
godini - роуесапје

Ispгavkamateгijalnoznacajnih
9 gгesaka i рготепа

565гacunovodstvenihpolitikau tekucoj
godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje па dan
10 01.01. tekuce godine 566

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupnapovecanjau tekuceoj godini 567

12 Ukupna smanjenjau tekucoj godini 568

13 Stanje па dan 31.12. tekuce
569godine __ (red.br. 10+11-12)

- u hiljadamadinaгa

u Ь.....r;_б_l?_:Ј_u......._ __
dana 29.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

....

Obrazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga ргаупа ,јеа i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.1141О6, 5107 , 119108, 2/1О, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

I 1
Sifra delatnosti

08114072 100741587
Maticni Ьгој PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

~ О DDDDDОD
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv :SOJAPROTEIN AD

Sediste : ВЕСЕЈ, INDUSTRIJSКA 1

STATISTICКl ANEKS· konsolidovani
1111111111111111111111111111117005024383828

za 2013. godinu

OPSTI РООАСI О PRдVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS ДОР тekuca godina Ргетћоова godina

1 2 3 4

1. Вгој meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 4 4

3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4. Вroј stranih (pravnih ili fizickih) 'јса koja imaju ucesce u kapitalu 604 240 274

5. Prosecan Ьroј zaposlenih па osnovu stanja krajem svakog meseca (сео Ьгој) 605 425 417

11 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA 1NEKREТNINA, POSTROJENJA, OPREME 1BIOLOSКlH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun OPIS ДОР Bruto Ispravka 'lrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 З 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje па pocetku godine 606 34749 18312 16437

1.2. Роуесапја (nabavke) u toku godine 607 11959 ХХХХХХХХХХХХ 11959

1.3. Smanjenja u toku godine 608 11348 ХХХХХХХХХХХХ 14728

1.4. Revalorizacija 609 хххххххххххх
1.5. Stanje па kraju godine

610 35360 21692 13668(606+607-608+609 )

02 2. Nekretnine, postrojenja, оргета i
bloloska sredstva

2.1. Stanje па pocetku godine 611 8650279 3577 8646702

2.2. Роуесапја (nabavke) u toku godine 612 5039369 ХХХХХХХХХХХХ 5039369

2.3. Smanjenja u toku godine 613 4114468 ХХХХХХХХХХХХ 4459310

2.4. Revalorizacija 614 хххххххххххх
2.5. Stanje па kraju godine

615 9575180 348419 9226761(611 +612-613+614)
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111STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadamadinaгa

Grupa гасџпа,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 З 4 5
10 1. Zalihe mateгijala 616 2930890 3852710

11 2. Nedovгsenapгoizvodnja 617 31527 76025

12 3. Gotovipгoizvodi 618 943068 422324

13 4. Roba 619 46115 140639
14 5. Stalnasгedstva патепјепа pгodaji 620

15 6. Dati avansi 621 76673 1055046

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 4028273 5546744

IV STRUKTURд OSNOVNOG KAPIТALA - iznosi u hiljadamadinaгa

Grupa гасџпа,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5
300 1. Akcijski kapital 623 6906541 6906541

u tome : stгani kapital 624 253687 585975

301 2. Udeli dгustvasa ogгanicenomodgovoгnoscu 625

u tome : stгani kapital 626

302 3. Uloziclanova oгtackog i komanditnogdгustva 627

u tome : stгani kapital 628

303 4. Dгzavnikapital 629

304 5. Dгustvenikapital 630

305 6. Zadгuzniudeli 631

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 6906541 6906541

v STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALд - Ьгојakcija kaoсео Ьгој
- iznosi u hiljadamadinaгa

Grupa racuna,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna gadinaracun

1 2 3 4 5~
1. ОЫспе akcije

1.1.Вгој oblcnih akcija 634 14895524 14895524

deo 300 1.2.Nominalnavгednostoblcnih akcija - ukupno 635 6906541 6906541

2. Pгioritetne akcije

2.1. Вгој pгioritetnihakcija 636

deo 300 2.2. Nominalnavгednost pгioгitetnihakcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 6906541 6906541
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VI POTRAZIVANJE IOBAVEZE - iznosi u hiljadamadinara

Grupa гасцпа,
OPIS ДОР Tekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5

20 1. Potrazivanjaро osnovu prodaje
639 2325361 3809544(stanje па kraju godine 639 <= 016)

43 2. Obaveze iz poslovanja
640 2231863 698338(stanje па krajugodine 640 <= 119)

deo 228 3. Potrazivanjau toku godine od drustavaza osiguranjeza naknadu
641 6266 2086stete (dugovni рготе! bez poeetnogstanja)

27 4. Porez па dodatu vrednost - prethodni porez
642 1002036 1359171(godisnji iznos ро poreskimprijavama)

43 5. Obaveze iz poslovanja
643 24232023 18386563(potrazni prometbez poeetnogstanja)

450 6. Obaveze za neto zarade i naknadezarada
644 326163 468484(potrazniрготе! bez poeetnogstanja)

451 7. Obavezeza porez па zarade i naknadezarada па teret zaposlenog 645 45224 40233(potrazni рroте! bez poeetnogstanja)

452 8. Obaveze za doprinose па zarade i naknadezarada па teret
646 80242 66013zaposlenog(potrazniрготе! bez poeetnogstanja)

461, 462 i 723 9. Obavezeza dividende,ueeseeu dobltku i 'јепа ргјтапја poslodavca 647(potrazniрготе! bez poeetnogstanja)

465 10. Obaveze ргета fiziekim 'јејта za naknadeро ugovorima
648 11430 3258(potrazni рroте! bez poeetnogstanja)

47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos ро poreskim ргјјауата) 649 736124 1438244

12. Kontrolni zblr (od 639 do 649) 650 30996732 26271934

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadamadinara

Grupa raGuna,
OPIS ДОР Тekuca godina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5
513 1. Troskovi goriva i energije 651 680500 595831

520 2. Troskovi zarada i naknadazarada (bruto) 652 444669 574730

521 3. Troskovi poreza i doprinosaпа zarade i naknadezarada па teret
653 78693 99400poslodavea

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknadafiziekim lieima(bruto) ро osnovu ugovora 654 16847 23675

526 5. Troskovi naknadaclanovima upravnog i nadzornogodbora (bruto) 655 1999 1039

529 6. Ostali 'јепј rashodi i naknade 656 47971 63571

53 7. Troskovi proizvodnihusluga 657 569739 410664

533,deo 540 i deo 8. Troskovi zakupnina 658 64257 65855525

deo 533,deo540 i 9. Troskovi zakupninazemljista 659deo 525

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amoгtizaeije 661 348985 304633

552 12.Troskovi ргетјја osiguranja 662 32430 25251

553 13. Troskovi platnog prometa 663 12000 25627
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- iznosi u hiljadama dinara
,

Grupa гасипа,
OPIS ДОР Tekuea godina Pr.ethodna godinaгасџп

1 2 3 4 5
554 14.Troskovi clanarina 664 2117 3508

555 15. Troskovi poreza 665 42623 23328

556 16. Troskovi doprinosa 666 4963 10032

562 17. Rashodikamata 667 264043 513928

deo 560, deo 561 i 18. Rashodikamata i deo finansijskih rashoda 668 264043 513928562

deo 560, deo 561 i 19. Rashodikamata ро kreditimaod banaka i dfo 669 262776 347923deo 562

deo 579 20. Rashodiza humanitarne,kulturne,zdravstvene, obrazovne,naucne 670 671 947i verske паmепе, za zastitu covekove sredine i za sportske паmепе

21. Kontrolni zblr (od 651 do 670) 671 3139326 3603870

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadamadinara

Grupa гасипа,
OPIS ДОР Tekuea godina Ргеthэdпа godinaгасип

1 2 3 4 5
60 1. Prihodiod prodaje гоЬе 672 943681 2421564

640 2. Prihodiod ргепи]а,subvencija,dotacija, regresa,kompenzacijai 673povгacajapoгeskih dazblna

641 3. Pгihodiро osnovu uslovljenihdonacija 674 118 2335

deo 650 4. Pгihodiod zakupninaza zemljiste 675

651 5. Pгihodiod clanaгina 676

deo 660, deo 661, 6. Pгihodiod kamata 677 314363 80423662

deo 660, deo 661 i 7. Pгihodiod kamata ро гacunima i depozitimau bankamai ostalim 678 16941 38478deo 662 finansijskimorganizacijama

deo 660, deo 661 i 8. Pгihodiпа osnovu dividendi i ucesca u dobltku 679deo 669

9. Kontrolni zblr (672 do 679) 680 1275103 2542800

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadamadinaгa

OPI S ДОР Tekuca godina Prethodna godina.,
1 2 3 4

1. Obavezeza akcize (ргеmаgodisnjem obгacunuakciza) 681

2. Obгacunateсагјпе i druge uvoznedazblne (ukupan godisnji iznos ргеmаobгacunu) 682 1189 3232

3. Kapitalnesubvencijei dгugadгzavna dodeljivanjaza izgгadnju i nabavkuosnovnih
683sгedstava i nemateгijalnihulaganja

4. Dгzavnadodeljivanjaza ргеmјје,гegгes i pokгice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostaladгzavnadodeljivanja 685

6. Pгimljenedonacije iz inostгanstvai dгuga bespovratnasredstva u novcu ili naturi od
686inostranihpravnih i fizickih lica

7. Licna ргјmапјаpreduzetnikaiz neto dobltka (popunjavajusamo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zblr ( od 681 do 687) 688 1189 3232
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Х RДZGRДNlёЕNI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIКд
- iznosi u hiljadama dinaгa

OPIS ДОР Tekuca godina Pгethodna godina

1 ',' 2 3 4
1. Роёетпоstanje гazgгanieenogneto efekta ugovoгenevalutne klauzule 689

2 Razgгanieeninetoefekat ugovoгenevalutne klauzule 690

З. Sгazmeгnideo ukinutog гazgгanicenogneto efekta ugovoгenevalutneklauzule 691

4. Pгeostali iznos гazgгanieenognetoefekta ugovoгenevalutne klauzule
692(гed. Ьг. 1 + гed. Ьг.2 - гed. Ьг.З)

5. Роёепю stanjeгazgгanieenogneto efekta kuгsnihгazlika 693

6. Razgгanieeninetoefekat kuгsnihгazlika 694

7. Sгazmeгnideo ukinutog гazgгanicenognetoefekta kuгsnihгazlika 695

8. Pгeostali iznos гazgгanieenogneto efekta kuгsnih гazlika (гео.Ьг.5 + гес.Ьг.6 - гed.bг.7) 696

Х' RДZGRДNlёЕNI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RдZLIКд

- iznosi u hiljadamadinaгa

OPIS ДОР Tekuca .godina Prethodna godina

1 ;. 2 3 4
1. Poeetnostanje гazgгanieenogneto efekta ugovoгenevalutne klauzule 697

2. Razgгanieenineto efekat ugovoгenevalutneklauzule 698

З. Sгazmeгnideo ukinutogгazgгanicenogneto efekta ugovoгenevalutne klauzule 699

4. Pгeostali iznos гazgгanieenognetoefekta ugovoгenevalutne klauzule 700(гed. Ьг.1 + гed. Ьг.2 - гed. Ьг.З)

5. Poeetnostanje гazgгanieenognetoefekta kuгsnihгazlika 701

6. Razgгanieenineto efekat kuгsnih гazlika 702

7. Sгazmeгnideo ukinutog гazgгanicenognetoefekta kuгsnihгazlika 703

8. Pгeostaliiznos гazgгanieenogneto efekta kuгsnih гazlika (гed.bг.5 + гed.bг.6 - гed.br.7) 704

dana 29.4. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja ~~C~

~A~'RSKO~ DRUf>TVO
AKC\ON О.ЈЕ:ИА PRSRADU S ..,

рј:. i!>,:;:>:I "

Zakonski zastupnik

Obгazae propisan Pravilnikom о sadrzini i formi obгazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pгavna ,јеа i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", ЬГ.114/О6, 5107 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)

"
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ 

 

Напомене уз консолидовани финансијски извештај 

 31. децембар 2013. године  

 

 



СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
31. децембар 2013. године

1. ДЕЛАТНОСТ

Сојапротеин а.д., Бечеј ("Група") највећи је прерађивач соје у Србији и један од најзначајнијих
прерађивача у централној и источно] Европи. Група је основана 1977. године, као радна организација за
индустријску прераду соје у оснивању, а конституисање је 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 САСТАВЉАЉЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Основе консолидације

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

Проценат учешliа
у капиталу

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

1. ZAO УоЬех - Intersoja, Русија 85.00% 85.00%

Сви материјално значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа између горе
наведеног зависног привредног друштава су елиминисани у консолидованим финансијским извештај има.
Приликом израде консолидованог финансијског извештај а примењен је 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.



СОЈАПРОТЕИН А.Д., Ы::ЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
31. децембар 2013. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

На основу Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46 од 2. јуна 2006. године и
број 1Ј 1 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да
вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање,
приказивање, достављање и обелодањивање консолидованих финансијских извештаја врше у складу са
законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање
консопидованих финансијских извештаја ("Оквир"), Међународне рачуноводствене стандарде ("МРС"),
односно Међународне стандарде финансијског извештавања ("МСФИ"), као и тумачења која су саставни
део наведених стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године.

Измене МРС као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за Међународне
рачуноводсгвене стандарде ("Одбор") и Комитета за тумачења међународног финансијског извештавања
("Комитет"), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени
Решењем Министра финансија Републике Србије и објављени у "Службеном гласнику РС", број 77 на дан
25. октобра 2010. године.

Међутим, до датума састављања приложених консолидованих финансијских извештаја нису биле
преведене све измене МРС/МСФИ и тумачења Комитета која су била на снази за годишње периоде који
почињу 1.јануара 2009. године. При том, приложени консолидовани финансијски извештајису приказани
у формату прописаном Правилником о контномоквиру И садржини рачуна у Контном оквируза привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", број 114 од 22. децембра
2006. године, број 119 од 26. децембра 2008. године, број 9 од 6. фебруара 2009. године, број 4 од 29.
јануара 2010. године и број 3 од 24. јануара 2011. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп
консолидованих финансијских извештаја који одступа од оног дефинисног у МРС 1 "Приказивање
финансијских извештаја", а уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених
билансних позиција предвиђених наведеним стандардом.

На дан објављивања ових консолидованих финансијских извештаја, следеће измене и допуне стандарда
(МРС и МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде и обавезне
су за примену у текућем периоду, које још увек нису званично преведене и усвојене у Републици Србији.
Наведене измене и допуне се односе на спедећестандарде:

• Измене МСФИ 1 "Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања" (на снази
за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2010. године);

• Измене МСФИ 7 "Финансијски инструменти:обелодањивања" (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1.јануара 2009. године);

• Измене МРС 38 "Нематеријална имовина" (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1.јула 2009. године);

• Измене МСФИ 2 .Ляаћања акцијама" (прве измене, на снази за годишње периоде који почињу на
дан 1.јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1.јануара 2010. године);

• Измене МРС 24 "Обелодањивање повезаних страна" (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јула 2010. године);

• Измене МРС 32 "Финансијски инструменти; презентација" (на снази за годишње периоде који
почиљу надан или након 1.фебруара 2010. године); и

• Измене различитих МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36 и МРС
39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања МСФИ и ступају на снагу за
годишње периоде који почињу надан или након 1.јануара 2010. године;

• Допуне МСФИ 1 ,,прва примена међународних стандарда финансијског извештавања", које
ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1.јула 2010. године и 1.јула
2011. године;

• Допуне МРС 24 "Обелодањивање повезаних страна", које ступају на снагу за годишње периоде
који почињу на дан или након 1.јануара 2011. године;

• Допуне МРС 32 "Финансијски инструменти, презентација", које ступају на снагу за годишње
периоде који почињу на дан или након 1.фебруара 2010. године;

• Допуне МСФИ 7 "Финансијски инструменти;Обелоцањивања", које ступају на снагу за годишње
периоде који почињу на дан или након 1.јануара 2011. године;

• Допуне МРС 12 "Порези на добитак", које ступају на снагу за годишње периоде који почињу на
дан или након 1.јанауара 2012. године.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЉЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВ.ЕНИ МЕТОД (наставак)

Схолно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност
консолидованих финансијских извештаја Групе, приложени консолидовани финансијски извештаји не
могу се сматрати као консолидовани финансијски извештајисастављени у складу са МСФИ и МРС.

Приложени консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјскогтрошка,
осим акоје другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.

Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивала рачуноводствене
политикеобразложене у напомени 3. уз финансијске извештаје.

Консолидованифинансијски извештаји Групе су исказаниу хиљадама динара. Динар представљазваничну
извештајнувалуту у Републици Србији.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи и расходи

Приходиод продаје се признају када се ризик и корист повезана са правом власништвапреноси на купца, а
то подразумевадатум испоруке робе купцу. Приходи се исказују по правично] вредности која је примљена
или ће бити примљена, у нето износу након умањењаза 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 приходаи 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 гютраживањаи обавеза у
страним средствима плаћања су књижене у корист или на терет биланса успеха.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.3. Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средстава која
се квалификују 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 намеравану употребу.

Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава се
одузимајуод насталихтрошкова позајмљивања намењенихза финансирање средстава која се квалификују,

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

3.4. Бенефиције за запослене

а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених

у складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа порезе и
доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених. Ове обавезе 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 исппаћене у Републици
Србији, према последњем објављеном податку републичкогоргана надлежног 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. Руководство Групе сматра да наведена резервисања немају материјално значајан утицај на
консолидованефинансијске извештаје.

3.5. Поштена (фер) вредност

Међународни рачуновопствени стандард 32 "Финансијски инструменти: Обелодањивање и приказивање"
предвиђа обелодањивање правичне (фер) вредности финансијских средстава и финансијских обавеза у
напоменама уз консолидоване финансијске извешгаје, 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 извешгавања. За износ
идентификованих процењених ризика да књиговодствена вредност неће бити реализована, врши се
исправка вредностина основу одлуке руководства Групе.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РА ЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

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 ускпађивања 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 Г,јануара 2013. године је 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.

БЈОдложени 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
угврђивање 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.

3.6.2. 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 републичким 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 издаци ма 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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З.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 губитказбог обезвређења.

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или расход у
билансу успеха.

З.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 %
].5-50 %

Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која одражава стварни
угрошак ових средставау 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 иједног 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 вредностипо основу обезвређења.

З.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 надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални
губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Група
процењује надокнадиви износјединице 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 надокнадивн 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.Поништењегубитка од умањења вредностиодмах се признаје као приход, осим ако се
предметно средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од
умањења вредности исказује као повећање услед ревалоризације.

На дан 31. децембра 2012. године, на основу процене руководства Групе, не постоје индиције да је
вредност некретнина, постројењаи 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.
Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг,

Група као давШlGЦлизuнга

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

rpvna као корисник ЛUЗ!lнга

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 грошкова 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 опШТО М политиком Групе о трошковима
позајмљивања (напомена 3.3.).

Рате по основу оперативноглизинга се признају као трошак на линеарно] 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 смањење трошкова изнајмљивања на линеарној
основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље осликава временску структуру
трошења економских користи од изнајмљеног средства.

3.13. Залихе

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је нижа Нето
очекивана продајна вредностје 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 малопролаји 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.
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3.13. Залихе (наставак)

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.

3.14. 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 почегног признавања финансијска средства и финансијске обавезе мере се по набавној
вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата (у 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 рок доспећа,
- набавној вредности,уколико немајуфиксни 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 пласманезапосленима 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 периодуу којем настају.

Остала потраживања и пласманикоји су потекли од предузећамере се по амортизованој вредности.

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

Обезвређивање 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 еквивапенти готовинеобухватају 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 пословања 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 краткорочних обавеза 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 правналица 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. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

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

4.1. Процена и претпоставке

у наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања
неизвесности иа 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 значајно] мери подложна проценама. Група процењује вероватноћу да се
нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа којије 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 расположиве. Стога, правичну вредност
није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Групе врши процену ризика и,
у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити
реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства Групе, износи у овим консолидованим
финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и
најкориснија за потребе извештавања.
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈ Е
31. децембар 2013. године

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
у хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2013. 2012.------
Приход од продаје робе:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству
Приход од продаје производа и услуга
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству

76,586 1,674,652
196,232 640,328
670,863 496,602

502,409 1,486,638
2,621,541 7,173,498
6,738,711 6,296,790

10,806,342 17,768,508

Пословни и географски сегменти

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената

За потребе руковођеља, Група је организована у више пословних сегмената. Ови сегменти су основа на
којој Група извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи и услуге сваког од
ових сегмената су, као што следи:

Готови производи - сирово сојиноуље - производља и продаја сировог сојиног уља.

Готови производи - сач.ма- производља и продаја тостоване сачме, ринфуз, тостована сачма 44/40 кг и
тостована сачма 4411О кг.

Готови производи - остало - производља и продаја осталих готових производа: сопро-пеаб, сопро-птб,
сојино брашно, сопротекс-текстурати, сојин лецитин, сопро миксови, програм соја-вите,

Трговачкароба - малопродаја и велепродаја робе.

Услуге- остало - пружаље услуга складиштења.

