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део 209 ПОQеЗЈШI праона Л~Ц»

204 и 5 КУПЦII у :Јемrьи
део 209

10157 11675

- --

,85

289262

243542

4С'()

189730

41756

----

205.
дес 6. КУПЦ" у иностранству
209

206 t.C 7. Оствпв пошажиеања 1)0основу
део 209 продаје

I.;:;~;$'~
,0055':~1~;).~t;'
~,:~-:

ЂБ~~
I~~~;:~

44496

1224 1142

21 111. ПОТРГ,ЖИВАЉА из
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИ8АЊЛ

:~';'":230 h 1. Крзтхорочни ;:реДИТI1~ ппасмаиа • Q_66~'
део 239 мау~!чкэ I! эаБЩ~Н-8прзонэ /'II\Ц_. ~~_:;-:_'_'I- -I !- + ~

i~/·~~

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРедСТВА КОЈА
СЕ вреднУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРО3 БИЛАНС УСПЕХА

231X:~11.!
23611
237

VI. КРДТКОРОЧНИ ФИНДНСИ~СКИ
I1J1AСIIlAНИ(О063• 0004 • 0005 +
0066+ 0067)

231 v. 2. Кра1I<ОРОЧН}1 креДl1n.1 и ппасмани •
део 239 оетапа nове4ана правна l1\tца

7090

2521

7085

-----

2321!
део 239

3. Краткор()Чн~lфеА~'ТИli .зај~'ООIlу
.1eilllы~(

2З311 4. Краткорс-..аi~ КР~Д\l\'гl, $0\ аараоеи У
A~()239 иностранству

6207 6202



.' :,- ИЗН()'С, --
Група

р'ачуна~
'Рв\IУН

1
- '234,'

235,
238 !А

Mo2~2
24

5. Оетвпи крзrr.ОРОЧI-II\ 4~}IНf.lнсијСI{i1
ппаоманв 883 883

VII готоеинсни ЕКВИВ/\ЛЕН1VI И
ГОТОВИНА 1980 5418

27 \1111.ПОРЕЗ НАДОДАТУ ВРЕДНОСТ O'Q~9'
".:~:

280С·11М IХ. АКТИВiiA BP-E-M-E-H-C-Кf-\----+.~'"~~'C'i-!l~:---------7-1---8-3-7-
288 РАЗГРАI1ИЧЕЈЬА l' "'(

--~.-,~.,+.-----------
;~;;',;~:

~Rt1.I~;,',

2004

Д, УКУПНА АКТИВА' ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (OQ{)1+ 0002 • 0042 +
004ЗI

606046 565492

'.~.
Ђ. ВАН6ИПАНСНА АКТИВА ЬИ:i

"'~'- ':'
88 7004026 7232

537207 508114

--
30 78331 78331

I<~J!',1 А:кцкјсжи l:anilтaf1 ogt)?
!~.;;/

300 78331 78331

2. УдеЛ11 APYUrfDOa с ограНllчеНОt.,
одговорношћу

301

302 З. Улози

303 4 ДрЖi.lВН)' ~апиrал

ЗО4 5. !lрушrsеtНI еепагап :h"4Ъz:
~---+--------------+'-"~~,,·,;·-·~-------~~------4--------4--------, ~'\'~~,

ОМ?,!.:.,;,:;305 6. 3\iАР)'ЖН",yдe[l~~

306 "/. ЕМ\lСИОН~преМllја

309

11.УПИСАНИ А НЕ'УЛЛАЋЕ~IИ
КАПИТАЛ31

047 " /11, отюпљена СОПСТВЕНЕ
237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 943 943

ч.РЕВЛЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕf'ВЕ ;~{.?;:y~
по ОСНОВУ РЕВAllOРИЗАЦИЈЕ .-.>с'л
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 0414'
~~~~i~Иliд посп-олење И :~~':~,'

~-----+~~~~-------------------+~~~--------------_.--
Vl НЕРЕ/\ЛИЗОВАНИДОGИЦИ по "~о,"~
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 1;" .:: ,
И ДРУГИХ КОМllOНЕНТИ ОСТ/\ЛОГ Jf~~S
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ., ' "
(nотрa.жwэ сапав рачуне групе 33 осим '~'I'O:-.".
330) .;'с,:

330 93630 94037

330С"'/I.1
330



I

I
364303 I 334803

•
333475 301617

ЗО8~8 33186

VII. НЕРЕАЛИ30ВАНИ m;ици по
основу ХАРТИЈА од вредНОСТИ
и других КОМПОНЕНТИ ОСТМОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дУГООliЭ Cd11ДЭP~\,(YHд rpyne 3300.11\1
330)

330С11\1
330

VIII. НЕРАСПОРF.ЂЕНИ ДОБИТАК
(0418' 0<119)34

,. Hepar.nope1}eHII доб~IТ~1(:paI111;~1X
rOAl!H8

340

2. Нераспоређ&Нt1 ДОбllТ,:!1(текуће
гоаине

IХ. У\ЈЕШl\Е БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

:;~~:
~2·1·:....'. :

35 Х. ГУБИТАК (0<122+ 0423)

350 1. ГуБIНС$!(ранијtl)( ГОДИН;::

351 2, Губитак T8i<'j!\O годвне

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАвеЗЕ (0425 + 0432) 5864 5343

1.ДУГОРОЧНД РЕЗЕРВИСАЊА (0426
+ 0'27 + 0428 + 0<129+ 0430 + 0431)40 53435864

1. Резереисања за зрошеоае '1
гавангном ро.:у400

2. Резеровсања за трошкоае '~~r.
сёяављања nРИР<)АtН~Х:6о(а_тcrа.~"_:а_-t""i1;":;:;:":':;ц. ~-------+-------,

~..l'~.•:

'01~:~,'.".;.,,'.

401

З. Реаервесања за ТРОШ~О9Й
рвСТРУК1ур»:;>аЊ8

403

4 Ревервисања за накнаде 11дpyrв
бенефиц~~јСсзапосленвх4()< 5864 5343

5. Р&зеРВ)1СдЊ3 ва ТРОШI(Оtw (,,"Y;.It;~I!X:
соороев405

------~----------~-----------
40;/ • 6. остало Д)'(орочна реэеревсања409

11.цмоючняОБАВЕЗЕ (0433 +
• 1 0434 +0435 + 04зв -+ 0437 + 0438 ...

О<З9+ 0440)

410 1. Обаееае које се могу ':ОrФортоватv<
у каnlfТал

411 2. Обавезе према мгmчним YI
эависнвм правним /1ИЦ\/јrdЈ

412 3. оеаееее према оcrаЛltlJtnobe-ЭЭНlitl!
npaeH~IMлицима

4. ОБВве3е по емитоваНII,.. Хdртиј;,iма
413 ОД вредност" V перкодуАУЖGМ WI.

rOA\l1liY дана

414 5. Дуroрочн~ lфеД\IIТL!11јајМОБ~! у
эеМЉ11

41~ 6. ДуrСРОЧНI' ~peДICT.1и зајмови у
IIHOc.тpaн.croy

~j~
I;~;~~,.~. ~---------------+_------------_,---------------I
"О4зi.:- :{-;: . ·-------1.~:.:';(j~:rв
.,~,"..



ГP.YГla
pa~YHa,
p'n'iytt'

416 .0'139~j.. :.!

419 8. Оcrэле.дУ'ОРСЧllе обавезе

498 в. одпожене ПОРЕСКЕОБАвезе ;b~1 14608 16215

42 до
49

(OCltl.t
498ј

г, КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450· 0451 .,.0459 + 0460 + 0461 +
0462)

42
1, КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ(0444" 044S" 0446+ 0447
+ 0448 l' 0449)

420 1. КраТКОРОЧНII.,;реДI1Т\(- од 1,н)Т'IIЧI1:N( 11

ааеаснах прэених Лllца

.21 2. КРЭ1't:ОРОЧНII «редити од осталих
поееаанах правнкз n\IЦlI

422 З. KP3TJ(I)~.1I1 K~.ц""'~(11JajMoe~1 '1
јСмЈ1.,И

423 4. кратеорочни I(peA~TI~11.зај\tОВIIу
иностранству

.:~.•..
;(j~#t:
~'1t
04!l3'
';.'~J:;",

48367 3!;820

29

5. Обавезепо основусталних 1'\.:':;:-':'
средстава I,i средстава обуставгьевог ~<1:,{Bj
псспоеања намењених ..!'.~р::сод"З"ј""јЈ:;"'~';'·":,,"':·;""'__--------+--------I--------!--------I

I~:~~.;.е. Оставе краткорочне фI1ЈI~I!СI~Ј(;;f.Q.
06*'18еэе

421

430 11.ПРИМЉЕНи АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
ИКАУЦИЈЕ

43 OC~iI.!
430

111ОМВЕ3Е ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
t 045:> ...0454 .f- 0455 + 0456 + 0457 +
04!;8)

7 8

30751

4599

25955

ЗОМ

439 7 оставе обаоеэе 1~3посповвња

&4,45" IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
46 ОБАВЕЗЕ

I~,
'.. 40787

431 1.ДоБВ8љаЧlt - матuчка и зависна
правна ЛIIЦЭ у JeMIQII 2964

432 2 ДобдSi'Ьt'!ЧI1• иатична ,. эависна
правна пице у 11~10страНСlЭУ

197

4ЭЗ З. ДоUaS!ЪЭ\4И- осгапа повеэана
правна Лllцау ~емљи

4. ДоБDQЉёtЧII- осrаnэ повезане
правна лица 'ј иностранству

12

34747

682 535

434

435 ё. ДобааљаЧl1у зе!\IIЪ~

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
КА ДОДА ТУ ВРЕДНОСТ

48 VI ОБАВI;3Е ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ. И ДРУГЕ дАЖБИНЕ

49 ОС"" VII, ПАСИ6НА ВРЕМЕНСКА
498 РА3ГРАНИЧЕЊЛ

4986

.376

3828

528 669
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Попуњава правно пице" предузетник

МаТVIЧНИ БРОј

Назив SP LABORATORIJA АО
-----------------------------------------

Седиwте ВЕСЕЈ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

БОдо 65. А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1З&i; 469538 I 42614'оаlМ 62,,63 (1002 + 1009 '10t6 '1017) y~,~

ео 1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ !Гi(1003 t 1004 + 1005. '1006 + 1007+1008) :;.'~'-i.
n~::;д;,"~-

600 1. ПРИХОД\! од прОАдie PQoe маТIIЧНllМ \01 З;)l}ИСНItМ итоозпрааним ЛИЦIIЦ8 на А<lЩ)l1е~ ТРХ(lIШТУ .,,{.:,,-:,~
2, ПРlfХОДltОД продаје робо М<ЈtIIЧН~IМи ваввснве ~~:M,,;;~:

60' 1:;11/94;.пргвним Л.IЦilма на ияостранс» 'l'РЖIIWТY i,~-{,-'t:

3. ПРIfХОАI-1ОД продаје робе остапим повезанам " :!'-~':*
602 IfQй5!:

ор.аUIIИМЈlиц"~.нl НдДОМ8ће1.тржиџпу ';;f:'}C;:

4. ПРIIХОДИод продеЈв робе оствЛllМ по.;~езгн.\м I~<~-'j~~::'
603 ~9џ6;.правним Л~1tЏ,мана jo'Ho~paHO)'!ТРЖllwry ~1-:,

(t~~~
604 5. П~,"Х(),Д,иОД ПРQдэјЕ:! РQбе на домэћем ТРЖ\l\ШТ)' 1{I.Q!Тr.'','9:>:

":~,%:...
605 5 ПРi1ХОДИод продаје робе на иностраиом ТРЖI!шrу {i'WJl:

" ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА и УСЛУГА
I~~$i~~f:

6' '11)W~ 469538 426144{1010 + 1011 + 1012 + 1013 + .014 + 1015) ~;,.:::~:
1. ПРИХОД",од пр;:>дг.јеnpOI!350Aa.' )'СЛуга маТIIЧt(IНI '1 ~: .... ::-1: ...

610
эаl};'~IН" ПРдВН~М ЛllЦliМЭ на домзl'tе-\, ТРЖ)'1ШТУ ·~9јЩ

~, >1', \'"
~;'_".1>.

611 ~, ПРИХОДИОДпродаја nРОllзsода ~,успуга Мд1'IIЧНIIМl' .:!Он.зэоtlC1iИl.апразним ЛIIЦI\мif из иностренвм тржViWТ)' ",;"" -
З, ПРИХОД~1од прод(!је проиавода м )'СЛ~чаосталим :.:,::, "1,

184072 161006612 i'lP'~'пов&зан~~мпраt!НI1Ц лицима на домаћс),\ ТРЖМWf)'
I !';~';y~,;~;

4 Приходи ОД продаје "РQIIЗЭQД~~ у.:::,n}'Г'ЭостаЛIIМ '~:~~~:f,<{
613 :101;з;.nOS~.1a~"MrlРЗStН'... лиц~ма нг I1НQСТDЭн.омТРЖ\о1шту >~.::;~~'

5. Приходи од продаје про.IЗ80да м уC1lУ!'ЭНО:;дома!\(?1I. "~,').,,

614 ';;I~I~;: 281363 :16'629ТРЖv1UnУ r["·&~:1
6. Приходи 0)1.-продаје r:)тqэих "PO",3-8011811услуга ма ~:-;f,:::--;,; :

3509615 '~{5,1 t.103
IIHocтpaHoM ТРЖIIШ'tУ " _,.,..,.,

64 111.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА. It~o~iДОJolАЦИЈА и сд I(л'~~;;:..
Г:,:"

65 JV.ДРУГИ nОСЛОВrlИ ПРИХОДИ ~-01'j'
'.',

~..';.."- .:.;со.рдсходи ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊД 1'; "!~_',::.;,( -'",} <':'Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ . ~"
50 дс) 55. 6:( " (1019.1020 ·1021 + 1022+ 1{12~+ 1024 + 1025 + 1026+ '10'1'8. 433164 394500

03 1021 • 1028 + 1029ј ~ О ~;:.-" .'
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VII. ТРОШКО6И 3АРАДА. НАКНАДА :;ДРАДА и
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РДСХОДИ

1-----1---

50 1 НАБЛВНА ВРЕДНОСТ ПРОдАТЕ P06~

51 ОС»М 513

62 1I ПРИХОДИ ОД АКТИВИРДЊД УЧИНАКА И РОБЕ

513

v ТРОШКО8И МАТЕРИЈАЛА

v1 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

52

53 мп,ТРОШКО8И ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
~-------I-----------

541 ДО549 Х. ТРОШКО8ИДУГОРОЧI~ИХ РЕ3.Р8ИСАЊА

540 IX ТРОШКОВИ '.МОРТИЗАЦИЈЕ

66. OC~1M662.
663.664

650

651

565

б69

ХI НЕМА1ЕР~tJАflНИ ТРОШКОВИ

в, ПОСЛОВНИ повигвк (1001·10181э о

Г. пословни ГУБИТАК(1018 ·1001) ~ О

412

103191

14045

186056

25051

273'10

38835

244

59

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033' 1038'10З~)

56

" ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1 ФИНАНСИЈСЮ1 ПРИХОДИ ОД ПОёеЗАНИХ ПИЦА и ~,,'''J',
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035' 1103з
,035+ 1037) I;':\.;'~1------+""=
, ФIНt;ИСИјС!(v, ПР.IХОДИ од маТI\ЧIН1Х и ваеиспих rtpaвMltX ~rtJJf
лицэ 1i.:;;.;'.(;.:

4 ОСтал11 ФинаНС\о1јсlo:И ПРЮ(ОДVo

93662 97

92б6З" 664
111. позитивне КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И позитивни
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУllЕ (ПРЕМ" 1РЕЋИМ

1- ---I.лЈ1uИМА\

Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041.1045.1041)

375

299

56, осем 562.
5БЗ v. 504 10

1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОАНОСА СА
rЮВЕ:)АНИIVI ПРАВНИМ ЛИЦИМд и ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 • 1043. 1044. 1045)

f65

560 -1, ФIIЈ1ЗНСI(јски расходи из ОДНОса се МnТIIЧНIН.' .,
3(1::t~Ijr;нI1Mправнџ;", Ј1~ЦИt.1а

2 ФIIнаНСllјСI(И P(lcx.oA~V,3односа са осталим
ПОООЗЭtll!М 'l~I3HV.M лицима

1,; гс:
',j04~'....'... ,

:;'.i,;-::
(о~з, \;:~<:"

565 З. Р;ЭСХОАИ:од учешћа у r)'б»гку IlРllдружемих правних
ЛИЧ& 1I .э:ајеДН~!41<ИХ подухвата
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566 .. 569 4. остала фиНаh~Јc.t~!раС,)/()ди 165

11.РАСХОДИ КАМАТ Д (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

111.НЕГДТИ-ВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КПДVЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИ"ИМI\\

13

771563 .. 564

Е. ДОБИТДК ИЗ ФИНАНСИРАЊД (1032 ·1040)

ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНДНСИРДЊА (1040 '1032) 477 55

118 3171

350 2fJ4

8107 3971
-

8103 3168
-

35689 35359

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЪИВДЊД вредНОСТИ f.,:t~..·,
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР '.'''.1):
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛДНС УСПЕХА "<i':!:'~::
И. РАСХОДИ ОД уСКПдъ·и:.:.В:..:Д:..;Њ:.:Д=В:.Р:..Ед-Н-о-С-ти------..I.,,-."'.",i.:.,..l, ----------~------!------~
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈД СЕ ИСКАЗУЈЕ по ФЕР 't~1/
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ,:';0":

57., 58. ОС\.4М
58311585 К. оствли РДСХОДИ

6вз.6as

58310'1585

67" 68. О,,"" Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ683.565

Л. ДОБИТАК ИЗ РедОВНОГ ПОСЛОВДЊД ПРЕ ?i' ,ч
ОПОРЕ3ИВАЊД (10ЗО .1031 • 1048 • 1049 + 1050 • .195~·1
1051 + 1052 ~1053) .f;t::~
Љ. ГУ6ИТ АК из РЕдовног пОСЛОВДЊА ПРЕ f:.....,.:'.:::.:~.•:I;!
ОПОРЕ3И8АЊД (1031 ·1030 + 1049 -1048 + 1051 - ~~.
1050 + 1053 • 1052' 1ii<~.j';

69·59

59.09
Н.НЕТО ГУБИТДК ПОСЛОВДЊД КОЈЕ СЕ .,~, ,"
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ЛРОМЕНЕ ;~"!,';'.
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 1';'Э·~~i
ГРЕШАКА из РАНИЈИХ периоДд "}t~ik

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТ дК

121 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗI<1ВдЊД (1054 ·1055 + 1066 ;;;;:.i'i
. 1057) ,~ff~t.~1-----1---.:....-- ."сос-
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕ3ИВДЊА (1055 .1054 + 1051 :itiJ!)';
·1056) :,.,;;iC

део 722 11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДд

део 722 111. оппожени ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

723 Р. ИСППАЂЕНДПИЧНД ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. нето ДОБИТДК
(1058·1059 . 10во ·1061 + 1062 .1063)L- -L __

Т. нето ГУБИТАК
(1059·1068. 1060+ 10б1 -1062 + 10531

1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
Уl1дгдчимд

11.нато цовитх« КОЈИ ПРИIlЛДд ВЕТ,ИНСКОМ
IЈ11дСНИКУ

111.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАдА МАЊИ~IСКИМ
VЛАГАЧИМI\

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИIlЛДд веъинском
8ЛАСНИI(У

35669 35359

6377 2701

15';6

30828 33186

'О



rpyt1"
. рачу'lia;
;-.~aqy"t'

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЉ1

1 Основназ~радапо аl(Цllјll

.с- -." .....I

"97&.,' .2. Уеањена (ра;If.•опњенэ) зарада по ЗКЦllЈli

у Beёe[u 3PLABORATORIJA:------ ~КОнсК~с~НиК

М П AKaONA~KO .---~a( ((I.e..:Jf!_
.. DRUS1VO '---< .

14 8ЕСЕЈдана 09.0З.2016.гоДине

Образац npon\lcaH ПрааI1ЛН~Ж(l.мо СЭДРЖIIНIIIr'! фQРМIA 06Р~Э8ца финаНС1'.јскv.х ItЗВtштаја ва npllв.peAlfa AP~'WTt)3, 3ЗАруrе и преАузетн~,,(&
("Сllужб!:lн", гласник РС", бр 95/2014 и 14412014)



Матични број

Попуњавз правно лице - предузетник

4171915 Шифра делатности

Назив SP LABORATORIJA АО

Седиште ВЕСЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

А НЕТОРЕЗУЛТАТ 1<13гюсповяња

1. натоДОБИТАК (АОП 1064) 30828

• \' Хllљадамг. ДIН1Эn(i •

ЗЗ1!36

Б. ОСТАЛи СВЕОБУХВдТНИДОБИТАК или ГУБИТАК
,..:,..';"

3) Ставке коЈе нвће БИ'Ти рекпасмфиковене у 6ил<sнсу
успеха у 6удућим n1)риодима

1. проеене ре~I)ЛОРI.заЦllје немзrОРi1јэнне 11..,овине .
•f(Н;РО1'Мина,постоојења м опреме

ззо 3-) noвeћ~њoравапориаационихрезеР6И

. '.....,'~."!
11.нЕТО ГУБИТАК (АОП tOG5) :;20QZ:

1 ~ _Ј~с.~;>2'·~~~~:L_ _Ј 1'_

~~;,};

6) сеањење ревегюриэвџвоних реэ.ерult

2. AICf>'apclG1добl!Ц'.1 или гуБИЦ11'10 основу планова
дефl1НllсаН)1Хпрtlмања

ЗЗ1 а)АоБIНL~'

407

3. Доби.ЦI1Иfllt l')i611ципо О(:Н'сауупагања '1 впасиичке 1,(~~';;~i~
ј1НСЈРумеl1те иапитапа :~ : ~:~!.:
~--~------------------------------------~~~.ф;~... ' "'~'."..

, 2eO;Z:1>
I~' (,',;,

1','., ,~. '<

а}доб~ЦII

'с;', :-';iџ!

':2012,:~,

4, ДоGI\Чv. IIЛ" губици по 0С:1101JУудеnа у оствлсм
С9ос>5УХ'8ё1'1'НОМAOOIITt;y ИЛlt ry6иrlfy' придружеНllХ

I ..... чшава

i
б) Ставке ~oJoнаккэ:дно могу бигм рекпасмфиковане у
б~tЛ8tt(;у успеха у будућн", nеР\.10ДИМ(I

б) r,.б~ЦII



Група •
рачуна ПО3ИL\ИЈА, .АОп "."" , с •• •

I_P_,..;~_y~H_'I__ ~ __ '_'_'._,._,~,~ __ ;,,'~:;_'_:.;,,,';;.'_....:.; :. .:....~ __,,_';_"'- .... ".3"'.-+;'_'"_'_._--_~~.~~.:~:....6~_~....J._:=~:OД."~a, .ј: :~~~~.

335

ЗЗ7 а) добиuи

6) губllЦI1
':-"0
~Oi.4

.'

407

2 Доб;1ЧII IIII~ I'УGщ,~!ЛОд IIHCtpYMGtiBT8 аештиге нето
1n«r(lfЬ~ у инсстрано поспосањо .: .1-----------------------------------~___+------------4_------------+_--------

З. ДоБИЦl1 ИЛI( гу6ицv, ПО ОСКО9У ~НСУру~lеНэ1'аааџпите
РiA3ИК3 (хеџинга) новчаног тока
------------------------------------+--,,-.,~-------------~------------.~-----

:f°,\~i
" .

1
4 Добl(Ц~1V.fll-I ryбицv. "~ ОСНОВУ хартија 0/ .. вредност"
раСf10ЛО)l(11ВII)t за rф()Д;);ЈУ

,?~;:-"'-.::.
б) ;уб"ЦI' 2.0.18,

-~~1.ОСТАЛИ I;PYТO СВЕОБУХВАТНи ДОБИТАК (2003 + . 'с .<

2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 ф Z015'0 2017) • (2004 " !ii;;i9'
2008 + 2008 + 2010'" 20'12'" 2014 + 2016+ 2018) <: О ~.~;;~."~~~----~~~-------------+_------------1---
11.остхпи БРУТОСВЕОБУХВАТНИ ГУБИТДI( (200~ + "3< "
22oog~ + ~OOOO~+ 22'000109+ 2200~2.,. 220014з'2200165+ ~OOj'67»• {02003• ~~%~;

" + + +,1+ l' 1 + <' ;".,'~;,
111.ПОРf:З НА ОСТАЛИ свr;ОБУХВАТНИДО5ИТАК ипи ?;':"~~
rYSИТАК ПЕРИОДА i;~,~1i,
IV НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВдТНИ ДОБИТдК (2019·
2020· 2021) ~ О

V. НЕТО ОСТАЛИ СSЕОб,')(6АТНИ ГУБИТАК (2020·2019
+ 2021» о

399

407 399

8, УI(YПДН НЕТО СВЕОБУХВ.АТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ~~;;
!"~""':'~

1 УКУПДН НЕТО СВЕОБУХВДТНИ ДОБИТАК (2001 • 2002 ~8'.t~
+ 2()22 ~2023) ?: О l?eii',:;~,,~,

11.YKYI'lAH!ЈЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002,2001
+ 2023 - 2022) 2: О

30421 32787

1, ПРИПllсан већИН-СКI1)16лас:нициџа (длитаnа

'.:IPLABORATOR:r.J аконск~а,СТУПНИК

П
AKCIONA~ q 'ttJ

. . ORuSwQ_"--щ----'-------
14 ВЕСЕЈ

С>БРд-ЭЭЦпрописанПраеИ'nКI".:ОI\l о с..адржv.НII'-'Ј форr.tll образ-аца фянаисијскахиаееџпеја3д np~H~p~AB~A1)YWTI)<J, з3,Друге 11преДУ3f1тнике
("Сл;-ж~нv.ГЛд~l-Illt;РС" бр. 9512014 и 144/2014)

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВДТНИДОБИТАКИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = ДОП 2024 ~ О млм ДОП 2025> О

у Ве6еји

дана 09.0З.2016.гоДине



1атични
рој

I Iззив SP LABORATORIJA АО

.едиште ВЕСЕЈ

I

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

. \' х".,љдр,амэ Дllllарз -

а)АyrQEI~Исамо рачуна

4038

4001 4019 4037
78331

2.

б} еотрежни салдо ра.ЧУIIЭ 40204002

4040

з 4»41

4042 9.з

4 4043

". " ':,.:- :\

-I-------+--~r--
4026о}прО-М$f К8 nотрэжној страни рач~'на 4044

.'

" 'о;

4045

оо

5

.(:т~~;~~:~:у~~ё~ХОАI1Р,rрД~I~О_~ '1
;31.:l3,~'~~~,..-f ... , ... ' .. ', :". 'о. ;-: ':'~

а) ДУГОDНИ салдо рацуна
(З.· 4<1'46) а о 4027

,.,-;. ..
401)9

6. а} испра!1<в на Ауговној страни РдЧУН8 4029 40474011

б}иcnраSI(О на потражној страни рацуна 4030 40484012

7 4049

....

б) КОРIН'(IВВНИ пстважна салдо рачуна (Sб· 40141 78331 4032 4050ве + 66) ~O 943

б} промет на потраЖНОЈ (;'I'рани: рачуна
I----h~==r.=~.,~_~~~.~~~------I---.-I---_---_'I--+----__,~-..~~I---------<

VI~.Кoв ~'~!,~Ју;t~~ЈСУТ:If~:ГQди~е " • '5" '. " ,.,'
·~t..(2••·.· *',,"' :.' ".' . .. .' ". ~'" t, ;:.'.'....I-""'~"';:==-'-'-'''-~-------!---~~.;~'; ,...:.=~-------~
а) .Aytcokll салдо РЗЧУНд
(7. + ва . 8БР О

8.

~оrю;~iА~':~~~~__'_";_"'_"_'И_Н_И :"_~ј-""_";_'!':._';:_·;····.;+1 _:_;/_.~.~.:_;~:~_ .• _~~_. ; __ ;. ~"' .. ,_"'.+:__;~_::._.. _I__..;.···_,·_._··~·,~:.;_._;~_.t-'_._:_\':-t-':'__ ;~."-:

4033а) прометНд AyrCfI~ojстрани раЧ~'lIа 4015 4051

4016 <034 4052

9. 4035 40534017

б) потражн« само рачуна
(7е, 8." 86)' О I !.О54 9434018 78331 40З!Ј



ОПИСRСДlik
, Бр<>ј

4055 4073 4091

б) nо'tpaЖj.l,II салдо рачуна
. ИС'1р.а~~_'~аЈi)Рl1ј;')fJtft;?3I:fа~цtјн.IfX:,-; •

rP:01IJtll(<\ l,(про,Ае'Ј~р~чу_нь~Одстве·NJ.fх
n<mЙт.tК~~····. ОО .~: ;._.-,_ 'ј' ,_. . ~.:~ :

4056 4074 4092 301204

,;',

2 В) исправке на АУГОSIi-СЈ страни раЧ)'IС~L---. _

б} IICtip~BY.CJoIa nQтоажној страни рачуна 40-58 4076 4094~~----~----~--~-- __---- __~·I ~ -+ ~ J
К9ригi(ваl;lО пЪ~ОТli:о."Ста.~е'Qf?етхОд~ ,.: . ','5," ,~;", .. :- ,;',:. I:;-,", ~:~-::'''"'':'.~'.: _~:;~_. . ,',,,о, • 00. ";~,,, .' ~:..:..tоАИt:fе н"з: да,Н:О}.О1., ~,.: ,:..-.' ;.',' ,,~-.,~ ;.... i~,';i:.~'":".,;,;."_ ,,:;~. -'.,;\.1-:~ -- ,',- :~~;~\:~': >-~:1~:-·';~,,;.'.:.1~;~:,
г) lIopllroeaH>'! ,д.уrОi3!iИ саЛДО рачуtЈ<} (13-+
2. -26» о

4057 407[> 4093

,_

з 4059 4077 4095
5) I{QJ)11r08()HL-\ потрвжна салдо рэч)'ма (16 +

1- 12а+ 26) '0

np.~Me~~~)f..np.ti'J'.C~~Oj_'_' .г.оt(и~и."

-1060 4078 4096 ЗQ121М

4 4091 4079 4097

а) дуrо.зн.и C<lЛДО Р34уна
(За е 4.·46) < О 4063 4081 4099
б) nQТРu,'ttи.СЗЛДО рачуна
(36'q а - 46» о 40бt,. 4082

6,
4083 4101

б) вспоавке на nоrp()ЖНОЈ (:ТР~НИрачуна 40135 4084 4102

'Кор"rоозi~р119~,ет.нqс;rа'tье.теJiyћ'9, .t,' ,::-ц,:i::~'<~·_':' ,;::~~'::-:~;.f,~\~~:~f:~i';:~~~~I"~:fJ,~~\J:;,,~,1;~\,';'7~'~lf:'~~;~.~1"i..~t~t.i:~~~~~Щt,~~::i~.;{
~~~~ .,~ !;\~H'01.~A1.\t~": • ;-+~.. .~;~.·::;~,,~'--~il':'"~~::I~:"':~?;:*:~:;~.~(k.,~:,:S{f; 'f;~~:.:~:::!\:~;. :~' ~.;.~.~:Х: ··+:t~~!\~~~;::::..'.:~'1i~;~~11\~~,::·,~.....-r:;(.:-~iI

