
На основу члановима 64. и 67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 
(Сл.гласник РС, бр.47/2006) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и 
обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС, бр. 100/2006), 

 
ГД „ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ“ АД ВАРВАРИН 

објављује 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2007. ГОДИНИ 

 
 Општи подаци 

1) Пословно име, седиште и адреса, МБ и ПИБ 
акционарског друштва 

ГД „Варвариснко поље“ АД Варварин, Бачински пут бб 
Матични број 07176767, ПИБ 101144609 

2) Web site i e-mail adresa: - 
3) Број и датум решења о упису у регистар 
привредних субјеката БД 168967/06  17.11.2006. 

4) Делатност: шифра и опис 01230 Узгој свиња 
5) Број запослених 156 
6) Број акционара 70 

Акцијски фонд РС 36879 32,09% 
Пајић комп.група д.о.о. 28705 24,97% 

Пајић Слободан 28302 24,62% 
Варваринско поље АД 11491 10% 

Пио фонд РС 1690 1,47% 
Пајић Слободанка 1181 1,03% 

ПТП Извор промет д.о.о.  1081 0,94% 
Хипо кастоди 4 540 0,47% 
Ракић Боривоје 455 0,39% 

7) 10 највећих акционара  
(ГД Варваринско поље АД Варварин) 
   
 

Бркић Вера 308 0,27% 
8) Вредност основног капитала 345.114.000,00
9) Број издатих акција (обичних и приоритетних са 
ISIN бројем и CFI кодом) 

Обичне акције: 114.937, Номинална вредност 3.000,00 
РСД, ISIN број: РСВРВПЕ56361 CFI код: ЕСВУФР 

10) Подаци о зависним друштвима (до пет 
најзначајнијих субјеката     консолидације, пословно 
име, седиште и пословна адреса) 

- Д.о.о „Сточар“ , Варварин, Бачински пут бб 
- Д.о.о. „Соко-вода“  
- Д.о.о. „Ветерина“  

11) Пословно име, седиште и пословна адреса 
ревизорске куће која је ревидирала последњи 
финансијски извештај 

„Србоадут“ д.о.о. 
11030 Београд, Јасенова 3/23 

12) Пословно име организованог тржита на које су 
укључене акције 

БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД 

 Подаци о управи друштва 

1) Чланови управе (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
Чапаковић Предраг ССС, ГД „Варваринско поље“ АД, нема акције 
Пајић Слободан, Параћин ССС, „Пајић компани“ д.о.о., 58.188 или 50,62% 
Пајић Аца, Параћин ВСС, „Пајић компани“ д.о.о, нема акције 
Пајић Саша, Параћин ВСС, незапослен, нема акције 
Годић Предраг, Варварин ССС, Д.о.о. „Сточар“, Варварин, нема акције 
2) Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
Пајић Слободанка, Параћин ССС, „Пајић компани“ д.о.о, 1181 или 1,03% 
Војиновић Милан, Параћин ВСС, пензионер, нема акција 
Јевтић Владета ВШС, Д.о.о. „Сточар“, Варварин, нема акције 
3) Извршни директори друштва (на дан 31.12.2007.) 
Име, презиме, пребивалиште Образовање, садашње запослење, чланство у другим УО и НО, број акција и 

проценат учешћа које поседују 
Пребирачевић Снежана ВСС, Д.о.о. „Сточар“, Варварин, нема акције 
Симић Желимир ССС, ГД „Варваринско поље“ АД, нема акције 

 Подаци о пословању друштва 
1) Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике, са навођењем случајева и разлога за одступање 
и другим начелним питањима која се односе на вођење послова 
2) Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања, прихода по делатностима, опис основних 
производа и услуга са посебним освртом  на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва и 
његову тржишну вредност, као и ефектима промене у правном положају друштва.  



Основни финансијски извештај 
Укупан приход   18.674
Укупан расход 17.161
Добитак пре опорезивања 1.513
Приход од продаје робе на домаћем тржишту:- Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту: -
Принос на укупни капитал 
(бруто добит/укупни капитал) 0,013

Нето принос на сопствени капитал 
(нето добит/акцијски капитал) 0,035

Степен задужености 
(укупне обавезе/укупни капитал) 0,012

I степен ликвидности 
(готовина/кратк. обавезе) 0,019

II степен ликвидности 
((готовина и гот. екв. + потраживања + кратк 
пласмани))/кратк. обавезама) 

0,055

Нето обртни капитал  
(обртна имовина-кратк обавезе) 4.256 хиљ рсд

Цена акција (31.12.2007.) 2.000,00
Тржишна капитализација  229.874.000
Добитак по акцији 35,29
Исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње три године, 
појединачно по годинама 

-

Консолидовани финансијски извештај 
Укупан приход на бази консолидованих под 583.640
Укупан расход 577.853
Добитак пре опорезивања 5.787
Приход од продаје робе на домаћем тржишту:- Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту: - 
Принос на укупни капитал 
(бруто добит/укупни капитал) 0,0128

Нето принос на сопствени капитал 
(нето добит/акцијски капитал) 0,0165

Степен задужености 
(укупне обавезе/укупни капитал) 0,0726

I степен ликвидности 
(готовина/кратк. обавезе) 17,5542

II степен ликвидности 
((готовина и гот. екв. + потраживања + кратк 
пласмани))/кратк. обавезама) 

2,3497

Нето обртни капитал  
(обртна имовина-кратк обавезе) 6,0975

Цена акција -
Тржишна капитализација -
Добитак по акцији 49,5228 РСД
Исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње три године, 
појединачно по годинама 

-

 Информације о остварењима друштва по сегментима 
 Промене билансних вредности веће од 10% у односу на претходну годину 

Имовина: Обавезе: Нето добитак: 
 Ризици и неизвесноти ко могу значајније утицати на финансијску позицију друштва:/ 
 Сопствене акције (број сопствених акција, проценат учешћа, датум стицања) 

11.491, 9,997%, 29.05.2006. године 
Значајна улагања  Резерве Обраложити остале битне промене података 
Друштво одговара за истинитост и тачност података наведених у извештају на исти начин као и за истинитост и 
тачност података наведених у проспекту. 
 
Варварин, 25.09.2008.         

 ГД Варваринско поље АД Варварин 
          Чапаковић Предраг, директор 
         