Приходи од продаје по пословним сегментима

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
ТСП
БИГ
Остало
Сточна храна
Трговачка роба
Услуге

2013. 2012. 2013. 2012.

У хиљадама динара
Укупно

2013. 2012.-----

Екстерна продаја Интерна продаја

2,187,820
1,439,553
2,307,065
1,417,013
2,162,037

306,042

4,214,524
4,526,792

2,187,820
335,231 1,439,553

2,600 2,309,665
257,650 1,674,663
146,736 2,308,773

361,326 306,042
248,909
104,245 943,681

11,045 43,131

406,986 1,060,756 11,213,328

(406,986)

10,806,342

4,320,780
1,498,315
2,965,179

242,918
943,681
43,131

Укупно за све сегменте 10,806,342 17,768,508

Елиминација интерне продаје

Консолидовани приходи од продаје

4,214,524
4,862,023

4,682,106
1,747,224
3,069,424

253,963

18,829,264

(1,060,756)

17,768,508
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

s. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (наставак)

Пословни и географски сегменти (наставак)

Резултат по пословним сегментима

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
ТСП
БИГ
Остало
Сточна храна
Трговачка роба
Услуге
Укупно за све сегменте

Елиминације

Добит пре опорезивања

Остале информације по сегментима

Набавка основних средстава
и нематеријалних улагања

Производна места:
Сирово уље
Сачма
Концентрати
ТСП
БИГ
Остало
Услуге

2013. 2012.------

748,066
492,216
788,838
484,509
739,250
104,643

38,192
45,192

61,436

14,748 38,191

3,372,270 206,562

СОЈАПРОТЕИН А.д., БЕЧЕЈ

у хиљадама динара
За годину која се завршава

З1.децембра
2013. 2012.

168,565
(65,784)

(737,396)
(399,444)

38,015
(1,304)

(62,940)
(47,223)

255,080
34,279

431,221
96,621
23,640
76,622

(1,107,511) 917,463

(536) (2,874)

(1,108,047) 914,589

У хиљадама динара
Трошкови

Амортизације
2013. 2012.

148,205
97,516

156,282
95,990

146,458
20,732

65,894
76,018

156,434

2,921 3,214

668,104 304,633
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СОЈАПРОТЕИН АД., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (наставак)

Пословни и географски сегменти (наставак)

Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту 110 географским подручјима
У хиљадама динара

За годину која се завршава
31. децембра
2013. 2012.------

Албанија 1,835
Велика Британија 205,294 136,930
Холандија 1,238,888 1,151,398
Русија 670,889
Турска 131,217
Бугарска 827,290 1,568,578
Белорусија 144,729
Румунија 248,981 209,196
Босна и Херцеговина 50,221 85,590
Пољска 369,171 299,790
Чешка 108,506 58,130
Словачка Република 57,348 42,134
Македонија 64,985 63,641
Француска 440,851 206,439
Летонија 14,929
Хрватска 39,891 22,856
Италија 216,432 176,430
Црна Гора 7,467
Немачка 182,286 192,343
Молдавија 15,223 12,349
Мађарска 83,900 138,439
Шпанија 260,768 151,469
Словенија 312,763 781,781
Украјина 13,262
Грчка 511,] 15 157,456
Израел 72,297 4],729
Португалија 40,320 19,046
Аустрија 10,471 17,665
Швајцарска 80,548 229,896
Остали 1,301,135 716,668

7,409,574 6,793,392
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДИ

Приходи од повезаних правних лица
Приходи од премија, субвенција, дотација
Закупнине
Остало

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови енергије

СОЈАПРОТЕИН А.д., БЕЧЕЈ

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------

52,854
118

4,989
3,718

51,845
2,335
3,399
1,737

61,679 59,316

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------

9,071,439
77,095

680,500

10,651,621
161,608
595,783

9,829,034 11,409,012

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови по основу уговора о привременим и повременим

пословима
Накнаде фИЗИЧКИМлицима по основу осталих уговора
Трошкови накнада члановима управних и надзорних одбора
Трошкови превоза и дневни ца за службено путовање
Накнаде за превоз са посла на посао
Стипендије
Отпремнине и јубиларне награде
Остало

9. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.

444,669
78,693

575,056
99,400

16,886 22,234
1,999 2,154

13,185 12,063
19,140 18,789

341 2,809
9,631 6,678
5,635 23,232

590,179 762,415

у хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.-------

348,985
319,119

304,633

668,104 304,633
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СОЈАПРОТЕИН А,Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2013. 2012.

Трошкови услуга на израдиучинака 680
Трошкови транспортних услуга 210,590 214,075
ПТТ услуге 11,451 8,575
Трошкови услуга одржавања 81,329 118,504
Трошкови закупа 75,764 99,130
Трошкови сајмова 11,308 11,119
Трошкови рекламе и пропаганде 6,044 2,538
Трошкови осталих услуга 8,844 16,998
Лабораторијске услуге 144,836 62,086
Трошкови утрошка воде и друге комуналне услуге 34,457 28,665
Трошкови нелроизводних услуга 4,140 982
Трошкови корпоративнихуслуга 171,274 153,222
Трошкови репрезентације 14,634 28,814
Трошкови премија осигурања 32,430 25,251
Трошкови платног промета 9,008 25,627
Банкарске услуге издавања гаранција 13,732 1,069
Провизије заступника 959 29,811
Трошкови чланарина 2,117 1,428
Индиректни порези и доприноси 47,580 33,361
Остало 63,570 125,562

944,067 987,497

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.

Финансијски приходи од повезаних правних лица 308,131 70,144
Позитивне курсне разлике 157,409 651,920
Приходи од камата 23,173 48,962
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 17,016 28,553
Остало 185 3,435

505,914 803,014

12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
у хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2013. 2012.

Негативне курснеразлике
Расходи камата
Расходи по основу ефеката валугне клаузуле
Остало

201,056 1,071,854
264,043 5]3,928

7,430 905
40,700 1,246

513,229 1,587,933
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
31. децембар 2013. године

13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Вишкови
Приходи од укилања дугорочних резервисања
Наплаћена отписана потраживања
Добици од продаје опреме
Приходи по основу накнаде штете
Добици од продаје материјала
Приходи по основу смањења обавеза
Приходи од усклађивања вредности потраживања и

краткорочних финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и

опреме по основу процене
Остало

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Мањкови
Губици по основу расходовања и продаје опреме
Расходи по основу директних отписа потраживања
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење некретнина, постројења и опреме по основу процене
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана
Обезвређење нематеријалних улагања - goodwill
Губици 110 основу продаје материјала
Нето губитак пословања које се обуставља
Остало

15. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

Нето добитак
Просечан пондерисани број акција
Основна зарада по акцији (у динарима)

16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак

Порески расход периода
Одложени порески (расход) /приход периода

СОЈАПРОТЕИН А.д., БЕЧЕЈ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------

6,571 5,639
3,367 25,075

10
1 1,449

6,266 2,931
649 8,580

153,818 13,541

18,794 295,728
12,783 29,356

202,259 382,299

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2013. 2012.------

6,005
233

10,439

20,479
1,901

21,970
2,242

142,702
120

129,912
405,884

257,165
24,229

570 7,861

44,911 76,065

343,552 809,136

У хиљадама динара
2013. 2012.

(1,151,293)
14,895,524

819,449
14,895,524

(77.29) 55.01

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

(1,809)
(37,142)

(71,943)
(23,197)

(38,951 ) (95,140)
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СОЈАПРОТЕИН А.Д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)

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

У хиљадама динара
2013. 2012.-------

Нето добитак пре опорезивања 914,589

Губитак пре опорезивања
Порез на добитак обрачунат по стопи од ]0%
Порески ефекти расхода који се не признајуу пореском

билансу
Порески кредити по основу улагања у некретнине,

постројења и опрему
Остало
Порески расход периода
Одложени порески расход/(приход) периода

(1,108,047)
91,459

30,607

(53,603)
3,480

],809 71,943
37,142 23,]97

38,951 95,140

О 10.39%

у купан порески расход периода

Ефективна пореска стопа

в) Одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе у износу од 408,386 хиљада динара на дан 31. децембра 2013. године се односе
на опорезиве привремене разлике које произилазе из разлике између књиговодственеосновице некретнина,
постројења, опреме и нематеријалнихулагања и њихове вредности која се признаје за пореске сврхе.

Кретања на рачуну одложених пореских обавеза у 2013. и 2012. години приказана су у следећој табели (у
хиљадама динара):

2013. 2012.

Стање 1.јануара
Повећање одложених пореских обавеза у корист

ревалоризационих резерви по основу процене основних
средстава

укидање одложених пореских обавеза у корист ревалоризационих
резерви по основу:
- продаје опреме

Одложени порески расход/(приход) периода
Губитак контроле
Остало

37],468 180,485

(359) 212,636

37,277 23,197
(44,849)

(1)

Стање 31. децембра 408,386 371,468
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СОЈАПРОТЕИН А.д., БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЉА

у хиљадама динара
Аванси за Инве-

основна Улагања у стиционе Немате-
Земљиште и средства и туђа Укупно некре- Немате- ријална
грађевински инвестиције основна основна тнине и ријална улагања у

објекти Оп~ема у TOK~ c~eДCТBa c~eДCТB3 Goodwill УЛ31'ања пеипееМЈI
Набавна вредност

Стаље, 1.јануар
2012. године 3,153,417 3,282,357 3,442,641 18,437 9,896,852 516,712 122,051 6,632

Набавке у току периода 867,181 867,181 5,757
Капитализована камата 86,724 86,724
Преноси 501,677 258,227 (759,904) 2,854 (2,854)
Аванси за основна

Средства 486,947 486,947
Затварање аванса (593,843) (593,843)
Преноси на

инвестиционе
некретнине (31,622) (80) (31,702) 27,144

Расходовања (48) (24,973) (25,021) (38) (601)
Продаја (3,901) (3,901)
Остали преноси 91 91 (179)
Ефекти процене, нето 484,450 174,586 659,036 229,819
Свођење на садашњу

вредност након
процене (279,067) (819,524) (Ј ,098,591)

Губитак контроле (1,200,569) (937,300) (25,893) (18,437) (2,182,199) (184,759) (99,690)
Стање, 31. децембар

2012. године 2,628,238 1,929,392 3,503,944 8,061.574 588,699 24,614 9,535

Стање, 1.јануар
2013. године 2,628,238 1,929,392 3,503,944 8,061.574 588,699 24,614 9,535

Набавке у току периода 2,620 1,550,305 1,552,925
Капита.пизована камата
Преноси 477,717 2,883,806 (3,361,523) 10,747 (9,535)
Аванси за основна

Средства
Затварање аванса (626,307) (626,307)
Преноси са

ипвестиционе
некретнине 158,311 158,311 (158,311)

Расходовања (725) (725) (14)
Продаја (980) (980)
Остали преноси
Ефекти процене, нето
Свођење на садашњу

вредност након
процене

Губитак контроле
Стаље, 3] . децембар

2013. године 3,264,266 4,814,113 1,066,419 9,144,798 430,374 35,361

Исправка вредности
Стање, 1. јануар 2012.

Године 459,456 1,I00,061 5,162 1,564,679 1,432 80,208
Амортизација 83,531 204,613 1,836 289,980 528 14,125
Преноси на

инвестиционе
некретнине (4,487) (71) (4,558)

Расходовање (38) (22,520) (22,558) (601)
Продаја (3,901) (3,901)
Процена (279,067) (819,524) (1,098,591)
Остало
Губитак контроле (255,817) (458,658) (6,998) (721,473) (1,960) (76Щ0)
Стање, 31. децембар

2012. године 3,578 3,578 17,712
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Стаље, 1.јануар 2013.
Године

Амортизација
Преноси на

инвестиционе
некретнине

Расходовање
Продаја
Процена
Остало
Губитак контроле
Стање, 31. децембар

2013. године

3,578
84,065 260,929

3,578
344,944

]7,712
3,981

(22)
(139)

(22)
(139)

87,643 260,768 348,411 212,693 _

Стање, 1.. јануар 2013.
Нето

Стање, 31. децембар
2013.,lIeтo

2,624,660 1,929,392 3,503,944 8,057,996 588,699 6,902 9,535

3,176,623 4,553,345 1,066,419 8,796,387 430,374 13,668

Над целокупим некретнинама и опремом Групе успостављена је хипотека, односно залога у својству
заложног дужника, као средство обезбеђења уредног измирења кредитних обавеза привредног друштва
Victoria LogisticД.О.О., Нови Сад према UniCredit Bank а.д., Београд.

Аванси за основна средства и инвестиције у току исказани, на дан 31. децембра 201.3. године, у укупном
износу од 1,066,419 хиљаде динара највећим делом се односе на улагања у објекте и опрему за фабрику
концентрата капацитета 70,000 тона гсдишње. Процењена вредност инвестиције у фабрику концентрата
износи 26.2 милиона ЕУР.

18. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

% учешћа

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

Учешћа у капиталу осталих правних лица:
- Хотел Бела Лађа а.д., Бечеј
- Новосадски сајам а.Д.,Нови Сад
- Ветеринарски завод а.Д.,Суботица
-Атомска бања Горња Трепча
- остала правна лица

Учешћау капиталу осталих банака

31.83% 43,438
1,596

783,617
119,956

64,626
4,381

783,61731.39%
9,4958%

1,951
1,832

950,439 854,575

Исправка вредности учешћа у капиталу (24,508)

950,439 830,067

Претварањем потраживања на Бонида Владимирци Друштво је стекло удео у капиталу привредног друштва
природно лечилиште "Атомска бања"ДОО ГорњаТрепча у проценту 9,4958% .

19. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАН И
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Дугорочни кредити одобрени запосленима
Остало

728 1,186

728 1,186
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20. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

Материјал 2,865,694 3,803,535
Резервниделови 148,934 24,623
Алат и инвентар 49,575 46,068
Недовршена производња 31,527 76,025
Готови производи 943,068 422,324
Роба у промету:
- на велико 33,408 140,491
- на мало 698 148
- У складишту код других правних лина 12,014

Дати аванси за залихе и услуге 76,673 1,055,046
4,]61,585 5,568,260

Исправка вредности:
- залиха материјала (133,312) (21,516)

4,028,273 5,546,744

21. ПОТРАЖИВАЊА

Потраживањаод купаца:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству
Потраживањаиз спеЦИфИ4НИХпослова
Потраживањаза камату
Потраживањаод државних органа
Претплаћени остали порези и доприноси
Остала потраживања

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

658,568 1,745,496
709,752 1,437,484

],113,380 988,386
52,738 5,687

215,862
18,319

57 37
250,435 24,445

3,000,792 4,219,854

(244,979) (376,310)
(66,857)
(31] ,836) (376,31О)

2,688,956 3,843,544

Исправка вредности:
- потраживањаод купаца
- осталих потраживања

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАН И

Краткорочне позајмиџе повезаним правним лицима:
- Victoria Group а.д., Београд
-VictoriaLogisticN.Sad

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

Краткорочни кредити у земљи
ОРО4ениновчанидепозити
Део ДУГОРО4НИХобавеза који доспевају до годинудана
Остали краткорочни финансијски пласмани

1,011,814 ],474,862
4,598,360

26,100
99,799 140,316

345,168 229,133
168 732

]0,882 11,613
6,066,191 1,882,756

(50,900) (97,795)

6,015,291 1,784,961

Исправка вредности:
- осталих краткорочних финансијских пласмана

Краткорочне позајмице повезаном правном лицу Victoria Group а.д., Београд са стањем на дан 31. децембра
2013. године, у износу од 1,011,814 хиљаде динара одобрене су по основу више уговора о зајму закључених
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током 2013. године за обезбеђење текуће ликвидности, са роком враћања до 30.јуна 2014. године.
Дата је позајмица повезаном правном лицу Викториа Логистиц Нови Сад за обезбеђење текуће
ЛИКВИДНОСТИ са роком враћања 31.12.2014.године.

Орочени новчани депозити са стањем на дан 31. децембар 2013. године, у износу од 345,168 хиљада
динара, орочених код Уникредит и ЕФГ банке са роком до 08.01.2014.године.

23. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући рачун
- у динарима
- у страној валути

Издвојена новчана средства и акредитиви
Остала новчана средства

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

3,373 22,342
97,044 140,784
4,630 19

3,255

105,047 166,400

24. КАПИТАЛ

Основни капитал

На основу одлука Скупштине Групе донетих 30. јуна 2011. године и Решења Комисије за хартије од
вредности број 410-24-2926/5-11 од 14. јула 201 1. године извршено је издавање Х емисије акција по основу
претварања нераспоређене добити у основни капитал. Издато је 5,050,680 комада акција са правом гласа,
без номиналне вредности са појединачном рачуноводственом вредношћу од 463.661404 динара, односно
укупне вредности 2,341,805,379.95 динара. Основни капитал Групе након повећања по основу претварања
нераспоређене добити износи 6,906,479,571.15 динара и подељен је на 14,895,524 акције без номиналне
вредности са рачуноводственом вредношћу од 463.661404 динара. Акције Х емисије су уписане у базу
Централног регистра хартија од вредности 09. августа 201]. године.

Основни капита Групе износи 6.906.480 хиљада динара и подељен је на 14.895.524 акције без номиналне
вредности.

Структура акцијског капитала Групе на дан 31. децембра 2013. и 2012. године била је следећа:

у хиљадама динара
31. децемба(Ј 2013. 31. децембај! 2012.

Број Вредност Број Вредност
Опис % :\,чешћа акција капитала % :\,чешћа акција капитала

Victoria group а.Д., Београд 50,94 7,587,503 3,518,021 50.94% 7.587.503 3,518,032
Митровић Зоран 6,07 904,675 419,462 6.07% 904.675 419,463
Бабовић Милија 6,02 897,835 416,290 6.02% 897.835 4]6,291
Rаiffеisеп bank а.Д.- кастоди рачун 5,89 876,626 406,456 5.89% 876.626 406,458
Raiffeisen bank а.Д., Београд- кастоди рачун 10,69 1,593,242 738,722 2.77% 413.325 191,643
Raiffeisen bank а.д., Београд- кастоди рачун 0,52 76,933 35,671 1.62% 241.082 111,780
Societe Generale Banka Srbija ад, Београд-

кастоди рачун 1.50% 223.859 103,795
Gustaviadavegardh Fonder Aktie 1.13% 168.137 77,959
Unicredit Bank Srbija а.д., Београд 0,28 41,946 19,449 1.10% ]63.135 75,639
Polunin Discovery Funds 0,57 85,500 36,643 0.57% 85.500 39,643
The Royal bank 0,27 40,389 18,727
Остала правна и физичка лица 18,75 2,790,875 1,294,039 22.39% 3.333.847 1,545,777

14,895,524 6,906,480 100% 14.895.524 6,906,480
Стечене акције 845,907 (23.466)
Акцијски капитал ]00% 14,049,617 6,906,480 100% 14.872.058 6,906,480

Друштво је стекло у раниј им годинама 23.466 сопствених акција. У 2013. години друштво је откупило 822,441 комада
сопствених акција од несагласних акционара.
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25. ЗАКОНСКЕ И СТАТУТ АРНЕ .РЕЗЕРВЕ

Законске и статутарне резерве исказане, на дан 31. децембра 2013. године, у износу од 587,912 хиљада
динара највећим делом представљају издвајања из нераспоређене добити сходно одлуци да Група издвоји
најмање 5% нето добитка за пословну годину на рачун законских резерви, све док не достигну 10%
основног капитала Групе.

Статутарним резервама Група слободно располаже, а постојећим интерним актима њихова намена није
посебно дефинисана. Средства резерви нису употребљавана.

26. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

Резервисања за отпремнине
Резервисања за јубиларне награде
Остала дугор,резервисања

15,524
7,147

114,642

15,642
9,173

137,313 24,815

Износ од 114,642хиљаде динара се односи на постигнуто судско поравнање са ПИК Бечеј а представља обавезу у
износу од 1,000,000 ЕУРа.

Промене

Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће:
2013. 2012.

Номинална дисконтна стопа
Очекивана стопа номиналног раста зарада

5,50%
3,50%

7.11%
6.20%

Промене на дугорочним резервисањима у току 2013. и 2012. године су приказане у следећој табели:

У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2013. 2012.-------

Стање, 1. јануара
Резервисања у току године
Искоришћена резервисања
Губитак контроле

24,815 59,269

(3,367) (25,075)
(9,379)

Стање, 31. децембра 21,448 24,815
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27. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Нуро Group Netherlands Corporate
Finance ВУ

Војвођанска банка а.Д., Нови Сад
Европска банка за обнову и развој
Европска банка за обнову и развој
Вапса Intesa а.Д., Београд
Комерцијална банка а.Д., Београд
UniCredit Bank Србија а.Д., Београд
Вапса Intesa а.Д., Београд
Вапса Intesa а.д., Београд
Eurobank EFG а.Д., Београд
Eurobank EFG а.Д., Београд
Societe Generale Banka SгЬiја а.Д., Београд

у хиљадама дианра
Износ у 31.децембар 31. децембар
валути 2013. 2012.