п) t:op~rosaliltДУГ{)8НИ салДQ рачуна (5а +
6а·6б)~О

7 4067 401\5 4103

б) I:opl4rOnaHI1 иотражни сапао рачуна (56 . 40(;,8 408616•• 66;>0 4104 334803

З. ВЈ npo).ler Нд Д:'ГО8ној страни рач~'Нi3 4069 4007 410;

1 5}промет не потражнo.I ",'рами рачуна 4070 4088 4106 .9500

9 4071 4089 4107

бј 110'Ј'Р;ЖН"сэ,,\,\О рзчуна
(7б-З. + З6)? о 4072 4090 410З :364303



I
4145а) дуrО6НИ салдо рачунв 4109 4127

б) поэражни салао р34)'на 411О
94'36 4126

,~~."раВ~~~lcfrе?,Иј~ri':i()3H·a~l~j~x:·,~_
't>,e,~,8K~~ ,пр,~меН_а'ра~Уiiо~одqIВ;~НИХ' '-~,~;; ,'," .'. .~:
"пQлит.ика<~:· -: -, ',':" . -~-' ;

2. э) \1сцрэе"е 1iб ДУГО(ЈН(lј стаане рачун~ 4111 14129'

4146

."

4147

4112 4130

4. а) прометна ДУјО6ној страни рачун~ .115 4133 4151
399

4116 4134 4152.,. ,
,~;,,,, ',:!, '\

5. 4117 4135 4153
---- ----f--+--------I

4118 415494031 4135

6. а) исправке на AyrO.3K()j страни р.ач)'на 4119 4137 4\55

8. а) проме, нЭ .Ауп>вној страни раЧУI~;) 4123
407 4141 4159

б) ПРС)lМ!Т нэ потрэжној СУ'Р;)Иil рачуне 4124 4142 4160

9.



,

Редни
"БРОЈ •

<') ДУiоени салдо рачуна 41631, 4181 4199

4208

2

6) исповвке на потрзжној страни
рачуна 4166 4184 4202

Кори,ГОQ'а~о;9~~пi6':С.т,~'њt?
,првnОДН&Т9~.\1~~"'!,д,.а~:О,1:Р:1'~

;:~_..-, .. ~
',' ," " Ј

'--' ';'"'
., ,'" ',;

'.. ;';",0:- •.••, -,
ј ,.' ~ ~ .'

'.~. ;,:,'...... , " "з

4186 4104

4, Э) промет Нд дуговној страни рачуна 4169 4205

б) промет на nОТРЭ)!сИој страни рачуне 4j7~ 4205

.вј ДУГО61i0! CaJЏI,O РЭЧУНд(з. ,о 4. ' 45) > О
5, 4171 4207

6) вотрежни салдо рачуив
о (Зб- •• +4б)> О 4172 4190

6

7

! ој t:ОРlIГООЭНi' потражии салдо ~ЦYH8
~(5б·6а"'6б}~О .176 4194 4212

.flР·О~~';'.еУ"_.{~~ћОј"~~" ~O.fL·~~~··':- _.:,;:,~-.,.;-. ~:.. ,:". ,'" .....
3) промет на AyrOBHoj стран,", раЧУl1а

\1:, ~\1,.._,.•....,.-.•... "' ..'
" ;;-~.

8, 417'1 4195 4213

41961б} промет на nо'1'раЖНQј страни рачун:а 4178 4214
:С'1'аЊGrца:Ј(рају'-текуће ГОДИН&'~' ;" 1': ~ ~ r .. ~:.~ ;.i ;..'., ",;::;

[,,'3~1~,11'2~'.",~" ..... ,:,~,,~. '_'_;_:'.::.:.~:~.!~,'<_'_'_' ~'~:,.:_'--r-'-'~:-~.'~~~.·'~'",'о . ?..:. ":~"'::~:.. ':;..;.'
8) A)'ГOBH~сапвс рачуlt3
(7~.8., 86)' О

, ."

9, 4179 ~197 4215
-б) nотраЖtljll СМЦО рачуна

(76· Во' 86)'>О 4180 4198 4216



1. а} дуrООllИCi=lnДOрачуна 4217
г------------------------+--~г_--------------~4235
б} потражнк само рз\(уна 4218
lir~),~f~~~~~'~~~'-.!6~:~-;~а-..ч-.~ј-Н-и-*-:-:~~~'~:+-----(~,,~~,-"--------~----.-,,-,,~--~---------,------..-,'.~" ~
"n:i~~"о.Оо~оlџ.хп....'i..i.:ъ,К$Ј 1,., __: ~f-:-",; .' ,.. .: .r.. :>. ~

47:'914

2. а) l\cnpesKe НдДУГОElној стрвни рачуна 1219
г_-----------------------+--~~----------------142з6

4247

,.
а) ко(н(roвенl'. Ayr06HII салдо рачунi7.I(1 а

,_+~2.__.2_б~)_.~О __
г --------.I----J-------------------, 4237
6) f«)РЦГО6анипorражнц салдо рачуна
(!б-2. + 2б)'О

3, 422'1
4240

4222 '174914

4, 4223 4231\а) промет не дyroоној страни раЧ)'}IЭ

б} промет на nOТPaJ!(IIOj(;'fP3H~1еачуив 4224 зз2tJо

5_

:_(. '......
:, 'j,~~.;..~ ;'<.' .'

б.
а) Ilcnpa,OKCна АуУО6но1СТРдНИрг;чун\'I 4227
1--------------------------+----+------------------14240 4249
б} исправке на nотражној СТР8НМ речуна 4228

....,. .
~) I(~РИГQ68Н"дуговни салдо р.ачуна (5е
+6a-бб)~О~~--~--------------------~----r_----------------~4241
б) r;Щ)ИГО6ани ПОТР3ЖН~1само раЧУН(Ј
(56·6.+66).0

7. 4229

508114
4250

42'30

8. 4231
~-------------------------4----+_------------------14242 4251

9,

б) промет Н$ nОТР;НЮiојстране рачуна 4232

4252
4234

у Весеји SPLABORATORIJA
AKCIONAI3-SKO

DRUS1VO
~,П. 11 B€CEJ

I<~НСКИ~ZnНИК
'fWl (tlv '1

(~""------
дана 09.0З.2016,године

ОБРдЗ8Ц fiроnисанnJ)aQllflH~,r:OM о садржини 11форми обраэаџа финансијских v.эоештајD 33 прщзреFiН8 APYWТ8~, заДР)'fе и преАуз~rlll"ј;О
("'СлужбеНII гвесник РС". бр. 95/2014 ., 1<141'2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив SP LABORATORIJA АО

Седиште ВЕСЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. ДО 31.12.2015. године

3. ОetаfШ ПРИЛliВL4113 рер.О9НОГ посповањо ~~gJ 14563 437<1

11.ОАЈ1~виготсевне113ПОСЛОВНИХ акгианоста (1 до 5) 1;~3Ьб~5:' 481671 4$1630
#,,'\!'Si

1, Иc.nП6те дсбзеfЬЗ411ма 11"Э'tИ аеаиси ~;·""nA" 218440 210420
2.3драде.накнадезарадаVo""остапипвчнвресходи ---------'.~~&~·~".f(#\·,;'~jl----2044-68 13640:')

з. nЛаћвнв камаге ~~9~~, 130 -
~---------------------------------------------------~I,,~~,"'blО"~_с4994 7705
4. ПорезНддобитак I;''?'!!\u

5. ОДЛИ81tПО ОСНI)ВУосгалвх [аених прихода ,i~iь.~ 53969 _5_6_э_7_2 -I

111,Hero 11РWШQ(()TOB~He"3 пословних аКТИВНО-СТI!{I·II) t~1~:~ 23953 4986------------------~~~-------
IV. Нето QДЛl16 готовине ItЗ nOCJI()SHI\X 8аИВНQСТl1 (11-1)~------------------~~~--------------~-------------~
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕИЗ АКТИВНОСТИ инвеСТИРДЊА
1.l'ри..'I(в~ готовине 113акгивносги ипаестирања (1 АО5)
1. Предаја aXLjlcja 11удела {нето ПР~!ПI!JН')

З. Остали ФИН3НСI1јС.:\t I1nlIQ\Ii}HV.(нето npl!n~I:!;I)----~--~--~---------- .~L_~ ~~------------4
4. Примљене камате "13 дКТllв~()сти ИНВ(!СТ11рања

", ОДЛ~811 ГОТО814не 113аl,"rИВНQС1'Иинеестирсња (1 до 3)

1. l(уnоеИlf3 t!КЦllја " удепэ (нето ОДЛiIВИ)
2. КУПQэv.Н8 не'А<lтеРIIЈэ-л-,-,.-.'-'-АО-.-И-Н-.-.-Н-.-'кр-.-т-н-.-н-.-, -ПО-С-'Т-Р-ОЈ-.-.,-.-,-О-"-Р-.-М-"-"-б-И-ОЛ-О-Ш-'-"-'-~~,;-I---------~----------I
cneAcгaea
3 Остали Фllи,эtfс!(јсЮ1 плаСIА3НИ (tl&TO ()длv.В~I)

JII. Нето прип~о готовине ~!3активности иввестирања (1_11)

21403'У Нето ОДЈ1IIеготоевне ИЗапивности инеестврања (11-1)

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕИЗ АКТИВНОСТИФИНАНСИРАЊА
1. npMII8W ГQТOe~1HeИ3 i)1C1'1I9J.iOCТV1ф"НRНСI~рэња (1 ДО 5)

Z996

3. КЈ)аrКОРО"'Н'1I(реАИТv. (нето лрилиt.\li)



• Остале ДУГ\).;')Qчне обавезе зi12~
г-г

"~о .~;:'
5 Овгвле I(раТt<С;)9чrtеобавезе .3030·..::~.;":.-1.; -11.О.ДЛИВ.' ГОТС8ине IСЭ8юv.ВнОСТII Ф~tНОilC't1РјјЊ8 {1 А" 6) :'30;1'1'. 1037~.>-
1. OrI:Y11 сопственвх Э':U1i-Ја11}'дела ,3qZi;
2. ДУ;-ОРОЧНIIKP~A~\TI.<I(ОДnl\Эv.) ,,~IJ~'
~ КраТItОРОЧ.II! Ч>Р-ДИТII (ОДПИSI\) 3~U- 10З?
4 осгаее обавезе (с.Дllllвl'~ ;3035'
S, Фi1наНСI1јСI(II лизвиг \:~.оЗ~:
6. И<:nлаћСНёАl!эt~денде <3.0'~j:,
111.Нето ('РИЛI!Rготовине ЩЈ апивносг« финансирвњв {Ј·Ј') )qjft.;"
IV. него ()АП~8 готсване ~Эакгивносте фииансирања (11_1) }зо~..~ '031.~... "~'. -Г. СВЕГА ЛРИ1IИВ ГОТОВИНЕ (зао 1 • 3013.3025) ~:$~:jj: 506702 467728
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (З(Ю5+ эо:е. 3031) ';"-""'l."

.504152 465775...:;.~~,
Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040.3041) '<39ii~? 2550 953

~"'~:,-Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 ·3040) (.~.>
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 06РАЧУНСКОГ ПЕРИОдА "~' 5418 44531- ::: ~.,"'..
з.позитивне КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО основу ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ ,3Ji~5:' 12 12.......~,.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИке ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ji~';Ј. ГОТОВиНА НА КРдЈУ 06РАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ii:!~'!~'I

7980 5419(3042' 3043 • 3044 • 3045 • 3046) Q1.:" ,
\::~!:'~'.

у Веёеји SPlABORATORIJA'~ /закон,;?" 2СТУПНИК

M'n. A~NARSK~~<!<I' f?lor'>
!:Ј,\ '4 DRUSТVO
I!!!f - ве-СЕ)дана 09.0З.2016.године

Образац прописан npC!Q"JlMI~КOM о садржвии И фоР/\НI обреаеца фlltlCtI1CV,јСКI.'i1СIlзsешrаја ва ПР.lвреДН8друштва, эадрусе \~предузетщ.н:о
(~СfJ~?КБQНIIгласник РС", бр. 9S}Z014 v. 144/2014)



"СП ЛAlЮРАТОРИ.ЈА" А.Д., вкчы

НАПОМЕНЕ У:3
евнхнситскв изввштые

ЗI. пеџеыбар 2015. године



џхпомкнв УЗ ФИЈ:IАIIСИЈСКЕ изввштхэв
На јЩII 31. Ј1е,\омбр" 2U1S. године

"сп Лабораrормја" А.Д.,Бе4еј

1. оснивоьв и двяхтност

.~CtI Лабораторџја' а.д. Ьечс] ()' даље» гсксту "Друнпво") је првобитно била организована
(1983. године) као погонска лабораторија '33 потребе Црушгва .>(:~iаtlР()·Ј'еин"а.д., Бсчсј, са
олељењима за фиэвчко-хемијска н микробисяошка иснитивања, Првснствсни 'Задатак
пабораторијс је био контрола међуфазних и финапних производа Друштва !,Сојапротени" а.д.,
Бсчеј. Током 22 године лабораторија се постепено развијапа 1'1 ширила област испигивања ..ш,
МООО и производе ОД меса, сточиу храну, жита и мпииске проиэволе и нспитива: ье гепетичке
модификованости.

Н.'! предлог Улравног одбора Друштва ,.СојаlJротенн·' а.д. Бечеј донета је Одлука о оснившьу
Друштuа 29. јуна 2005. године и оверена је )' Опиггипском суду у Бечеју 26. августа 2005.
године. ДРУНЈ1'ВОје регистровано у РСЈ'не'Ј'РУ ириирелних субјеката Агенције за Ј1РНВРС;(ИС
регистре Републике Србије решењемБ.Д. 8836512005 од 5. септембра 2005. гоявве и закључком
бр. 88365·1/2005 од U. октобра 2005. гоципе.

ДРУШ1'ВО Је )' јулу 2()О8. голипе променило правну форму н постало отворено аЩИО"DI)сt<о
Дј1УЈ·IЈЈ'ВО,[tаст{\ла ОРО:\lена pel'IICTrOJ1:1Jla је PeijlelbeM А гeHц.~ie за привредне реп.tстре број Б.Л•.
1204312008 од 18. јула 2008. г'Одине.

СеДllw-re )\РУl1lт.аје)' Бечеју, УЈ. Индустријска З.

п реreжна делаТIIО~'Ј }\РУЈЈПЂU је 712.0- теХНАЧКО 11СП}f'Ти.вањеи aHMI-I'За,

Ма1'1"ЧI/I' број ДР}'ШТМје 20074795. дo~ је 'ЮЈ>ССкr·, l1;(еН"'"ф"'''ЩИI)IIИ број (ПИБ) 1040766~H.

На дан 31. децембра 2015. ГОД'JII., ЛР}'llПllоје имало 140 Зi\I10слеНlfХ р.мНlIка (:YI. деuембра
2014. [()дII"С - 135 ЗАNОС:rcнэ рIlДIiI.,ка).