543,848
]0,756,277
],000,000
2,500,000
1,333,333
2,948,369

15,965,430
1,166,667
3,000,000
1,600,000

],223,185
113,718
284,296
151,624

11,000,000

1,815,562
132,672

341,155
181,949
400,000

1,250,901
5,895,062

Текуће доспеће (3,588,746)

2,306,316

Доспеће дугорочних кредита приказаноје у следећој табели:
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.-------

- до 1 године
- од ] до 2 године
- од 2 до 3 године
- од 3 до 4 године
- од 4 до 5 година
- преко 5 година
- кредит Војвођанске банке а.Д.,Нови Сад

8,723,079 2,365,561
597,746
999,064
422,836
286,670

1,223,185

8,723,079 5,895,062

28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Текућа доспећа:
- дугорочних кредита
- осталих дугорочних обавеза

Краткорочни кредити
Остале краткорочне финансијске обавезе

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

8,723,079 3,588,746
68

917,137 909,747
204,477 I

9,844,693 4,498,562

Износ од 204,477хиљада динара се односи на постигнуто судско поравнање од 07.марта 2014.године по којем
"Сојапротеин"АД има обавезу према ПИК Бечеј у износу од 2,000,000 ЕУР (новчани део)Ло овом судском
поравнању "Сојапротеин"АД се обавезује да бестеретно пренесе акције "Хотела Бела Лађа"АД Бечеј.што чини
31,83% од укупног броја акција издаваоца.
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Текућа доспећа:
Износ у

ЕУР

у хиљадама динара
31.децембар
2013. 2012.

Дугорочни кредитиу земљи
Societe Generale Banka Srblja а.д.,

Београд
Eurobank EFG а.д., Београд
Eurobank EFG а.Д., Београд
UniCredit Bank Srblja а.д., Београд

5,000,000
805.181,52

369.230
58.811.538,40

573.211
92.307
42.329

6.742.278
7.450.125

Дугорочни кредити у
иностранству

Европска банка за обнову и развој
ИФЦ
Ерсте банка

1.785.714
5.600.000
3.718.000

204.719
641.996
426.239

1.272.954

Текуће доспеће 8.723.079

Обавезе по краткорочним кредитима исказане са стањем на дан 31.децембар 20 13.године у износу од 9.640.216
хиљада динара највсћим делом, у износу од 8.723.079 хиљада динара се односе на доспеле обавезе по дугорочним
кредитима од банака. На основу прелиминарних финансијских извештаја за 2013.годину утврђено је да Друштво
неће бити у могућности да испуне одређене финансијске и нефинансијске показатеље пословања дефинисаие
уговорима о дугорочним кредитима.на основу чега се све обавезе по наведеним кредитима сматрају доспелим на
дан 31.децембра 2013.године.
На дан 31.децембра 2013. године Друштво није испунило следеће финансијске и нефинасијске показатеље
пословања који су дефинисани уговорима о дугорочним кредитима:

Финансијски и нефинасијски показатељи пословања

Кредитор Показатељ пословања Показатељ по уг.
Стање на дан

31.12.2013.
Еуропеан банка
Еуропеан банка

ЕБИТ/расходи камате
дуг/ЕБИТ

не мањи од 3
увек мора да буде

мањи од 3,5

-2,22
-20,68

у говори о дугорочним кредитима дефинишу и показатеље пословања на нивоу консолидованих финансијских
извештаја Групе и сходно томе ће бити обелодањени у консолидованим финансијским извештај има матичне
компаније "ВикториаГроуп"Београд.

Друштво је потписало Уговор о мировању обавеза са банкама повериоцима/напомена 42).

Кредитор: Доспеће Износу ЕУР
31. децембар

2013.
31. децембар

2012.

Краткорочни кредити:
У хиљадама динара

Sociate Сепега] Вапk а.д.,
Београд 12. октобар 20 13. 3,000,000 343,926 341,155

Credit Agricole Србијаад,
НовиСад 20. јун 2013. 5,000,000 573,210 568,592

917,136 909,747
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Краткорочни кредити у земљи су одобрени за финансирање трајних обртних средстава,са каматном
стопом у висини једномесечног ЕУРИБОР-аувећаног за процентни поен у распону од 3.90% до 4.30%
годишње.

Средства обезбеђења по овим кредитима су залога на готовим производима и сировинама,јемства као и
бланко сопствене менице.

29. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

Обавезе по основу примљених аванса
Обавезе према добављачима:
- повезана правна лица
- у земљи
- у иностранству
Осталеобавезе из пословања

16,250 26,376

1,755,367 274,936
363,568 286,109
43,030 54,934
53,648 55,983

2,231,863 698,338

30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

Обавезе за нето зараде
Обавезе за порез и доприносе на зараде
Камата по основу рефинансирања кредита

Париског клуба поверилаца
Обавезе по основу камата
Обавезе за дивиденде
Обавезе према запосленима
Обавезе према члановима Управног и Надзорногодбора
Остале обавезе

12,610
7,858

34,937
3,017

350

346,855
21,895
3,017

216
299
52

38,304 392,802

31. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.-------

Обавезе за порез на додату вредност
Остале обавезе за порезе, доприносе идруге дажбине
Обрачунати приходи будућег периода
Разграничене обавезе за ПДВ
Остала пасивна временска разграничења

85,904
334 119

9,248 256
1,411 4,181

15,277

10,993 105,737

24



СОЈАПРОТЕИН АД, БЕЧЕЈ

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

32. ВАНБИЛАНСНА АКТИВАIПАСИВА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

Туђа роба на сопственом скпадишту
Дати авали и гаранције
Друга ванбилансна активаЈпасива

482,385
18,867,548

117,236
10,582,306

6,423

19,349,934 10,705,965

а) Дати авали и гаранције

Дати авали и гаранције исказани са стањем на дан 31. децембар 2012. године садрже дате авале и
гаранције за потребе повезаних правних лица у износу од 10,279,318 хиљада динара и за потребе
осталих правних лица у износу од 302,988 хиљада динара.

33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

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

Приходи
Приходи од продаје
Victoria ој! а.Д., Шид
Victoria group а.Д., Београд
Фертил д.о.о., Бачка Паланка
Victoria logistic Д.О.о., Нови Сад
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Лука Бачка Паланка а.Д., Бачка Паланка
Мачванка Богатић
Victoria Phosphate Д.О.о.,Босилеград
Ветеринарски завод а.Д., Суботица
Victoria Зорка Д.О.о.,Шабац
Риботекс,ЈЬубовија
Victoria Starch Д.О.о.,Зрењанин

У хиљадамадинара
2013. 2012.

29,097 1,773,053
20 888

514 9,552
210,855 1,277,411

12,141 12,301
8 13

145

326,308 87,408

493
52 26

578,995 3,161,290

169,662 65,448

3,960 41
25,791 453

251 2,721
161,200 51,509

120 1,817
360,984 121,989

8
313 205

141 82
462 287

940,441 3,283,566

Финансијски приходи
Victoria group а.д., Београд
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Victoria ојl а.д., Шид
Ветеринарски завод а.Д., Суботица
SIG Sinteza Invest Group, Београд
Victoria logistic Д.О.о.,Нови Сад
Лука, Бачка Паланка

Остали приходи
Victoria group а.Д., Београд
Victoria logistic Д.О.о.,Нови Сад
СП Лабораторија а.д., Бечеј
Victoria ојl а.Д., Шид

Укупно приходи

Расходи
Набавна вредности продате робе
Victoria ој] а.Д., Шид
Victoria logistic Д.О.о., Нови Сад

90,767
59,786

229,774
1,550,013

Трошкови материјала
Victoria ојl а.Д., Шид
Victoria logistic Д.О.о.,Нови Сад
Veterinarski zavod

150,553 1,779,787

7,133
5,909,799

715

307,762
6,628,607
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Fertil 1,158
Victoria Starcl1 Д.О.о., Зрењанин 1,459 989

5,920,264 6,937,358
Остали пословни расходи
СП Лабораторија а.Д., Бечеј 144,500 67,326
Фертип д.о.о., Бачка Паланка
Victoria ог! а.Д., Шид 908 16,586
Victoria group ад, Београд 184,922 200,780
Luka Ваёка Palanka 3,616
Victoria Starch 3,233
Ветеринарски завод а.Д., Суботица 6,220 1,186
Victoria logistic Д.О.о., Нови Сад 50,245 70,759
Бела Лађа а.Д., Бечеј 56 58
SIG Sinteza Invest Group, Београд 471 779

394,171 357,474
Остали расходи
Victoria Jogistic Д.О.о., Нови Сад 183 206
Ветеринарски завод а.Д., Суботица 143 449
Victoria от! а.Д., Шид 61
Victoria group а.Д., Београд 31

326 747

Укупно расходи 6,465,314 9,075,366

Расходи, нето (5,524,873) (5,791,800)

33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

б) Салда потраживања и обавеза произашла из трансакција обављених са повезаним правним
лицима приказана су у наредној табели:

31. децембар
2013.

у хиљадама динара
31. децембар

2012.
Потраживања
Дати аванси
Victoria logistic Д.О.О., Нови Сад 939,790

потраживања од купаца
Victoria ојl а.Д., Шид
Ветеринарски завод а.Д., Суботица
Фертил д.о.о., Бачка Паланка
Victoria logistic Д.О.о., Нови Сад
СП Лабораторија а.Д., Бечеј
Лука Бачка Паланка а.Д., Бачка Паланка

579,350
633,656
674,995

79,218 436,845

Зајмови дати повезаним лицима
Victoria group а.Д., Београд
Утсюпа Logistic
SIG Sinteza [nvest Сгоџр, Београд

658,568 1,745,496

1,01[,814
4,598,360

1,474,862

5,610,174
26,100

1,500,962

потраживања за камате
Victoria group а.Д., Београд
Veterinarski zavod
Victoria Logistic
Victoria ојl Д.О.О., Нови Сад
SIG Sinteza [nvest Group, Београд

71,495
24,985

109,313
1,893
1,944

13
3,156

209,630 3,169

Укупно потраживања 6,478,372 4,189,417
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Обавезе
Обавезе према добављачима
Victoria group ад, Београд 29,453
СЛ Лабораторија ад, Бечеј 125,467 40,299
Victoria logistic Д.О.о., Нови Сад 1,548,082 204,683
Victoriaoil а.Д., Шид 80,919
SLGSinteza Invest Сгоџр, Београд 484
Luka Ваёкв Palanka 898
Хотел Бела Лађа, а.д., Бечеј 18

1,755,366 274,937
Краткорочне обавезе

СЛ Лабораторија а.д., Бечеј 2,334
Victoria logistic Д.о.О., Нови Сад 53,674
Victoria Ој] 653

Обавезе 54,327 277,271

Потраживања, нето 1,809,693 3,912,146

34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Група задржи способност да настави са својим пословањем у
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувала оптималну структуру капитала са
циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Структура капитала Групе
састоји се од дуговања, укључујући дугорочне кредите образложене у посебној напомени, остале
дугорочних обавеза, дугорочних и краткорочних пласмана, готовине и готовинских еквивалената и
капитала који се приписује власницима, а који укључује уделе, остали капитал, резерве као и акумулирани
добитак.

Лица која конгропишу финансије на нивоу Групе испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Управљање ризиком капитала

Показатељи задужености Групе са стањем на крају године били су следећи:

31. децембар
2013.

У хиљадама динара
31. децембар

2012.

Задуженост а)
Готовина и готовински еквиваленти

9,844,693
105,047

6,804,877
(166,400)

Нето задуженост 9,739,646 6,638,477

Капитал б) ]0,642,447 ]2,458,069

Рацио нето задужености према капиталу 0,92 0.53

а) Задуженост се односи на дугорочне кредите са текућим доспећима и краткорочне финансијске обавезе.

б) Капитал укључује акцијски капитал умањен за откупљене сопствене акције, резерве, акумулирани
добитак.
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Категорије финансијских инструмената

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани
Остали дугорочни финансијски пласман и
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

950,439 830,067
728 1,186

2,688,956 3,843,544
6,015,291 1,784,961

]05,047 166,400

9,760,461 6,626,158

2,306,316
9,844,693 4,498,562
2,2]5,613 671,962

242,780 371,955

12,303,086 7,848,795

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

Основни финансијски инструменти Групе су готовина и готовински еквиваленти, потраживања,
финансијски пласмани који настају директно из пословања Групе, као и дугорочни зајмови, обавезе према
добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања. У нормалним
условима пословања Група је изложена слдећим финансијским ризицима.

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности.
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем
изложености Групе овим ризицима. Група не користи никакве финансијске инструменте како би избегла
утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби,
нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

У свом пословању Група је директно сразмерно изложена финансијским ризицима од промена курсева
страних валута и промена каматних стопа.

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе осетљивости на промене тржишта. Није било
значајнијих промена у изложености Групе тржишном ризику, нити У начину на који Група управља или
мери тај ризик.

Девизни ризик

Група је изложена девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквиваленага,
потраживања од купаца, дугорочних кредита И обавеза према лобављачима који су леноминовани у страној
валути. Група не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у
Републици Србији такви инструменти нису уобичајени.

Стабилност економског окружења у којем Група послује, у великој мери зависи од мера и економске
политике владе у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.

Књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум
извештавања у Групи биле су следеће:

Средства
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.--------

Обавезе
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

ЕУР
УСД
ГБП

1,226,872
260,232

38,038

912,723
497,399

10,074

10,036,622 7,210,093

1,525,142 1,420,196 10,036,622 7,210,093
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Група је осетљива на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД). Следећа табела
представљадетаље анализе осетљивости Групе на пораст и смаљеље од 10% курсадинара у односу на дату
страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању девизног ризика и
представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа
осетљивости укључује само ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује
љихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број из
табеле указује на повећање резултата текућег периода у случајевима када Динар ревалвира у односу на
валуту о којој се ради. У случају девалвације Динара од 10% у односу на дату страну валуту, утицај на
резултаттекућег периода био би супротан исказаном у претходном случају.

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

ЕУР валута
УСД валута
ЦХФ валута
ГБП валута

(880,975)
26,023

(629,737)
49,740

1,007
3,803

Резултат текућег периода ======(8=5==1,=14===9)======(=57=8=,9=90=)

Ризик од промене каматних стопа

Група је изложена ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је камагна стопа
варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Група нема на распопагању инструменте
којим би ублажила његов утицај.

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у
следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани 950,439 830,067
Остали дугорочни финансијски пласмани 728 1,186
Потраживања од купаца 2,688,956 3,843,544
Краткорочни финансијски пласмани 60,220 54,865
Готовина и готовински еквиваяенти 105,047 166,400

3,805,390 4,896,062
Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани 5,954,687 1,688,966

Варијабилна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани 384 41,130

9,760,461 6,626,158
Финансијске обавезе
Некаматоносна
Обавезе према добављачима 2,215,613 671,962
Остале обавезе 242,780 371,955

2,458,393 1,043,917
Фиксна каматна стопа
Дугорочни финансијске обавезе 181,949
Краткорочне финансијске обавезе 42,329

42,329 18],949
Варијабилна каматна стопа
Дугорочни финансијске обавезе 2,124,367
Крагкорочне финансијске обавезе 9,802,364 4,498,562

9,802,364 6,622,929
12,303,086 7,848,795

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености променама
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каматних стопа на датум биланса стања. За обавезе са варијабилном стопом, анализа је састављана под
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току
целе године. Повећање или смањење од 1% представља, од стране руководства, процену реално могуће
промене у каматним стопама. Да је каматна стопа 1% виша/нижа, а све остале варијабле остану
непромењене, Група би остварила оперативни добитак/(губитак) за годину која се завршава 31. децембра
2013. године у износу од 98,020 хиљада динара (31. децембар 2012. године: 65,818 хиљададинара). Оваква
ситуација се приписује изложености Групе која је заснована на варијабилним каматним стопама које се
обрачунавају надугорочне кредите.

Кредитни ризик

Управљање потраживањима од купаца

Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да
дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за
Групу. Изложеност Групе овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.
Потраживања од купаца у значајномделу односе се на повезана правна лица.

Структура потраживањаод купаца на дан 31. децембра 2013. године приказанаје у табели која следи:

У хиљадама динара
Бруто Исправка Нето изложеност

изложеност в~едности

Недоспела потраживања од купаца 1,112,722 1,112,722
Доспела, исправљена потраживања

од купаца 311,837 (311,837)
Доспела, неисправљена потраживања

од купаца 1,576,234 1,576,234

3,000,793 (311,837) 2,688,956

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године приказанаје у табели која следи:
У хиљадама динара

Бруто Исправка Нето изложеност
изложеност в~едности

Недоспела потраживања од купаца
Доспела, нсправљена потраживања

од купаца
Доспела, неисправљена потраживања

од купаца

2,912,195 2,912,195

376,310 (376,31О)

931,349 931,349

4,219,854 (376,310) 3,843,544

Недоспела потраживања од купаца

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2013. године у износу од 1,112,722 хиљада динара
(31. децембар 2012. године: 2,912,195 хиљада динара) највећим делом се односе на потраживања од купаца
по основу продаје сојине сачме,СИРОВОГсојиног уља,сојиних текстурата,брашна од соје и сојиних
концентрата.. Ова потраживања доспевају у просеку у року од 60 дана након датума фактуре, у зависности
од уговорених рокова плаћања

Доспела, исправљена потраживања од купаца

Група је у претходним периодима обезвредила потраживања од купаца за доспела потраживања у износу
од 311,837 хиљада динара (2012. године: 376,31О хиљада динара), за којаје Група утврдила да је дошло до
промене у кредитној способности комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити
наплаћена.
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЉА РИЗИЦИМА (наставак)

Кредитни ризик (наставак)

Управљаље потраживањима од купаца (наставак)

Доспела, неисправљена потраживања од купаца

Група није обезвредила доспела потраживања исказана са стањем на дан 31. децембра 2013. године у
износу од 1,576,234хиљада динара (20121. године: 931,349 хиљада динара) обзиром да није утврђена
промена у кредитној способности комитената, као и да се та потраживања углавном односе на
потраживања од повезаних правних лица, те руководство Групе сматра да ће укупна садашња вредност
ових потраживања бити наплаћена.

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели:

у хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2013. 2012.

Мање од 30 дана
31 - 90 дана
91 - 180 дана
181-365дана
Преко 365 дана

744,035 144,648
233,407 333,704

64,071 9,258
490,708 426,745

14,014 16,994

1,576,234 931,349

Управљаље обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2013. године исказане су у износу од 2,215,613 хиљаде
динара (31. децембра 2012. Године 671,962 хиљаде динара). Добављачи за кашњења у плаћању не
зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Група доспеле обавезе према добављачима,
сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року.

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе које је успоставило
одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Групе
као и управљањем ликвидношћу. Група управља ризиком ликвидности одржавајући олговарајуће новчане
резерве, континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног
односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. Приказани
износи засновани су на нелисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских средстава
на основу најранијег датума на који ће Група бити у могућности да потраживања наплати.
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Доспећа финансијских средстава

У хиљадама динара
31. децембар 2013.

Мање ОД3 месеца
од месец ОД 1 до3 до једне Од 1 до 5

дана месеца године година Ук:упно

Некаматоносна 2,990,683 655,840 34,756 124,111 3,805,390
Фиксна каматна стопа
- главница 344,513 5,610,174 5,954,687
- камата 258 671,691 671,949

344,771 6,281,861 6,626,636
Варијабилна каматна стопа
- главница 384 384
- камата

384 384

3,335,838 655,840 6,316,621 124,1111 10,432,410

У хиљадама динара
31. децембар 2012.

Мање Од 3 месеца
од месец ОД 1 до 3 до једне Од lдо 5

дана месеца године година Ук~пно

Некаматоносна 2,609,624 1,386,751 69,620 830,067 4,896,062
Фиксна каматна стопа
- главниuа 214,104 1,474,862 1,688,966
- камата 14,788 27,416 41,797 84,001

228,892 27,416 1,516,659 1,772,967
Варијабилна каматна стопа
- главница 41,130 41,130
- камата 268 268

41,398 41,398

2,879,914 1,414,167 1,586,279 830,067 6,710,427

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Групе. Приказани износи
засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских обавеза на основу
најранијегдатума на који ће Група бити обавезнада такве обавезе намири.

Доспећа финансијских обавеза

У хиљадама динара
31. децембар 2013.

Мање Од 3 месеца
од месец Од 1 до3 до једне Од 1 до 5 Преко

дана месеца године година 5 година Ук:упно

Некаматоносна 2,382,198 118,876 156,179 5,617 2,662,870
Фиксна каматна стопа
- главниuа 14,110 28,219 42,329
- камата 85 88 173

14,195 28,307 42,502
Варијабилна каматна

стопа
- глаВНИllа 159,375 274,445 1,501,212 6,499,605 1,163,250 9,597,887
- камата 36,564 59,084 284,374 728,375 24,657 1,133,054

195,939 333,529 1,785,586 7,227,980 1,187,907 10,730,941

Укупно 2,592,332 480,712 1,941,765 7,233,597 1,187,907 13,436,313
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Некаматоносна
Фиксна каматна стопа
- главница
- камата

У хиљадама динара
31. децембар 2012.

Мање Од3 месеца
од месец Од 1 до 3 до једне Од 1 до 5 Преко

дана месеца године година 5 година Укупно

630,228 48,507 353,594 11,588 1,043,917

13,996 125,965 41,988 181,949
376 752 2,061 172 3,361
376 14,748 128,026 42,160 185,310

261,338 969,221 3,128,042 2,264,328 6,622,929
22,680 39,369 473,937 190,600 726,586

284,018 1,008,590 3,601,979 2,454,928 7,349,515

914,622 1,071 ,845 4,083,599 2,508,676 8,578,742

Варијабилна каматна
стопа

- главница
- камата

Укупно

Фер вредност финансијских инструмената

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза и њихову
фер вредност на дан 31. децембра 2013. године и 31. децембра 2012. године.

У хиљадама динара
31. децембар 2013. 31. децембар 2012.

Књиговодствена Фер Књиговолствена Фер
в(!едност в(!едност в(!едност в(!едност

Финансијска средства
Дугорочни финансијски

пласмани 950,439 950,439 830,067 830,067
Остали дугорочни финансијски

пласмани 728 728 1,186 1,186
Потраживања од купаца 2,688,956 2,688,956 3,843,544 3,843,544
Остала потраживања 6,015,291 6,015,291 1,784,961 1,784,961
Готовина и готовински

еквиваленти 105,047 105,047 166,400 166,400

9,760,461 9,760,461 6,626,158 6,626,158
Финансијске обавезе
Дугорочни финансијске

обавезе 2,306,316 2,306,316
Краткорочне финансијске

обавезе 9,844,693 9,844,693 4,498,562 4,498,562
Обавезе према добављачима 2,215,613 2,215,бl3 671,962 671,962
Остале обавезе 242,780 242,780 371,955 371,955

12,303,086 12,303,086 7,848,795 7,848,795

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

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

35. СУДСКИ СПОРОВИ

На дан З1. децембра 201З. године против Групе се води четири судска спора чија процењена вредност
износи 26,279 хиљада динара.
У спору са Војвођанском банком а.Д. Нови Сад, по основу обавеза по рефинансираним кредитима од
Париског клуба поверилаца, чија вредност ЕУР 1З,206,878 Врховни Касациони Суд је својом пресудом бр.
Прев 75/201З одбио ревизију коју је Сојапротеин А Д изјавио против пресуде Привредног Апелационог
Суда,бр. Пж 870/12,донете у корист Војвођанске банке А Д .Друштво је ОЗ.априла 201З.године у целости
измирило обавезу по овој пресуди према Војвођанској банци А Д .Сојапротеин А Д је пред Уставним
судом Републике Србије поднео уставну жал бу ради заштите својих права која су повређена у овом
поступку.Поступак пред Уставним судом је у току.
На дан З1.12.20 1З.године Друштво води 26 поступака у којима се јавља као тужилац чија процењена
вредност износи 91,216 хиљада динара и 147,740 ЕУР.

Група на дан З1. децембра 20 1З. године води 26 судских спорова у којима се јавља као тужилац чија
процењена вредност износи 91,216 хиљада динара и 147,740 ЕУР.

Група верује у позитиван исход наведених спорова, те по том основу није формирала резервисања у
приложеним консолидованим финансијским извештај има.

36. 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 Групе могу се
разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнето г, трансакције могу бити оспорене од стране
пореских власти и Групи може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости
пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање
неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

37. ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Друштво је.на основу Одлуке Надзорног Одбора о стицању сопствених акција на организованом
тржишту.стекло 12,З50 сопствених акција куповином на Београдској Берзи.

Магична компанија Викториа Гроуп А.Д. Београд и пет чланица Групе (укључујући Друштво) су
потписале Уговор о мировању обавеза/Уговор) са банкама кредиторима који је ступио на снагу од
07.априла 2014.године са периодом важења од ЗОдана.Уговоромје утврђена укупна иэпоженост Групе
према банкама повериоцима по основу повучених кредита и потенцијалних обавеза за издате гаранције и
акредитиве са стањем на дан l.фебруар 2014.године ,уз дефинисане изузетке. У складу са Уговором банке
кредитори су сагласни да у периоду мировања обавеза,независно од доспећа главнице и/или наступања
односно трајања било ког догађаја који представља кршење обавеза из основног уговора о кредиту.нико од
банака кредитора неће покренути процедуру наплате или било коју другу раању извршења која је
предвиђена основним уговором или законом.
У периоду мировања обавеза Групаје у обавези да задржи ниво задужености на нивоу дефинисаном
уговором и да тражи сагласност банака поверилаца за одређене активности као што су инвестиције и
промена власничке структуре.Такође.обавезе по основу редовних и затезних камата.као и банкарских
накнада ће се разграничаваги и плаћати у складу са одредбама Уговора.
У периоду мировања обавеза треба да се постигне договор у вези даљег продужења периода мироваља и
реструктурирања укупних обавеза Групе према банкама.
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38. 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:

31. децембар 31. децембар
2013. 2012.

УСД 83.1282 86.1763
ЕУР 114.6421 113.7183
ГБП 136.9679 139.1901
ЦХФ 93.5472 94.1922

У Бечеју , 31.12.2013.године

Законски заступник

James Patrick King

Генерални директор ~

ДКСIОNАRЗКО DRU~TVQ
ZA PRERADUеозв

В Е ~ Е.Ј 21
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Opis poslovnih aktivnosti i organizaciona struktura 
Društva 

 
 
 
 
 

 Sojaprotein a.d Bečej  osnovano je 1977. godine, a redovna proizvodnja počinje 1983 
godine.  
Akcionarsko društvo Sojaprotein je najveća fabrika za preradu soje u Srbiji, a po raznovrsnosti i 
kvalitetu proizvoda, kao i kapacitetu prerade od 250.000 tona zrna soje godišnje, spada među 
najznačajnije prerađivače soje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Istovremeno, jedna je od 
malobrojnih kompanija koja prerađuje isključivo genetski nemodifikovano sojino zrno (non-GMO), 
strogo kontrolisanog porekla i kvaliteta, što daje dodatnu vrednost celokupnom asortimanu koji 
kompanija dalje plasira na domaća i inostrana tržišta. 

Sojaprotein se može pohvaliti širokim spektrom proizvoda od soje, od proteinskih do 
uljarskih - sojini proteinski koncentrati, brašna, grizevi, teksturati, sojina sačma, sirovo sojino ulje, 
lecitin. Među bogatom proizvodnom paletom  izdvaja se SojaVita – program gotovih proizvoda za 
upotrebu u ljudskoj ishrani, dok ostali segmenti proizvodnog portfolia svoju primenu nalaze u 
prehrambenoj industriji (industrija mesa, pekarska i konditorska industrija, proizvodnja testenina), u 
ishrani životinja kod stočarske proizvodnje, kao i u farmaceutskoj industriji. 

Domaća proizvodnja semena i zrna soje je glavna sirovinska osnova za preradu   i svi 
proizvodi su proizvedeni od genetski nemodifikovanog zrna soje poreklom iz Srbije a snabdeveni 
su IP sertifikatom (Identity preservation program) koji obezbeđuje očuvanje genetske čistoće od 
semenske soje do isporuke finalnog proizvoda. Limitiranje domaćeg tržišta u pogledu obima, 
strukture i mogućnosti plasmana u odnosu na platežnu sposobnost tražnje kao i orijentacija na 
plasman proteinskih proizvoda apliciranih u prehrambenoj industriji usmerili su realizaciju finalnih 
sojinih proizvoda na ino tržište. Tendencija povećanja izvoza koja je započeta u ranijem  periodu 
svake godine se intenzivira i daje bolje rezultate sa orijentacijom ka proširenju uvođenjem novog 
proizvodnog programa koji se realizuje nakon aktiviranja novog proizvodnog pogona za 
proizvodnju sojinih koncentrata za životinjsku i ljudsku upotrebu. 

Sojaprotein  posluje kao otvoreno akcionarsko društvo čije se akcije kotiraju  na  Prime 
Marketu Beogradske Berze od 2007 godine.U toku 1991 god. rukovodstvo Društva je donelo 
odluku o izdavanju internih akcija zaposlenima i  na taj način izvršilo transformaciju u deoničko 
društvo. U toku 2000 i 2001 godine Društvo je privatilovalo preostali društveni kapital emisijom 
besplatnih akcija upisanih od strane zaposlenih i drugih fizičkih lica a u skladu sa odredbama 
Zakona o svojinskoj transformaciji iz 1997 godine. Od  2002. godine, Sojaprotein   postaje članica 
Victoria Group.  
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Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, sa podacima 

o finansijskom stanju i 
podacima važnim za procenu stanja imovine Društva, kao i 

podaci o kadrovskim pitanjima 
 

 
 
Uprkos prisustvu kontinuirane kako finansijske tako i ekonomske krize prodaja na ino 

tržištu zauzima ključnu poziciju u ukupnoj prodaji usled izmenjene strukture proizvodnog 
programa. Prodaja sojinih proizvoda na domaćem tržištu odvija se u uslovima smanjene tražnje 
usled manjih preradnih kapaciteta i smanjene mogućnosti plasmana kao i zbog ozbiljne ugroženosti 
po pitanju likvidnosti kupaca. Najveće posledice su prisutne u stočarskoj industriji koja bi mogla 
biti potencijalni korisnik sojinih koncentrata kao komponente za stočnu industriju ali zbog visokih 
cena ovog proizvoda u posmatranom periodu, niske tražnje i niskog nivoa platežne moći ovaj 
proizvod za sada ima simboličan plasman na domaćem tržištu.  

Početkom 2013 godine doneta je odluka o prestanku proizvodnje sojine sačme. Odluka o 
privremenom prestanku proizvodnje sojine sačme bila je neophodna kako bi se proizvodno-
transportne linije sojinih proteinskih koncentrata razdvojile od sojine sačme i time stekli uslovi za 
bolji kvalitet SPC kao jedine, prave dugoročne perspektive u oblasti stočne hrane. Takvom, 
suštinskom promenom dosadašnje strukture proizvodnog programa u korist proizvodnje viših faza 
proteinskih proizvoda (SPC, TSPC i FSPC) koji imaju veću profitnu maržu doprineće značajnom 
povećanju profitabilnosti ukupnog poslovanja. Sa druge strane, kompaniji se pruža mogućnost da 
periodičnom proizvodnjom Sojine sačme ostane prisutna na domaćem tržištu kako bi s jedne strane 
maksimalno uposlila prerađivačke kapacitete dok proizvodnja/prodaja SPC ne dostigne maksimum, 
a sa druge strane da iskoristi poznati i cenjeni kvalitet Sojine sačme kako bi dodatno popravila 
prodajno-finansijske rezultate. U toku perioda januar-decembar 2013 god.  nastavljeno je sa 
usaglašavanjem kvaliteta SPC proizvoda posebno kada se radi o tipovima SPC namenjenim za 
ishranu životinja.    

Nakon prilagođavanja proizvodno-transportnih linija a u skladu sa strogim zahtevima 
krajnjih korisnika SPC za feed i food primenu u novoj fabrici SPC, u posmatranom periodu 
konačno su stvoreni preduslovi za postizanje kontinualne proizvodnje zahtevanog kvaliteta kao 
osnovi za intenziviranje prodaje, posebno izvoza u drugoj polovini 2013. godine. 

Sojaprotein je u 2013.  god, osim obima zadržao i povoljnu tržišnu poziciju na tržištu TSP 
obezbeđujući pri tome višu prodajnu marginu. Rastuća globalna tražnja za NON GMO kvalitetom 
sojinih proizvoda na svim najznačajnijim tržištima, uz prošireni asortiman i pravovemene isporuke 
shodno zahtevima tržišta doprineli su da se stvore pretpostavke za uvođenje naših novih proizvoda 
– SPC HC i Teksturiranih SPC i stvorila se dobra osnova za dugoročnu ekspanziju izvoza i za 
prehrambene svrhe (pre svega za mesnu i pekarsku), ali i za farmaceutsku industriju. 

Nezapamćena suša u ključnom periodu vegetacije soje roda 2012.  je uslovila istorijski 
visoku nabavnu cenu sojinog zrna i uticala na visoku cenu koštanja sojinih proizvoda, a  samim tim 
i na njihovu visoku prodajnu cenu čime je znatno umanjena konkuretnost Sojaproteina na tržištu, 
posebno inostranom zahtevnom i izbirljivom i u pogledu kvaliteta ali i cena sojinih proizvoda. I 
pored visokih cena gotovih proizvoda obezbeđenjem dovoljne količine NON-GMO soje srpskog 
porekla i visokim kvalitetom finalnih proizvoda sačuvana je, a u pogledu Viših faza prerade i 
popravljena tržišna pozicija kompanije.  
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1.   FINANSIJSKI POKAZATELJI  
(realizacija u odnosu na isti izveštajni period prethodne godine)  

1.1 Bilans Uspeha 

 

U OOO RSD

Period izveštanja:01.01.2013-31.12.2013

1 2 3 4
Poslovni prihodi 11.399.407 14.945.270 -3.545.863 -23,73%
Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga 10.657.341 15.091.557 -4.434.216 -29,38%
Prihodi od prodaje na dom.trž. - 3 lica 2.817.783 5.033.341 -2.215.558 -44,02%
Sirovo sojino ulje 904.249 1.111.719 -207.470 -18,66%
Sojina sačma 1.118.592 3.049.656 -1.931.064 -63,32%
Koncentrati 12.726 51.112 -38.386 -75,10%
Brašna i grizevi 172.823 162.552 10.271 6,32%
Teksturirani sojini proizvodi 237.620 233.679 3.941 1,69%
SPC - teksturati 9.580 0 9.580 0,00%
Mix 30.891 13.610 17.281 126,97%
Soja vita 17.144 22.058 -4.914 -22,28%
Lecitin 40.378 54.417 -14.039 -25,80%
Ostalo 72.321 63.289 9.032 14,27%
Prihodi od trgovačke robe 196.232 111.060 85.172 76,69%
Prihodi od usluga 1.375 141.390 -140.015 -99,03%
Ostali prihodi 3.852 18.799 -14.947 -79,51%
Prihodi od prodaje na inostranom tržištu 6.853.587 6.105.504 748.083 12,25%
Sirovo sojino ulje 1.247.279 3.087.694 -1.840.415 -59,60%
Sojina sačma 2.868 45.190 -42.322 -93,65%
Koncentrati 2.261.151 89.900 2.171.251 2415,18%
Brašna i grizevi 1.349.382 1.539.140 -189.758 -12,33%
Teksturirani sojini proizvodi 1.662.651 1.229.664 432.987 35,21%
Texturati koncentrata 128.605 50 128.555 257110,00%
Mix 9.418 14.370 -4.952 -34,46%
Soja vita 26 1.311 -1.285 -98,02%
Lecitin 75.381 98.185 -22.804 -23,23%
Ostalo 1.950 0 1.950 0,00%
Prihodi od trgovačke robe 114.876 114.876 0,00%
Prihodi od prod.povezanim pravnim licima 985.971 3.952.712 -2.966.741 -75,06%
Sirovo sojino ulje 36.293 15.111 21.182 140,18%
Sojina sačma 318.089 1.767.178 -1.449.089 -82,00%
Koncentrati 35.787 3.540 32.247 910,93%
Brašna i grizevi 159.389 63.836 95.553 149,69%
TSP 260.567 279.393 -18.826 -6,74%
TSPC 3.463 0 3.463 0,00%
Lecitin 965 0 965 0,00%
Soja vita 0 0 0 0,00%
Ostalo(ljuska +TSP-SH) 61.651 9.280 52.371 564,34%
Prihodi od prodaje trgovačke robe 76.586 1.769.239 -1.692.653 -95,67%
Prihodi od usluga 33.181 45.135 -11.954 -26,48%
Popusti (rabati) 0 0,00%
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 210.180 41.501 168.679 406,45%
Povećanje vrednosti zaliha učinaka 473.925 0 473.925 0,00%
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 249.379 -249.379 -100,00%
Ostali poslovni prihodi 57.961 61.591 -3.630 -5,89%
     640 - Subvencija, dotacija, donacija 118 2.335 -2.217 -94,95%
     650 - Prihodi od zakupnina 57.676 57.526 150 0,26%
     65x - Drugi poslovni prihodi 0 0 0 0,00%
     659 - Prihodi od prefakturisanja 167 1.730 -1.563 -90,35%

Y.T.D      
OSTVARENE   
RAZLIKE   U 

%

Y.T.D         
OSTVARENO     

jan-dec. 2013

Y.T.D         
OSTVARENO     

jan-dec. 2012

Y.T.D      
OSTVARENE   

RAZLIKE            
(1-2)
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Poslovni rashodi 11.712.636 12.849.524 -1.136.888 -8,85%
Nabavna vrednost prodate robe 403.043 1.823.015 -1.419.972 -77,89%
Troškovi materijala 9.828.707 9.732.860 95.847 0,98%
      511 - Sirovine 8.796.461 8.865.397 -68.936 -0,78%
      511 - Pomocni materijal 57.777 107.207 -49.430 -46,11%
      511 -  Ambalaza 195.235 179.530 15.705 8,75%
      511 -  Ostalo 21.388 15.447 5.941 38,46%
      512 - Troskovi rezervnih delova 67.128 55.994 11.134 19,88%
      512 - Troskovi ostalog (rezijskog) materijala 10.218 10.958 -740 -6,75%
      513 -  Troskovi goriva i energije 680.500 498.327 182.173 36,56%
Troškovi zarada,naknada zarada i OLR 574.599 492.693 81.906 16,62%
     520 - Troskovi zarada i naknada zarada 432.437 373.488 58.949 15,78%
     521 - Doprinosi na teret poslodavca 75.345 66.013 9.332 14,14%
     52X - Troskovi naknada po ugovorima 18.885 5.791 13.094 226,11%
     529 - Ostali licni rashodi 47.932 47.401 531 1,12%
Ostali poslovni rashodi 512.402 483.202 29.200 6,04%
     530- Troskovi usluga na izradi ucinka 0 0 0 0,00%
     531- Troskovi transportnih usluga 190.722 154.216 36.506 23,67%
     532 -Troskovi usluga odrzavanja 79.830 80.032 -202 -0,25%
     533- Troskovi zakupnina 36.791 33.343 3.448 10,34%
     534- Troskovi sajmova 8.969 9.479 -510 -5,38%
     535- Trosk. reklame i propagande 5.363 2.538 2.825 111,31%
     539- Troskovi ostalih usluga 37.081 25.292 11.789 46,61%
     550- Troskovi neproizvod. usluga 38.602 64.357 -25.755 -40,02%
     551- Troskovi reprezentacije 14.634 22.195 -7.561 -34,07%
     552- Troskovi premija osiguranja 32.430 19.602 12.828 65,44%
     553- Troskovi platnog prometa 9.967 24.009 -14.042 -58,49%
     554- Troskovi clanarina 2.117 2.080 37 1,78%
     555- Troskovi poreza 42.617 23.328 19.289 82,69%
     556- Troskovi doprinosa 4.963 3.044 1.919 63,04%
     559- Ostali nematerijalni troskovi 8.316 19.687 -11.371 -57,76%
Ostali IK poslovni rashodi 222.611 164.533 58.078 35,30%
Korporativni troskovi 171.274 153.221 18.053 11,78%
E.B.I.T.D.A -313.229 2.095.746 -2.408.975 -114,95%0
Ostali prihodi 202.136 359.589 -157.453 -43,79%
     67 - Dobici od prodaje 29.524 50.320 -20.796 -41,33%
     68 - Prihodi od uskladjivanja vrednosti 172.612 309.269 -136.657 -44,19%
     69 - Prihodi od poslovanja koje se obustalja 0 0 0 0,00%
Ostali rashodi 333.282 745.245 -411.963 -55,28%
     57 - Gubici/Rashodi po osnovu rashodovanja 7.237 52.193 -44.956 -86,13%
     579 - Ostali nepomenuti rashodi 44.651 12.192 32.459 266,23%
     58 - Rash.po osnovu obezvredjivanja imovine 281.394 680.860 -399.466 -58,67%
     59 - Gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 0 0 0,00%
     54 - Dugoročna rezervisanja 319.119 0 319.119 0,00%
Amortizacija 348.976 206.562 142.414 68,94%0 0,00%
E.B.I.T -1.112.470 1.503.528 -2.615.998 -173,99%
Finansijski prihodi 489.354 725.327 -235.973 -32,53%
Prihodi po osnovu kursnih razlika 151.680 586.713 -435.033 -74,15%
Prihodi po osnovu kursnih razlika - IK 0 0 0 0,00%
Prihodi po osnovu kamata 23.424 38.478 -15.054 -39,12%
Prihodi po osnovu kamata - IK 307.880 68.182 239.698 351,56%
Ostali neto finansijski prihodi 6.370 31.954 -25.584 -80,07%
Ostali neto finansijski  rashodi - IK 0 0 0 0,00%0
Finansijski rashodi 490.900 1.462.865 -971.965 -66,44%
Rashodi po osnovu kursne razlike - krediti 82.636 815.428 -732.792 -89,87%
Rashodi po osnovu kursne razlike - ostalo 98.927 164.145 -65.218 -39,73%
Rashodi po osnovu kursne razlike - IK 0 0 0 0,00%
Rashodi po osnovu kamata - krediti 248.004 134.464 113.540 84,44%
Rashodi po osnovu kamata - ostalo 16.039 347.923 -331.884 -95,39%
Rashodi po osnovu kamata - IK 26 0 26 0,00%
Ostali neto finansijski rashodi 45.268 905 44.363 4901,99%
Ostali neto finansijski rashodi - IK 0 0 0 0,00%
Dobit pre oporezivanja -1.114.016 765.990 -1.880.006 -245,43%
Porez na dobitak 0 53.603 -53.603 -100,00%0
Odloženi poreski rashod perioda 37.277 23.387 13.890 59,39%
Dobit nakon oporezivanja -1.151.293 689.000 -1.840.293 -267,10%
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Kao rezultat razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, za period januar decembar 2013 

god. ostvarena je negativna  EBITDA  u iznosu -313.229 hilj.rsd i manja je u odnosu na isti period 
prethodne godine za 2.408.975 hilj.rsd. 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga u  2013 god. iznose 10.657.341 hilj.rsd i manji 
su  u odnosu na isti period prethodne godine za 4.434.216 hilj.rsd odnosno za 29,38%. Usled 
izmenjene strukture proizvodnje do koje je došlo zbog strateške odluke menadžmenta da se  
proizvodnja sojine sačme smanji i zameni sa profitabilnijim  proizvodom-tradicionalnim 
koncentratima proteina soje,  prihodi od prodaje beleže pad u odnosu na isti period prethodne 
godine. Realizacija sojine sačme odvijala se na domaćem tržištu dok je prodaja koncentrata 
predviđena isključivo na izbirljivo ino tržište na kom Sojaprotein kao proizvođač tradicionalnih 
koncentrata proteina soje nije dovoljno poznata. Zbog toga je potrebno da prođe određeni 
vremenski period da se novi proizvodi  uvedu na ino tržište i nametnu kupcima.  