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЉЕ и: ю't:1ЕllТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ И31ШШ'fАЈА,
i>ЛЧУНОRОДСТRЕНИ МЕТОД, lIАЧЕ.ЈlО СТАЛНОСТИ IlОСЛОНАЊА {1
У[]Оi>ЕДШf ПОЦАца

2.1. Изјава о усклађенОС'n,

Друштво BOl.1.1-1 еR.~itеlll1ију н састао.n..а редовне финансијске извеШТflје у СК-1МУса ваil,сћl1~!
Законом О pa'IYH080J~C'18Y (С;Iуж6СЈ1И г.nаСЈН{К РС 62/2013) н остапом пrимеН;1.)НI0М :i.aKOJiCKOM
~I ПОДЗ.fI.КОНСКОМрес)"лu',<нвом У РепуБЛИЈЈ.11(~рБI1јl'Ј . .зн IIРI13IЈЗI1ЗЈI.с, Ilp~ДHOBaн_.e, 1(резеt-11'ацију 11
Об(mодаљнвање llOзиuнја у финансијским I13вештај<'МА Друштво је, као средњс IТpaBHOЛllде, у
обмс~и да примењује Међународне стандарде финансијског IIЗВСШffiваља("IvIСФН") I(~i"у
СМИСЛ)'Закона () P.-:lЧУIlОНОi(Сrnупол.рuзумсttају сле.z(еI1е: Оквир )(\ припреМ,~Il>ен прикз:~нuањс
фl!нансијС~'iХ Ifз""штаја. МсђУllарОN'" ра"УИОП<)ДС'Гl1еIll1С'1';lIJДЩ1Д11("МРС"), Међународни
стандарди финансијСkОГ 113nCUJ'fanaH.~1("tvl(:ФИЏ). и с.а Н.иыа Н(Нlе;;ана '1)'ма'ЈСњ.а) 1t'Здата од
Комитета за Т'Уl\{(Рlење РIlfl}1fОВОДСТ8СНИХ(,тандарда (~.И<!)РИl{·I)~накнадне измеllе "'ИХ
С.1'эндардз 1'1 са ЈI,има 110везана Т)'r..<}(lчењ(t, одобреВlt од Опбора -за .....1eђyHapO}\~le раЧУ~Ј(}UОДСТUl'IЈ
стандарде (»()дбор"). tHljli је IIрев<>д УТОРДИЛО 11оQiаnил() I\H'JIHH;1':.lpc-rIlО нзл","Сжно за послове
ФIЩ3НСllја ("Мннистарство").

Превод 1vtСФИ који У'Ј'врђује 11ofijaIJJt.)'je ~411"ЈистаРСТI1(l <ЈИI!С{)Ct-lо8ЈiИ тСкс'l'Оtlи tv1PC!ОДНОСНО
МС<l>И, ИЗ!.t(1',')tОД Одоора За мсђУЈЈ<i.рОДllераЧУIIОЈ10jtстве1Н': CTHtl.J.a}1}J.e, као Ј11'У~lаl,еЊ(lи'Здата
ОД I(о~нпеrn за rумачење раЧ)'НО80Ј(С'rnеНI1Х ,С"f'аli,царЈЈДу ()БJlИf<У У kq_ieM су НЗД(1ifl И који 'Iе
)'КЈ1.учују ОСflоnе за '.1(}I\fJ,УЧ!~В(lЈ-ье. Ilлусrрхiуl)е примере. смернаце. комеJlТ'аРС,СУllротна
M~JIfЈл,еЈi.а.. разрађене nРl1мере н други ДОГЈУНС,КНобјаwл.><н\ајући ~{этсrијWЈ Koj~1 мож~ да се
усвоји у Iil"\И Са (}'гаЈџtарДЈ1,ма, 01J,fH)CIl() ТУМ:'1чен.им;,'i, ОСИМ ако се Н3РНtJИТ{) lie на80ДИ да јон.
C.:JC'l1t13Hlfлео СТtlндардft)одно('но 'Ј)'.\Јачсња, Прсно,ц f'v1('(1>И утврђен је Решеlьем МИllистра
фи"аflСt~i? (1 утврђиваљу превода КонuеЛl'УfЈЛВО(' ОК[Нlра за фНИ{Н-IснјСI<Онзnеluта8ffi-ьС 1-1

{'!('НОВНI-IХ "'~I\СТОВЗ MeQY'fa.PQMJiJIX раЧУlrОВОЈ\с'(ое1tНХ СТ;НЈЈц11~:Џl, OJtfl()CJiO fv1еђунарОДВIЈХ
стаицарда фlш(tllсијс<OI' IIЗ"ОШ"'""ањ. број 4(}I.OO·R96i20 14-16 ОД 13. "ap'la 2014. гоцвне, "оје

Ql1uj II;mрm I/lIIlfJfll('lIЛ""'I(,I'"Ј~\~tIf.,юјл j~lIa.Wfr~('n1I('t.;~Ј"IЩ!&JfI JI(}'III~Jj(, tlPf<,'il('ltnР)'IШМ/4(:m,,..,1I"ю)'f.сhn, 2
КО(} IIIfll\ll8, ,1'''.11<'('6и11l11tЈџ4,чt:m tю.1>(t.( ",nџ,,1фl.1 '! 'Ht.'~H(lIl~H«:« fI' (ЮIf.UN)m!.>lttl(IЊ(lI' 06li.\' Фllll!/Ј/r!I,l('}Щ,'\( IIwt'l(fltllJјЈџut.



"сп Лабораторија" А.Д" Бечеј
нхпомвнв У'! ФИIIAlIСИЈСЮ'; изввштыв
I1n дан 31, вецембра 2QIS. године

је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27, "арта 2014. године. Навелсни превод
МСФИ примењује се ОДфинансијских извештаја који се састављзју на ДiНl ,1, децембра 2014.
годвне. Измењеии или надати ~1С(I)И \;1 тумачења стандарда, након опо: ..tЭ'Ј')·мэ. нису
преведени и објављени, На стога пису пи примењени приликом састављања ПРНД0){(ених
финансијских извештаја,

с обзиром на напред наведено н на 'Тода појсдина законска 1{ подзакопска рег)'лаТl1ва прописује
рачуноводствене поступке који у појединим случајевнма одступају оа захтеви rvl(~ФИ1\(10 и то
да је Законом о рачуиополству липар утврђеџ као зпапична валута извештавања,
Р<}ЧУНО80ДСТВ~Н~1 прописи РснуБЈЈIIК(; Србије МОГУ одстунаг« од звхтсяа ЬJtС<I>И што МЏЖС
имати утицај па реалност н објективност приложеннх финансијских нзвепггв]а, СХОАНО томе,
приложспи финансијски It:}neUJT\ljl~се не могу сматрати фииансијским иэвсштвјнма
састављеннм у потпуно] сагпасиости са fo.liСФИ на начин К8' ....Оје то цсфинисано одредбама tvfPC
I »Лрез.еfl'I'3Ј.Lн,i(i финансијских иэвештзја''.

Приложени финанснјски извешта]и састављени су у складу С3 начепом историјског трошка.
ОСНМ ако ДР)'Т3'IJlје није liRUCJtCrlO у раЧУf1оnо,ttстоеllНМ ПОЛИ1+'1Ка."З које су наведене у дa::I.~M
l'еКСТУ.

о." ф""ШIСl1јСКI1 'Ј10ешщiи одобреНЈ! су од стране 1-IЦЗОРliОГодбора дј)У' "ТМ il:illa 15.04,2016
јОДI1НС.

О'снове 39 СЯ('.Т'ав.'ЪаlЬ(' 1.1нрезеl:lТl)цију фВН3НСlfјСК1ЈХ нзпеllltЋја:

Друшrво је у CaCl'i:1iUJ.illb}, ОВИХ (IНtнансијСI(Ј·'Х ~1·jJ)etlJTa.i(\ nplfMelt.I1B:iHO раllУИОВОnCisеие
полнтике ()браз.l0)l(СНС у J(~ЦJO.\leHIJJ3.

ФiН·lа.IСЈlјСК~Ј нзоешт<\i.н Друштва с-у JfСКазани у }i11ЈЫIД3МН ).(l1нара. Динар предстаr.ньа :3В8IЈI1ЧIIУ
IIЗВСШ1'ајну mUlУ'I'У у rеt1УОЛIliЩ Србllј 112Q15. rolIlIHe,

2.2 ff~1чело сталнос.'l"Јt H()'CJ10BjJll~a

у 'Г<жу2015, године Друштво је О()'I'UВРII!Ю I'IIIСЈI\)ЛII" добитак ОД 36,374 хиљада 1\ин~ра (20 [4,
ГОДl1иа:IIQCJlUlII'"доб~гшк 01\ 31,644 хшы\де дннара) н нето добитак ОД 30,828 ,,,љада ЩlНара
(2014. Ј'ОДЮЈВ: "COI'OАоб111ЋI< ОД ЗЗ, 186 Х>ЈJlюД<1ДlJнара).

ф~јнаt:lсијСКII i'I.З1\ешт<\iи су [Јрипре).,оl}ьеии ОД C'1'paI'ICРУКО80ДС'('В.а у складу ...~a начеnом с·Т'ct.~I;ОСТИ
оослован..Э) fH>je 110дрuзумева да ће Друштво настаВИ")'1да послује у доглеДIIQ.ј БУД'ућi"I()С'Ј'11~

ОДНОСНО У року О,Д.јСдис 1'<);H~lleОД Ддт)'ма биланса С'Г(1ња.

з
O/tuj tlШ(f1m фЦllf1щ·"kЈ:II.Х ~'J'$tll(ltt:VfJj~!liJ,\I~I"tmh(·1'..b)'t,IItOfl tiI ЈlщtlР,"јk :ljJi',mtrj}it P)'~(}GI.'fJ(;IItt.·iJJlр~дУ~~"IIr_

/1.:11(/mll~$.. ,1(QJt.'€ 1'lIщt IЈрn).IItШf (iI:.o.I>fl.t '"I'PX"'I~"ia" 1IJ.1f~f./aI(lщ'(аlt ()WЈТ<ЮIIIЬ(l~31МI\' OI\'JJM фУII(/щ:чi<'fЩ'\/ 1IUl':lIfl?lairl.tJft.



НАПОМЕНЕ УЗ еинхнсилске извкшгмь
На дан 31. дщембра 2015. године

"СП Лабораторија" А.Д" бечеј

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЉЕ И пгвзвнтщиге ФИНАНСИЈCIШХИ3ВЕШТАЈА,
РАЧY1:l0tЮДСПЈЕНИ метод, нхчвяо СТАЛНОСГИ посяовхњх 11ътювндни
ПОДАЦИ [наставак]

2.3. Уиоредви подаци

Упоредне податке нрсдстапљзју финансијски извсштаји ДР)'UI гна на ДЗII и за П>Ј.IЈI1i}'која се
завршпла 31. деџембра 2014. године.

3. пгвгакд ЗНАЧА.ЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Прихолп ирясхови

Приходи од opoд.~jeСе признају када се риэик И корист повезана с...1 правом власнвштва
преноси на купца, а ...0 подразумевадат)'>! испоруке робе купцу, Приходи се исказују по
правично] врелности која је примљена или ће бити примљена, у нето износу наЈСОН умањења
за цатс попусте и порез на додат)' вредност.

Приходв од вршења услуга еllll}(."ПЈРН.iу се по припаипу фактурисане реализације у МО'ЈСНТУ
извршсња услуге

Приходи и расходи ОД камата се књиже у корист однссно на 'ГеР"::1'обрачунског периода на
који се односе.

3.2. Прерачунавање средстава н 05аВ(.'З11;у страним сролегвима плаћања

Посповнс промене настале у страној валути и пословне промене са уговореиом ванутном
ЮЩУЗУЛОМ с.упрсрачупагеу динаре ПО средњемкурсу утврђсном на међубаикарскомтржицгту
девиза, који је важио на .Ца,I !юсловие ЛР<Ј~1енеt

(.~Ba мопе-mрна сред(:'(ва 1·1обаЈЈе:i~ ffСl\азане }' страној оt1л.УТ1i и са )топореном na..1)rrIIOM
КЈ1аузул.ОМНН AaJl БИ.1811С(1стаlьа прера(Јунатн су у Дј'Н'Јаре 110СРСДI"ЬСМкурсу утерl)еиом на
меl)убанкаРСКQ\11.1)iКИUЈТУ девиза који је -важио нЗ "Ј'ај дзн.

ПО:Н11'ИlнrеН негативне куре ..,с rа:~JlИIС~ lliiсr(!ле прераЧУНQЫ ПQСЛ.ОНiНЈХ промена у CTpall(U
валути It Ilrерачуно~t монетарних СРСАС1'ака11обавеза исказаних у страној I3ЭJIУ'I'И на дан
БИi1анс,а..~тaњa, КЊIП{(.:U~)' I\ОРИСТ".'}I" на 'Теретб~l1ЈансауспеХА, као доБJfIЈ.1tилв губнuн по
OCHOnYкурсних раЗЈJI·lка.

Гlозн rиSНI1 и flel'(1ТjiBHli ефектн наста.!ЈI1IIpt:pa,.ytIOM НОС,'О8НИХ промена 11 прера(IУНОМ
моис.таР1iНХ срсдстапа и обавеза са уroворено?>! ваЛ)''fНО\1 клаузуяом на даЈI бнлаН('.(1('.'Т<'НЬ(l)
КII.IПl(е се у корист ИНН 113Tt:pe'l' БIIЛi1IIС\i успеха .. као ОРI'IХОДИ И~lИ расход.I-I110основу ефеката
УГОlJорене.ЗalliiНfe ОД Р'1:~ИК:Г'

4
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"сп Лабораторија" А.Д., Бечсј
њспомкнв УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 21115.године

з. (Н'ЕГ л.ЕД ЗНАчхлних гхчэџовоџствених ПОЛИТИКА (наставак)

3.3. Трошкови позајмљџвяња

ТР<..)ЏЈЈ(О8ипозајмэьинења признају се као расход У периоду Iцџ\а су настали, без обзира како
се користе поэајмљсна срсдсгеа.

3.4. Ј;QI~сФшщiе33 зяпослсне

а) Порези и доприноси фондовима ;)11 социјпллу сигурностзнпосяених

у складу Са прописима који се примељују ':l РснублнциСрбији,Друштво је у обавези да ппаћа
порезе 11 џопрнносе пореским Ор'<ШИМ811држпвнвм фондовима којима се обезбеђује
социјална сигурност запослених. Ове обавезе ymYI{yjy порезе н доприносе :13запослене ва
герег послодавца у износима обрачуиатим по стопама прописаше•.t законским прописима.
ДpYLUT80 је, 731":0ђеобавезнода 0;1 бруто зарадезапослених обустави доприносе н да их, у име
запосвенвх, уипати фондовима. Порсзи '1 цоприноои на 'Терет лосподевца и порези Ј.1

цонрииоси 11а'Тере'!'эапоспсиог се књиже па терет расхода периода на који се ОДНОСС,

3.4. Бенефицијеза запослеие (наставак)

6) Обавезе по ОСilОПУ отнремнина и јуБUЛПРIIUХ награда

Друштво је 11" основу оцредби Закона о раду у обавези да исппати запосленима отпремнине,
пр" престанку радног односа ради коришћења права на пензију. Друштво интерним актом
регулисало награде за проведене године СТ\ЦЈ<ау компанији, ниво н основу за исияазу
јубнлаР"IИХ награда, If у CI\OjI1M 113rJOMefla,....Hl је обел.ОдаНI1.iJОIНiчt1И '~aутnрђ)lIiЗЈl:.е оснона за
обраЧ'ј11 јубиларних H(Ll1x~цa11ОД чеl"'а Џl1СИllа IIЗКIНIДС :}-(lВИСИ.

Запос,пеНItу ЦрУШ'П~Уимнју ~Ндоснову 'mана 71. flоједннаl-lНОГколективног уговора о Р<\ДIIНМ
одиоснма Щ)nВОна О(,'Тзлаnpl'JM31\Кlза минули рад ,за кориwће1ье ГОДНlliJl,еrодмора н л.Р)ТИМ
сЛ)'tlајС81.м.t предвнl)еним ОnНј"'И,~1 актом и Овим КЏJlеЈП'i"RIIИМ }'1·'(HiUPO,"I.

[~PYIIJTBOTilKOI)c, на ОСНОВ)'члан ..) 76. ПојеДИН<i4НОГ холеКn1Бноr уroеора о раДIIИМ одtЈОСltма
Mt))I(e л.а обезбеди јуб)1)1ЗРЦУ ~IЗГРill1)' 1аПОС.lеИНМ(lПОВОДОМјуб11Ј1аРIНIХ 1'()ДИIl3 рада )'
ДpYUJTIJY JliJjMUl.ve у i3(tCIHHJ <Јј.{ 50% IIросечвс зараде 'tапос.леtll1Х }' ДРУШТ.ВУ )' преТХОJ(ffО.\'
месецу за десет, ДВ-ћДесетн тридесе1 ГOД~!Haрэ}tа .заIlОСЈЈеНОЈ'у Друштву и осиивачу
~,С~јanротенн"Н.Д" Бечеј,
ЈуБШlарll3lI~rp:џta се исллаћује залОС!lс",~"а '"тО:
- за]'О ГОДИI'Ј;}иеГlрекff.ДНОГ рада)' Друштву и О(:НИfШ~tу нСојапро·t'С:ИН" <t'Л'ј Бечеј у -виснни
IIзноса од 20,000.00 Дlшар";
- за 20 г()днна неnр.скид_tIОГр;џtа у )l.PYILI1·OY 1f ()СННА.1ЧУ..CojaJlp()l'eKII;~ а,Д.. Бечсј у НИС;IН}!
IIЗноса ОД 40.000.00 Д1!нара;
- за ЗО год.ина f>ICnpeKHoЛKorрада у ,цр)!штsу JLOCHiH.I<l((}',)Сојалротеиt'Ј" а,д., Бечеј у 'НЈС."-I)I
~Iзносаод 60,000.00 /\lfIщра.

ИСnЈIа"I),јубипаРЈ-lИХ HHrpaдa одобрава ДИРСI\ТОР ,,гЈ.РУI.i.I1ЋаС130јомОд.ЈlуКО....1.

Обрачув А НСК8ЗНnаЈъелуroрочннх обавеза) ОДНОСИОдуroРОЧНЈfX резеРВJfсаlЬ(t по OCllQnY
OTllpe;\1'IHiHa н јубl1Ј1аРIНIХ награда нзврrrJени су l(орншћење~.1 ме.тоде Ca11.31UH.e.nредност"
будућltх очекиваннх ItСЛJlа'rа.

5
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KillJ nш/>,-q~,,"{tЩ.(r,'IUrtrtJI»td.\I~/II da.wl:r IФ"I'''''''';IJ Ј( 1I'Јlttшq 11111(!(VJ11.ltI~IQt'!ТIН'l1а*"1-' ~II,'" f/и/l/("'СII;С"'''W f/1~!IIIш.<Ј;fџ:lt.



IIСП ЛабараторијаJf А.Д., Бечеј
пмюмвнв мз ФИНАНСИЈеЈШизввшгагь
На да" 31. децембра 20Ј5. "0;\11".

3. ЛРF.ГЛЕД3НА'ЈАЈНЈ1ХI'А'(УНОВОДСТ13ПIИХ ПО.1НПИКД (наставак)

,\.5. Корекције фупламечтаявик грешакя

Фундаменталне грешке, настале као последица математичких грешака, грешака у примени
речуноводствених иолигикн, ногрешннм тумичењем чињеница ИЛИ превидом. признају се
ItрНflагођавањем почетног сгања исто добитка. t-.'1атеријаЈЈIIОбезпачајне грешке признају се
кроз резултат текућег периода,

.1.6. Пошт еи [фер) предност

lV{сђунаропнн рачуноводствени стаппарц 32 "Фииапсијски инструменти: Обсиоцањивање 1{

приказивап.е" предвиђа обеподањнвање правичне <фер) вредности фивансијских срелстава п
финансијских обавеза у напоменама уз финансијске иэвештеје. За наведене потребе. правична
(фер) вредиостјс лсфпнисаиа као износ за који се неко средство може размевити, 113111обавеза
измирити. у трансакцији између лобро обавештсних н вољних страна, међусобно суочоних.

Обавеза Друштва је да обе.юдапи све нпфор,....шције у вези са пошгеном (фер) вредношћу
средстава, потражавања 11 обавеза за које постоје расположивс тржипгне ичформације и за
које се И1Џ:~IfТИфЈ{I(ујематеријално значајна разлика између књиговоџствспих врсдпосги и
ПОШ'I'(;ttе (фер) преДНОСТI!.

у Републици Србl1ји I-Ie l:toc:rojt1 ДОIJ.QЈ1..НОТР)IПfJUНО искуство. сraбнлност н ЛНКПНДJlQСТKO;L
1\)'1100t1.lIeи продаје фннанс.нјСК!IХ ере,цс.таuа .и оБЭIН:.:\З. ,(ао и ое'1'fiлих qНtнансијс.юtх
11АС')'румевзта, 1-1зваНl1чне rpх<вшне ИНфОР~l'ац_нјенису у {',вэ..кОм"рен)'1''''У располо)}tвве. С'Тоl(t.
праоичну {4}сР)вредност lIије могуће поуздано yтnpДHTH у УСЛ:ОВИ}tН'iиеПОi;J'ојnf.l,а.Э-Јrfl'IВllоr
''PX(ltlUТ'a, :\nК01'O ЗЗХ1't'вају ]\:1РС11~/1СФИ. По МИII1Jl.еНtУРУКОАО}\С'П3R.Н3,IIОСИ ОfiСЈ!О}.(ЗI·ћСННУ
ФинаlJсијСКИ;"'111звештајнма одражавају РС-ШIII}' нреДIIОСТкоја је у Д;}ТliМ ОкОJlн.ос;)'има
најnСРО;ЏЈСТ'ојflяј:111 најКОРНСRија 'Ј(I ПОтребе ~јзве.lllтавања. За нзнос ид.ентиф"Јкованих
прОЦС}I3СIi11Х ри:-нн(а,1а "'lьиroоолстuеН(1 вредност неће бити реа:lизована. врши се flcnpaBxa
вредносТ1i' на OCHOUy OДo'IYKe РУКОRОл'(,,'ТfЏ'l,

3.7. He"P~l1,"Цc, I1ОС11>ојсња" ullpeMlI

fiекретИНElО н ОНрСМ8, KOjl.1ИСЈlуlt.апају YC!IOl3eла бу,l\У прњ'ЈН(\l'Нкао среДСТАОЈ O;LMepaU1ijy tc
ПО својој ftзба..вfiој BPCAliOCTI1. I-rаб'аПIlУ IJреДllос."I' ЧIНIН q)a!\1'YPII:i пре;.tll()С1· t-Jабављсннх
сrедсщuа увеliана за све трошкове наС'1'anе ДО rbl1XO"()I' cfaBJЬaJЬa у y"O'I ребу. СредсТ1ЈО
и:~грађеIlО у Gопс·rв.еиој рех(нјн. [lризнаје се по ЦСН(I kОШ'1'8ња оод )'СЛО80},{ да она не прелази
1'РЖЈ1шtlу нред)tос'('. H.i1I\OHГlочеТ'ног аризнаван,а некретнине н опрема се иска:lују 110
ревl1лори:\ован{)м 11:\JlОСУ кој{о1 изража6а Н~I-1ХО6УrJ.01DTeB)'вредност на лан реnаЈ10р(1За)1.l1ј~)
}1-fањеној за УКУll311 IIЗlfОС 1'lcnpal1lCeIзреДЈI()СТ1Јпо основу itMQPTI-'IЗа.Јtl.wјеи уку"ан износ
исправке вредности ПООС"ОВ)' г)б!l~"а 160Г' оБС18р~ђ(;ња.

Друштво је, раДI. свођСlf.а преДII<1С"'!-1 OCil()nl~"IX средст()оа IIСКа:Ј()I:IИХ )' ПQСЈ1QВIiI;ЈМK!hItrll~fa
Друштва на ЊI~ХОВУфер вредност) 3I:H"8:>I\OO3JIO eKC;I'eplior (lРОЦ~IIИТС.!Ьакоји је, са cтaњe~1~a
,~aH31. децембра 2012. roДII'Ю (прС'гходна проце»" вршс!!з на дан 1. јануар 2007. године).
Н'3ВрШИОHPU1tCIIY ореЛВОС'ТIЈнеЈ(ретнина, постројења н олрене·. С·ходио и,звеU.11'ајуо IIР()ЦСНIi
коришl1еllt Соу TP)I,ItUHIC методе н-ронеllе .. УПQЈ1сђ\IП~ill.е\1 11родајllИХ цеllа, као li метод
а:-'10ртизованевредностиза.\'IСНС.