Na domaćem tržištu, pored pada prodaje sojine sačme, prisutan je pad prodaje koncentrata, 
lecitina, sirovog sojinog ulja a ostvaren je rast prihoda od prodaje mixeva, brašana i grizeva i 
teksturata. U odnosu na period januar decembar 2012 god. prihod od realizacije ulja manji je za  
207.470 hilj.rsd odnosno za 18,66% . Razlog manjih prihoda  su  niže postignute tržišne  cene 
budući da je sirovo sojino ulje berzanska roba i da zavisi od kretanja cena na svetskim berzama koje 
imaju tendenciju pada.  
U 2013 god. ostvaren je pad prodaje koncentrata u vrednosti 38.386 hilj.rsd. procentualno za 
75,10%  zbog male mogućnosti prodaje ovog proizvoda na domaćem tržištu koju potencijalni kupci 
odnosno  proizvođači ne bi mogli tržištno cenovno valorizovati kroz svoje proizvode kao i zbog 
nelikvidnosti potencijalnih kupaca. 
Rast prihoda u 2013 god. u odnosu na 2012 god. iskazan je kod prihoda od prodaje mix-eva.  
prvenstveno zbog veće količinske realizacije. Povećanje prihoda od prodaje brašana i grizeva 
ostvareno je u vrednosti 10.271 hilj.rsd  i rezultat je većih ostvarenih prodajnih cena  
Evidentan je pad prihoda od usluga jer za razliku od 2012 u 2013 god. nisu vršene usluge uslužne 
prerade koje čine najveći deo prihoda od usluga u periodu januar decembar 2012 god. 

Na ino tržištu u izveštajnom periodu ostvaren je prihod u vrednosti 6.853.587 hilj.rsd i veći 
je u odnosu na isti period prethodne godine za 748.083 hilj.rsd . Povećanje prodaje gotovih 
proizvoda iznosi 633.207 hilj.rsd a razliku od 114.876 hilj.rsd čini prihod od trgovačke robe koja 
nije prometovana u 2012 god. 
Od uticaja na visinu ostvarenih prihoda na ino tržištu je kretanje kursa dinara u odnosu na Eur i 
USD. Prosečan srednji kurs Eur po podacima NBS za period januar decembar 2013 god. iznosi 
113,0924 rsd za Eur  u istom periodu prethodne godine iznosio je 113,0415 rsd za Eur. dok je 
prosečan srednji kurs rsd za USD u 2013-toj god. iznosio 85,1532 rsd za 1 $ a u 2012-toj 87,9962 . 
Na ino tržištu ostvaren je najveći rast prihoda od prodaje koncentrata koji je veći u odnosu na 
prethodnu godinu za 2.261.151 hilj.rsd. Povećanje ovog prihoda treba posmatrati uzimajući u obzir 
vremenski period odnosno činjenicu da je proizvodnja koncentrata započeta u poslednjem kvartalu 
2012 god. i da se poredi prodaja  koncentrata za tri meseca 2012 god. u odnosu na dvanaest meseci 
2013 god.Ista situacija je i kada su u pitanju prihodi od prodaje teksturiranih sojinih koncentrata 
koji su veći za 128.555 hilj.rsd u odnosu na prethodnu godinu. 
Povećanje prihoda od prodaje  teksturiranih sojinih proizvoda veći su u odnosu na 2012 god. i 
rezultat su veće prodaje ovih proizvoda  i ostvarenih viših prodajnih cena.  
Pad  prihoda od prodaje sirovog sojinog ulja na ino tržištu rezultat je manje prodatih količina 
(realizacija manja za 56%) i manjih prodajnih cena. Prihodi od prodaje brašana i grizeva manji su u 
odnosu na isti izveštajni period 2012 god.usled  manje  količinske  realizacija dok  ostvarene 
prodajne cene beleže rast u odnosu na prethodnu godinu.   
Smanjenje prihoda od prodaje mix-a, proizvoda iz proizvodnog programa soja vita i lecitina 
posledica je manje prodatih količina.   

Obim prometa trgovačke robom je značajno smanjen tako da prihodi od trgovačke robe 
ostvareni u  2013 god. iznose ukupno 387.694  hilj.rsd nasuprot 1.880.299 hilj.rsd koliko je 
ostvareno u istom periodu prethodne godine što je u skladu sa opredeljenjem da se Sojaprotein bavi 
isključivo sopstvenim cor biznisom.  
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U okviru grupe konta   prihodi od aktiviranja učinaka i robe knjiženi su iznosi nastali po 
osnovu  aktivnosti koje su sprovedene u postupku probne proizvodnje i postizanja  kvaliteta  
tradicionalnih sojinih koncentrata kao novog  proizvoda  koji zadovoljavaju zahteve 
tržišta.Troškovi probne proizvodnje sojinih koncentrata kapitalizovani su priznati  u prihodima  od  
aktiviranja učinaka i robe u iznosu 153.443 hilj.rsd. 

Povećanje vrednosti zaliha učinaka u  2013 god. iznosi 473.925 hilj.rsd dok je u istom 
periodu 2012 god. iskazano smanjenje vrednosti zaliha u iznosu 249.379 hilj.rsd.  Na povećanje 
vrednosti zaliha učinaka uticala je struktura zaliha gotovih proizvoda kao i veće cene po kojima su 
vrednovane  zalihe.  

Poslovni rashodi ostvareni u  2013 god. manji su za 1.136.888 hilj.rsd u odnosu na isti 
period prethodne godine odnosno za 8,85%.  
 U gupi troškova materijala najznačajnije apsolutno povećanje iskazano je na poziciji troškova 
goriva i energije gde povećanje troškova u odnosu na prethodnu godinu iznosi 182.173 hilj.rsd jer 
novi pogon za proizvodnju sojinih tradicionalnih koncentrata zahteva veći utrošak energije. 
Troškovi ostalog materijala i rezervnih delova veći su za 17.075 hilj.rsd u odnosu na period januar 
decembar 2012 god. a nastali su iz razloga potrebe prilagođavanja postojeće opreme novoj 
tehnologiji odnosno novoj opremi pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih koncentrata.   

 Trošak utrošenih sirovina u  2013 god. manji je u odnosu na 2012 god. za 68.936 hilj.rsd 
odnosno za 0,78% zbog manje  prerađenog zrna soje zbog čega su  takođe  manji troškovi 
pomoćnog materijala  

Povećanje troškova transportnih usluga nastalo je kao posledica veće realizacije proizvoda 
na ino tržištu u odnosu na 2012 god. Nastali troškovi prevoza za realizovane gotove proizvode na 
ino tržištu ukalkulisani su u prodajnu cenu gotovih proizvoda i po tom osnovu uknjiženi su prihodi. 

Troškovi poreza u izveštajnom periodu veći su  za 19.289 hilj.rsd  u odnosu na isti period 
prethodne godine.  Na povećanje ove gupe troškova, uticao je veći iznos poreza na imovinu na 
građevinske objekte po Rešenju poreske uprave i  posledica su aktiviranja investicije tradicionalnih 
sojinih koncentrata i procene  vrednosti imovine koja je izvršena od strane ovlašćene proceniteljske 
kuće i čiji rezultati procene su knjiženi sa stanjem na dan 31.12.2012 god.  
Povećanje troškova premija osiguranje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je iz razloga 
dodatnog osiguranja imovine i zaliha po zahtevu banaka. 

Kao rezultat kretanja poslovnih prihoda i poslovnih rashoda ostvarena je EBITDA u iznosu 
-313.229 hilj.rsd i manja je za 2.408.975 hilj.rsd u odnosu na prethodnu godinu. 

Grupa ostali prihodi manja je u 2013-toj  u odnosu na 2012-tu godinu za 157.453 hilj.rsd 
odnosno za 43,79% jer je u 2012 god. na ovoj grupi konta knjižen prihod po osnovu  povećanje 
vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme koji je nastao po osnovu  ponovnog vrednovanja 
osnovnih sredstava. 

Ostali rashodi u 2013-toj godini beleže značajno  smanjenje koje iznosi 411.963 hilj.rsd 
odnosno 55,28% . Najveće smanjenje je nastalo na poziciji rashoda po osnovu obezvređenja 
imovine i iznosi 399.466 hilj.rsd. Najveći iznos rashoda knjižen na ovoj grupi konta odnosi se na 
obezvređenje zaliha zrna soje rod 2012 god. čija je vrednost svedena na tržišnu. 

Troškovi amortizacije u izveštajnom periodu 2013 godine veći su u odnosu na isti period  
prethodne godine iz razloga aktiviranja pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih koncentrata i 
uvećanja  vrednosti osnovnih sredstava na osnovu izvršene procena   tako da je  amortizacija  
obračunata na veću osnovicu što je uticalo na povećanje ove vrste troška. 

Na osnovu postignutog sudskog poravnanja od 07. marta 2014 god. po kom Sojaprotein 
A.D ima obavezu prema PIK Bečej a.d. u stečaju da isplati  iznos 2.000.000 Eur (i da besteretno 
prenese akcije izdavaoca Hotel Bela Lađa a.d. Bečej koje poseduje, što čini 31,8% od ukupnog 
broja akcija izdavaoca  ) ,  na grupi konta dugoročnih rezervisanja knjižen je iznos rezervisanja u 
visini   obaveze za isplatu u vrednosti 319.119 hilj.rsd. 
   Ostvarena EBITDA uvećana za ostale prihode i umanjena za  ostale rashode, amortizaciju i 
dugoročna rezervisanja  daje  EBIT koji iznosi -1.112.470  hilj.rsd i manji je za 2.615.998 hilj.rsd u 
odnosu na  2012 god. 
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Ostvareni finansijski prihodi u  2013 god. manji su za 235.973 hilj.rsd u odnosu na   
prethodnu godinu. 
Prihodi po osnovu kursnih razlika  manji su u odnosu na  prethodnu godinu za 435.033 hilj.rsd . Na 
visinu kursnih razlika od uticaja je visina kursa na poslednji dan poslovne godine  -  na dan 
31.12.2012 god. srednji kurs dinara u odnosu na Eur po podacima Narodne banke Sbije iznosio 
113,7183 a na dan 31.12.2013 god. iznosi 114,6421 rsd za Eur. U strukturi pozitivnih kursnih 
razlika najznačajniji iznos odnosi se na realizovane pozitivne kursne razlike po osnovu vraćenih 
kredita koje su nastale zbog aprecijacije vrednosti  dinara u odnosu na Eur koja je bila prisutna u 
dužem periodu  2013 god. u odnosu na vrednost rsd za  Eur na dan 31.12.2012 god. Zatim iskazane 
su  realizovane pozitivne kursne razlike po osnovu plaćanja obaveza  i naplate potraživanja u  
devizama kao i po osnovu oročenih deviznih sredstava i kursiranja stanja deviza na   deviznim 
izvodima. 
Povećanje   prihoda   po osnovu obračuna kamata na date zajmove povezanim pravnim licima 
nastalo  je prvenstveno zbog većeg iznosa potraživanja po osnovu  kratkoročnih finansijskih 
plasmana i primenjenih većih  kamatnih stopa.  
 U  toku 2012 god. oprihodovana je kamata  naplaćena  od utuženih potraživanja i kamata po 
osnovu oročenih depozita što je činilo najveći deo prihoda od kamata. U  2013 god.najveći iznosi 
kamata potiču od obračunatih kamata  kupcima i po osnovu kamata na oročene depozite. 

Finansijski rashodi u  2013-toj god. manji  su za 971.965 hilj.rsd  u odnosu na 2012-tu 
godinu. Najveće procentualno smanjenje finansijskih rashoda nastupilo je na poziciji rashodi po 
osnovu kursnih razlika krediti i rashodi po osnovu kamata-ostalo na kojoj poziciji je u prethodnoj 
godini bila ukalkulisana obaveza za kamatu na kredit prema Vojvođanskoj banci potraživanje 
pariskog kluba poverilaca koja je izmirena u 2013-toj  godini . Smanjenje negativnih kursnih 
razlika u 2013-toj godini u odnosu na 2012 god. iznosi 732.792 hilj.rsd i nastalo je zbog toga što je 
u 2012 god. računata kursna razlika na osnovu vrednosti srednjeg kursa rsd u odnosu na EUR na 
dan 31.12.2011 (kada je kurs  iznosio  104,6409 rsd za 1 Eur)  i vrednosti srednjeg kursa na dan 
31.12.2012 god. (vrednost srednje kursa je  iznosila 113,7183 rsd za Eur) što je uticalo da u 2012 
god. negativne kursne razlike budu veće. U 2013-toj godini fluktuacije u kretanju kursa su manje a  
i razlika između vrednosti srednjeg kursa rsd u odnosu na Eur na dan 31.12.2012 god i na dan 
31.12.2013 god. je manja. 
 Rashodi po osnovu kursnih razlika – ostalo obuhvataju negativne kursne razlike po deviznom 
izvodu, oročenim deviznim sredstvima, obavezama prema ino dobavljačima, datim avansima.   
Rashodi kamata po osnovu kredita veći su za 84,44% u odnosu na isti period prethodne godine.Na 
visinu kamate utiče kretanje kreditnih zaduženja, promene u visina Euribor kamatne stope i kretanje 
kursa dinara u odnosu na Eur.  Budući da je aktiviran i pušten u rad pogon za proizvodnju 
tradicionalnih koncentrata proteina soje za čiju izgradnju je uzet namenski kredit u  2013 god. 
obračunate kamate su knjižene na troškove kamata za razliku od prethodnog perioda kada su 
kamate kapitalizovane odnosno za iznos kamata je uvećavana vrednost osnovnih sredstava sve do  
njihovog aktiviranja. Kretanje vrednosti prosečnog srednjeg kursa  dinara u odnosu na Eur   takođe 
ima uticaja na visinu ostvarene razlike jer se obračunata kamata plaća u dinarskoj protivvrednosti 
po srednjem kursu NBS.  

Korekcijom EBIT finansijskim prihodima i finansijskim rashodima ostvaren  je gubitak  u 
iznosu 1.114.016  hilj.rsd što uvećano za odložene poreske rashode period u iznosu 37.277 hilj.rsd 
daje iznos gubitka 1.151.293 hilj.rsd dok je u istom periodu prethodne godine ostvarena dobit pre 
oporezivanja u iznosu 765.991 hilj.rsd.  
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Bilans  Stanja 

 

Period izveštavanja: 01.01-31.12.2013 U OOO RSD

STALNA IMOVINA 10.192.708 9.495.497 697.211 7,34%
     I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 0 0 0,00%
     II GOODWIL 0 0 0 0,00%
     III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 13.668 16.437 -2.769 -16,85%
     IV. NEKRETN.POSTROJ.,OPREMA I BIOL. SRED. 9.226.761 8.646.695 580.066 6,71%
          1.Nekretnine,postrojenja i oprema 8.793.828 8.055.230 738.598 9,17%
          2. Investicione nekretinine 430.374 588.699 -158.325 -26,89%
          3. Biološka  sredstva 2.559 2.766 -207 -7,48%
     IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 952.279 832.365 119.914 14,41%
          1.Učešće u kapitalu 951.551 831.179 120.372 14,48%
          2.Ostali dugoročni finansijski plasmani 728 1.186 -458 -38,62%
OBRTNA IMOVINA 13.099.428 11.342.512 1.756.916 15,49%
      I. ZALIHE 3.996.827 5.531.714 -1.534.887 -27,75%
             - Trgovačka roba 14.669 125.609 -110.940 -88,32%
             - Sirovine 2.802.458 3.735.625 -933.167 -24,98%
             - Pomoćni materijal 39.104 24.639 14.465 58,71%
             - Ambalaža 23.781 22.013 1.768 8,03%
             - Ostali materijal 65.547 70.433 -4.886 -6,94%
             - Nedovršena proizvodnja 31.527 76.025 -44.498 -58,53%
             - Gotovi proizvodi 943.068 422.324 520.744 123,30%
             - Avansi 76.673 1.055.046 -978.373 -92,73%
             - Ostalo 0 0 0 0,00%
     II.STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI 0 0 0,00%
     III. KRATKOR.POTRAŽ.,PLASMANI I GOTOVINA 9.102.601 5.810.798 3.291.803 56,65%
          1.Potraživanja 2.706.528 3.877.544 -1.171.016 -30,20%
               Potraživanja na domaćem tržištu - 3 lica 492.558 1.109.649 -617.091 -55,61%
               Potraživanja od povezanim pravnih lica 1.192.219 1.745.509 -553.290 -31,70%
               Potraživanja na inostranom tržištu 1.021.751 1.022.386 -635 -0,06%
          2.Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 73.705 3.591 70.114 1952,49%
          3.Kratkoročni finansijski plasmani 6.015.291 1.784.961 4.230.330 237,00%
          4.Gotovinski ekvivalenti i gotovina 96.083 128.389 -32.306 -25,16%
          5. Porez na dodatu vrednost i AVR 210.994 16.313 194.681 1193,41%
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0 0 0 0,00%
UKUPNA AKTIVA 23.292.136 20.838.009 2.454.127 11,78%
VANBILANSNA AKTIVA 19.349.934 10.705.965 8.643.969 80,74%
PASIVA
KAPITAL 10.628.253 12.449.372 -1.821.119 -14,63%
      I.OSNOVNI  KAPITAL 6.906.480 6.906.480 0 0,00%
     II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 0 0 0,00%
     III. REZERVE 1.175.312 1.428.760 -253.448 -17,74%
     IV. REVALORIZACIONE REZERVE 2.358.356 2.359.864 -1.508 -0,06%
     V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV 0 0 0 0,00%
     VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV 23.402 23.817 -415 -1,74%
     VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 1.744.133 1.778.085 -33.952 -1,91%
     VIII. GUBITAK 1.151.293 0 1.151.293 0,00%
     IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 381.333 381.333 0,00%
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 12.255.214 8.016.978 4.238.236 52,87%
     I. DUGOROČNA REZERVISANJA 136.090 24.815 111.275 448,42%
     II. DUGOROČNE OBAVEZE 0 2.306.316 -2.306.316 -100,00%
          1.Dugoročni krediti 0 2.306.316 -2.306.316 -100,00%
          2.Ostale dugoročne obaveze 0 0 0 0,00%
     III. KRATKOROČNE OBAVEZE 12.119.124 5.685.847 6.433.277 113,15%
          1.Kratkoročne finansijske obaveze 9.844.693 4.498.561 5.346.132 118,84%
          2.Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji 0 0 0 0,00%
          3.Obaveze iz poslovanja 2.225.134 689.578 1.535.556 222,68%
               Obaveze na domaćem tržištu - 3 lica 367.979 312.485 55.494 17,76%
               Obaveze prema povezanim pravnih lica 1.809.015 330.919 1.478.096 446,66%
               Obaveze na inostranom tržištu 48.140 46.174 1.966 4,26%
         4.Ostale kratkoročne obaveze 38.304 392.803 -354.499 -90,25%
         5.Obaveze po PDV-a i ostalih javnih prihoda i pas.vr.razgr 10.993 104.905 -93.912 -89,52%
         6.Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 0 0 0,00%
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 408.669 371.659 37.010 9,96%
UKUPNA PASIVA 23.292.136 20.838.009 2.454.127 11,78%
VANBILANSNA AKTIVA 19.349.934 10.705.965 8.643.969 80,74%

Y.T.D         
OSTVARENO     

jan-decembar 
2013

Y.T.D         
OSTVARENO     

jan-decembar  
2012

Y.T.D                           
RAZL.OSTV.      

jan- dec.  
2013/2012

Y.T.D               
RAZLIKE  

u %
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Vrednost aktive  i  pasive na  dan 31.12.2013 god. iznosi 23.292.136 hilj.rsd  i veća je u 

odnosu na  stanje  na dan 31.12.2012 god. za  2.454.127 hilj.rsd odnosno za 11,78%. 
U okviru aktive najveće promene nastale su u okviru obrtne imovine   na stavkama kratkoročnih 
potraživanja,plasmana i gotovine kao i zaliha a u okviru pasive na dugoročnim i kratkoročnim 
obavezama. 

Stalna imovina veća je u odnosu na stanje na dan 31.12.2012 god. za  697.211 hilj.rsd 
odnosno za 7,34%. U okviru stalne imovine na poziciji nekretnine, postrojenja, oprema i biološka 
sredstva vrednost povećanja iznosi 738.598 hilj.rsd  Fabrika za izgradnju koncentrata aktivirana je u 
knjigovodstvenoj evidenciji  osnovnih sredstava 01.01.2013 godine a u toku 2013 godine vršena su 
manja investiciona  ulaganja u ostala osnovna sredstva. Vrednost nekretnina,postrojenja i opreme 
uvećana je za iznos kapitalizacije troškova vezano za probnu proizvodnju koncentrata. 

Stanje investicionih nekretnina na poslednji dan posmatranog obračunskog perioda 2013 
god. smanjeno je za 158.325 hilj.rsd  u odnosu na isti period 2012 god. Sa konta investicionih 
nekretnina isknjiženi su i preneti na osnovna sredstva objekti koji su davani u zakup a došlo je i do 
povećanja  vrednost investicionih nekretnina   po osnovu procene koja je knjižena na dan  
31.12.2012 god.  
Dugoročni finansijski plasmani veći su u odnosu na stanje na dan 31.12.2012 god.  za 119.914 
hilj.rsd odnosno za 14,41%  iz razloga  usklađivanja  knjigovodstvene  vrednosti akcija  sa tržišnom 
vrednošću. Najveći iznos povećanja nastao je po osnovu pretvaranje  potraživanja od kupca u 
vrednosti 119.956 hilj.rsd u akcije a uknjižene su u knjigovodstvenu evidenciju u mesecu 
decembru. 

U okviru obrtne imovine, koja je na dan 31.12.2013 god. veća za 1.756.916 hilj.rsd 
odnosno za 15,49% u odnosu na stanje 31-og decembra 2012 god. najveće apsolutno povećanje 
iskazano je na poziciji kratkoročni finansijski plasmani. Na ovoj poziciji knjiženi su  plasmani  dati 
povezanom pravnom  licu za finansiranje tekuće likvidnosti što  je dovelo do odstupanja u odnosu 
na prethodnu godinu. U prethodnom periodu data sredstva knjižena su na poziciji  avansi što je 
izostalo u 2013 god. zbog čega je iskazano smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. 
Stanje zaliha sirovina na dan 31.12.2013 god. iznosi 2.802.458 hilj.rsd i manje je u odnosu na stanje 
zaliha sirovina prethodne godine za 933.167  hilj.rsd odnosno za 24,98%. a odstupanje u vrednosti 
zaliha posledica je razlike u cenama po kojoj su vrednovane zalihe soje. 
Zalihe gotovih proizvoda na dan 31.12.2013 god. veće su za 520.744 hilj.rsd odnosno za 123,30% u 
odnosu na stanje zaliha gotovih proizvoda na dan 31.12.2012 god. Promene u strukturi proizvodnje 
koje su nastupile u  2013-toj  godini  dovele su do promene strukture stanja zaliha gotovih 
proizvoda što je dovelo do  povećanja vrednosti  zaliha. 

Potraživanja od povezanih pravnih lica  manja su  u odnosu na stanje na isti dan prethodne 
godine jer je promet u  2013  sa povezanim pravnim licima  znatno je manji u odnosu na promet u  
2012 god. što je imalo uticaja na vrednost stanja potraživanja na dan 31.12.2013 god 
Potraživanja od kupaca na domaćem tržištu na dan 31.12.2013 god. manja su za 617.091 hilj.rsd 
odnosno za 55,61% u odnosu na stanje na dan 31.12.2012 god. Izvozno orijentisana prodaja 
proizvoda iz proizvodnog programa Sojaprotein-a pomerila je težište prometa ka inostranim 
kupcima što je dovelo do smanjenja realizacije domaćim kupcima u odnosu na prethodnu godinu.  

Vrednost kapitala na dan 31.12.2013 god. manja je u odnosu na stanje 2012 god. za 
1.821.119 hilj.rsd odnosno za 14,63% . Najveće promene iskazane su na pozicijama gubitak, 
rezerve i otkupljene sopstvene akcije.. 
Otkup sopstvenih akcija u iznosu 381.333 hilj.rsd odnosi se na otkup akcija od nesaglasnih 
akcionara na osnovu Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, donetim na Skupštinama 
Društva održanim 25.12.2012. i 16.10.2013. godine. Otkupljeno je ukupno 822.441 kom. akcija. 

Stanje dugoročnih rezervisanja na dan 31.12.2013 god. veće je za 111.275 hilj.rsd u  
odnosu na 31.decembar 2012 god. Na kontu dugoročnih rezervisanja knjižena je obaveza po 
sudskom poravnanju od 07.03.2014 god. po kojem „Sojaprotein“ A.D Bečej ima obavezu prema 
PIK Bečej u iznosu 2.000.000 Eur. Deo obaveze u iznosu 1.000.000 Eur izmiren je u izveštajnoj 
godini.  

Obaveze po kratkoročnim kreditima iskazane sa stanjem na dan 31 decembar 2013 god. u 
iznosu 9.640.216 hiljada dinara najvećim delom , u iznosu 8.723.079 hilj.rsd odnose se na dospele  
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obaveze po dugoročnim kreditima od banaka.  Utvrđeno je da Društvo nije u mogućnosti da ispuni 
određene finansijske i nefinansijske pokazatelje poslovanja definisane ugovorima o dugoročnim 
kreditima, na osnovu čega se sve obaveze po navedenim kreditima smatraju dospelim na dan 
31.12.2013 god. 
U okviru obaveza  iz poslovanja obaveze prema povezanim pravnim licima na dan 31.12.2013 god. 
veće su za 1.478.096 hilj.rsd odnosno za 446,66% u odnosu na  2012 god. Obaveze prema 
povezanim pravnim licima  u prethodnom periodu  jednim delom  izmirivane  su  kompenzacijom u 
razmeni za sojinu sačmu ili iz iznosa datih avansa. Zbog manje  realizacije  sojine sačme   u odnosu 
na  prethodnu godinu, izostalo je kompenzaciono izmirenje obaveza. 
Obaveze na domaćem tržištu prema trećim licima veće su za 17,7% i ne čine značajno odstupanje u 
odnosu na prethodnu godinu. Obaveze prema poslovnim partnerima na ino tržištu pored obaveza 
prema dobavljačima, koje su manje u odnosu na prethodnu godinu, nalaze se obaveze za primljene 
devizne avanse od ino kupaca u vrednosti 11.839 hilj.rsd   
Ostale kratkoročne obaveze (čine ih ukalkulisani zarade, naknade i ukalkulisani porezi i doprinosi 
na zarade) manje su za 354.499 hilj.rsd u odnosu na stanje na dan 31.12.2012 god.  jer je u 2012 
godini  ukalkulisana kamata na kredit prema Vojvođanskoj banci pariski klub poverilaca  koja je 
izmirena  u 2013 god. 
Odložene poreske obaveze veće su u odnosu na 2012 za 37.010 hilj.rsd odnosno 9,96% i  posledica 
su povećanja vrednosti osnovnih sredstava. 
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Ostvarena proizvodnja 
 
 
 

R.br. Naziv gotovog proizvoda 
Količine u tonama Razlika ostv.2013/ostv. 

2012 

Ostvar. 
01.01.-

31.12.2013 

Ostvar. 
01.01.-

31.12.2012 
Količinska 

razlika % razlika 

1 Sojino ulje sirovo 26.853,80 36.715,71 -9.861,91 -26,86% 
2 Sojina sačma 23.148,33 86.146,56 -62.998,23 -73,13% 
3 Koncentrati (SPC) 23.205,00 2.155,18 21.049,82 976,71% 
    BiG 19.626,18 26.671,43 -7.045,25 -26,41% 
    TSP 21.609,39 20.608,45 1.000,94 4,86% 
     SPC  -  TSP 870,26 101,29 768,97 759,18% 
    Mix 165,46 109,76 55,70 50,75% 
    Soja vita 26,45 58,86 -32,41 -55,06% 
4 Više faze prerade soje 42.297,74 47.549,79 -5.252,05 -11,05% 
5 Sojin lecitin 1.065,51 1.100,20 -34,69 -3,15% 
6 Ostalo (ljuska+TSP-SH+melasa) 22.668,50 6.404,55 16.263,95 253,94% 

  UKUPNO: 139.238,88 180.071,99 -40.833,11 -22,68% 
 
 

Proizvodnja sojinog ulja pokazuje odstupanje u 2013 godini od - 26,86% u odnosu na  2012 
godinu. Smanjene je rezultat uvođenja novog režima rada prerade soje u heksanskoj ekstrakciji. 

U 2013 godini zabeležen je pad proizvodnje sojine sačme za 73,13% u odnosu na 
prethodnu, razlog tome je odluka o privremenom prestanku proizvodnje Sojine sačme, koja je bila  
neophodna kako bi se proizvodno-transportne linije SPC trajno razdvojile od Sojine sačme i time 
stekli uslovi za bolji kvalitet SPC kao jedine prave, dugoročne perspektive u oblasti stočne hrane. 

Ukupno je proizvedeno 42.297,74 tona proizvoda više faze prerade  namenje za ljudsku 
upotredu što je odstupanje od 11,05% u poređenju sa rezultatom  istog perioda 2012. godine. 

Proizvodnja proizvoda iz proizvodnog programa Soja Vita vezana je isključivo za rezultate 
prodaje. 

Potražnja ljuske i melase su porasle u 2013 god.pošto u istom period prethodne godine nije 
bilo proizvodnje melase a prodaja sojine ljuske je povećana u odnosu  na 2012 god. 
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Realizacija proizvoda Sojaprotein-a  
                                                                                                                          ( količinski t ) 

 
  
 
      

Prodaja - DOM treća lica 37.984 83.330 -45.346 -54,42% 35,93% 55,16%
Soja - ulje sirovo 9.155 9.869 (714) -7,23% 8,66% 6,53%
Soja - sacma 18.205 63.271 (45.066) -71,23% 17,22% 41,88%
BiG 1.735 2.284 (549) -24,04% 1,64% 1,51%
TSP 1.887 2.182 (295) -13,52% 1,79% 1,44%
Mix 151 67 84 125,37% 0,14% 0,04%
Soja Vita 31 46 (15) -32,61% 0,03% 0,03%
Lecitin 178 297 (119) -40,07% 0,17% 0,20%
Ljuska 3.352 4.173 (821) -19,67% 3,17% 2,76%
Melasa 2.819 288 2.531 878,82% 2,67% 0,19%
Vlažan TSP 197 129 68 52,71% 0,19% 0,09%
SPL uzorci soje 35 6 29 483,33% 0,03% 0,00%
SPC- texturati 77 0 77 0,00% 0,07% 0,00%
SPC 115 627 (512) -81,66% 0,11% 0,42%
Uljni talog 47 91 (44) -48,35% 0,04% 0,06%
Prodaja - INO treća lica 67.729 67.740 -11 -0,02% 64,07% 44,84%
Soja - ulje sirovo 12.616 28.954 (16.338) -56,43% 11,93% 19,17%
Soja - sačma 46 1.124 (1.078) -95,91% 0,04% 0,74%
BiG 16.053 22.560 (6.507) -28,84% 15,19% 14,93%
TSP 15.805 13.566 2.239 16,51% 14,95% 8,98%
Koncentrati: 21.721 816 20.905 2563,06% 20,55% 0,54%
 -ljudski program 1.569 23 1.546 6840,27% 1,48% 0,01%
 -životinjski program 20.152 793 19.359 2441,17% 19,06% 0,52%
Mix 47 71 (24) -34,12% 0,04% 0,05%
SPC- texturati 757 0 757 0,00% 0,72% 0,00%
Soja Vita 0 3 (3) -87,96% 0,00% 0,00%
Lecitin 505 645 (140) -21,66% 0,48% 0,43%
Ljuska 104 0 104 0,00% 0,10% 0,00%
Melasa 74 0 74 0,00% 0,07% 0,00%
Prodaja - UKUPNO (bez pov.pravn. lica) 105.713 151.070 -45.357 -30,02% 100,00% 100,00%
Soja - ulje sirovo 21.771 38.823 -17.052 -43,92% 20,59% 25,70%
Soja - sacma 18.251 64.395 -46.144 -71,66% 17,26% 42,63%
Koncentrati 21.836 1.443 20.393 1413,61% 20,66% 0,95%
BiG 17.788 24.844 -7.056 -28,40% 16,83% 16,45%
TSP 17.692 15.748 1.944 12,35% 16,74% 10,42%
Mix 198 138 60 43,13% 0,19% 0,09%
SPC- texturati 834 0 834 264720,95% 0,79% 0,00%
Soja Vita 31 49 -18 -36,33% 0,03% 0,03%
Lecitin 683 942 -259 -27,47% 0,65% 0,62%
Ljuska 3.456 4.173 -717 -17,18% 3,27% 2,76%
Melasa 2.893 288 2.605 904,51% 2,74% 0,19%
Vlažan TSP 197 129 68 52,71% 0,19% 0,09%
SPL uzorci soje 35 6 29 483,33% 0,03% 0,00%
Uljni talog 47 91 -44 -48,35% 0,04% 0,06%

 % učešće u 
ukupnoj 

prodaji za 2013

 % učešće u 
ukupnoj 

prodaji za 2012
REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2013

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2012

Razlika 
ostvareno 2013 - 

2012
Razlika izražena 

u %
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Prodaja na domaćem tržištu 
        
Pad u prodaji sojine sačme direktno je uslovljen otvaranjem pogona za proizvodnju SPC zbog koga 
je prestala proizvodnja sojine sačme od  01.01.2013.godine, sve dok u međuvremenu nije završeno 
odvajanje proizvodnih i transportnih puteva i povoljne  tržišne okolnosti nisu stimulisale ponovnu 
proizvodnju, a time i prodaju Sojine sačme, počev od 3. kvartala 2013. 

Količinska prodaja sojinog ulja na domaćem tržištu manja je za 7,23 % u odnosu na 
prethodnu godinu iz razloga što su početkom 2013. bili povoljniji uslovi za izvoz pa se Sojino ulje 
pretežno izvozilo. Kasnije, dolazi do pada cena Sojinog ulja na svetskim berzama, ali raste tražnja 
velikih korisnika na domaćem tržištu te je tokom trećeg  kvartala 2013 god. usled povoljnijih cena 
podsticana prodaja Ulja na domaćem tržištu.  

U 2013.godini otpočela je prodaja Teksturiranog SPC za mesnu, dok u istom periodu prošle 
godine nije bilo prodaje TSPC. 

Pad prodaje BiG-a u odnosu na 2012. uslovljen je padom  proizvodnje u samoj  mesnoj  
industriji za 25-30 % i konditorskoj industriji za 10-15 %. 

Prodaja TSP  je manja u odnosu na prošlu godinu, a osnovni razlog je pad proizvodnje u 
mesnoj industriji. 

Prodaja Mix-a je veća nego prošle godine, a rast prodaje je  uslovio smanjen uvoz sojinih 
koncentrata i izolata, kao i početak redovne primene Sopromixa od strane novih korisnika. 

Kod prodaje Soja Vita proizvoda prisutan je količinski pad  koji je uslovljen padom 
kupovne moći kupaca i opadanjem ukupne  potrošnje. 
    Prodaja lecitina je bila manja zbog smanjenog obima proizvodnje konditora, orijentacije na 
proizvodnju jeftinijih proizvoda u kojima se ne upotrebljava sojin lecitin. 
 
 
Prodaja na ino tržištu  
 
 Ukupan izvoz sojinih proizvoda u 2013. je realizovan u količini od 67.729 tona što je u 
korelaciji sa realizacijom u  2012. (67.740 t). Najvažnija karakteristika izvoza u periodu je 
strukturna promena, tj. povećanje prodaje SPC, posebno u trećem  i četvrtom kvartalu 2013., koja 
ipak nije uspela da kompenzira veliki podbačaj u izvozu Sojinog ulja.    

U 2013. godini, a posebno u 3. i 4. kvartalu je konačno afirmisan dobar kvalitet  SPC 
proizvoda,  posebno onih za ishranu životinja i to pre svega za inostrane CMR korisnike (zamena 
mleka za telad) gde se zahteva vrhunski kvalitet proizvoda, a takođe i za ishranu riba (lososa i dr.) 
kod vodećih svetskih proizvođača. Tako je ukupno izvezeno SPC u količini od 22.478 t, čime su 
napravljeni prvi koraci i u primeni naših tradicionalnih koncentrata  u mesnoj i ostalim 
prehrambenim industrijama. Daljim unapređenjem kvaliteta Teksturiranih SPC stvoriće se dobra 
osnova za dugoročnu ekspanziju izvoza i za prehrambene svrhe (pre svega za mesnu i pekarsku 
industriju), ali i za farmaceutsku industriju. 
Iako su već pomenuti razlozi visokih cena svih naših gotovih proizvoda znatno umanjili 
konkurentnost proizvoda Sojaproteina na ino tržištu i time uticali da se ostvari samo minimalni rast 
izvoza, održana je tržišna pozicija kompanije na međunarodnom tržištu.  
 
 

Izvoz Sojinog ulja u periodu 2013 godine je zabeležio značajan pad.  Visoka cena koštanja 
soje roda 2012, a time i prodajne cene našeg sojinog ulja u uslovima znatno nižih svetskih 
berzanskih i regionalnih cena na tržištu uljarica prvenstveni je uzrok ovakvog rezultata.  

Kod Brašana i Grizeva je takođe zabeležen pad izvoza, a kod TSP je i pored visokih cena 
zabeležen rast od 16,51% u odnosu na 2012.  

I pored visokih cena naših proizvoda Sojaprotein je osim obima, zadržao i povoljnu tržišnu 
poziciju na tržištu TSP obezbeđujući pri tome višu prodajnu marginu. Rastuća globalna tražnja za 
NON GMO kvalitetom sojinih proizvoda na svim najznačajnijim tržištima, uz prošireni asortiman i 
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pravovremene isporuke shodno zahtevima tržišta doprineli su da se stvore pretpostavke za uvođenje 
naših novih proizvoda – SPC HC i Teksturiranih SPC.  

Regionalno posmatrano, dominirao je izvoz na tržište zemalja članica EU/EFTA. Za sve 
grupe roba, izuzev Sopromixeva, preovlađivalo je tržište EU/EFTA, a kod Sojinog ulja i SPC to je 
praktično jedino izvozno tržište.  
I na ostalim tržištima (CEFTA, BSISA) takođe preovlađuje prodaja viših faza prerade, pa iako sa 
skromnim učesćem od ukupno 3 % u ukupnom izvozu, ova  tržišta predstavljaju dugoročni izvozni 
potencijal kompanije.  
Prodajom prvih količina SPC i ostalih proizvoda Viših faza prerade otvorena je regija 
Skandinavskih zemalja, nova tržišta koja treba računati kao dugoročni izvozni potencijal 
SOJAPROTEIN-a. 
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Realizacija proizvoda Sojaprotein-a ( vrednosno 000 din.) 
 