IlоuећзJt.е IО(.f1ГQООДС1'веневредности средстава као резултат ревnлорнзације, се n:Рl1знаје }'
оквир.)' (IОЗИЦI'lјt: рсnал()Р~lзаJL.!()lIе J1e:~eJ111e. (vfеђУТt.:Il\\, ПQнећа(I·,е се JlРI1З!1:iјс као приход )'
билансу успе.ха до OHor изнооадu KOjCI"СеС'I'орн IJра РСIJа:I()р~t:\ацltон() Cl,I~HbCJbeистог средеТRО,
којеје претходно признато као расхо;). у бllfЈансуУСЈ)сха. Сr.tЗIi>СН)СКН)ВГОВО.Д,с·твене.вреДИОСТil
CpeJtCTl3;fII\ао резултат рева.fJ.(lризаЦЈ1јеtсе ОРВ1наје као расход, tvlеђутн~{,c~{aњeH.C се нризнаје
на терет реRЗЛОРf.1заЦ~ЈоriНХ:резерви ДО нзнос..1ПОСТQјећихреВftJlори.ЗI11ЏiQНI·IХре:tерuи које сс
ОДНОС!-. им 'r() средстно.

()/Jftj !lоцрm t/!1(f(IJllrN}O;IJ,r Ј/.lf('fIU1f(l}п.ј.:If/Џ(:'lt,о(lO 1,'(!;ЉЈ"Jlи;џ 'ЦЈ "(1I'jP(~ "N;'JU<}(' P)'KQ$l)fJt'mOftf(pr.(;yr<:h!f.
k'aQ m(Њ'IJI • .м(lЖ~ 61(#1«,1/Ю(J..,,~mt)f1.Mu' IФ#tlo:lшlа If uз.wеff~ Ц1t1Мц (1 oor,)f)I!!JНtJ(IМl+,tI \'I)Iu." (/ШН(I/(I'fl/t·l:.lt~ Jf3um/tIlf;/I.&IQ.-



I "СП ЛаБОРЭТ<>Р'iјс)''' А.Д., Бече]
џхџомвнв У:{ еинаисизскк извкштзлв
На паи .~1.1\0110>1.6".2015. годиџс

3. ПРЕГ лкд ЗНА Ч А.ЈНИХ РАчгноводстввних ПОЛИТИКЛ (наставак)

3."/. Пекрствивс, постројењв 11ОЙРСМ8 (наставак]

Накнацна улаган..а при рскоиструкцији, ада,' гацији или другој догради.и tlр~lпвс.~·јуоо
вредности СРСД('1'авауколико се "'ИМ уивгањем повећава капацитет срелстава, продужава
корисни ВСкувотрсбе, побољшаваквалитст производа или мења намена средстава,

Трошкове тскућег одржавшьа !-I оправки иекрегнина, постројења н опреме признају сс као
рас..ХОД,11псриода.

Д()6ИЦ~1 или губици К~iИ се јављају прнпиком расходован•.3 иии проџајс некретнина.
постројења и опреме. 11Рli·Иlајусе у корист 11ЛИиз терет биланса успеха, као ;[(;:0 осталих
пословних прихода и рахода.

3.8. Амортизација

Амортизација основних срсдсгава врши се применом пропорџноналне методе отииснввња
појединачно за свако средство, Обрачун амортнзације почиње наредног месеца}' односу на
месец у KqleMје основно Средство стављено у употребу.

Примењене (,'1·01·H~аморгизације за најважиијс групе некретнина, постројен,а и опреме су
следеће:

Стопа амортшацнје
након процене

у 0/0

Некретнине:
Зграда лабораторије

Постројеља 11 опрема:
Рачунар« са I1Рl1l1адајућом Оlfремом
Средства везе
ЛабораТОf'ltјсЈС:.1 опрема
КаНllСЈЈаријСК~1tlамеlltТйј и onpe"Hi
Транспортна среДСiва у др)'мском ~lобраћају

1.5 1 )\() 1.72

5.00 ДО 50.00
10.00 ДО 50.00
5.26 ДО 25.00
7.69 ДО 25.00
10.00 ДО 33.33

Амортизаuновс СТОIlе се реl1ИЛl1rају снаке rOJtIt1fe ради )"C'Hp~)I{Baњa оне аМОЈУПf:mцнјс која
О)1.рnжtlвз (.,"'Тf)арниУТРОШ(\R-ових средс.таsэ у 'fOKY пословаЊ(l Н<1ОС' !опу IIрео",,:тапог пе,...а
ЈЬИХОIlОГ КОРНlllћеlьа.

Ilo'It:TII() мерен.е вематеријаЛRИХ улэ.f"'nЊ3 врши се по набаВFJој ~ре}\lI(.)(:ТИ, Наl\НцдНО Mepeil,e
lоЈ3КОНflочеТII(Н' Jlpl1~H<1Aa11.anJ)Ull1 се ОО ТРОШ1(ОВНО~fмоделу ДС(~1-lнисаном у t\llrc 38
t,J-lсмаТСРI,lјjiJIIIЗ УАаган,а", ОДНОСНОПО Ј.Ј:Јб(tВНQiпредIlОС1'$I, у,.lан.е.ној за нс,правке sреЈtll()Сl'И НО
осн.ову а"У~lулираIiС аМ6Р'I'и:~ације и YKYl1l111Xгубl'IТ3Ј(а ПQOCt-lО8УобезвређеН;>(l,

АМОјУТизаuвј., нематернјалннх унаrања обра'Lунава с·е проnорl_ЏiОII;::i!!Нt)МMe'ГOДO~1током
нрОЦСI-I.еноr, Н:О' yroBOI)OM утврђено, КОРИСНОЈ"века употребе.

ГIРИ~lењена С'('ОIlС3МОРТЈ.l:iзцнјсза линеllllУ:Ја Рi:lчунарскtl rrporpaM Је 20%.

За IiСУЈ'рсб..: CaCTЏnJf~111.aпореског БИ.1анС8 hell{ar-eРliјална УЛ;;11""аII,Зсе а.\(ортиз),ју ПО ст()памiL које
СУ), СКЈ1аЈ.()'са flорсtКИМ nРОПI·ЈСJfма.

7
Qtщј 1(·(IЦj}/ltф,'I/(fll!l'{ljt1:ЈIЛ' UЈ~~IU}II{Ј)ЏJ~ha.~leJ,.tl' IJt"'I>YOUIM/)oi lI(Jmpi/U IIptl,1~n PJ'}<:IJ~Q«(m(!tt JlpfN;yu:h{L

lйщ /1f,(1/«(fk. ,1t/tJ:N't .;цmlf rJJlймвm i){J.",1IX J:()r.ql:I~j(j(l џ fI'J.~t'/m 1'1I((ЈС(1 fI h{it:.'~",II~a!W "~j(11 t/JfII1.tHtlJlI'JiflN li'ЈfI!UI"Џlјu.111f.



нхпомвнв УЗ енпхнсиаскв ИЗRfШIТАЈЕ
На дан З}, дсџсмбри 20]5. ГОЩ'''С

"сп Лабораторија" А.Д., 6ечеј

3. т)Ы'.а.ЕД ЗНАЧА.ЈНИХ РДLТУFЮВОДСПIIШ~1Хпояитикь (наставак)

З.ЈU. Уматьење врсдности

На сваки датум биланса стања ДР:·.:1ltто-опреиспитује књнговолствене износе своје материјалне
имовиие ,'1.:1 611 угердиво постоје 11"1назнаке даје дошло ДО губитака услед умнњења предиости
навсдсис имовине .. "\КО постоје такве назнаке. нроиен.ује се палохнцдиви износ средства ди бв
се могао ),'r'ljr.дити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће ироценяги
ипдокналиви ИЗНОСисједииог средства, д.руи('ГВопроцењује надокнаднви ИЗНО~ јединице која
Iенерише новац, а којој то средство припада.

I Јадокиациеа вредпост је пето продајне цена ини врецност у употреби> зависно од јота која је
виша, За потребе процене вредност» у употреби,процењени будућн новчлци токови дисконтују
се до садаши.е ярелиости применом цисконтне стопе пре опорезинања која одражава сацашњу
7p)l(f(IiIH): процепу временске врецности новца 11ризике сисџифичнс за го средство.

АК(} је процењен нацокнадиви износ средства (или јелввиџе која генерише новац] мањи н:\
књигоџодствеиог износа, онда се књиговодствснп износ "ОГасренства (ипн јединице ~~oja
генсрн.шс НОIIЗЦ) }'М3Iь}је до HaдOJ<HnДi1BOI ~'I~Hoea.ГуБИ!!I.' од УМ31&СIЬ;!.врсдt-fОСТlIпрнзнqiу се
()ДМћХ "ао рНСХОД,(lC~IMако средство није зе),1!ЬНШте или зграда које се не КОРИСТИкао
ИI-Iвестициоиа I-IСКРС'!}ЈИН3 I\оја је .IСКi1зана по ревн ..':ЈОРНЗI·ЈР<1НОМ I1ЗI-I.ОСУ, у које).1 СIlуч,tју се
1)'614таl\ ОД Y~{aJ-ьeњa ИСk,L~ујекан С:{\,н).в,ен>еRpen~IOCTII на(:та:ЈО реnа,10р'!'i<lIЛi-~i()мcpe,'~('TIla_

3.11. 3.JI"'.
Залихе се ~ICKn'3yjy по liаБНВЈlој вреДIIОСТИ.()ДI'IОСНО Hellli I(OlllrdH.a или rlО "н::т(} О(((;.Кliваној
"родајнnј 11редностн, )( завНСfIОС1'IЈ која је 1il-I)K8.Нето ОЧСКJllоаIIpoAajH<I 8редност је цена по
којој з.WНIХе \1(1)' бнl'U продате у HOP-"t3ЛНit1;\ YCJIOBIIMa.J'lOCJIOBaњn ПО ОllбlfТI(У 7POUIKOO~1
продаје.

НабаВII<l вредност ЗnЛl1ха },1а'fернјЭЈlil, аllа'IЗ 11СИl'Н(Н' 11f-Јвеli'rэрасаДРЖl1 врС).Ј.НОС'Ј по (t.аkТУРИ
добав:ьз'I", трошкове транспорта \( друге заВI1сне трошкове набавке. Ilабавна вредност оо
YТ'Bp1))~c flPIH\OlUIIOMМе1'()Л'1 просечие Flонлернс,аие иeH~,

ЗаIJихе робе у М'ЭГЭ1t11ftуCUHjJ..el"TI'lp~jyсе ПО lIабаlННIМ l1ензма. а за.Лllхе робе у МаЈlОIIЈ)одајнпо
мanопродајНН:l.{цена.\lа.

l"'":laкрају обр.а.'.I),ilс.кОЈ·ГЈеrИQДi-'l ПрО.IИ се свођеље еред.НQС1'И Јалнха Ih1 1i>t1X.()I~)'t-ltiitОКН:.lAituу
предвост.

()LUT'eiieBe 3;1J1I1~eЈ·Јзаnихе. J{oj~ по квалнтсту нс одговорају стандардима, се отпнс~'ју.

l'ерећеlЬСМ ОCi1·э.чI1Храсх<),rџ) ПРНН·Јс;е IfспраВК(1 вредности :3аЈЈИХ&}' С:I}'Чi!јСНI1ма}.;ада се оце.ии
да је потребно С»ССТИtt.ихuпу иреДIIОСТ lIiJ Ilето очеr\ЈflЈ<ilfУ 11ј1(џ(ајн)" nрсдноет (укључујући
~~JH..xe са успореliJlМ обртом, :СУЈНIШIiС 11з.а(;Т'а.рt::I(.~за.н~lхе), ОШ'Ј'ећене залllхе ~I 3(1ЈНlхе I\Qje по
I<lЩ.IfI1Тe-ry "е О;Н'оварајустшщарщ,ма се отписују.

3.12. ФНfI<1.»с,нјСКИItllcтpyt.1eJrt'lt

ФннэнеијСl\3 cpe;lcтna '" QбаЈЈ~..зесе.раЧУНОЈ30дствено обухпаТ(1ју. (})\lI()СIЈО I]РИ:iflају ОЈЈ,м:омеи'rn
К8,.!]Ј1је .'l.PYIHTUO УГ'()I\ОРННМодредбама Ј)езано Ја ~)i'lfl::tНСI.,јСI\И ИIIСТР)'МСt-1f'. Финансијска
среДС1"ва ПРI,,~ст(ljу .ЈЗ се nРltЗ~lају 1\~1Д(-1ДРУШ'fЈјО нзrуби контролу ~ia...!J, )'T080PI-lНМ нраПН!'<fGlна
(])!1l1зн{;ијском IIнстр)'меиту, што се дешава кг.да су праlXl КОрl1.1l1ћеи.э <ј>ИIli.tllснјСКОI
иIiС·lр)'МеН1'"'а pea:rI1JOBZH·Ht. flC'IeKJlflI-IЛ~I уступљеl-lа. <IЈннавснјске <)6aпe~~~нрсстају да се
признају t\8,да )~PYIJITU() ~ICJlY"JI ui)aue'lY 11 I(ада је у"О80РОМ nрсднмl)сна обавеза плаћ;Ц;Ј,Э
укн.нУ'та НПи АС','скла,

8
О,У<ЈјIIIщрm 'Јmmfl(Сlrj~'IШ): U'lМЩf)O(:јr.k щt,l(t'IМ'lf Uo\',«,!I)"IЧ"9)« mИfljt;:rio: II/NY.1t:f1upyto:JJMIIi('mXtlJJPI:J)YH!Ut.

КО(l mm:o~,>l(}Ji,'~6mflll ili)f/},ч ..m 44 ...u.\, Ј:i)р"Щ_f!I!tt IIff.t.1Id(if ./'t~HIif:/}" (J!J~:I(NJ(lJ6tlt!(/I(·(Il' ()II[f,l: фlll)(III(lrkl.'И", Ц1(1(rmlllu;n,ltlf,



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТА.ЈЕ
На да" 3 Ј. децембра 2015. годипе

"СПЛаборатор ..ја" А.Д., Бече]

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАJlШХ I'АЧУНОВОДСТВF.IfИХ ПОЛИТИКА ("";:'1:10:"<)

3.12. Фиивнснјскв инструменти (наставак)

Потрижнвањо ад КУnllЦll /! астала краткорочна потрижнвиња

Потраживања ОД купаца 1·1 остана кратнорочџа потраживања исказана су 11() њихово]
номипапној врелносги умањспој за исправку вредности по осиоџу обезвређења, на основу
процене PY"(l110дcт~aо њихово] вероватној наииатнвости.

Готоеински еквиваленти ц: готавииа

Ј[оц гоговипским еквивалонтима 11 I отовипом поцразумевају се готовина у благајни и стања
на текући« рачунима и депозптима 110 &(1)ењу код банака и других финансијских
Ј(Јютитуција, као и остала повчаиа средства, И,ЗНОСН готовине на рачувима који гпасс на
страна средства ппаћањаисказујусе у дииарима, премасредљем ")'рсу Нароцисбанке Србије
који је важио на дап биланса стањв.

Обавезе по кредитима и друге ФtЩ(/IIсuјС1<е обавезе

Обавезе 110 кредитима и ДРУ"С финансијске обавезе се првобитно HCK~-$yjy у ызносима
примљених среДС·ТдО3.ОДНОСНОпо номиналној вредности а након тога, нсказ}1У се по
емортизованој врсдпостиуз примену уговорених каматних стопа.

ДРУНЛ'U{) nretтaje да при.знаје фl'IlI:iИСl1ј<:'ку ()б&iВС:ЈУ КН}Џ1.. и само 1\~JJ.a,су обаНt";3С ДРУШ1'uа
П:РС(:'}'fUlt.:,()TI(a:~aHeliЛИ истичу

Обавезе из lUJL'}/(J(Jal()(J

Обавс-:\с прt:Nд добаВЈъаЧflМ8 It ()С'l'Эле "раТКОРО(ilЈе об,апе'Је. из ПОС!IОi38И.8 иска:.~уј)' сс 110
I'i>иховој FJOMItliШlllој преЛНОСТjf,

ОСll1(lле qll1.lIl1licll)cl\e обавезе

Oc'tane финаНСЈtјске обаr~езе. }'1(.rъучујућив обавезе по kредитнма н обавезе пре]\{(t
.IЈобаl"Јљачнма,се UQЧеТIН)nplt3t1~iy П() (р.ер Rредности, уман>'(:·нојза jpaHCдKД~ljCKe ТРОl1lко{!е,
I(РСДИТli 1'1остале фl1нанСЈ1јскс обапе1е су IН1lп,адно мерене- ПО (IМОРТ('I.31iј)3110Лf ТPOIIIKY
корнсте_ћн угопорену каМnТАУ стопу к{)ја у.ореСI1.0flДlt(Аl е<ре .....ТиRВQ камаТlIчi CTOIHt,

3.13. Р"'ЈеРQ(lСШМt

Резернисаll.е се признаје када ДрУ1ВТВО има ~1KOJ:JCKYилlt yrobopel-JY обаоезу као резултзт
прошлих д.Оl"ађ~iа11кадаје веРОВЭ'I'I{() ДП ће б~I'Гlt потребаЈЈ ()ДЈЈI·ЈВресурса f<31«)б~1 се It:\МНРИJl3
обе веза и kэда Се м(}){(епоуздаllO проценити ЮIЮС оба~е:\С.Рсзсронсањс Се формира у ,ШIOСУ
који одговара најбољој щ)оuеНI' руководства Друштва НЗ ДЗ1УМб~лаЈ!са СТЭIЬЭу погледу
издата.l,а I\оји ~1eHac:ral'l't да се '("dкяе обtшезе· UЗ.\Нlре

3-.14. )/r-.1ftЊСfье UРСДПОСТrIOCHOUtlltXсреПСТUn1)

На CL!"f(" да1)'М бfl:'3liса Стаља l1рушrl'О преиспитује КЊllГО80дсrnене 113Н(\Сесвоје
ma-reрија.1НС ИМОRI11.Једа би УТВРДI-IЈIО fJ()C'I{~ie Л('I Ha:HI3Ke /t:t је ltQIIIЛ() до гу6~П"акаУС11СД
УМ3ЈI.ен •.а ВРСДНОС')'Ииаnе.1ене ~!мовине, Ако 110С'I'ојс 'l'aKOC1·13.:\llйке, Ilроцсн;.ује се ~lадОКtlаДИ8Н
И;ЈIН)С срелства да би се могао УТВРДНТIi ев.ен·t'уалНI,ј губи'l'8.К HaC'l'aO )",мањсњеt.f ... ~'-KO Иliје

могућс "rонеИН11i ИЗДОЈ\ft3Ј).tIJlИ~tЗЈ·IОс.појеДИl-fоr средства, Друштво процењуј.;- наДОКН3!JliВН
ilЭНОС.iеДI1Н~lltеK~ja генеришс Houau, а Kujuj ТОсредство припада.

ОО'lJј IIQцрm ф{IЈ(IJI!f:IJ.јtш(.\'1r'4'o'f,mm:ј(t ј( 1111.1(<:"'<11(I(:k:-&),'luе())(Ј IЮmј'еt1е ".'Je~~IH)(! pYKl)(rmk.N16(( ЈIЈ.'I~ф')ItIlQ.
I((/(Ј rmtlЦ.t, ДI)Ж,: Рlllllп "f1.ю."('I1Ј оа.МЈ.'·;..t'l)с!lШu;., 11~JMi'tlla l/'1f11It'~; Ill1fit':.Роl>tm,II(Щн,а ,. (J4I11.Мd!IIЊ1н('.',kliдll i(1$€Щmtliц,нn,



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНА нсилскк изввштхп
НиА""31. децембра 20JS. годинс

"СПЛабораторија" А.Д•• Бецеј

3. пгвгявд ЗНАЧА.IНИХ РАЧУfЮRОДСТВЕRНХ политика (иаставак)

3.14. Умањен.е предности основних еродегавв (Н.С1·'1иак)

Наяокпадива вредност је- нето продајне цена џпв вредност у уполреб«, зависно ОД тога којпје
8111118.За потребе процене вредности у употреби, процељен" будућl1 новчани ")1(1)1'"

ДИСf\(ап)'ју се Ј\О садашње вредности применоь цисконтне стопе пре опорезивап.а која
одражава садацпьу тржишну процену временске врелпости новца и ризике специфпчнс за то
средство.

Ако је процењен иадокнадиви П:)НОС срецства (или јединице која генерише новац) М<1I'.11 од
књиговодственог нзноса, онда се књяговодствени износ тога средства (ипи [едииице која
генерише новац) умањујс до нацокпадивог износа. Губици ОД умап.ења вредности призицју
се одмах као расход. ОСИМ ако средство није земљиште ини :Н1)8Дакоје се НСкористи као
ннвсстициона некретнина K~iaје исказана по ревапоризираиом ИЗНОС)'.у којем случају се
губитак ОД умаи.еэьа исказује 1(30 смаџ.еп.е вредиости пистало ревапоризаџијом срсдслва.

Код накнадног поииштења гуБНТ1{(1ОДуыањења вревности, књиговодстеени износ средства
(јединице која генерише Iюпап) повећавпсе ДО реввлирапог процењеног падокнешивогизноса
тога средства. "ри чему већа књигоџодсгеепа вредност не IIРl!мзш)'јс књиговодствену
предност која би била утврђена да у 11PC1'XOAH.t~~roдннаl\НI није било ПрН3Н<П'ИХ гуБН'(II(З на
,()М средС1'ВУ(једиющи која ге"еРIШlе новац) услед умањења вреДliOС7И.ПОНlIluте".е гу6И'Ј'Ка
ОД умаl'l.еНЈа ~реДI-iОС'МС QДMaX се ПРI'lзнаје као приход. осим ако се ПРёдмеТI(Осреј.Џ::L'iJОВС
ИСfЏ\'!уј~ 110 проце]'~еfl()ј вредности, :}" којем случ:Јју се ПОIl11111,'еtl.С I-уuитка од умањењi'l
вреДНОС;f~1иска_'~ујс1\30 IlоuећаlI.t' услел ревалоризације.

на да" 31. деuембра 20 Ј$. l'Однне, на основу процене руководства, не постоје I1ндощије да је
вре,дlЈОС'ГJfef\peTII1fII:1,rJ(lC'rt>ojel-t.~Н опре,\н~ обе:Ј.nређена,

3.1S. 11ope:Htн ){НПIН-IНflСlt

3.15.1. Порез иа добит

(а) Текућu IItIР<'3 1/(1()о611nищ

l'екући 1fоре'зна добltТЭК представља JlЗI,ЈОС-који се обрач.УI"Цll:~аnpJt,Mel1QMflpOlfl'H~aHeпоре-е,ке
С'lоне ОД Ј5% I-IаQСJlОПl111.У>'iорђСIIУ пореским ()илаIlСОfo.t, коју НРСЈЈ.стаВЈЈ)3 Ј13НОСд06ИТl(~tпре
опореЗ~I_tJаr-ьа110одб)f'lКУ с{Рска'Пl )'СКЈlађl1нања "рl1хода и расхо.АЗ, у cкna,ДY C~ п(}рескr1~1
прописима Републике Србије. уз умањење за ПРОПIlс<,,,епореске креЛН7е.

Закон о порезу на лоБН1<IКРепу6дике Србије не ореДВl1.1јада С<! порески 1')'6.(1\11IЈ3 текућеr
оернодй мог)' КОРИСТИ'! И као ОСIIОО(! 'Н! IIO"p::ttl~j Hopc:~aIUlaheHol'у преt'ходнm1 n~РИ(')Д~lма,
1Vlel)}I-f"IМ, I'убнц)t I~Зтек:уће," Ilсриода исr<азани у nop~Cf(O~t билансу могу се Ј{ОГИСТИПI :~a
умање1;Ьепореске основице буд)'ћн.х обрnчунскнх периода, али не ,.Ilу',.ке{)Д IЈС"Сгодина,
n'opeCKI-Jгубици настали пре 1, јануара 20 10, ГОДl1l,lе могу се преJ'l()СИТИl'la раСIУИбудућнх
;tоБНТЗКil у п~PЦOДY1Једy){\e~l од десеr Г'().:1ина,

(6) ОдЛОЗ/(У!Ј/U порез па добиЈ1101\

()ДЯ()ilсеIНI поре;} 11:1){оfiитзк с.е обраЧ)'IНЈоа I(0P\lIIJficthCM методе утвр1јиваlъ,t обаЈЈе:\~RРСМЗ
билансу стан.а ')а I1Рl11,1ремеlfерз:tJНIi(С ПР<.)11ЗШUЛСИЗ раЗfl~ке 11зrv1еђупореске основс
потраживан)fI. 11 обавез.а 1Ј њихове ,иьнговодствене вредносrн, Оl1Ј10жеtlе Jlореске обавезе се
ГIРНЗI'lају'3аc.Feопорезное приор..,..•..НН!е раЗЈIJ11(е,ОДЛОil(еl-f~1 пореСКtl средс'сва се ПРНЗlJuју Jaclle
одБЈ1тне привремене разлике 11пореске губнтt(е ~IKpe;(~ITe,који С,СмоГ}t nреНОСИТ~1у IlapeAI·)\,;
фи-ска;IIН~lIерноде, ДОСТСЈlена}Ј.!) Kojcr ћс вероватно ГIОСiојати опорезиви ДQб~IТАКод којег с,е
ОДЛОЖСJiаIIOpC""<L CPCДC'I'8~1могу искорнc:rитн,

Одложена пореска средства и- обаоезе се обраЧ},(lапзју по поресю.>ј C'1'OI'H{ f1ијtl се ПР1f};IСl-liJ
очекује у IIеРl10ДУ Ј;зда liе се средство Р(',ШI\'IЗОН;l1'ИОДI'IОС,ИОобавеза ИЗМИРИ'ГИ,

[О
(),;uј иlJцрm I/Jllml'ltCfj,'/';/U lf,flt<:'IIIIIШјi'tjt H(i.\I~Mt'/JJI(f;.t:.,I-'Чf/1r> '$111fMIIJ'i!6t Ј'l'шеiJ(f PYJ."(J$I1ikm(f(JltP':;»"f",,'m,

Ј.:тЈm:J'I'4~,)lq,W, JfШtlll ЛDМtJf~'( iJrtwll.Y1:(ЮС"'Јff(јn 1: N'Џ4l"IШbYIIIК'(J:J 1IIj.,~y.U)UIt>U(faht(J•• (Ih'.I!.'j I}llfНlIНI.:Itј(Ј(Њ\I/l1~kll'fl(fI:;,Wri,
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(6) Одложени "ОР,;' 1((1. f)оБUlnQК(U(Јсnt«{ЈtlК)

Одяожена пореска средства и обавсзс обрачунати су 110стопи од 15~-'o.

Одложспи порез се књижн на терет ИЛ'" у корист биланса успеха. ОСНМ када се односи па
позицијекоје се «и.ижедиректно у корнсг или натерет капитала, ну том случају се ошюжспи
порез такође расоорсђује у оквиру капитала,

(в)Порези 11донриноси који не 3ftOUCeод резултата

Порези Н лоприносв који не зависе од резулгата оБУХН31'ајуобрачунате, односно плаћеие
порезе ин имовину И друге порезе в допръносе који се обрачунавају 51 ппаћају у складу са
репубџичким и оцштинским прописима.

3.16. Кяшггая

Капитал обухвата основни односно акцијски капитал акционара, ревалоризационе резервс и
акумувиранирезуптат.

3. t 7. Обе.!ЈО..двњивање односа са нпвезяиим "pnnJlfffl.JДIIЈНI1\1З

За сврхе ових финансијских извеппаја, праџпа лица се 'Третирајукао повезана уколико једно
правно пице има могућност контролисањв другог нрвипог )111(\3ини џрши эначвјан ynt~'\i "Ја
финансијске ,., носпоппе одлуке пругог ли-ца у складу са олредбама МРС 24: "обелодаIы~в:lIt.сc
односа са повезаним правним ницима".

Повезаиим правним липџма у смислу напреn наведеног С1'анпарда. ДI)УUЛООсматра CJ~a
nреД"узеhакоја YJla.~eу саС't"'З1!\'j(~COJjџGroup, I{>егога повезана правна јЈИlt<1K(i()11"равна :IHua
)' КQјима i1~H~учеwће у каI1И']'з.лу.

ДРУШ'fВ() npY.iJ(a услуге- ПО8езанИ~1ЈIИЦОМ!I ЈI 11('·:П)l1ре,Мt:liОје КОРИСН}ГХЊliХОВНХ услуга.
Опнос!,} измсђу (~P)'tIJTBa ~jловезанвх JJHua PCfYJI1tC~lil'l су l1а )'!'С.)иорнојОСНОВН.

Повезана т1ца MO'ry )'ЈI8:~ИТИу траЈlсаl(ЦЈ.Јјекоје неповезана !11ПЈ,i:IМ())I.;л.аIЈе би врШИЈlfI 11
TpaHcal\l\.~ie са повезаним Лl1цима МОI'У се обаЈЈЈ1><1ТИПОДдругачијltМ ус;аОВЈIМ3и ДРУЈ(l'II'јlf.'11
IiЗНОСН~fа у ОДI'IОСУ Ila исте траliС<11{ције са неПОВС3ЭНI'IМ rtрЗ:ВI"IНМ ПНЦfDIt\.

TpOtlH(QJ1H ~ОРПОР<11'Јl8ЙНХ)'L'JI)'Tft Гlредс,'аП!l}ају It1SРUl.еиеуслуге Ј<ОРГlора1'иntfОЈ'серuи(;а ОД
стране ....1аТI'lчЈLОгДруштва. l-Iакf-lзда33 услуге КОРПОР;Ј1'ИПfIОГс.ЕР6и~а_ес утврђује у висини
ПОС'JlОВНI1ХРliсхода матичноr ДРУШ"fва, У1{аIЬСI'IО 33 pacxo!џ~ рt.1:срви\::шьз: а увећа»нх за 5%
марже. _(lаве.nсна мар,,\,а је одређена у С(\,lаду с,а KopI10paT~19HOMанnлизоt>,.lприказаном у
студији ОтрансфеРН~IМ цt:l-lаМ\:1,ПРИILЦНП расподела трошкова маТИЧНQf' ДрУlu'rn.a се Y'II!p1}yje
диреКТIIОМ ИЛИ ИНДИРСf(1ИО.\1Шlо ..ацијом трошкова. ОДНОСВО прI1ПI1сJfЈшfl.....;М трошкова на
конкретне услуге. ИНДl1реКТ'Ј-{аалокаu.нјз '1'POUIKOuaC~ Upl.1I1\I.:XQAt-IО9НСlfНН учешh.а прнхода
ПРН~Н10ца УСЛ)''I'С )' 11P~IXOДHMaГрупе кориговано ~a H3IiOC.пословних прихода поое',t'iltlfХ
"раЛI,IИХ лица која IiИСУ рсrИСТРОО~ННl у rепуБЛlitlИ Србији.

11
O~'иJwdul'fII фlJllIIЈ/('I(){'fi1.t\'Ц)iI<"lЩII(lј,t је 1ш.'(tl{t~rlll<'I(:Ь.'·\f~~)(' 'J(JnlP~' 'Jl'o:J!.Mд~Р.l'Ј(lJiЮdl.·#~1ЙРt·()ј'#!htl.

/..'«0111"1<."1{...''''.1Jri! ,ј,,"'и щ)~д.'u!1тf IJd.MU: I<.О,ЈСfЩ"""fI U~I"Щ: fI'JI/!N.'4 Jf (16~~qij!1ЉЩIII'М,\. (11$11.11фI1U4Нf#i,'''''l.lf rlYl$.I!mmrtju ....(I._
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4. ш-кгџвдЗНАЧАЈНИХ РАЧ}'UОI30ДСГВКНИХ пгопкна
Прсзснтацвја фниансијских извештаја захтева од руководства Привреяног друштва
«оришћење најбољих могућих проџеиа 11 разумних претпоставки, које имају ефекта 113

нрезептиране врецности СРС,'1,С1'аВЦ Jt 'Обавеза као в обеџодањнеање погснцнјанних
потраЖНЈЈ8Н..а 11обавеза на пан састављшьа финансијских извештаја, као и прихода 11расхода
)' ток}, извсштајпог периода. Ове процспс 11 претпостявке С}' засноване па 'НI~)оrt\"НIЏ1јам~\
расположлвим па дао састављања финансијских извештаја.

у наставку су приквзане кључне прегностапке везане за бупућпсст f.I остали извори
процењивања нсизееснпсти 1~t1llатум бияанса стања који ирсдсгав съају значајан P'1311K~ја
материјалпе корекције износа позиивја биланса стања у следећс] финансијској години.

4. t. Лl\l(tР'l'it:Јаr~ијаIf стопе амортизнџије

Обрачун амортизаџије 11стопе амортизације су засноване на пројекгопаном економском веку
трајања нскрстнипа, постројења )1 опреме 101 иематеријаяних упагања. Једном годяшње
РУКО80ДСТВО процсњујс скоиомски век ва основу тренутних предвиђања.

4.2, Исправка предвости потражввања и краткорочпих ~I1I1ННIСIf.iс..:ихппасмипа

11рнвреДJlО itPYlt1ll\O обрлчунава оБСЗ'fiрсђС?-l~е :,:умн.I1В~Х I1()ТР<ЬКIfВЭlt.а 0)\ {(УЈlаца и
краТI{ОРОЧНИХфинансијских ПЛ;lС].lана Н('I оснооу процењених губilтака којl1 настају, ако
ДУ·Њ.:н(fЦИ IШС)" У МОI'ућНОС'Ј'И да It'3RptUe пла.i1ањn, У проц'енloJодговарајуl1~Г liзноса гуБИТК<Ј О;Ј.
обезвређСII.а 'За сумн ..И8Н 110трэlftнвlLЈыL.руконодстно Се ос,нан.а IНl старост 1I()"раЖЈн~аlьа>
раRије IIC)(YCTU(') са ОТПИСОМ,60HffTe:r К)'l)аца и оромснс )' YCJ10nlfMU ЈЈЈјйћања. Ово захтева
процеце везане -забудућс (J(HJalll;)ll>e «упада 11711Ме.изазване БУllуће вапдате_

4.3. Фер "pcit"!lOCT

«Јер нреДIlОС:Г ФИЈ.lаНСI1јеКI·IХ IfHC:~PYMel..a1':) за које (-ЈеnocTojl1 аЈ..ЈНВНО ТРЖI'IЈЈЈтеје одређен"
IIримеЈIОМ oдroBapajylll~X M~I'Oдa l'pOlteJ.Je. РУКО.АОЯСТ'АОПривреДI·lОГ ltPYII1T133 .lpJtђoH~H,yje
профеС~I()l'IалIЈН суд nР"'ЛИКОlo{ избора ОДI 'OHap~j)'ћIIX метода 11ItрС"'rrЈоt"l'аИКI'I.

ПОСПОlllf:} ПОllИТ'liКfI Приврсдиоr Др)'штнајсда (~еЛ()Ј1.аtlЈI }IJlфОРМ,аЦl1јс Q I1раnИЧl1<Јј IJреДliОСТI1
фl1tJансијСЈ(е (~Кјиве If паСI1Ве. за I(оју lIџстоје :~lJаltl1ЧЈЈС 'РЖI1НЈI1е инq)ормацнје И када со
праUИ4на вредност значајно раЗЛf,J1{}1с од }(н.11.Ј·ОВОДСТНСllеIJРС)l.ИОСТII.У Р~)1убfН!1~НСрбији не
ПОС1.'Ојн ДОВо}ЬtIО 'Ј'РЖI1IJfНQГ HC"YC"ТBa~ као Ј.ЈЛстабилности 11;rИКВЈIДНОСiН КОД 1<УПОВ(НЈеи
продаје по.раЖl1uаl'l ..а и ()(.,"1.'мефннансијс({е активе и пас·нве, ПQШТО ')S~i'·IИЧНе.ТР)I(ИЏlllе
I1l1фQ'РМi1UI~еннсу у C8a(\O~1'l'peIlY'('K)' rаСПОЛОЖl1ве. СТ(I['а, праВИЧIIУ RPCAIH}C'Tнијс ....1(1)'ћ~
ПО)"ЩЭН() У''''РДI1ТН у одсуству акТlfВИОГ ТРЖ>ЈШ"'/', I'УКОnОДСТВО ГIplIBpeДHOГ друштва врши
лроuен)' рнзака н, у СЈЈУЧ(lјеl}ИМnкада С'е оцени ДН вреД1iОСТ по којој се, ИМnАИIli1 ПО).ЏI )'
!lОС.)IОI1}111Мt\ЊIН(l1fа нсl1е БИ1'и. ре::U)Й]()Ј;НIН~ f!Р)UИ и(;ораuку uредное,'и, rlo миш.:ьењу
РУКОI}<'Џ\СТnЭПривредног ДI)У1П1'ва, НЗI'lОО~1у оuим 'IJlН'lзисијСfоtМ н:н~сш'raјИМ(I ОДРilЋ{авају
BPCAlIOC1' кОја је, у датим ОКОЈ1НОСТИ1>lIа,вајвеРОДОС1'ојнија ~I најкориснија за потребе
И'3в<:шr-(iU(\!i)З.

12
()(jl!j mmрm r,'mNQI1-(;ujl:'iu.r~Ј"·f'lIш"d,'I.}о!. Щ1.ltСtf<.fНIщ"·....Ј"m~јЈ ),1 fJfIIЩ'('fif ",р;:,'Яi:ј)," P)'I:(J(j~"":rml(/ IIptl(':~klltr.

Ка" IТЩЩI..",N,~1t 6l1rl/llllOt'itl't'm M",t.~ s,'OPt!""II/a /l pJ.'Irtll:J [ОН()!'.,,, ()Ot::tiJI»IНJIl8C164 \' ~I.Ч dmNI1Нtu/('Јщ",r In(:('IO",(li/~.114).



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ А,ЈЕ
На џап 31. леџембра 2015. голипе

·сп Лабораторија" А.Д., Бе,еј

s. пвиходиОД цгодыв
)1 хlt!I.1tД3.:\IiJ;Дl1lНlра

Година Ј"(1ја се :ЈС\нриН'88
31. аецембря

2015. 2014.

18'1,012 161.006
281.363 261.629

4.103 3~509

469,538 426,1454

Приходи од продаје ПРОИЗОО~1Н услуга:
• повезана правна лица (напомена 30)
- остала 11раIJнаnиuа
Приходи 0,1\ продаје произвоца JI услуга

на иностраном ТР)КИШТУ

Приходи од процајс производа и УСЈ1уга повезаним правним лицима у :2015. тодини. }'
УК:УЛНОМизносу од 184.072 хяљаце динара. се односе 1-13ПР),)I,ене услуге анапиэе и
лабореторијског испнтивања. Ови приходи )' 2014. голяпн су износили ј 61,006 хиљада
динара н најnеtiим целом се односе на услуге анаиизс 1I испигивања Др),(Јt1n'УСојааротсин
а.ц.

Приходи ОД продзје проиэвода11услуга у 2015, I'ОlЏ11 11111;].Л,().....НtћеМ н ино гржишту У укупно»
износу ОП 285)466 хиљада пивара се највећим делом односе цружснс услуге апапизе .1
испитиоања.

6. ттошкови MATEf'RJAJLo\. гогивс И ЕНЕРГИ,ЈЕ

у хиљаламв ДНllара
Година која се завршава

31. децембра

Трошковн сировина ~Iматеријала за израду
Трошкопи осталог материјала (режијског)
Трошкови горива
Трошкови електричне енергије

2015. 2014.

IО7,Ј64 94,416
10,056 8~781
7\344 7,744
7,396 6.301

132,160 117,Z42

Трошкови сировина И материјала 'ја израду у износу од 1Q7.З64 хиљала динара (20}.:/.гоциз..a:
94,416 хиљ"да динара) се "э,iяеhим деПО~1односе Н3 )"tрОШl:Н Мa-Iсријм "~j,,се КОРЙСТII
ПРJfЈЈИКОМ Bp~JJeњa аНЭЈII1за и испитиna.l,lц,1,

iЗ
О"(lЈ IImq1l11 фЈЈl1itl1"f:јј~Щ' rnllщ#тЩ(tit> /lff,ЧNt;t'1t IIC"b)''I'IW _МIll1fJ!J,y:6~iJpv,r.:OIJ /Ј.rюJ/,щ(k1lЩIl П(ШЈ.ТЈtI!lu.

,,'м /fftJlWlf, I>'/)ЖI: tmrщ JI!.I((I...,t'JrI tJn.шх "'IlJk·1."~lIj(l(/ 4:l.Њ"Ј/U (j'JI!()f.(( (( (Јtit~(јQЬ.7!r.i/СШf>«V (J~II.tI ФШ(IН{'Ilkl.'t1.1( ln6t'lf.шta/Ц,II,,,,



нспомвпь УЗ ФИflАНСИ.ЈСКF. И3В1~ШТЛЈК
Па ,~all31.IICI\eMOpa2015. године

"СПЛабораторија' А.Д., 6<!чеЈ

7. тюшкови ЗАРАдА, НАКНАДА ЗАРАДА И остзяи личџи i>АСХОДИ

}' хиљадама ДИ\Н1Рil
Година која се завршава

31. децембра

2015. 2014.

149,154 ])3.09:\

16.362 31,з2S
5,158 5,.Ј32

3~768 2,233
16,248 ]),461

512 512

.201,202 186,056

Тропгкови зарада и накнада зарада
Трошкови пореза 1-1 допрмноса на зараде

li накналс зарада на терет послопявца
Трошкови вакнада по уговору о лепу
Трошкопи накнада ПО уговору о привременим

'1 повремен им посновима
Остали лични расходи и накнаџе
'Грошкопи накнада фиэвчкџм лицима

по основу осталих уговора

8. тюшкови АМОГТИ3АЦИЈЕ и РЕ3ЕРВИСАЊА

у хиљадама дннаря
Година која се завршава

31. деIЏ~1\-1UЈНt

2015. 2014.

'ГрОШКОНИ амортнэацчје 30,789 27,310

___ ЗО--,?189_ 27,310

9. тгошнови пгоизводпих УСЛУГА

у хиљадама динара
Година која се завритавв

31. децембра

2015. :1.014.

2,027 2,178
10,154 9,283

830 1)29'/
201 59

15,789 12,240

29.0ОЈ 25~O5?

Трошкови транспоргних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнииа
'Грошкови реК:ЈНМС ь иропагацде
Трошкови осталих ироизноциих }'CJJY~ а

14
о ...1j 'Ш/ф", rJl,ml/(l(IIj~'J:fI\' uт~.'шnщјIЈ је nl,J",~'lr,njIt(I~' :'Ј'УUб<' '.14 '(fl)mpClНO"~".u!:J..,Р,1'Ј.:ЩfUI}l..'lml{1IfРUЈ"I'1{'/ю,

K«q 11It11oXf6,)4!ОЖ~ (JJI/t1ll nJl~I""tnJj ()tt.~h!( ~(>/)t"'«'/lI!111U~.l/tlltJ111kl)«) tl !);"'if(JlNlЊoJ(~1t1W1l' (l.ш.\f d.tmlml('tJi(:I\."~1 U;Y,,',f:III(1/,(j(,,~a.L



"СП Лабораторија" Д.Д., Бечеј
ихпомвнв УЗ <1>ЩLAUСИЈ<.:КI.<:ИЗВЕШТАЈЕ
Па Д;ЯН 31.IIЩl)мбl'. 2015. гпдппе

ЈО. IIЕl\'lАТЕI'ИЈЛЛНИ ТРОШКОВИ

у хиљадвм» динара
Година ко]а се завршава

31. денембра

2015. .2014.

14.:137 14,863
99

1.655 1.263
16.353 15.578
1.065 848
2.341 2,494

562 525
193 327

1.627 ],575
1,358 1.263

39491 38,835

Трошкови корпорагипн их услуга
Трошкови отклањањс отпада
Трошкови одржавања лицснпн
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови рсирсзситације
Трошкови премија осш ураља
Трошковя платног промета
Трошкови члапарина
Грошкови Д()Ј пэииоса
Остали нематеријаяви трошкови

Трошкови корпоративних УСJlУ,';ј исказаин у ПОСЈ109ној 20 15. голпи у износу од 14~ЗЗ7хиљада
динара (20 Ј4, 14,863 хиљаца динара) у целости се односе 1'"трпшковс корэюратнвних услуга
схоано уговору закљученим са \'јсЈосја Сroир а.д.Београц.

Трошкови ОС')'МНХ нопроиэводпих услуга, се иајпећям делом односе ва трошкове
«њигоеолотвеввх правних 1I осталих услуга, i:{чјl'1 У посяовној 20Ј5. Ј'ОДИНЈ~ износе t2.000
хиљала динара (у 20 14,ГОДИЮlизносе 12,000 хи.ъада цинара) ... у це,10СТНсе односе на услуге
повезаног правног JlSIIЏI Сојапоргсин ~.Д,Бечеј,

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадема динара
Година која се завршава

Зt. децембра

21115. 2014,

ПРИХОАИ ОД камата
- магична н зависна правна лица (напомена ЈОј
. остала правна Лfluа
) IОЗИ'ГI-18'1С "урсп" разлике
11pHxo.rtH ЈјО ()СIIЏnУ е<l)еt\а'Т(i ваЯУ'тне f<)lаУЗУЛL~

97
64

3ЈI

59
94
80
11

472 244

15
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напомвне У3 еинавсизскв изввштмв
На ,~"" 31. децембра 2IJ15. године

"сп Лабораторија" А.Д., 6ечеј

12. ФИНАНСИЈе,,}! !'АСХОДИ

у хиљвлама динара
Година кој. се завршава

31. децембра

2015.----
Расхсди камата
- OI>1'lIJiH правна липа
Негативве курсне ра.l11111\е
Расхоли по основу ефеката О81IУ1'I18 кяаузупе
Остали финаисијски расходи

13
72

699
~

949

13. пгихолв од УСК.lIАЋИВАЊА ФЕР ВРЕДНОСТИ И остали Ш'ИХОДИ

2014.

43
31

155
~

299

у Хl{л~ад.а!\оt~'динара
Година J~oja се завршава

31. дсцембра

2015.

Добици ОД продајеучешћа у капиталун хартија 0).1, врелности
Добизш од продаје материјапа
Наплаћена отп исана потражвва: ьа
r [рихоли ол укидања дугорочннх рсзервисања
Прихоци од ускпађивања вредности потражввања
Пруги врвхоаи

187

8,225

2014.

зоэ
153

2,643
3,171

870

}.tPYJ'11 приходи Лруштва се односе на 11РИХО)Ј,С остварене по основу рефуплапије од осигуравајуће:
Лрупггеа, у укупном износу од 7.792 хиљада лвнера, ПО основу надокнаде штете.

14. PACXOДII ОД УСКЛАЋ~mАЊА ФF.РВРF.Дf10СТИИ остзли РАСХОДИ

У хиљадама динара
Година која се заврщапв

31. децембра

2015.
Губици ПО ОСНОВУ расходонања1'1 про,,\~~је
- основних средст~n(\
Расходи 110 ОСНОВУ директног отписа потраживања
Расходи оо ОСНО8У обсзвређења:
-тшреме
- матсријала. робе н залиха
- потражнвања
Расходи по ссиову рсэервисања за беl.lеll)ИЈ(lljје:Јitll()слеIIИХ
()ста.1И непоменути pa('.X()JJ.~j

29
88

5,585
2.137

350
521
264

8,974

2014.