 
 
 
 
 

REALIZACIJA REALIZACIJA Razlika Razl.izr. % učešća % učešća
u RSD  u RSD ostv 2013 - u % u ukupnoj u ukupnoj

ostv.jan.-dec.'13 ostv.I-XII'12 ostv 2012 prodaji 2013 prodaji 2012
Prodaja - DOM treća lica 2.611.602 4.762.092 -2.150.489,46 -45,16% 27,93% 43,82%
Soja - ul je s i rovo 904.249 1.111.719 -207.469 -18,66% 9,67% 10,23%
Soja - sacma 1.118.592 3.049.656 -1.931.064 -63,32% 11,96% 28,06%
     Koncentr.za živ.upotr 9.034 9.034 0,00% 0,10% 0,00%
     Koncentr.za l jus .upot 3.692 3.692 0,00% 0,04% 0,00%
Koncentrati 12.726 51.112 -38.386 -75,10% 0,14% 0,47%
BiG 172.823 162.552 10.271 6,32% 1,85% 1,50%
TSP 237.620 233.678 3.941 1,69% 2,54% 2,15%
SPC  tex 9.580 9.580 0,00% 0,10% 0,00%
Mix 30.890 13.610 17.280 126,97% 0,33% 0,13%
Soja Vi ta 17.144 22.058 -4.914 -22,28% 0,18% 0,20%
Leci tin 40.378 54.417 -14.039 -25,80% 0,43% 0,50%
Ljuska 46.591 59.304 -12.713 -21,44% 0,50% 0,55%
TSP SH vlažan 2.568 1.140 1.428 125,33% 0,03% 0,01%
Melas a 16.870 2.158 14.712 681,79% 0,18% 0,02%
Ul jni  ta log 696 543 153 28,22% 0,01% 0,00%
SPL uzorci  s oje 875 145 730 503,45% 0,01% 0,00%
Prodaja - INO bez povezanih lica 6.738.711 6.105.578 633.133,09 10,37% 72,07% 56,18%
Soja - ul je s i rovo 1.247.279 3.087.694 -1.840.416 -59,60% 13,34% 28,41%
Soja - sacma 2.868 45.190 -42.321 -93,65% 0,03% 0,42%
         Konc. za  živ.upotr. 2.034.555 86.437 1.948.118 2253,79% 21,76% 0,80%
         Konc. za  l jud.upotr. 226.596 3.462 223.134 6444,85% 2,42% 0,03%
Koncentrati 2.261.151 89.900 2.171.252 2415,20% 24,18% 0,83%
BiG 1.349.382 1.539.141 -189.759 -12,33% 14,43% 14,16%
TSP 1.662.652 1.229.737 432.915 35,20% 17,78% 11,32%
TSP koncentrati 128.604 50 128.554 256113,42% 1,38% 0,00%
Mix 9.418 14.370 -4.953 -34,46% 0,10% 0,13%
Soja Vi ta 26 1.311 -1.285 -98,04% 0,00% 0,01%
 Leci tin 75.381 98.185 -22.804 -23,23% 0,81% 0,90%
Ljuska 1.540 1.540 0,00% 0,02% 0,00%
Melas a 410 410 0,00% 0,00% 0,00%0
Prodaja - UKUPNO 9.350.313 10.867.670 -1.517.356 -13,96% 100,00% 100,00%
Soja - ul je s i rovo 2.151.528 4.199.413 -2.047.885 -48,77% 23,01% 38,64%
Soja - sacma 1.121.461 3.094.846 -1.973.385 -63,76% 11,99% 28,48%
Koncentrati  za živ.upotr. 2.043.590 137.550 1.906.040 1385,71% 21,86% 1,27%
Koncentrati  za l jud.upotr. 230.288 3.462 226.826 6551,49% 2,46% 0,03%
     Koncentrati 2.273.878 141.012 2.132.865 1512,54% 24,32% 1,30%
BiG 1.522.206 1.701.693 -179.487 -10,55% 16,28% 15,66%
TSP 1.900.271 1.463.415 436.856 29,85% 20,32% 13,47%
TSP koncentrati 138.184 50 138.134 275198,38% 1,48% 0,00%
Mix 40.308 27.980 12.328 44,06% 0,43% 0,26%
Soja Vi ta 17.169 23.368 -6.199 -26,53% 0,18% 0,22%
Leci tin 115.759 152.602 -36.843 -24,14% 1,24% 1,40%
Ljuska 48.131 59.304 -11.173 -18,84% 0,51% 0,55%
TSP SH vlažan 2.568 1.140 1.428 125,33% 0,03% 0,01%
Melas a 17.281 2.158 15.123 700,81% 0,18% 0,02%
Ul jni  ta log 696 543 153 28,22% 0,01% 0,00%
SPL uzorci  s oje 875 145 730 503,45% 0,01% 0,00%
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Prodaja na domaćem tržištu  
 

Pad prihoda od prodaje sojine sačme za posmatrani period 2013 god.u odnosu na 2012 god. 
nastao je usled planskog prestanka proizvodnje sojine sačme u Sojaproteinu i početka proizvodnje 
novih proizvoda SPC-a. 

Vrednosna prodaja sojinog ulja je manja u odnosu na poslovnu 2012 godina, odstupanje je 
posledica nešto niže realizovane prosečne prodajne cene ulja za 2013 godinu u odnosu na 
prethodnu. 

Prihodi od prodaje BiG-a veći su za 6,32%, a rezultat su više prosečne prodajne cene koje 
su nadomestile manje količine sojinog brašna prodate u odnosu na isti period prethodne godine.  

Vrednosna prodaja TSP-a je veća za 1,69%, u odnosu na isti period prethodne godine.  
Prodaja Mix-a je veća u odnosu na 2012. godinu što je u korelaciji sa povećanom 

količinskom realizacijom na domaćem tržištu. 
Vrednost prodatog lecitina je manja za nego u prethodnoj poslovnoj godini  i uslovljena je 

smanjenim količinskim obimom  prodaje.       
     

 
Prodaja na ino tržištu  
 

Za razliku od ostvarenih naturalnih rezultata ino prodaje, vrednosna realizacija je veća  u 
iznosu od 633.133 hiljade din. ili 10,37 % u odnosu na isti period prethodne godine. Rastu je 
odlučujuće doprineo početak izvoza SPC u 2013godini u iznosu od 2.261.151 hiljade din., ali i 
solidni vrednosni rezultati izvoza Viših faza prerade.  

Ostvarena vrednost izvoza Sojinog ulja u periodu je bila manja od vrednosti u istom 
periodu 2012. Ovakva kretanja su u korelaciji sa naturalnim pokazateljima izvoza Sojinog ulja. 

U posmatranom periodu je zabeležen rast vrednosti ukupne prodaje Viših faza prerade 
(BiG, TSP, SPC-teksturirani, Mixevi, Soja Vita). I ovde je prisutna neravnomernost u realizovanoj 
vrednosti po grupama roba-kod Soja Vita programa je zabeležen pad vrednosti, kod Mixeva takođe 
dok su vrednosti izvoza Brašana/Grizeva zabeležila umeren pad od 12,33 % a TSP postigao rast za 
35,2% u odnosu na 2012 godinu. 

Značajni prosečni porast cena Viših faza prerade je dodatno podstaknut depresijacijom 
dinara prema EUR u posmatranom period.  

.            
 

Realizacija trgovačke robe prema trećim licima količinski i vrednosno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trgovačka roba 3.lica 4.007 3.093 304.496 110.885
Sojino zrno 1.511 0 98.902 0
Sirovo sojino ulje 1.267 0 134.142 0
Tostovana sačma 1.228 2.785 71.346 106.508
Ostala roba 1 308 105 4.377

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2013

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2012

REALIZACIJA 
(rsd) Jan - Dec 

2013

REALIZACIJA 
(rsd) Jan - Dec 

2012
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POSLOVANJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA 
 
 
Obim, struktura i vrednost prodaje gotovih proizvoda povezanim pravnim licima u periodu januar- 
decembar 2013 god. u odnosu na 2012 god. 

 
 
Obim, struktura i vrednost prodaje trgovačke robe povezanim pravnim licima u periodu januar- 
decembar  2013 god. u odnosu na 2012 god 
 

 
 
 
U ukupnoj prodaji gotovih proizvoda u periodu 2013 god., promet sa povezanim pravnim licima 
meren naturalnim pokazateljima učestvuje sa 10,20 % (u istom period prethodne godine 21,01%) a 
vrednosno učešće u prihodima od prodaje proizvoda iznosi 8,57% (u istom period prethodne godine 
16,44%). Najveće učešće u prometu ostvareno je prodajom sojine sačme.  
Obim prometa trgovačkom robom sa povezanim licima u periodu januar -decembar 2013 god. nije 
značajan. 
Promet gotovih proizvoda i trgovačke robe sa povezanim pravnim licima obavlja se po tržišnim 
uslovima kako po pitanju cena tako i po pitanju uslova isporuke. Kada se  posmatra  segment 
prodaje i prihoda od prodaje u odnosu na transakcije navedene u poslednjem finansijskom izveštaju 
u periodu 2013 god.,  kao i  kod prihoda od prodaje na domaćem tržištu  trećim licima, izostala je 
prodaja sojine sačme u većem obimu iz razloga obustavljanja proizvodnje sačme u prvih šest 
meseci. 
U toku 2012 god. sa povezanim licima prometovano je zrno soje koje nije ispunjavalo visoko 
postavljene kriterijume za proizvodnju viših faza prerade dok je u 2013 god. količina zrna koja ne 
ispunjava potrebne zahteve za proizvodnju viših faza ostala na zalihi. Opredeljenje Društva je da  se 

Prodaja - Intercompany 12.011 35.428 876.381 2.138.264
Soja - ulje sirovo 329 137 36.292 15.111
Soja - sačma 4.944 29.417 318.089 1.767.177
BiG 2.145 1.242 155.612 63.836
SPC 361 44 35.787 3.540
TSP 2.947 4.416 267.984 279.320
Ljuska 460 75 6.088 1.268
Melasa 24 0 218 0
Suvi TSP 794 99 55.346 8.012
Lecitin 7 0 965 0

REALIZACIJA (t) 
Jan - Decr 2013

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec2012

REALIZACIJA 
(000 rsd) Jan - 

Dec 2013

REALIZACIJA 
(000 rsd) Jan - 

Decr 2012

Trgovačka roba - povezana lica 1.413 40.196 76.586 1.769.240
Sojino zrno 1.179 38.036 64.710 1.611.820
Sirovo sojino ulje 29 1.156 3.410 119.640
Tostovana sačma 0 0 0 0
Ostala roba 205 1.005 8.466 37.780

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2013

REALIZACIJA (t) 
Jan - Dec 2012

REALIZACIJA 
(rsd) Jan - Dec 

2013

REALIZACIJA 
(rsd) Jan - Dec 

2012
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prvenstveno bavi proizvodnjom sopstvenog core biznisa zbog čega je smanjen obim prometa 
trgovačkom robom kako sa povezanim licima tako i sa trećim licima. 
 
Stanje potraživanja od  povezanih pravnih  lica:     
                                                                                                                                        U hiljadama dinara 
 

31.decembar 2013 31.decembar 2012 

Potraživanja 747.208 1.745.496 
Dati avansi - 939.790 
Potraživanja za kamatu 209.630 3.169 
Potraživanja specifična 235.381 - 
Kratkoročni finansijski plasmani 5.610.174 1.501.962 

Ukupno povezana lica 6.798.393 4.190.417 
 
 
Stanje obaveza  prema  povezanim pravnim licima: 

31.decembar 2013      31.decembar 2012 

Obaveze prema dobavljačima 1.755.366 274.937 
Ostale obaveze iz poslovanja 53.648 55.982 
Ostale obaveze - kamate 679 10.776 

Ukupno povezana lica 1.809.693 341.695 
 

Poslovanje sa povezanim pravnim licima obavlja se po tržišnim uslovima a nastale 
promene u transakcijama u odnosu na transakcije navedene u poslednjem godišnjem izveštaju 
očitavaju se u smanjenju potraživanja u odnosu na dan 31.12.2012 god. i  povećanju salda obaveza 
prema povezanim pravnim licima. Smanjenje salda potraživanja od povezanih pravnih lica kao 
kupaca  nastalo je zbog manjeg ostvarenog prometa u 2013 god. uglavnom zbog manje ostvarenih 
prihoda od prodaje sojine sačme, zatvaranja obaveza za isporučeno zrno soje datim avansima i 
većim prilivom sredstava po osnovu datih  kratkoročnih finansijskih plasmana u odnosu na odlive 
finansijskih sredstava po tom osnovu. Stanje obaveza prema povezanim pravnim licima na dan 
31.12.2013 god. veće je u odnosu na početno stanje delimično zbog manjeg prometa sojine sačme. 

 
 
 
 

INVESTICIONA ULAGANJA U 2013. GODINI 
 

 
U ciklusu realizacije CAPEX investicija u Sojaproteinu,od početka 2013. godine pokrenuto 

je više projekata koji imaju za cilj očuvanje visokog kvaliteta proizvoda, unapređenje i optimizaciju 
pojedinih faza proizvodnog procesa. Najvažnije investicije realizovane u period januar – decembar 
2013 god. su nabavka i montaža big-bag punilice za SPC, nabavka i montaža pakerice i paletizera 
za TSP,  rekonstrukcija linije za prijem, čišćenje, kalibraciju i izdavanje sojinog zrna, nabavka 
opreme za obradu SPC. 

Paralelno sa izgradnjom pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih koncentrata odvijaju 
se pripremne aktivnosti za izgradnju fabrike funkcionalnih sojinih koncentrata  Projekat izgradnje 
FSPC dobio je lokacijsku dozvolu nakon izrade idejnog projekta i u toku je usvajanje studije uticaja 
na životnu okolinu. Za visokopritisnu kotlarnicu na pelete završena je izrada glavnog projekta. 
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KVALIFIKACIONA STRUKTURA  ZAPOSLENIH 
 

Na dan 31.12.2013 godine broj zaposlenih u Sojaprotein-u  iznosi 416 radnika sa sledećom 
kvalifikacionom strukturom: 
 
 
 
 

Godine staža 
stru čna sprema 

NKV KV VKV SSS VŠS VSS UKUPNO 

0-10 6 58 0 30 12 22 128 
10-20 7 33 1 29 10 12 92 
20-30 22 16 8 47 6 11 110 
30+ 17 22 5 31 4 7 86 

ukupno 52 129 14 137 32 52 416 
 

 

 
 
 
 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 
 

 
U 2013. godini Društvo je realizovalo planirane aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine 

kojima: 
- je unapređen sistem izveštavanja, generisanja i praćenja svih podataka i rezultata iz 

oblasti životne sredine, što doprinosi boljem upravljanju zaštitom životne sredine u 
„SOJAPROTEIN“ AD, a ujedno je pružena mogućnost daljeg planiranja aktivnosti 
u cilju smanjenja ili sprečavanja zagađenja; 

- pribavljene saglasnosti nadležnih organa  na izrađene studije o proceni uticaja na 
životnu sredinu za investicione projekte u toku; 

- je Izvršena redovna godišnja provera sistema ISO 14001:2004 (standard 
upravljanja zaštitom životne sredine) i OHSAS 18001:2007 (standard upravljanja 
bezbednošću i zdravljem na radu). Rezultati provere su pokazali da su uvedeni 
sistemi ISO 14001 i OHSAS 18001 usaglašeni sa svim zahtevima standarda, da je 
organizacija efektivno implementirala sisteme i da ima uspostavljen i održavan 
sistem upravljanja zaštitom životne sredine i sistem upravljanja bezbednošću i 
zdravljem na radu. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SOJAPROTEIN AD BEČEJ – IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JANUAR –DECEMBAR 2013 god  

 
 

23 
 
 

 
 
 

 
AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 

 
 

Društvo se napolju istraživanja i razvoja koristi dostignućima dostupnim na tržištu. Težište 
razvojne politike je usmereno na primenu sojinih proteinskih koncentrata u ishrani ljudi i životinja. 
Ovim je obuhvaćen razvoj portfolija proizvoda, koji se bazira na što efikasnijoj i isplativijoj 
primeni i plasmanu nusproizvoda, razvoju visoko kvalitetnih stočnih hraniva, kao i razvoju visoko 
kvalitetnih poizvoda namenjinih za ljudsku ishranu. Cilj razvoja je proizvodnja čiji standardi 
kvaliteta nisu lako dostupni u portfoliju proizvoda konkurencije, a koja je izvesna zbog veoma 
kvalitetne sirovine. 

U cilju zajedničkog razvoja i unapređenja proizvoda pokrenute su aktivnosti koje imaju za 
cilj saradnju sa kupcima i preispitivanje zahteva kupaca I urađena je analiza primene  SPC 
proizvoda za različite svrhe  u različitim industrijama. Težište aktivnosti u oblasti istraživanja I 
razvoja je u 2013. Godini bilo na ispitivanima mogućnosti unapređenja kvaliteta sojinog 
proteinskog koncentrata stabilizacijom pojedinih parametara kvaliteta, u cilju zadovojenja potreba 
kupaca. Pored toga značajne aktivnosti su sprovedene na unapređenju organoleptičkih svojstava 
TSP proizvoda za upotrebu u prehrambenoj industriji. 
 Takođe, nastavljen je rad na proširivanju asortimana Soja Vita, linije proizvoda za neposrednu 
ljudsku ishranu uvođenjem novog proizvoda – nove paštete od soje. 

U oblasti razvoja primene proizvoda, Društvo je u toku prošle godinegodine organizovalo 
su brojni  ogledi u različitim industrijskim postrojenjima i na farmama u cilju promocije i afirmacije 
primene naših proizvoda korišćenjem  koncentrata  Sojaprotein-a. 

Sa početkom 2014  test centar za mesnu industriju je  počeo sa aktivnim radom i 
aktivnostima  istraživanja novih postupaka primene proizvoda od soje iz postojećeg i novog 
asortimana. 
 

 
 
 
 

INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA 
 
 

Na osnovu Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti koja je usvojena na 
vanrednoj Skupštini Društva 25.12.2012. godine i na osnovu prihvaćenih zahteva nesaglasnih 
akcionara za otkup njihovih akcija, «Sojaprotein»A.D. Bečej je sprovela postupak sticanja 
sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara. Društvo je otkupljivalo akcije od nesaglasnih akcionara 
u periodu od četiri meseca, od 06.03. do 08.07.2013. godine 
     U postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara «Sojaprotein»A.D. Bečej je 
zaključno sa 08.07.2013. godine stekao 528.505 akcija, po ceni od 827,01 dinara po akciji (što 
predstavlja najveću vrednost po akciji posmatranu u odnosu na tržišnu, procenjenu i 
knjigovodstvenu vrednost akcija). 

Na osnovu Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti koja je usvojena na 
vanrednoj Skupštini Društva 16.10.2013. godine, «Sojaprotein»A.D. Bečej sprovodi postupak 
sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara. 

«Sojaprotein»A.D. Bečej je zaključno sa 16.12.2013. godine stekao 294.740  akcija, po ceni 
od 788,01 dinara po akciji (što predstavlja najveću vrednost po akciji posmatranu u odnosu na 
tržišnu, procenjenu i knjigovodstvenu vrednost akcija). 

«Sojaprotein»A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije 
stečene sopstvene akcije, ukupno 844.357sopstvenih akcija, što iznosi 5,67% od ukupnog broja 
akcija sa pravom glasa. 
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POSTOJANJE OGRANAKA 
 
 
 

Društvo nema posebne ogranke. 
 
 
 
 

 
VRSTE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SU ZNA ČAJNI  ZA PROCENU 
FINANSIJSKOG POLOŽAJA DRUŠTVA I CILJEVI I POLITIKA VEZANO ZA 

UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 (POLITIKA ZAŠTITE) 

 
Finansijski instrumenti obuhvataju finansijska sredstva i finansijske obaveze. 
                                                                                                                             U hiljadama dinara 
Finansijska sredstva  31. decembar 2013    31. decembar 2012 
Učešće u kapitalu                                                                                123.382 3.012 
Ostali dugor.finansijski plasmani                                                              728 l.186 
Potraživanja 2.706.472 3.877.508 
Kratkoročni finansijski plasmani  
 Gotovina i gotovinski ekvivalenti   
 
Finansijske obaveze          
Dugoročni i kratkoročni krediti     
Obaveze prema dobaljačima 
Ostale obaveze                                                                                               

6.004.409 
96.083 

8.931.074 

 
9.640.216 
2.208.884 

242.780 
12.091.880 

 

1.773.348 
128.389 

5.783.443 

 
6.804.878 

663.202 
371.955 

7.840.035 

 
Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, 
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Društva, kao i dugoročni zajmovi, obaveze 
prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekućeg poslovanja 
Društva.  
U okviru finansijskih obaveza došlo je do pomeranja ročne strukture dospelosti kredita sa 
dugoročnih na kratkoročne obaveze  prema sledećem pregledu: 
Dugoročni krediti:  
                                                                                                                           U hiljadama din. 
 
 
Dugoročni krediti u zemlji: 
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd  
Eurobank EFG a.d. Beograd  
SOGE Banka Srbija a.d. Beograd    
Banca Intesa a.d. Beograd      
Banca Intesa a.d. Beograd         
Banca Intesa a.d. Beograd 
Eurobank EFG a.d. Beograd   
Eurobank EFG a.d. Beograd  
UniCredit banka Srbija a.d. Beograd  
Vojvođanska banka a.d.Novi Sad  
 

Iznos u 
EUR 

 
15.965.430 
1.600.000 
5.000.000 
3.000.000 
1.166.667 
1.333.333 

- 
1.600.000 

60.000.000 
10.756.277 

 

31. decembar 2013. 
 
 
- 
- 

573.211 
- 
- 
- 

92.307 
43.329 

6.742.278 
- 

7.450.277 

31. decembar 2012 
 
 

1.815.562 
181.949 

1.250.901 
341.155 
132.672 
151.624 
400.000 

- 
- 
1.223.185 
5.497.048 
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 Dugoročni krediti u inostranstvu: 
Evropska banka za obnovu i razvoj 
Evropska banka za obnovu i razvoj 
IFC 
Erste banka 
 
 
Tekuće dospeće  
 
 
 
 
 
Kratkoročne finansijske obaveze: 
 
Tekuća dospeća 
-dugoročnih kredita 
-ostalih dugoročnih obaveza 
Kratkoročni krediti u zemlji 
Ostalo 

 
1.000.000 
1.785.714 
5.600.000 
3.718.000 

 
- 

204.718 
641.997 
426.239 

1.272.954 
 

(8.723.079) 
- 

 
 

31. decembar 2013. 
 