59
2.010

204

1,099

3,372

f~lJj IIfщрm фtlЈ!lIfl;:ljjа.:ю; N'Jt(N(lt,qjQ}i' •.,(џ(tlt~k (Ј(Ј.;.1>:Ј"!(l6()}"'I1(/Лlр<-'6~IIMlill!~ f/,I';,:f)f,,-щ,:'it6il fJ~'4i1rh(t,
Ј{д,. tJiflli'(Jt'I, ut»)j~-e (sЩIIU 'lџd.lr~'I1I.ю.w,х "YJJМJ>:IЏ(j.1"utl(.~H" f(fшЈ.·.., 1I~.~.'m ..J;a~I'I1I.!lAVJ,'(НtIIoU'/Ј,mШ(('llkЈ>:lt'1 (,(1'Jlrl!fт.rjN.1t<l.
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I "СПл.бораrорнја" А.Д., 6ечеј
нџюмвив УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ишвшгмв
На '13,,31.,~ецсмбl\~20tS. ГОД"').

15. погкз НА ДОБИТАК

п) Компоненге пореза на i(o(iJlTay.:
у хвљааана џиняря

Година која се завршпвп
31. ценембра

2015. 2014.

6,377 2,701
( 1,536) ~28)

4,!!4L 2,}73

Порески расход ПСРЈ(ода
Одложенп порески приходи/расходи) периода

б) )?саГЛnОЈ:tвањt ИЗнОСзпореза на добитак 111биланса успеха и производа резултата
нословања пре оворсзпаања 1t прописане пореске стопе

У :хнд"ада1\1адинара
Гоџина K(tja се завршава

31.децембра

2015. 2014.

Нето добитак прс опорезивања 35,669 35,359

5.350 5.302

424 8()

(131) (1,8?8)
(802)_ __ј1,З31)

4,841 2,173

Порез на добитак обрачунаг по стопи од 15%
ПОРССЈ(И ефекти расхоца који се ив признају у пореском
билансу
Разлика поре.сl(;}!ра'iупоuоцtтuеиа аморигизације
Умаи.ење пореза по основу упагања у џекретниие в опрему

Укупан порески «рихол/(раохоај периода

Н) Кретањс на одложеним пореским (обявсзамај/среџствима

Промене на одпоженим пореским (обавеэамај/средствнма еу следсће:

2015. 2014.

16,215 16.743
(71)

(1.536)_ _(528)

14,608 16,215

Стање одлсжеяих пореских (обавезај/сревстава
на почетку ГОДНН(:

Остале промене
ОДЛОЖСНИ порески (приховьрасхол иериоца

17
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"сп Лабораторија" д.Д., Бе',еЈ
нхпомвнв У3 ФИНАНСИЈСКЕ извкџггхзв
На Д"" 31. децембра 2015. ГОЈШНС

16. HF.!(I'F;ТlII1IfE,посттопњх И OlН'l!:MA (Пяетавяк)

Вреяносз опреме пол хипотеком па Дi1Ј1 3 t .џецембро 2015 годипс износн Јзз) (39 хиљада
динара,

17. дэтоючии ФИНАНСff.ЈСКИ пяхсмхни
У x}Jљ;,дa~lnдинара

31. асџембар 31.децембар

2015. ______ 2014.

Остани Jl,}"i'UРОЧIII'1 фипапсијски пласмаии 5,863 ____ 6"'.746

$,863 6,746

Остали дугорочни финансијска ппасманп који на дан 31. вецембра 2015. ГО}\""С износе 5.863
хиљада динара (31. лсцембра 2014. године: 6,746 хиљада динара), ".С у целости односе на
стамбене зајмове одобрсне запосленима Друштпв, Стамбени зајмовн су одобраванв
запосленимауз фиксну каматну ,-,тонуt)}.J, 8%, са роком отнпате од 3 ДО 30 гоаина

18, ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ
у ХllљаД~~fn'ДЈfllllра

31. дсџеибар 31. "еце'lбар

Материје»
Залихе помоћног материјала
Резервни делови
АЛ31' и инвентар
Укупно матреијан н резсрвпи лелопи

2015. 2014,

11.870 11.020
42О 410
303 332

2,904 2~967
15.497 i4.729

;,)85 406
385 406

(5.340L (3,054)
(5,340) (:\,054)

10,542 12.081

Дџти аванси
- ОС1:WIЗ Гlраl.1на ЈЈИ'uа

Исправка вредности
-залихе

Укупно залихе 11 дати авапси

19
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вхпомвнк УЗ ФИНАНСИЈСКЕ изввштхгк
На да" 31. дсцембра 2015. НЩ"".

"сп Лабораторија" А.А., бе..е]

19. ПОТI!АжtШАЊА ПО основу ПРОДАЈЕ
у хиљалама динара

31. децембар 31. лоцсмбвр

Потражнпања ОД купаџа:
~магична Н зависна правна лица (наиомспа 30)
- )' земљи
- у иностранству

2015. 2014.

2,1},542 189,730
44,933 41.960

1,224 1,142
289.699 232.832

(437) (204)

289,262 232,62&

Исправка врсцности:
• у З-.МЉЈЈ

20. ДРУГА џотгхживсњх

Потражнџања 3' камату
· повезана правна яиаа (напомсна 30)

Остала потраживања

у хиљадама динара
31.децембар 31. пепембар
__ ---"20""1~5.o..., 2014.

664
59

2,462

664 2,521

21. кгзлкоючпв еинхнсизски ПЛАСМАН И
у хиљадама ДIННlра

.~1.псцембар 31.децембар

2015. 2014.

7,090 7.Q85

7.090 7,085

на краткорочнс зајмове Aare

Остали «раткорочни фииансвјски ппасмаии

Осгалв крагкорочии фипансијки ппасмани се односе
запосленима са роком доспела ДО ('ОДИНУ цниа, бескаыатио.

22. Г()ТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И готовина
}' хиљядаме динара

31.децембар 31.децембар

2015. 2014.

Тскући рачуни:
• динарсКl~ 5\510 4.097
- деВН')Н.1 1.94-1 794

6л;,tГ-tlјЈ-Јi':

~ ДЈ1наРСКI1 7 5
Остана новчана срсцства 519 522

7,980 5,418

20
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I
паџомвнв УЗ еинансинжв изввштык
Н. ди н .11.лепсябрв 2015. ""Д'lIIе

IJСП Лабораторија" А.Д., Бечеј

23. погъзџх ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА вгвмввскх рлзгrАНИЧRЊА

)" хи.ъадама динара
31.децембар 3Ј. децембар

___ -=2"'0=.1.5. 20Ј4.

у напред ппаћсни грошков»
Остана.аитявна временска разграничсња

271
566

1.723
281

817 2.004

24. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Приврецног ДРУШ'fВ8 на дан 31. децембра 2015. и 2014. године састоји се
11;$акџијског капитала )' износу ОД 18,331 хиљаде цннара.

Цруштво је на дан 5. ссптсмбар 2()()5. голипе уписано у Регистар привредних субјеката
Агенције 'Јапривредне регистре Рс..уб: пше Србије, Решегьем КЛ. 88365/2005, rю коме укупан
уписани и уплаћени капитал иэноси t::yp 928.27К.20 од чега Се на неновчани капитал ()о'ЛО}')'
стварима - грађсвипсхим објектима 1; опреми) односи ЕУI> ~73,З98.67 (на дан 23 августа
2005. голине), док новчани капитап износи ЕУР 54,819.53 (нвваи зз. августа 2(105, године).

лкщ,јСЮi ка", гган Друштва на дан 31. децембра 2015. п 2О14. Ј'ОЈщ"е износи 78.331 хиљада
динара в састоји се од 46.077 аКЏl1јаноминалне вредности ОД 1.700 динара по акциј».

Власничка структура акцијског капитала на дан 31. деџембра 2.01'. 112014. године је:

Броi ЗК'ЦII ја
)С. хиљадама

динара

Victoria GП)IIР а.д.. Београд __ --'.7"'8'331 __ -,7.8,331 100.00

78.331 78,331 100.00

25. дэтоючн; гвзвевисхљх

у хиљаџама динара
31. децембар :\1..пецембар

2015. 2014.

Резервисања за отпремвине 5,343

5,864 5,343

Дугорочна резернисзв.а 3:\ бе,..е~НtЦJtје .запос.ЛСН~IХ <х: ОД,носе 1'111РС:iСрпи.сан,а :ia UТIIРСМI'IИНС
1апослеНI,IХна основу обраЧ)'llа И)11Рlllеноr у СКЛМУ са захтевима ,\IIPC 19 .,Бе.неф~IU'i.iе
запоtJlеНI'IХ~·.
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"СП Лабораторија" А.Д., Бече]
нхпомвнв УЗ ФИНАНСИЈСКЕ иэвкшт.чк
На дан 31. JClleMup" 2015. ГО)НIIIС

25, льтоючих I'КЈ.ICРПИСАЊА(IШСI'а,ш,<)

Наведен« износ обухвата резервисања по ()СЈ!ООУ отпремнина н јубиларпих награда у СКЛЦДЈ'
са колективним уговором уз ирстпос ПНН\,{:. Д.(\ ћс вредност зара ..ца расти Ј!О стопи ОД 1~5%(20 14:
4%), УЈ лисконтни фактор ОД 9% годишње (2014. 12.95%).

у хнљцдnмn 1Џ1113ЈН1
31.дсttсмбар 31.,~еlt.мбар

2015. 2014,

Стање t јануара
Додатна повећан.а ПО основу резервисаних огпоеннвна

5,343
_ДL

5,343

Стањс 31. децембра 5,864 5,343

26. ОБАВЕЈI!:ИЗпосџовхњх

Примљени аванси деПОЗ1fТ''' "1 l(аУ1tије:
- остала правна пица

У хнљалвма динара
31'I~еllемб'r 31.џецембар

2015. 2014.---_.=.=

7 8
7 8

2,961 4,599
34,759 25,955
3,064 197

40,787 ЗО~751

40.794 30,759

Обавсзе према добешьачима:
- зависна правна лица (напомена 30)
~у земљи
- у иностранству

Обавезе према зависном правном ЛИЦУ у укупном износу од 2,964 хвљвда динара на дан 31,
децембра 2015, године, и у целости се односи на обавезе према Ј(РУЩ'l'IIУ Уикторија 1'рупа,
Обавезаје насталапо основу )'1-080Pii о пружању корпоративних услуга,
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IIСП Лабораторија" А.Д .• Бечеј
нхпомвџв УЗ фfl.IlАНСИЈС[{К изввштые
На дан 31. ДСU,ембра2015. голние

27. ОСТдЛЕЮ)АП(О})ОЧНЕовавьзв

у ХНЈьада1\Јадниара
31.децембар .~1.децембар

161
521

2014.
Обавезе према запосвеннма
Обавезе према (IНI'::'Н,lчtаIМлиџима

201,5.
14

521

535

28. ОБАВЕЗЕ ПО основу ПОРЕ3А НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И остхлих ЈАВНИХ
ПРИХОДА И ПАСИВНА вгвмкиска !)А31Ћ\l1И'-lЕЊ,\

у' хнљадама динара
31.)lсuсмбар 31. пенембар

2015. 29L1·
4,986 3,82&

21 19
507 650

5.514· 4,497

Обавезо 3'\ порез на лодету вреаносг
Разгранячсн 110ре.1на Д(ЏЏl'fУ вгецност
Остала пасивна временска разграцичен.а

29. IJАЛБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИDА

у тпл ..ад."\\\1Адянара
31. децембар 3Ј.

децембар
2014.20t5.

Туl)& опрс:...1:1 па сопствецом складишту
Датајемстьа 1,. гаранције

5.145
____i,998,88I

7,232

7,004,02<i 7,232

Дана 23. цеце ....Н'5р:! 20 15. године ступио је на снагу Уговор о дугорочниь кредитима којим се
рефинансирајубилатсрашги крелитичланица Викторија Групацнје (Трупа"), чији је Дј)УШ гво
члан. Сваки ОД зајмопримаца. као н друге чцавиџе Групе, гарантују као соиицарни јемци за
све обавезе Групе према банкама повериоцима. ДРУШТЈЈО је 'Ја ДЗН 3 Ј. дсџсмбра 2015. године
}' оквиру ванбипаисце евнџенције исказапо укупан иэвос јемства на име кредитних обавеза
ItPyr1tx чпаница Груне у износу ОД 6,998,881 хиљаде динара.

2.>
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I
I

њпомвпв УЗ ФИНА.ЈЈСИЈСКЕ изввштык
На ,IHIH 3 Г,пепсмбра 2015. голипс

"сп Лабораторија" А.Д., Бечеј

30. ОДНОСИ СА ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ .тИЦИМА

I LOJраживвња џ обавезе на дан 31. дец!!;мбра20 1$. ј.Ј 2014. године, као « приходи tl расхо,ц"
у 2015. 1>' 2()14. годипи по основу трансакција са зависним правним ЈiИЦI1~lаобухваћеви су у
слслећим табелама:

") Бияанс успеха
~' хиљадама лияара

1'одока која се завршава
:;1, дсцсчбра

___ -=2"'-0"'15"-. 2014.
fIРИХО:ЏI О}\ продаје ЛРООЗЈј{)А;( I! У<:ЈIУI'а
(напомена S)
· Сојапротеин а.д., БС4сј
- Вик горијаоип 'i.Д.) Шиц
- Фертип ...г.о.о.. Бачка Паланка
- Ume-ринаРСI'Изавод а.д.. Суботица
- OflJCТOI)i1jaПогисгнк Д.О.О., Ilов.н Саа
• Рнботекс Д.О.О. Љубовија
• ВI'IК1:ОрнЈ;ЈС'mрч л.о.о .. Зреп.ания

161.845
12,345

108
З,183
6,591

184,072
Финансијски прихоци (напоисп» 11)
.. Викторије Група а.д., Бсо: Р;Щ

18ЈI.072

РаСХ6Д!{

Остали пословни расходя
· Викторије Група З.Д .• Београд
- Сојапротенн а.д., Бечеј
• Ветеринарски заВОА 3.11., Субогица
• Викторија Логистик Ј\.{),О.,1-1(1)" Сад

16.027
13,0[0

157

29,194

29,194

Приходв, вето 154,878

144,224
~,5б4

346
2,343
5,451

54
24-----161,006

59
59

16].065

ј6,I92
12.158

125
__ 6.!_

28,536

28536

]32.529

Потраживања и обавезе на дан 31. дсџембра 2015. ој2014. године. као .1 приходи и расходи
у 2015. и 20 Ј4. годиии по основу травсакција са зависним правним пицима обухпаћени t')' у
CJ1cдeћH~{табелама:

OQЦj 1IЦ'СРfIIФml((Јн··t;ft·,;",;( :nfi't'l'fJf!l'Ij,r fr ItU),t{I1.<'( !f1'1(:Io)'t!lliWJIIIt(IIII/'It(;/t "Џ~Ye(J!I p'1'11~1д(t1l8a /lpa~I·.r!:(f.
J«(J(I ml1N1Jf,I>lожt {ј,mm n/~<).mIЛIIм.~I:Х """С":~~Ю 11 1/.',\1.'1(0N'IIIQCIr'( (J61'.т:H'mM'~aJ"(;~'l/(f(I."dЈ:,щlI!I:Щ·('''fI.W 1I'1-';::IIII1'IЩIJ,1r«,



нхпомвнк УЈ ФlmАНСИЈСКЕизвкштхљ
Н:. да 11 31. децембра 2015. пшипе

"сп Лабораторија" д.д., Бечеј

I
б) Бияапе стања

}" хыљацаиа пинвра
31. децембар 31. дспсмбар

СРСДСПЈ<1

2015. _2014.

Потряжпвања а') )10СДО}јИЊ~!(напомен» (9)
- Сојаиротевп а.Д.. Бечеј
- Ветеринарски за.од Суботица а.Д••Суботица
• Викгорнјаоиэ а.д., Шнд
- Фертип Д.О.О••Бачка Паланка
- Викгоријя Логистнк Д.О.О.) НОВИ Сад

226,4'lO 178.895
2.761 1,794
7.250 4.827

225 96
6,g66 4,118

243,542 IK9.730

243.542_ 189.730)О' купно средства

Обавезе
Обавезе из пос.ювањн (папомепя 2(;)

- Викторија ГРУП3 а.д., Београд

у~УПНО обавезе

2,964 4,,'22
2,964 4,SiJ9

2,964 4-,599

240,578 185,131Нето потрвживања

в) Примања руководства

ТОКОМ 20 I S. Ј'{)ДННС Привредно лрушгво је исплатило зараде кључяом руководству које
укључује 6 чланова у бруто износу 0.;"1, 19.591 хиљале динара (20 14._године - 22,835 хиљада
динара).

25
(Jt(y N(Щ/'I'fl ф"щmсuјо,'/џ.' U'J4f:#,"r<JjI~jl'J{:.l"~I~k fIt"_"}':U4() lD lIiU!IJ.'ffi)t IIJJ~""'i!Q{1rЈ)Ю'~I)I'/ЈЈ'ЩЛреt1)')(;iQ,

/«(;1) ffllUitlP. ,II(.1.)(,'t' (i",,,щ tlfJt!it\!tin 6U.,,/IJO ХЩUt""Iщ;tJ:, "\,\1,"1(1:1(110'<'0' н 1)(;~qQ(k;~II'(flf.11,'О.:Ц,Ы 1Ьи!lt!IКIJ/;:l>fi.'III)(ЈttUl'шјll.l(d,



I "СП Лабораторија" А.Д., Бечеј
џшомвнк УЗ ФИН.АЈЈСИЈСIШ изввштхљ
На дт. ]1 .•яецсмбра 20lS. године

.11. Ф({НАНСИЈСКИ ивстгтмвџти И циљьви УIII'АIIЉАЊЛ еизицвм,
Упрявљањс ризнко« капитала

Не постоји формални оквир за уиранљањс ризиком капиталаДrУ[lll·uа. РуковО;ЈС1'ВОДруштва
разматра РИ)НК капитала путем убпажавања ризика й увсрења да I}(~Друштво бити у
могућности дд одржи принцип сталности пословања, уз псговремено повећање доби 1'11

власнике, IIY'jсм ОIIТl'iмн;)ади.iедуга. односио обавеза и капитала.

Лица која контролишу финанснјс Н8 li1180)' Ј~рј'Шгва врше "РСГЈЈСдС1'РУК1'урекапитала ва
гоцишњем нивоу. У склопу 'Тог прегяеда руководство Друштва разматра цену капитала ~I
ризике повезане са ПРС'ГОМ кппитапп,

Показатељи задуженосгп Друштва са стањем на крају године су слелећи:

у хиљадама цнварв
31.цеце.. бар 31.деце.. бар

2Of5. 2014.

I 2Ч
(7,980) (5,418)

нia "I/а

537,207 508,114

н/а !t/a

Залужеиост+
Готовииски еквивааенти и ГОТО8ина

Нето эадуженост

Капятан *~

РаНliо/(однос) задужености према капиталу

• Задуженост обухвата дугпрочне обавезе и крагкорочие фннаие нјске обавезе
i:* Квпитал обухвата износ укуииог капитала

Зпвчајпе рпчуноеодственв полиншке у ве.зl( са QJ/l,U({.JICltjC/{U.I,t UI/ClnPJ'·Jf€Jl1tlll.ttt1

ЗllilЧё.'IјIICраtЈУНОООДС1'.Венеполнтике, f«('IOн критеријуми '3а признапан~е rrpl1xoAa 11Рflсхода за
С8е IiРСТС (l!I-tН''II.lсијСl\ИХ сре.,\С1'<'!Пi1И обttnСЗ':1 обеЛОД;;ЦI,еЈlе су у 11311()МСI'lшtа3. уз фJtнаНСЈ:IjСI'е.
из.вС.IJЈ"'I:нјс.

КатеГОРl1јс фl1l18ltСllјских I1IlструotСlIота
у хшьадама дllllар.

31.децембар 31.дщемfiар

ФНJl3Iн,:нј(.'кз cpe;Џ:"J~
Дуroрочн.и фl1иансијСКtl QJJaCM~Hfl
ЛотраЖИВ<Пhа од I\Yf1<tu~
КраТК(lРОЧ HrJ ~)J1HaHCHjCK~jfl)rаСМ;Ј,I1И
l'OTOlJJtltCK,t Сl(НИОаЈlеIIТИ 1·11'()')'()IHflfa

ОСI'зла потражиоаљ!!

2015. 201L

$,863 6,746
289,263 232.630

7,090 7,085
7,980 5,418

664 2,521

З 10,860 254,400

29
40,787 30)750

6,.067 5,031

46,855 35,810

ФltlНt1!(,~нјСI(С о(iавсзс
I(раткорочне ф»нансијСl{е обавезе
(,1бавсз('према )tоБЭI)..tLЗЧI1М8
Остале обавезо
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"СП ЛаБОР.ТОРl1ја" А.Д.. Бечеј
нхпомвнв УЗ ФИIIАIIСЈI.ЈСЮЈ; изввштмв
Па аяв 31. яеџембра 2015. године

31. ФИНАНСИЈСКИ ннстњмыгги И џиљвви УflPА8..ЪАЊА РИЗIН~ИМА
(наставак)

Фипансијскџ рязнџи

Циљеви управљања фl,нан.снјСI\:ItМ ризиџима

Финансијски ризпци укл.уч.ују тржишпи РИ;.<111';(девчзпи Ji кэматпи), КРС/Нј! ЈН1 ризик ''Ј ризик
ликвидностн, Финансијски ризиџн се сагнсдавају на временској ОСН'ООин превасхошю се
избегавају умањењем изложеносги J..I.рушгва овим ризицима. јЈ,рУШТ80 не.користе поссбпс
финанснјскс инструменте да би избегло утица) финансијских ризике на поспоеап.е због Iста
ШТО" такви финансијскп инсгрумепги нису у широкој употреби, нити постоји органиэовано
тржиште тих инструмената у Рспублици Србији.

У" СВОМ гюспевањуДруштво је изпожено финансијским ризицима и У 1'()М склопу изпожено је
тржишиом Р~ЗНК)' који се јавља као цсвязни ризик 11ризик од промене каматних стопа.

Девизни ризик

дРУШ'ruо је нзпожепо цевизном рнзику преко готоввнских еквввавеиагп ~I 1'(,) говинс,
потраживања ОД купаца, дугорочпих fl краткорочивх кредита и обавеза према цобављачнма,
леноминованих у страној ваяугн, }(PYIIITI1(1 Ile КQРИСТИп()с~бllе 11Нlttансијске.llнс,трумев'ге :'~(I

заlJl1'$f'I)' ОД девизног РИ')ltI«\, ОДНОСНО pl13Hk<l I)POM(;tfCКУРСС'ва С1'раНliХ IНlJlута обзнром да "И

IfHCTPYMCf...." ""су У ""'PQj УnО1'ребиу Репубющи Србајll.

СТ;lt)ЈIЛII()С'f e,I(OHO~ICKOГОКРУ_){(СЈьау које-м I(Т,)'IJlТnО II(}cJlyje~ у U<:JHIKOjмери зависи ОZl.мера
влЗ,д('.у нриnреДЈ:I. ук;ъ:учујуtlif и )'СП(lст.аВ.тьањеодгов.арэју[)(',r правноr!i з(tКОНО!lд~НОГ ()1,Н1tрз.

КIЬНГОВОД(ј'ЈВСНСl1Ј1е}Ј.JlОС1"И~tOHeTapH~1Xсредстава Ii обавеза исказаlПiХ у СТР3!10ј 8&11)"('11!iЭ
даи З 1.деuе>fбар 2015. I'Ој"IIIСУ ДруlUЩУ бl!ле су следеће:

УСД ЕУР

~!ХJf~I'(.адама IЏfl18r..1

ред _,}f.<).~

5,863 '.863
288,038 289.263

7,090 7,О9n

6,035 7.'180
664 66'1

.107.690 310Ж)()

1
37,723 4(1,787

6,067 6,067
43.791 46,855

263.899 264,005

).Iу''Орочни ф,шансијски
пласмаliН
Потражи-вања ОД КУI',ана
Краткорочнн финансијски
11лаСМ311Ј,1

Г'Оl'ОВИllа If roТОВIНЈСХI1

еквивалеН11t
Остала потражl1Gањ~
У1\УI1НО

1,944

3.168

Крат.корочне финансијске
обаНс:'ЈС
()ба~е:)еиз ЛОС.luШtI·ЬН
Остале обавезе
Yf,ymf{)

Ј,ОМ

3.064

HeTQ девизнn гаОЗ)1ВИЦl1ја1,а дан )04

27
O~(fll(flI(/IffIфItlНN'u:tljr."IЈIf и 1~~'IUlfo/(ti<1)~Hd1tt!RI(lij~('·k.f»'I«(lM}Је 1I(1~tlЈ,'I~б;:(//1('/,,':00 llJ'~dW'C/~(t J/~iJ1U:::l.

A,",,(fIJ'IJ!.."(''/t, ...."Ј({'4'.Qurm;1""t'(\\(l!.lll М1>I'I,': ~'dJ!~ЩIlfЈ(:и.! tщ·;щ tnlft;t'(t ((Q!1(f.JOo.'lItUN(JIO>tIV iHIII.1l ФIJIftl//('/lН:ЩIМ Ц'i~·II"If,' ..ilJ."tI



нхпомвџв УЗФИRмrСИЈСIШизввшт.ык
11a.,1,4111 31. лецембра 2О15.године

"сп Лабораторија" А,Д.. Бечеј

л. ФИНАнсr.ЈЈСКИвнстгэмвати и циљкви УПРДВЉАIhАРИЗИЦИМА
(иаставак)

Лсвизчн ризи« {наставак]

Књиговолствене вредности монетарних срецстава и обавеза исказапих у страној валути на
дан 31, децембар 2014. гоанне )' Друштву биле су сисдсћс:

ЕН'

v X.(JJ~aпaMa /I.Н1Н1Рn

РСД Укгано

6,746 6,746
231,4&8 232.630

7,085 7,085

4,624 5,418
2~521 2,521

252,464 254.400

29 29
30,553 30.7ј0

5,032 5.032
35.614 35,811

216,&50 218.589

Лугорочни финапсијски
ипасмани
Потраживап,а од купаца
Краткорочпи фипаиснјска
Гlласмавl'1
Готовина нготовииски

1.142

еквивалеити
Остала погражипања
Укупно

794

1,936

Краткорочче фипапсвјске
обавезе
Обавезе ИЈ пословања
Остале обавезе
Укупно

197

]91

НСТ'(.)девнзиа позивиција наАан 1,739

Црушгво је осетљиво па промене девизног курса евра (ЕУР) I! америчког долара (YCJl).
Спедећа табела представља детаље анализе осетљивости Друштва на пораст 1$ смањење ОД

10% курса динара у одиосу ва дату страну ва..луту. Стопа осетл.ивости ОД I OI!"4.Се користи при
интерном приказивању деВН:\НОЈ'ризика 11 представља процену руководства разумно
очекивавих промена у курссвнма с граних валута. Анализа осетљивости укључ.ује само
нсиэмирепа потражввања и обавезе исказане у страној валути 11усклађује н.ИХ(ЈВ(} пренођење
ва крају периода за промену од 10% у курсевима С~Р3НИХвалута. ПО3111'ИRаl1број и:\ ,..\бслс
у.к-аз)'је на JJoвeћaH,€РРС1УЛ-Г'а1'<!l'el.:ytter lJерt1(1}Џl у сл)'чајеlНIМёј Ј(\:iJIЗдинар ДСНЭЛВI1рn), односу
IШ ЕУР, У случ<\,iуда Д"нар оеnабl1 10% у одвосу на ЕУР, утицај ~a резултат ~eKyћeг пеРШ>i\"
био б" (,i},ПрО1'а1l OHO~JН.скозаном у 11Ре1х.одномСЛУ11flју, што је прнказано у следећој таБСЈIИ:

у хlt.ъйдаl'o1а /\Ј"llIАра

и. ,lа}! 31, i\~I~ембра 2015.
У'"tщај lIа i\обu'\1lК +f(-)

Но даl1 31. 1\.",,,\61':; 2014.
Упщај "а ItOu'...·nK+1(;-)
ПО OCIIOB)'прера'lука,

ПООСНО"Ј'Hpepa'ly,\a:
Средстава Обавсза Нето flt'r·o

К)рс uyp
!О% .317 (306) 10 194 (20) (174)

l(yp~Гoyr - Ј 0% 317 (306) 1() 20 174

28
OJruj IIfщрm 4HItI(//((flkl,:;,,·I(.I{f('llU11fI}tJ Ј< ,lfHU1WJl "''''''.f'';lfollJ Ј.1t,mlljl,'r(ii' IIJ....·.·.1t·i)<JР)"Щ)';f/IХ:ItI':11 1!Јн:l)уи:litt.

!>-!f() Ш(lКd(:, .I(/Ј.\ИI! /Л(ffЩ ЛЈЈ~й.tf~,II.ю..fI!IХ~щt{'r.tUli(l и I,j;"ll!m, (t't/1I)('ff ,( ...«!""Oд:l'.'ltI{(1Ь1tV()fJu,', r/Щ(((1f(tu}t.:Iiд,Ч II.Io)IjJUmаflu.ш.



нспомшв ~'З ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
Ла ван и. цецембря 2015. годиве

"СП Лабораторија" А.Д., 6ечеј

31. ФИНАНСИЈСКИ внстгтмвџти И циљеви УПћ\Ј3ЉАЉА еизицимс
(наставак)

Ризик од промене ;.,·анаJlНllа стопа

Друштво је иэложено ризику ОД ПРОМСИС каматних С'Ј(Н18 на срецстиа 11обавезе КОД KOjflX је
варијабилна каматпа стопа, Овај ризик зависи од финансијског 1'Р'/{{Н шта. а Друштво НЕ':М::Ј пп
располагању инструменте са к()јИ,\I;,t би уб.l~t),lаIЛОYl'ifl.t.~iризика о;],.промене ка..матпих стопа.

у' следећо] табслн је приказана изложеност Друштва ризику промене каматних стопа:

у ХИЈ1.ЩЈ.аМ:Ј динара

31. џецембар
__ -,2015.

Финансијска средства
Нвкаматоносно
Дугорочни фпнавспјски п.засмаив
Крагкорочни финансијски пнасмани
1Јотражинања од купаца
Готовина ~Iгпговяпски еквиваленти
Остала потраживаи,а

5.863
б.2()7

2S9.26З
7,980

664
309,977

Фиксно каматна стопа
Краткорочни финансијски ппасмапи 883

883

3ЈО.860
-' r ==---

Финанснјске обавезе
Некаматоноспе
Обавезе према цобавэьачима
Остале обавезе

40,787
6,067

46.854
Варијабипна каматна ('lпоnа
Краткорочне финансијске обавезе

46,855

31. леџсибяр
2()14.

6,746
6,2()2

232,628
5.'118
2,521

253,515

__ 88]
883

254,39R

30.750
5.0;,2

35.782

~9
29

35.811

на иСIIОI1Упретходно навсдспнх података С<1стањем на дан 31, децомбра 2ОI(С године Друштоо
нема финансијских средстава н обавеза са варијабилном каыатном стопом 1'1 сходно томе пије
изпожено ризику JJp()~telleKlIMiJTH1tXстопа.

Od4j 1;(1:1/'1)1 ф:Uјm'I:/(.k~·".\ N1«11l111:')I, j~Jt4i(~MI1I( ....:I\:,...)'ч.,~'{.' ',.. >'I(Impci.... (1/1(.'11(4;1PY;v(!IrOQ(rtl!j{11';;iд;ltt11il,
Ки" milr;q(!, M(I,~ 6f1lnll h~llo!("~tIд.'l:M>I.X,;џр.:I<liIlЮ1( 1;'J,)4~m,10Н()(Џ. II ~W.l()""Ш':;I1.'l/~tI l' ~'(.I' ФЩIIItI(;'"јСl>.,l/<1 uUt!mrm4IlNfJ.-
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пхпомвнк УЗ ФИLlAНСИЈСКF. ИЗRЕЈIIТдЈЕ
На ,1;'" .\1,.lIсuсмбр" 2015. голине

"сп Лабораторија" А.Д., Бече]

31. ФИЊ\НСИ.ЈСКИ инстгтмвџти И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЉА РИЗИI\ИМА
(наставак)

Друштво је изпожепо крецитном ри-зику, Koj~1I'РСДС'I:'НЈл.а ризик }\(}дужници пећс бити У
могућиости да своја дугопања према Лруштву изынре у целости I! на време, те би 110 ОВОМ
основу настаогубитак за ДР)'ШТВО. Изложеиост ДРУUЈТВП кредитном ризику ограинчеиајепа
потражиеања ОД купаца на д,}« биланса стања, Потраживан,а <ЈД куиаца у 1Iiача:iItU~1 ДСЈI)'

односе се на повезана ираппа л нца.

Структура иэложености кредитном РНЈИКУ укупних иотраживања од купаца са стан.ем на дан
11 яецембра гекуће 11претходпе године приказанаје МЗ следсћој табели.

БРУ'rо изложенџст
31. цсцемёар

2015. 2014.

Ислравка врсдносги
31. лецемба р
2015. 2()14.

у хяљадама дџняра
НСТО изложеност

3 Ј. децембар
2015. 2014.

Нелоспеяа 44.932 42.220 44.У32 -12,220
Лоспела испраељсна 437 204 (iI37} (204)
Цоспепа неисправљена 244,331 190,4{}8 244,331 190,408

Укупно 289,700 232,832 (437) (204) 289,263 232,628

Неаоспела потраживања ад КYn(1Ц(i

На дац 3 L.децембра 20 ~5. године дРУШ'Ј'ВО ! IМЗ недоспспих потражнвања ол купаца )' износу
од '14,932 хиљада динара (31. децембра 20И. године: 42.220 хиљада донара). ОВд
потраживања Аоснеllају 'ја наплату )~Г.laBFlOMу зависности од УГО80рених ро}(оваза IJ,!Iu])tH-Ј.е.

Дvс;п(!лй. UСllрар.л~еuа })01tljU'''?'C1itJ(J)baоо К}'ћ(п(а

~trYJtITUO (-{мадослелих нсправ.ъенвх nOTpiLxoiBaH.aОДКУI1!\цау и:.иtосуОД437 х"uьаде динара
на )t8.H 31. I\еllеибр~ 2015. ГОЩЈне (3 1. децембра '2014.204 ХIIЉiЩ>I;\11Hupa). ,J.tруштво фОР'НlР"
ислравl<ј' ВРСДН()С"1'11 за II()ТРДЖИВ(lн.а3\1I(оја је утврдило дп је ДОШ;IО до ПОГ\1рtlннь\tfl.их()ве
кредитне сnособtlОС'ПI и Д~.I1(П1ХiiКИП.;,1IЬ.~у Ј.1аЈ1едеЈltl~1Jf')носиt-tН "Јеће бl1ТН ваПJlа.fiена. ОДНОСНО
да ће БИТI·1деЛНМИ1'НОнапnаћсна ((акО би се !Hia п(rrl~ајt\ИI~аll.а свеIlЗ lIa If>ИХОUУНElКIiОДИDУ
&рсдност.

ДQ,~nе/lа, uеиСI1РО(Ј.!ьеuа nOJllpa;;"CUaQiba од 'KJ-'IlСНЈа

ДРУllf1'UО HlijC изврuн-!ло нслравh'У вреДflОС'Пt, одно('.но r-1l1je обезвреднло ДОСП8Ј;З

lIотраЖИ8ања ОД кунаца ИСI(:i3.~111'Lна дан З 1. де •.\ем6ра 2015. го ..·].нне у {ЈЗНОСУ244,331 XHJL.~IД(:
ДIlJiзра (31, дсцсмf)ра 2014. ГI))l.иве: 19014О8 ХНЉа.Д\lдннара), од YI\ynIIO!~1,131{0C8 )!ОСН'СЛliХ а
неислравњспнх 1'lo-тр8.lt\ИIl:iНЈ:1l'l'il~()~ од 226,439 ХUЈ\.апе Д1(иарн се о}\н()се tla flpat$!-fo Jlо'Кезано
JlI,IJte Со.f<}ПЈ)о·reнн. СХОД}-IО'Ј'оме, РУКОВОДСТВО ДРУШ'Ј'uа С~IS:IРЭАЕ!.hс садаШfьа вредност 01\11Х
II(} l·рнлаI631!.а t'irl'ГИ 1:laJlЈТаћеи~.

30
()ltlJj #ШIIЈII/I ф(lIl(/ј(~·Јi}(:I.·tI.\'U'f(;I:UlffliJjlSје tl(/.if"'Ц'" "fl;ЉУЧffl1(ј,.1 IIm1JP.~n""jh"J.y.:(h)fl.1·1."()~~m..!.r 1ЈЏ()),1<!ЈIfJ.

I\tщ IIЩIШ$ •• Ч(ЈЈ~ DЩЩt IflЈ(Q,I!{'mдfl..ЫVХ "'~l».·I,"fJllj(t 11~fl~t'1I4/IJII()C(11((}"eJ.()(){jJI>I1~(lif,f1 ,>()(:и,м r/m,mHtf(kl,'/I~'1 It1G<.'(ItJftfl;1(,WIJ,



нхпомвнк У'ј ФИНАНСИ,IСКЈ!: ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31, децембра 2015, године

"СПЛабораторија" А.Д" &ечеЈ

31. ФИНАНСIЏСICf} иџсгвэмвнти и циљкви УПРАВЉАН.л РИ:НЩИМА
(иаставак)

доспела, неисправљенапотраживињаод купаца (наставак)

Старосна структура доспеяих, исиспраељеиих потраживања ОД купаца приказана је у
следећо] табели:

у хиљадама динар"
31, дсцембар 31. деце .. б.р

2015, 2014,

Ди 30 дана
Од 31 до 90 дана
011. 91 до 1801'"''''
Од 181до 360 дана

41.768
50,513
43,022

109.028

30.688
25,ј08
44,559
90,053

Укупно 190.408

Управљање o(;ClFe'Ja.aaпрема добовљачнмо

Обавезе према добављачнма на дан З {_дсцсмбра 2015. ГОДЈЈне 1-J3110'Ct'40,787 хиљада динара
(31, цеџембра 2014, годинс: 30,750 хиљада динара). Цслокупиь износ 03~'X обавеза ОДНОСИ се
11(1 набавке материјала, робе JI услуга. Сагласно политици управљпн,а финаисвјским
ризицима. ДруиЈТВОизмирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и
схоцно томе, добављачн не зарачунавају камату, ш лоспепе обавезе.

Ризик янквндноспт

Одговорност за управљање ризиком ликвиџносги је на руковоџству Друштва. За ову сврху
руководство ДРУШl"8Q је успоставило оаговарајући систем управљања за крпткорочпо.
tРС/ЏI.еРОЧliО и ДУГОРО'јНОфинанснрање пословања Цруштва, Друштво управља ризиком
ликвидности путем одржавањв сдговарајућег нивоа новчане резерве. коигииуиранни
праћењем планирано: 11 оствареног новчаиог тока, као I! путем олржавања адеквагног одиоса
д()сnеlJа (рннансијСКJtх среДС'('ill~(iи обавеза.

Следсliа T<J.t)f,1.IJ;·jПРllказује структуру Д()СН<:?Л(}СТI'Iф~Ј[ННtС('iјСКItIХ СРСД,С·I-аш.t и (1)11I'1аНС~lјс.ких
обавеза С·З стзн.см на ддН 31. деL(смбрtl 'Ј'скуће 11 IЈРС'l'ХОДНСi'ОДИНt.:. ПР11)ОlзаfJИ износи
:\аСlltНЧ11I.t су на НСДIifС~ОI'Ј'i'ОВ';:iIIИМ токовнма rотовиое финансијских средстэ.nа "
фннаЈitијСКltх обаве3ft, уз npeT1Jot'l:'a\:3K)'ла ће се фннансијска сред,СТНЗ lIаПЛ(lТlolТJt$1д.а ћс ('С
финаНСIЈјске Qбаneзе IIЗ~l1tРН1l1 П'РСМЗ f-li:ншдеlfој jXlЧ1ЈQСТНДоспећа.

31
Qtoj 11II'<.IIItJф(l(f(fJifЈlјСКUЈ. IlJMiumblja i~mI.Ч';fk'!f U('f>.,r.;"lilt,Q ~ If(lm}'tбt IIPt'I.1e(>dРЈ/Щtм&'mlf,., (}Р;:ф'Иfl(l,

!\(lf) mаЈ:ав •. .,I)Jr(f! Щ":1fl лn(дttеm ~r.lI,'· к.О(}t'iЩ,(!.t It Ј<.tщ'JtЬ :r,IIШt:u u ",6,',TJ;i):lt/,)f':.(J/1>U~'mlU.'< фIlII/Ul:'u/t:I>!tlt u1Mmlf:lfI/u.ltt\.



1Lлuо мкн Е УЗ (1)ИНА1IСИЈСIП: извкштмв
На lIаll 31. децембра 2015. ""ДII"е

"СПЛабораторија" дд,. Бе-<еј

31, ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И циљкви УПРАВЉАЊА гизиџим»
(наставак)

Рнзнкликеидяасницнастваак)

Досепће финвнсијских срелстава 1'1 обавеза нсказзних на JЏolll З!. децембар 2015. године:

Дугорочпи фипансијски
пласмани
Потраживања О)Ј. купаца
Краткорочии финансијски
ппасмани
Готовина в готовннски
еквив ..шентн
Остала потраживања
Укупио

3 мсссця Ј .'105
Jl,o 3 месеца - 1 I+ОДrlНС гцдипа

5.863
244,3) 1 '11,932

7,(NO

7.980
~64

252,975 52,(Ј22 5,863

Крагкорочне финансијскс
обавезе
Обевсзе из посповања
Остале 068Ј!С':\С
Укупно

~O,7~7
6,067

46,855

206,120 52.022 5.863

у x){љaдaM~ i'Џlняра
Преко 5

01)111ftorVU~ Фlf1t!'ЈНtIЈјr-"",t hЈIt~щлt(lftt је flil.lI!'rJ.e!t utК"l"lIIЮ 1.111()IIJЏO~tlpe~'tOo РР;ЛIt()(N:rtН}If ПрlЩl'l,.ћu.
Л'ilu Jn;)N<f';, .m;.\,«, !iЩ!1II mч.i).lft;m (ktђЩ: WJ(I.t':J(Jlj,.,11#'џ/lfIЩ 'fJrllJ"r fll)ik.'l(Ц!tlfMfIr.'IIN",'I.' ('t'"" .ф..#m:l{{«!('Ј.:ff,tJ IIJC·~·llutt(lhJ.\lQ,

5,86.1'
289,263

7.090

7,98()
664

310,860

1
4(),787

__ -,6"",067
46.855

26<1,005
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"СПЛабораториЈа" А.Д., Бечеј
нхпомввв УЗ ФИIlАНСИ.rсl,\F.извкшт A.JF.
В. ца" 31. цене.. бр" 2015. гопине

.Н. ФИНАНСИЈСКИинстгтмвнти и пиљкви Y1lРЛRЉАЊАРИЗИЦИМА
(иаставак)

Ризик ликвидносннцнаставак}

3 мсссџа
• 1го/tнне

lдо5
1'(Ј/џtIЈ..

у хия.адама itlllltJpa
Преко 5
голина

l\.'ТОРОЧНII фииансијсю
нласмани
Потражнвања од купаца
Креткорочни финавсијски
пласмани
Готовина и готовинскв
еквипаленги
Остала потраживањп
У'(}ЋНО

6,746 6.746
232.63019О.<lО8 ·~2.222

7.<185 7J)S5

5,418
2.521

49.307 6,746198,347

Краткорочпе финансијске
обавезе
Обавезе из пословања
ОСТЭЈЈС обавезе
Укупно

29
ЗО,75()
5.032

29
30.750
5,0;32

--35,8"1'135,811

49.307 ___ 6~,7.4б 218,589

Фер врелност финансијских нHI.:'I румепага

()БЗИРО~1на чип.епипу ла ие постоји ,10ВОЉНО тржншно искуство, стабилпосг 11пиквицносг у
куповини ('1 !lрод~iи финансијских средстава И. обавеза, кио 11цб:illРОМ ва чињсницу да ве
постоје доступне. тржишнс 11I,l(f)()р~tз.Цliјс које 61'1 се моглс користити за потребе
оo(:JIОД>l) ьипап.а фер вредности финансијских средстава и обавеза. коришћен је мегол
писконтовања повчаних токова, При коришћењу ове.методе вредновања, користе се кама гне
стопе за финансијске инструмептс са сличним карактеристикама. Сд циљем ДtJ се добије
релевантиа процена тржишпе nреД110С'1'11финансијских инструмената ка цаа биланса.
ПРС1'ЛОСТЈ,lОl(еhорншћене за проце!',)' l~Kylil.~: <ј)Ср врСДНt)С;'И су 11да KJЬHt~OBOllCТDef.J;)Gpe.JIBOCT

краrкорОЧllИХ ЛQТI);'I)I'{I'IGа}h(lОД I(упацn и обавеза према доба.sљаЧН,\lа anpOkCI1Mlipa 11.llховој
фер вредности '3601"ТОПi OIT()Д()CГleo~iy3~)плаћэ.~~е/f.I(tnл~Т'уу релаТIIПIIО Kp::tTI\UMнерноДУ.

32. СУДСI(И СПОРОВИ

На -"Џ3Н31, деце.\fбра 2015, "ОЈЏIНС "РО'Ј'И6 Друштва као 1)')J(CIJ()f' се I-J':: I.Н)ДС судско cnopOIHf,
ДРУЈЈI1'А() не БОДН судске cnopOi3C у којl1М!1 се ja!lJl><iУ.......Н 'ГУ)ЈПНlац JlРОТИВ правних :tlfU:1 због
наfЈJl3:'П~Гlm'ра"»СЩinl-Ьn,

Шај I!IЩ.{"'" I/II'I/lЛЈfJдј(liЦХfil'iPlflllfUj:t Л, I((JIJ':"""_'fi,'/f'Ц)",Јf$&;I/? IIQIf/P~~f!щu.'.ЈеN.l /IY"H(1<I(I}t~'.1 Ifplrl)Yfr/,u.
К/,щtlШIl'(Јi/, ,~()ЖС бш",( IJD('(1\lemдa.~!IX ~'tЮt"f(l(l", N l(t'lrИ!l ЮШ;:;<Iџ (Нј~у{JiJ((јl>fЩ{IЉ'1l' (),Щ,," dil(l(j\щ'llkК(/,,\I (f'i«IЩ,Ш}/l1(1f



"СП Лабораторија" А.Д., Бечеј
IIАЈЮ~lI,;н~:УЗФИНАНСИЈСКЕ изввштвгк
На ".'" 3]. децембра 2015. године

I 33. ДОГАЂАЈ НАКОН "~ATYMA БИЛАНСА СТАЉА

Није било ;ЏH'aђ;:~j;')иакои датума биланс стања којв битно YTB'ty на финаисијске извештвјс
зп 2015. гоцияу.

I
I

34. дквизни кэтсвви
Званични де~ИЗJlIiкурсеви за валуте које <;."1 се
бипапса СТ2Н.а у динаре били су следепи:

користиле за прерачун дсвнэних позиџвја

31. деце ••бар
2()15.