 
 

8.723.079 
- 

917.137 
204.477 

9.844.693 

 

 
113.718 
284.296 

- 
- 

398.014 
 

(3.588.746) 
2.306.316 

 
U hiljadama dinara 
31. decembar 2012 

 
 
 

3.588.746 
68 

909.747 
1 

4.498.562 

 
 

Obaveze po kratkoročnim kreditima iskazane sa stanjem na dan 31. decembar 2014 god. u 
iznosu 9.640.216 hilj.rsd najvećim delom u iznosu 8.723.079 hilj.rsd odnose se na dospele obaveze 
po dugoročnim kreditima jer je na osnovu  finansijskih izveštaja za 2013 god. utvrđeno da Društvo 
neće biti u mogućnosti da ispuni određene finansijske i nefinansijske pokazatelje poslovanja 
definisane ugovorima o dugoročnim kreditima, na osnovu čega se sve obaveze po navedenim 
kreditima smatraju dospelim na dan 31 decembra 2014 god. Ugovori o dugoročnim kreditima 
definišu i pokazatelje poslovanja na nivou konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe i shodno 
tome će biti obelodanjeni u konsolidovanim  finansijskim izvešajima matične kompanije Victoria 
Group Beograd. 
Dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu  odobreni su za finansiranje trajnih obrtnih sredstava, 
nabavku sirovina za novi proizvodni ciklus, finansiranje izvoznog posla i održavanje tekuće 
likvidnosti grejs period od tri do dvanaest meseci uz kamatnu stopu u visini od jednomesečnog i 
tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za procentni poen u rasponu od 2,4 % do 4,25% godišnje. 
 

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i  kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente  kako bi  izbeglo uticaj finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi niti postoji organizovano tržiše 
takvih instumenata u Republici Srbiji .Istovremeno postoji izloženost Društva promenama cena 
inputa, prvenstveno osnovne sirovine- zrna soje a budući da je  Društvo  pretežni izvoznik sojinih 
proizvoda na ino tržištu podleže rizicima deviznih fluktuacija.  
 
Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od  promena kurseva stranih valuta i 
promena kamatnih stopa. Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije 
bilo značajnijih promena u izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koji Društvo 
upravlja ili meri taj rizik. 
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Devizni rizik 
 
 
Društvo je izloženo deviznom riziku prvenstveno preko gotovine i gotovinskih ekvivalenata, 
potraživanja od kupaca, dugoročnih kredita i obaveza prema dobavljačima koji su denominovani u 
stranoj valuti. Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da 
u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobičajeni. 
Društvo je najvećim delom osetljivo na promene deviznog kursa evra (EUR) i američkog dolara 
(USD). Sledeća tabela predstavlja detalje analize osetljivosti Društva na porast i smanjenje od 10% 
kursa dinara u odnosu na datu stranu valutu. 
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan 
31.12.2013 god. u Društvu su sledeće: 
                                                                                               
                                                                                                                     U hiljadama dinara 

Sredstva Obaveze 
31.decembar 2013 31.decembar 2012 31.decembar 2013 31.decembar 2012 

EUR 1.315.512 946.723 10.029.893 7.201.333 
USD 260.232 497.399 - - 
GBP 38.038 10.074 - - 
CHF - - - - 

1.613.782 1.454.196 10.029.893 7.201.333 
 
 
 
Društvo je osetljivo na promene deviznog kursa evra (EUR) i američkog dolara (USD). Stopa 
osetljivosti od 10%  se koristi pri internom prikazivanju deviznog rizika i predstavlja procenu 
rukovodstva razumno očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti 
uključuje samo nenamirena potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo 
prevođenje na kraju perioda za promenu od 10% u kursevima stranih valuta. Pozitivan broj iz tabele 
ukazuje na povećanje rezultata tekućeg perioda u slučajevima kada dinar devalvira u odnosu na 
valutu o kojoj se radi. U slučaju devalvacije dinara za 10% u odnosu na datu  stranu valutu, uticaj 
na rezultat tekućeg perioda bio bi suprotan onom iskazanom u prethodnom slučaju. 
 
                                                                                                                 U hiljadama dinara 
 

31.decembar 2013 31.decembar 2012 

EUR valuta  -871.437 -625.461 
USD valuta      26.023 49.740 
GBP valuta       3.804 1.007 
CHF valuta  - - 

-841.610 -574.714 
 

Osetljivost Društva na promene u stranim valutama je povećana u tekućem periodu kao 
posledica povećanja kreditnih obaveza. 
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Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Društvo je izloženo riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je kamatna 
stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta te Društvo nema na raspolaganju 
instrumente kojim bi ublažilo njegov uticaj. 
 
 
Finansijska sredstva 
                                                                                                                   U hiljadama dinara 
 31 decembar 2013 31. decembar 2012 
Nekamatonosna 
Dugoročni finansijski plasmani 
Ostali dugoročni finansijski plasmani  
Potraživanja od kupaca 
Kratkoročni finansijski plasmani 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti  
 
 
Fiksna kamatna stopa 
Kratkoročni finansijski plasmani 
 
Varijabilna kamatna stopa  
Kratkoročni finansijski plasmani 
 

 
123.382 

728 
2.706.472 

49.338 
96.083 

2.976.003 
 
 

5.954.687 
 

384 
8.931.074 

 

 
3.012 
1.186 

3.877.508 
43.253 

                    128.389 
4.053.348 

 
 

1.688.966 
 

41.129 
5.783.443 

Finansijske obaveze  
Nekamatonosne 
Obaveze prema dobavljačima 
Ostale obaveze  
 
 
Fiksna kamatna stopa 
Dugoročni i kratkoročni krediti 
 
Varijabilna kamatna stopa  
Dugoročni i kratkoročni krediti 
 

 
2.208.884 

242.780 
2.451.664 

 
 

42.329 
 
 

9.597.887 
12.091.880 

 

 
663.202 
371.955 

1.035.157 

 
 

181.949 
 
 

6.622.929 
7.840.035 

 

 
Za obaveze sa varijabilnom stopom, analiza je uspostavljena pod pretpostavkom da je preostali 
iznos sredstava i obaveza na datum bilansa stanja bio nepromenjen u toku cele godine. Povećanje ili 
smanjenje od 1% predstavlja, od strane rukovodstva, procenu realno moguće promene u kamatnim 
stopama. Da je kamatna stopa 1% viša/niža, a sve ostale varijable ostanu nepromenjene, društvo bi 
ostvarilo operativni dobitak/ gubitak za godinu koja se završava 31.12.2013 za iznos od više ili 
manje 95.975 hiljade dinara. Ovakva situacija se pripisuje izloženosti Društva koja je zasnovana na 
varijabilnim kamatnim stopama koje se obračunavaju na dugoročne kredita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOJAPROTEIN AD BEČEJ – IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JANUAR –DECEMBAR 2013 god  

 
 

28 
 
 

Kreditni rizik 
 
Upravljanje potraživanjima od kupaca 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski 
gubitak za Društvo. Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca 
na dan bilansa. 
 
 
Struktura potraživanja od kupaca: 
                                                                                                             U hiljadama dinara 
                                                                                                     2013.           2012. 

-  povezana pravna lica 747.208 1.838.577 
- treća pravna lica 1.507.085 1.470.720 

Ostala potraživanja  
- povezana pravna lica  
- treća lica 

 
445.011 

7.168 
2.706.472 

 
568.211 
- 

3.877.508 

 
 

Nedospela potraživanja od kupaca 
 
U ukupnim potraživanjima od kupaca nedospela potraživanja iskazana na dan 31.12.2013. godine  
iznose  1.130.238 hiljada dinara (31.12.2012.godine: 2.946.159 hiljada dinara) a  najvećim delom se 
odnose na potraživanja od kupaca po osnovu prodaje sirovog sojinog ulja, sojine sačme, sojinih 
teksturata, brašana od soje i sojinih koncentrata. Ova potraživanja dospevaju uglavnom u roku od 
60 dana nakon datuma fakture, u zavisnosti od ugovorenih rokova plaćanja.  
 
Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca 
 
Preduzeće je u prethodnim periodima obezvredilo potraživanja od kupaca za dospela potraživanja u 
iznosu od 311.837 hiljada dinara (2012. godine: 446.781 hiljade dinara), za koja je Društvo utvrdilo 
da je došlo do promene u kreditnoj sposobnosti komitenata i da potraživanja u navedenim iznosima 
neće biti naplaćena. 
 
Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca. 
 
Društvo nije obezvredilo dospela potraživanja iskazana na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 
1.576.234 hiljada dinara (31.12.2012. godine: 931.349 hiljada dinara) obzirom da nije utvrđena 
promena u kreditnoj sposobnosti komitenata, kao i da se ta potraživanja uglavnom odnose na 
potraživanja od povezanih pravnih lica, deo potraživanja za dato sojino ulje, sojinu sačmu, TSP, 
BiG i sojine koncentrate na odloženo plaćanje, te da rukovodstvo Društva smatra da će ukupna 
sadašnja vrednost ovih potraživanja biti naplaćena. 
 
Upravljanje obavezama prema dobavljačima  
Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2013. godine iskazane su u iznosu od 2.208.884 hiljada 
dinara (31.12.2012. godine: 663.202 hiljada dinara). Dobavljači ne zaračunavaju zateznu kamatu na 
dospele obaveze, pri čemu Društvo dospele obaveze prema dobavljačima, saglasno politici 
upravljanja finansijskim rizicima, izmiruje u ugovorenom roku.  
 
 
 
 



 
SOJAPROTEIN AD BEČEJ – IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JANUAR –DECEMBAR 2013 god  

 
 

29 
 
 

Rizik likvidnosti 
 
Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim 
praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća 
finansijskih sredstava i obaveza. 
Prikazani iznosi finansijskih sredstava i obaveza zasnovani su na nediskontovanim tokovima 
gotovine nastalim na osnovu finansijskih sredstava i obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji 
će Društvo biti u mogućnosti da potraživanja naplati odnosno takve obaveze namiri. 
 
Dospeća finansijskih sredstava: 
                                                                                                                        U hiljadama dinara 
 
 
 
Nekamatonosna  
 
Fiksna kamatna stopa 
-glavnica 
-kamata 
  
Varijabilna kam.stopa 
-glavnica  
-kamata 

Manje od 1 
meseca 
  
  2.161.296 
 
 

344.513 
258 

344.771 
 

384 
- 

384 
2506.451 

 

1-3 
meseca 

    
655.840 

 
 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

655.840 

 

Od 3 meseca 
do jedne god. 
 

          34.756 
 
 

5.610.174 
671.691 

6.281.865 
 

- 
- 
- 

6.316.621 

 

Od 1 od 5 
god 

         
124.111 

 
 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

124.111 

 

 
    Ukupno 

     
2.976.003 

 
 

5.954.687 
67.499 

6.626.636 
 

384 
- 

384 
9.603.023 

 
                                                                                                             
Dospeće finansijskih obaveza:       
                                                                                                                    U hiljadama dinara 
  
 
 
 
Nekamatonosna sedstva 
Fiksna kamatna stopa 
-glavnica      
-kamata  
 
Varijabilna kam.stopa 
-glavnica   
-kamata  
 
 
 

Manje od 
1 meseca 
 
 
2.170.992 

 
14.110 

85 
14.195 

 
159.375 
36.564 

195.939 
2.381.126 

Od 1-3 
Meseca 
 
 
118.876 

 
28.219 

88 
28.307 

 
274.445 
59.087 

333.529 
480.712 

 

Od 3 
mes.do 
jedne god. 
 

156.179 
 
 
 
 
 

1.501.212 
284.374 

1.785.586 
1.941.765 

 

Od 1 do 5 
god. 
 
 

5..617 
 
 
 
 
 

6.499.605 
728.375 

7.227.980 
7.233.597 

 

Preko 5  
God 
 
 

- 
 
 
 
 
 
1.163.250 

24.657 
1.187.907 
1.187.907 

 

Ukupno 
 
 
 

2.451.664 
 

42.329 
173 

42.502 
 

9.597.887 
1.133.054 

10.730.941 
13.225.107 

 
                                                
PORESKI RIZICI 
 
Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 
poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se 
razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od 
strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period 
zastarelosti poreske obaveze je pet godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da 
odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. 
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VAŽNIJI POSLOVNI DOGA ĐAJI NAKON ISTEKA IZVEŠTAJNOG PERIODA 
 

Društvo je na osnovu Odluke Nadzornog Odbora od 25.02.2014 godine, o sticanju 
sopstvenih akcija na organizovanom tržištu, steklo 15.529 sopstvenih akcija kupovinom na 
beogradskoj Berzi, što iznosi 0,082% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Matična kompanija Victoria Group A.D Beograd i pet članica Grupe (uključujući Društvo) 
potpisale su Ugovor o mirovanju obaveza sa bankama kreditorima koji je stupio na snagu od 07. 
aprila 2014. godine sa periodom važenja od 30 dana. Ugovorom je utvrđena ukupna izloženost 
Grupe prema bankama poveriocima po osnovu povučenih kredita i potencijalnih obaveza za izdate 
garancije i akreditive sa stanjem na dan 1. februar 2014 godine uz definisane izuzetke. U skladu sa 
Ugovorom banke kreditori su saglasni da u periodu mirovanja obaveza, nezavisno od dospeća 
glavnice i/ili nastupanja odnosno trajanja bilo kog događaja koji predstavlja kršenje obaveza iz 
osnovnog ugovora o kreditu, niko od banaka kreditora neće pokrenuti proceduru naplate ili bilo 
koju drugu radnju izvršenja koja je predviđena osnovnim ugovorom ili zakonom.  
U periodu mirovanja obaveza Grupa je u obavezi da zadrži nivo zaduženosti na nivou definisanom 
ugovorom i da traži saglasnost banaka poverilaca za određene aktivnosti kao što su investicije i 
promena vlasničke stgrukture. Takođe obaveze po osnovu redovnih i zateznih kamata, kao i 
bankarskih naknada će se razgraničavati i plaćati u skladu sa odredbama Ugovora. U periodu 
mirovanja obaveza treba da se postigne dogovor u vezi daljeg produženja perioda mirovanja i 
restrukturiranja ukupnih obaveza Grupe prema bankama.  

Dana 07.03.2014. godine postignuto je sudsko poravnanje po kojem „Sojaprotein“ A.D 
Bečej ima obavezu prema PIK „Bečej“ a.d. u stečaju  da isplati novčani iznos  od 2.000.000 Eur i 
da besteretno prenese akcije izdavaoca Hotel Bela Lađa a.d. Bečej koje poseduje, što čini 31,81% 
od ukupnog broja akcija izdavaoca. 

 
 
 
OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENE 

U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA I GLAVNI RIZICI I PRETNJE 
KOJIMA JE POSLOVANJE DRUŠTVA IZLOŽENO 

 
Društvo, na polju razvoja, teži da povećanjem prodaje tradicionalnih sojinih proteinskih 

koncentrata u zemljama EU poveća svoj market share na tržištu sofisticiranih, proteinski 
visokovrednih proizvoda. 

Izgradnjom pogona za proizvodnju tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata, 
kapaciteta 70.000 tona godišnje, čija je vrednost investicije iznosila cca 30 miliona evra, učinio je 
Sojaprotein jednim od vodećih fabričkih kompleksa u Evropi sa objedinjenim fazama prerade 
sojinog zrna. Planirano je da Sojaprotein umesto dosadašnjih 50%, u izvoz plasira gotovo 80% 
svojih proizvoda. Proizvodi novootvorenog pogona imaju najširu primenu u prehrambenoj i 
farmaceutskoj industriji s obzirom na visok procenat proteina koji sadrže.   

Realizacijom investicije izgradnje fabrike tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata 
Sojaprotein je ispunila prvi razvojni cilj u povećanju učešća proteinskih proizvoda sa visokim 
stepenom finalizacije u preradi, stvorila uslove za postizanje vertikalno integrisane prerade sojinog 
zrna i učinila značajan korak ka poziciji značajnog evropskog proizvođača proizvoda od soje za 
ljudsku ishranu i sofisticiranih proizvoda od soje za ishranu životinja. Takođe, Društvo planira 
izgradnju pogona za proizvodnju funkcionalnih sojinih proteinskih koncentrata – II faze igradnje 
Fabrike SPC. 

Značajan deo investicionog plana predstavlja i ulaganje u obnovljive izvore energije u 
okviru kojeg je u fabrici instalirana energana na biomasu, namenjena optimizaciji energetske 
nezavisnosti i efikasnosti. Ovim je smanjena potrošnja fosilnih goriva i emisija ugljen-dioksida, u 
skladu sa politikom očuvanja životne sredine.  
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nezavisnosti i efikasnosti. Ovim је smanjena роповпја fosilnih goriva i emisija ugljen-dioksida, и
sk:ladu sa politikom обџуапја zivotne sredine.

Sojaprotein гавројайе savremenom тећпоюзкогп opremom najpoznatijih svetskih
proizvoaaca. Posebna райпја је розуесепа stalnom ргасепјџ inovacija i primeni novih saznanja и
preradi soje. Maksimalna iskoriscenost proizvodnih kapaciteta uz роуесапје produktivnosti розше
se kontinuiranim investiranjem и поуе цгеёаје i modernizaciju pogona - tako је godisnji kapacitet
fabrike, zahvaljujuci ugradnji поуе оргегпе, роуесап sa 160.000t па 250.000t ргегасепоя sojinog
zrna. Ugraaeni su novi mlinovi kojima је udvostrucena proizvodnja punomasnog i оћезгпаёсепоя
Ьгазпа, instalirana ј е поуа linija za proizvodnju teksturiranih proizvoda sa dvopuZnim ekstruderom,
kapaciteta 3 tone па sat, prema svim zahtevima standarda za prehrambenu industriju. Sa novim
linijama za uvrecavanje brasna i teksturiranih proizvoda, kao i automatizovanom linijom za
paletizaciju vreca, znatno је unapreaeno pakovanje proizvoda. Izgradnjom novog magacina za
14.000 paletnih mesta, poboljsani su uslovi prijema, сиуanја i otpreme gotovih proizvoda

Drustvo se и svom poslovanju susrece sa rizikom dostupnosti dovoljne kolicine sirovina i
promenama njenih сеnа. Tokom 2012.godine dogodili su se dramaticni obrti сеnа sojinog
kompleksa koji su narusili svetsko trziste па kratak rok sa tendencijom srednjorocnog trenda.

Zrno soje domaceg porek:la NON GMO kvaliteta, odnosno domaca sirovinska baza bice
osnov za snabdevanje proizvodnje potrebnim kolicinama zma za preradu i и narednom period.
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JZJAVA LrCA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE lZVESTAJA
Prema паёеш пајЬоlјет saznanju, godisnji finansijski izvestaj sastavljen је uz рпгпепџ odgovarajucih
medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne podatke о imovini, obavezama,
finansijskom роюйајџ i poslovanju, doblcima i gublcima, tokovima gotovine i ргошепагпапа kapitalu
javnog drustva, ukljucujuci i drustva koja su ukljucena u konsolidovane izvestaje.

Sef racunovodstva: оес. Andelkovic Dragana rJ'~/{,:{j~

ODLUКA SKUPSТJNE DRUSТVA О USVAJANJU GODISNJIH r KONSOLIDOVANIН
FINANS[JSКlH IZVESTAJA *
Napomena *:
Finansijski izvestaj "Sojaprotein" A.D. Веёеј za 2013. godinu је odobren i рпћоасеп 28. februara 2014.
Nadzomog odbora izdavaoca i Ыаgоvrеmепо dostavljen Agenciji za privredne registre 28. februara 2014.
godine. Na osnovu nalaza i ргесйойегџћkorekcija revizora, izvrseno је izdavanje korigovanog finansijskog
izvestaja za poslovnu 2013 godinu koji је odobren i prihvacen 28. februara 2014. Nadzomog odbora
izdavaoca i dostavljen Agenciji za privredne registre 28. februara 2014. godine.
Konsolidovani Finansijski izvestaj "Sojaprotein" A.D. Весеј za 2013. godinu је odobren i prihvacen od
Nadzomog odbora izdavaoca i ЫаgоvгеmепоdostavUenAgenciji za privredne registre.
Do trenutka izvestavanja revizorski izvestaj Konsolidovanih Finansijskih Izvestaja јо;; nije zavrsen i
dostavljen. Drustvo се оdшаћ ро dostavljanju i prihvatanju Revizorskog izvestaja, оуај dostaviti Komisiji i
objaviti па svojoj Intemet stranici.
Godisnji izvestaj drustva u momentu objavljјуапја јо;; uvek nije usvojen od strane nadleznog organa drustva
(Skupstine akcionara). Dгustvо се u celosti naknadno objaviti odluku nadleznog organa о usvajanju
Godisnjeg izvestaja.

ODLUКA SKUPSTINE DRUSTVA О POKRICU GUBITКA *
Napomena *:
Odluka о pokricu gubltka drustva za 2013. godinu donece se па redovnoj godisnjoj Skupstini akcionarskog
drustva. Drustvo се u celosti паknаdnо objaviti Odluku nadleznog organa о pokricu gubltka.
Javno drustvo је duzno da sastavi Godisnji izvestaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, а regulisanom
trzistu, odnosno МТР, dostavUa оуај izvestaj ukoliko su ћaгtjje od vrednosti tog drustva ukljucene u
trgovanje, i to najkasnije cetiri meseca nakon zavrsetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godisnji
finansijski izvestaj bude dostupanjavnosti tokom пајтапје pet godina od dana objavljivanja.

Drustvo odgovara za tacnost i istinitost podataka navedenih u Godisnjem izvestaju.

Generalni direktor James Р.King

Sef racunovodstva: оес. Andelkovic Dragana u1fol'~
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