у дииарима
31. цеп ем fiцr

2014.

ь.:ур 121.6261 120.9583

у Бсчсју,
15 МР,ЏЈ 2016. године

Помоћиик If,ефи рячуповоцства, ДР81'иЈаВељковић

34
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KPfv1G<Ј.О.О. Beograd
Kгaljice N,,,alije 11
1 1ОО() Веlgгэсiе
Serbia

Tel.: +381 «пп 2050500
Fэх. +381 (0)11 2050550
\/I!·.fN1. kргпg. Gomjrs

Izvestaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

SP LABORATORIJA A.D. ВЕСЕЈ

IzveMaj о finansijskim izvestajima

12vг~iIiэто reviziju pгilozel1ih final1sijskill izves!aja SP Laboгa!oгija а.о. Be~ej (u
daljem Lekstu: "Dгustvo"), koji эе sаэ!оје od bllansa эtэпја "а dan 31. decembra
2015. godine, bllansa џврепа, izvestaja о ostalom rezultatu, izvestaja О
рготепата па kapitalt! i izvеs!эја о юкомота gotovine za godinu koja se
zavffiava па [ај сап, као i парогпепа, koje sаФ.zе pregled ОSiюvпih
гаёшюvоdstvеоih politika i ostala obelodar1jivanja.

OdgovomQ$f I(lkvvv(!stva аа fil1ansijske izvestfJje

Rukovodstvo је odgovQrno вв sastavljanje i istinit i poslen p,egled finansijskih
izvestaja U skladu за racunovodstvenim рrорisimэ RерuЫikе SrЬije, као i za
lisроstavlјЗilје takvil1 if)ternih kог,trоlэ аа Које зе smаtгэ da su relevantne za
РГфј'ети lit1эnsiјsКih izvestaja, koji пе sadrze mЭlеriјаlпо znatajile gгeske,
ilastale Ы10zbog prorlevere iIi zbog gresaka u 'adlJ.

ОdgО\IQП1Оst/rJ\!izof'8

Nasa odgovomost је da па osno\'u izvrsene revizije izгаziП10 П1islјеnје о
prilozei1im til1эпsiјskim izvestajima. Re\'iziju $П10izvrsili u skladu эа Zakonom о
reviziji RерuЫikе S,Ьjje i Medunarodnim stэt1dаrdimа revizije. Оуј slandaгdi
zah!evaju da эе ргidгzаvато etitkih zаtltеvэ i da revizijli plai1iramo ј obavimo l1а
пасјп koji пат omogucuje ба sleknemo razumni nivo uveravanja ба finansijskJ
izveslaji nе sadг.ze materijalno znэёајnе gresl<e.

Re'/izija oi)uhvala оЬауlјапје procedura u cilju prikuplJanja revizoгskil1 dokaza о
iznosima i obelodal1jival1jima u finansijskim izvеS!ајiП1а.Izbor procedura zavisi
осЈnase procel1e, ukljucujuci i procenu rizika об matei'ijalno zilacajnih gresaka u
finansijskii11izveslajima, ilastalih Ыlо zbog ргопеуеј'е ili zbog gгеsаkз u rзdu. U
ргосеnј rizika uzimamo u obziг inteme 1<0111,оlе,koje зи гelevanlne za
sаslаvlјЗl1је i isliilit i posteil pregled fiilansijskit1 izvestaja, эа ciljem kreil'anja
оdgоvэгајuCill revizoгskih procedura, аlј Јlе i za svгhe izгazavanja misljenja о
еfеklivпоsti primei1jenih intemih konlrola. Takode, revizija obutlvata i осепи
adekvalnosli primenje!1ih гаёuпоvоdslvеnih polilika i opгavda!1os!i znacajnih
procenjivanja, koje је гukovodstvo izvrsil0, kao ј ocenu opste pi'ezenlacije
finansijskih [zvеSlајЭ.

SmаtrаП10 da su revizoi'ski dokazi koje это piibavili dovoljni i odgovaгaju6i i
pruzajci osnov za izгаzаvапје naseg misljenja.

,",-, ,1 I.,! I
" .:', 1.• '"'' .,11 '.

." .~,
-н,·., "



.'/(РМЭ

Ро паёегп miiЩеnјu, fiОЭП5iј$ki izvestaji pruzajtl i5tinit 1 рсётеп pregled
finat1sijskog роlо~эјд Drustva па dэn З1. сесегпога 2015. godine, kao i rezul!ata
njegovog роslоvэnја i tokova gotovine аа godinu Која эе zavrsava па !ај оап I
sastavljet1i вџ u skladu ва гэсunоvоdstvеnim ргорњппа ReptlЬJikeЗгЫје.

izvestaj о drugim zal<onskim ј regulatornim zаћtеvimа

Izvrsili это pl'egled godisnjeg fZ\lestaja о poslovanju Drustva. Rukovodstvo
DIl.ls!va је odgovorno 2а sasta\lljanje i prezentiranje godisl1jeg izvest"ja а
poslovanju, u skladu ва zahtevima Zakona о I'аёuпоvоdstvu (Sluzeni glasnik RS
Ьгој 621201З). Nasa odgovomost је da izrazimo misljel1je о uskladenosti
godisl1jeg iz\lestaja о poslovanju 5Э final1sijsl<im izvеstЭЈimааа poslovnLI 2015,
godinu. U vezi эа tim nasi postupci ispitivanja Stl ogral1iceni па procenjivanje
usaglasenos!i l'acunovodstvel1il1 il1formacija sadrzanih u godisnjem izvеstзјu о
poslovanjLI sa godisnjim fiпапsiјskim ;zvestajima koji su ЫIЈ predmet revizije.
Shodl1o !оте паэј роэ!ирсј пisu ukljucivall pl'egled ostallh informacija sаdrГэпih
u godisnjem iZ'/es!aju о poslovanju koje ргојЭјјсџ iz informacija i evidencija koje
nisu I)Јlеpredme! revizije.

Ро nasem misljenju, racunovodstvene intormaclje ргikazэпе u godi~njelYl
izvestajtl о РО51оvапјu5LI, ро эујт ma!erijal11Oznacajnim рi!апјimа, uskladene
sa fiпапsiјskim izves!ajima Drl1stva za godinu koja эе zavrSila п" dan
З1, deceml)r8 2015. godine.

Beograd, 22. apri12016. yodine KPMG d.o.o. Beograd

(М.Р.)

IУ811аlVIanigodic
Ovla!';(;enire\lizoг

2
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ишомвнв УЗ ФИНАНСИЈСКЕ изввштыв
H./t8R 31. д,щ... брл20а пшвае

"СП ћабор~roрмја"А.До, 6ечеЈ

1. оснввхњв И ДЕЛА ТНОС1'

"СП Лабораторија" а......Ве"е.ј (у даљем '{еХЩ "Друштво") је првобипю 611ЛSорганизоваеа
(19SЗ. године) ЈЩ> ЈЈОГОн,СЈ(Элабореторнја за потребе Др.)'ШI1!Q "СојЗl!роtellR" 11.)\.• Вечеј. са
oдeЉOЊJJМ1lза фJf.lИ'lI«>·хемијска " микребиоясшке исавтввања, ПрВ~/I<;,гвеfl1fза.цатаж
naБОр3ТОрrЈе је био ковтрсла меЈ)уфа3I1кхи фиввяних яроизвсда Друш'Г1Щ..СQјmР<m>ИН" ад.,
Бече], Током 22 тодине JUlбораl'Орија се постепено ра3вJljала .. ширила област испвтввања В8
месо н производе ОД мщ сточну хрАНУ. жита )Ј мпннске ПЈЮЮЈЮдеп исвнтивање гевезнхке
молифнкованоств.

На предяог Y"P'I\Jmorодбора ДpYlU1'\Ia"Сојаl)роreни" ад , Б_ј донета ј. OIЏ.lyJ<aО оснивању
Друштва 29. јуна 2005. ГОДИ"8 и оверена је у ОПШfиltСКОМ суду У Беч~ју 26. августа :to05
Н,щше. Др)'liщю је регистровано у РегКСТРУ привредних субјсв:ата Агеl'ПЩје з'а J1jIивредне
регистре Рспубл~Србијераmeњ~м БоД. 8836512005 од 5 еептембра 200S.IОДlше If W<ЈЬУЧ'",,,,
бр, 88365-112005ед 24. октобра 7.005. говние,

ДЈ)уW'l'OO је у ЈУЛУ 2008, године лромеавло правну форму " вестаџо отвереао аяцноварско
щ>уl1lТ!1O.Наствпа промена реенстровена]» Рсшењем А"""1ије 3ь привредне региетре бро] "д.
1204312008од 18, }y;11t2008, !'ОД.мС.

Седнште ДpyUIТDItJe у Бечф, ~Л, ИЈЩјС1'Ријска 3,

ПI»1'СЖ118дenarнocr' Друштва је 7120- '10"".'<1«> .,(>Лиt»В8ње в jiЩWf.la.

МJI1U'llШ број Друщтsaјс 2007479S, до.је пnреСЈ<" IlдeПТltФИКIЩIIОIW број (lIИБ) 1.04()76б91,

на A/IJ' 31 децеr.юра 2ЩS. l'Oдm!e. Дрј>Ul180 је имало 140 ЗRl10СЈ)енw.:j)IUI1!I!I;Э (31. децембра
2О14. roIIlllfE - 135 запОCllf.flа р8Д){И/(а).

i. OC!IOBE ЗА САСТАВЉАЉЕ ltЏFЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ Ц3}}ЕШТАЈА.
Р';'ЧУ1ЈОВОДСТJlЕНИМЕТОд, НАчtJЮ СТAJ!1l0Cl'И ПОСЛОВАЉА 11:
'Упо1'F,дIiИ ПОДАЦВ

1.1. ИЗЈава о ~al)cвOrni

днYнrrBO В()ДИ ещ~нrwј)i 11~8.(>1aм,aрМО8.ЙС фиIlЩ'QиЈ""-,, изaemтaје у СI<ЛW са sажећим
ЗIIШJНОМо ра''УШ)Ш>Аtтny .(СllУ'''''6ени r$еЈЈИ" РС (>212013) и ОСТOIЮМnpимеЊЉИIJОМ_OH~OM
\1 nодзакОИQIIQЧ peIYJ1aТl!~(\" у Р-eпyi)mщu Србији За lI\>я:шавање, sреДЯОМIЬe. презе)i1'a1Џlj) И
обеЈ!ОЈЏIЉИВањ.поэицц;а у фпПURОУјским nзneШ!'lјим& Друштво је, IШO СЈ)3,1ХЊеправио Ј1КЦе,у
обавеЭЈ!Д;Ј. ПРJ.IМеи.ујс Ме!)увародне crallД$p.AOФн_с1!i!ЖI)Г Ј!З:вешу_u.a ("мСФИ") "ој" у
смислу ЗJ!I(М& О раqУЦО8QД~'1:8УЈ)ОДf'а!ђ'МGЩЈју ЫIoдeOe' 0 ... "1' за IТркnрещuье и пракаэи!Щ .....
фИ!!IЩСЩШiX !tзвeumlја, МeI}уааl'O.nJИ раЧ)'НО!>(ЩС1Ће>JIIС'(i"'дар.ци (',МРС"), међупв.ро'ДИIJ
C1'alЩaрди фИЮllf~СIOOГ ИЭRelдТaшllt.a (.,МСФИ"). ).1 са \ьима 110Везаза 'l)'мачења, 1IЗдJ!ta ОД
1C0ЮМ'е1а эа 'I)' ..a'l""'o p3."YJrOBQIICТВeJ.\!I)(c:t'8.IЏЏlрда ( ••ИФРИЦ"), кaIOщдке~ие '!Кх
_J//I11Pд111! el1.JЫfМ8ПОвeзa:IOl1)мs,'lења, одОбреВR од Одбора за међущродие раЧУИО1Ј(Јдс:meн
C1'aIЩll)lДе (~Oд50p") 'rијя је ЧР~lIOд JY8PДIIJ10I! објаВИJlОмюmСТnpc1ВО КI\WICЖIIо аа IJрСnCье
финансија (.,МинЈIС18рО'!ВО"),

Превод МСФИ који ),l'врђуЈс If објааљу;е M!lНRer~BO чlUlС ООИО8НИTC'l.C'roI>If МРС, OjI!lOCJlO
мсфи, иэда11! ОАОдбора зц међY1i"Родне pa'JyROnO)\CTM'1e ~-дapдe,_ If '!'У,.ачења I1~A<rrll
ОЈ\ Ko>UlТeТa за уУмзче1Ы рачуИОВtщс-."ею!х сrnrЏЩРllа у облику у "ој.м су и.'да11f » који lIе
Уl<ључују освове за 3щ<''I>у".шnя.е, )I)lу<>труј)1)е пр/шер.. смернице, I(()Melmlpe, супрот.
миmљеља, разрађене ПРН>lереи щ>yrи ДOnYHCКnобјlШlљащјући материјал који може да се
усвоји у ьеЗ>Iса r;raндapA\lM8, <)даОСIIО,yмa.",bl/:loI8, осим ако се )j~II'I'O не иа9QДti ,/(8јОЈ!
~C'lUЮI део Ct&ilдnpд8, 'ОДјiOСНО,уыачењз. ПРевод МСФИ ~11'рђОli је Рeiliењсм Мrп!.иcql~
фМЯ8.Ifi:ија (> УТ8р'ђи:вању"ровода lCQнцеllч'а)1~ОГ<>КJlира За фйна~Ј!јСКQ ИЗQеurnnoаlЬе ..
ОСIМIIнВХ 1'C~CТ08" МtђУЩ'Р.\)диlt;>; ~чу»ооодcnse}ЈJI1< CТlЫДapдг, ОДН<)СIIUМсђуК8роДlfИХ
стандарда фк ..ш'с»јског _WJтaвaњ3 броЈ 401-00-89612014·16 од 13, млрra 2014, ГОДИorе.кој.

{)цј~фltll~~~је~It~1'1М. .• tkЈ$ј1ШtiМI!)~Ј1р4~
/(п4f#JЖI,IК~/Ау(<<m~~~ ~М'ЧR~ '" crntl!Щ1 tnl$l1<1iti ж~, IJIIIШf "'1f'tWIt~ j/)f,,"~ 2



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ И3ВЕШТАЈЕ
Ва дан 31. децембра 2015. rОДЮlе

"СПЛабораторијо" А.Д., 6е..еј

је nбјав.љено} Службеиом rnас»пку РС бр. 35 од 27. м"рщ 2ОЈ4. године. Нaвeдelm превод
МСФИ пР.иыењује се ОДфJlliаисиЈс«1IXIl3вешщја који се cac1lЦlљajy IIn дан 31. децембра 20 14.
гедине, Иэмењевн 1IJ11' издвги МСФИ И тумачеља стандарда, након овог ,IЏI't}'I<!3, нису
преведени 11 објављени, па стога нису K~ првмењени IJРЮ!l!КОМ сестављења припоженнх
фина1fСијских. извештаја.

собзиромне веџреднввелево » на то дапоједива законскаи пошаконсяв регушrrнвапрописује.
рачувоводствене воетуакс којк у noJeдI!lOO>fелу чајев>!ма ОД1;'ljIЈщју ОД3&=00 МСФИ као R то
да је 381<0НО,. о рачуноводству динар уrвр!јеи КАО вванвчна ВЗЈ!ута извештавења,
рачуноводстеевя прописа РenублнКII Србије МОђ' одетувати ОДзахтееа МС-ФИ шro .. оже
Ilмa1'II )'ТIIшУ на реаиносг и (J{iјскти8НОСТ првпожевик Ф';ваНСJlјсКifX .,neu,mlJa. Сходяо томе,
ПРnJlОJ!reЈЈИф""lDIснјCI<И IIЗвештэ,јп се Ј1б М"'У сиатрати фJi""IФl\iсЮ<м lt3uewтajl\М1I
саставлевим у tl<nТI)'Нojсегласвоети са МСФИ навачив како]е то дефинисано o;meд6aмaMPC
Ј .Презентација финввcnјсв:их ПЗ86I1Щјв".

Припохенв финавсијСЮI извештаји еастављеви -су у lЖЛаду са начелом ИС1'Ор~јс!<Огтрошка,
ОСИМ 111<0црyrаЧllјс Йliје наведеко у рачунооодC11leНlIМ подитвкема koje су наведен" у даљем
ТСАС'1')'.

Ови фl!IWtСllјСI<JОIЭВСШ1'llјиQДобренксу ОД стране Надзорног одбора дpyarrвв ДJlН8 15.04.20 16
године.

ДРУl1ftоо је у мсuшљањУ 08И~ фtШ8нсијсЈ(ИХ WJ•• J1Iraja "РИМCij,1I1IIU1Р рачуновод", •• "е
полиwке образлOJl(сне у напомена 3.

Фпнавоl\jски И39СШЩII ДруШ11За<:гУ IIсказВВI1у хиљадама днкара. ДIillap пр~""1IВЉ8 3!Wt.11'fHY
RЗвeшraјв}' вanyтyy Реnyб:m'tJI Србијl{ 2015. l'OДlfНe.

у п!КУ2015. !"Одн!!еД/)у\О.11ЈО је ОСТМРј!nOПОО1108!!" доБЯ'r1iliод 36,374 JrnJЪБДa дшlЩ)а (,2014.
го,цfШВ: nO~IQ.II" доби.'I1!КОЛ 31,644 XollJЬ3J\.Д'lIIара) и .. ,,'" доба,,&< ОД 30.828 хиљада ДИАЩЈа
(2014. roдцна: l1ето доби:rQ~од 33,1 86 XllJьв.цаДЮlара).

ФяuanСИЈСЈ(!I изьеш-taји су np;mp1'-МЈheIIЈI ОД страве руховодства у СЈ(Ј!!ЩУса нз.ЧeJroМ С'!'МIiО<:'Ш
n:oonoвllЉlI, које 110дразумсва да !је Друnrrвo Н!Ю\aDИтв. 'fJIJ. ПОСЈ)уЈt У Ј\осде,цllOј будућнQC1.1f.
односно У року од једне f()ДИlJе од }JJ!.~MaБIfIllUЩ8. сrзња.
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ншомвнв УЗ ФЮIАЈ1СИ.ЈСК€ ИЗВЕШТАЈЕ
1ьдао 31. Aeцe.wpa 2015. ГОДИJlе

"СП llaбор ..... ри)а" А.Д., БецеЈ

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЉЕ И ПРЕЗЈШТАДИЈУ ФIiJНАRСП.ЈCЮIХ ИЗВЕШТАЈА,
РАчьноводствввв МЕТОД, НA"IEJ.IO стАЛНоеrи ПОСЛОВАЉА и YllOI'ЕДIIИ
ПОДАЦИ (.",craв.ц)

2.3. Ущ'ред",. IЮдаци

Упоредне податке предС'('IШЉэју финансијски нзоеJJm\i.. ДРYlUТВl\ на даи и за roДIUJУ која оо
~ав.ршила31. деЦ~1<бра2Q14. гояияе,

3. пввгЛЕД ЗНА ЧАJ1IИX РАЧ>ЋОВОДСТВЕRИX воявтвкх
3.1. Пр.кходп" РIlC'!(ОДК

ПРIIXОДК од продаје се признају kэ,цэ, се ризик И корист повезакв са цраБОМ влаенишгва
преноса на kуџца, а го подразумс •• Д!\tyM испоруке робе "уnпy. Прн""ДК се I!CЈ(RЗУ)У110
яраввчно] вредност» Itojaje при",љеll8 вяв ће битв примњева, у пето износу ввкон у...вњења
за ДfSOO попуете и порез 118 додату ередоост.

I1p""oДlf од вршењв усяуга еввдеНтрају се по прilКЦIIIIУ фвктурвсане реаяизацвје 'tMOMe1!'l'Y
язвршења уедуге

Пј»I1Ц)ДI! И расхедв од камазв се књиже у корист ОДИОСИОна терет обрвчунског периода на
хоји се односе.

PiI(IXnДl! се<Јбра<tУJ'iSВ!lјуYfq И8"""У узрочноCТII прихода 1f р=да.

3.2. П\)l'Р8чynЦllа,ьсcp~cтaвa н обавезау егрвнвм сре;Щ.'nI4"'. n.aаliaљо

l1џc.rrовие промене .IUlC'I'aле у С1раној 8Ј11!Уrя и ПOq.n;ОВШ:"ро>.<еп" са УroJIOЈ)еНОМ IЦIЛ»'I1ЮМ
:клаУЗУ)ЈОМ~ прфа'Ј~иа'll$ у ДIfII8P8 П() средњ." кyp~.y)")'8р1јено1<.)lа међ)'бан..:оРСЈ<()МtpJI<1Ilrtf)I
девщ )(Ојије важио иа Jl8H ПQCJJОВНЈ:I1j)OMCHe.

Сва MOUmlpl;a С»IЩQтоаl' обавезе ис_аае )' 'cтpsн(\i 1>Мут 11 са yro80.реи~м 1\8J1Yr!IOM
IшаУЗУЈЈ().'d 1<3д8!< б»ЩIИСа craњQ прер.аЧУВIIm су :у ДltНЗ(l<' по срецљсм курсу yrвpђenOM 1!8
међубанi<Щlc.l<ОМ 1pJI<1!Ш'IУд(\ВвЗ8, који је 8811'И()па TI\)JlJ!lf.

ПОЭIJТIIВ!Ie .. нcлrrиaнс Ј\Урсне PIl3J).)OO> кacтane .I1J!OIЩЧy>lf>М послоtшЮl. промена )' C!pll!!OJ
sалути и прер.алуIЦ1М МОI!<mfРUюt сре.цC'raiа " .обзв= и~аз8!fВХ у Ciplllloj I!IIJ!y~JI11& .цаа
бrmaиса Ct8IЫI, кlыtже се у .I<Op1{t'r Ю'В lIа терет билащ:а уоу!е.ха, KIЏ>добици IWИ \убlЩll ЛО
ОСНОВУ курсниit р.аэЛ1\Ю)

ПQзwrnООIl " НСГilТII.IIЮi ефeJmf UacтaJfИ прерачуком ПQCJ)О»НfA промена )\ цpopaqY"OM
МОIJетаронх средстава 11обавеза са yroворсиnм В8Jt)'ТJ10MЮtIl)"!УЛОf.! ка ЛА!! бlilШtс!! СШЬd,
кљиже щ\ у КОРПС'! l1JIII оа терет бвлatlса YC.Ila8, ](80 npикоди ИJlИ pacxoдtl ПО <)Оно">, ефеката
}говорекс 1ВШ,мте QДI3l!З"К8.
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НАПОМКНЕ УЗ ФIIНAВ.СИЈСКЕ взввштмв
На дан 31.децембрЈ! Z015. roдЮl.

НСПn~60p.ТO""Iв" А.д., БечеЈ

3. ПРЕгм.д:ЈНА 'IA.JIJИ.X РАЧУНОВОДCТRЕНПХПОЛИТВ1СА (Ш<mlвак)

3.3. 'ђInoц,:oBJI пооајмљкваља

ТрОШК0ВИпо3~мљиы\!ьa пр,..,,,ају се 1<00расход У периоцу .ад. су настали, без об:u<ра .81(0
се користе позајldЉellll средства

3.4. БекефlЩ"ј~311 запеелене

а) Порези 11.юnPlIНОCJI фон.юquм(/ Ја CQlЏtј4IШУ CUZYPl/ocmзanомеЈШХ

у СКЈЩО.у са прописима који се npiII>Ie"'yjy у РеJlуб)11Щl1 Србији, Друш'('Во је у обaiJe311 да ц,1а1>а
порезе 11 АОПР""осе порескив оргааима и државнвв фоНДОВ....... којт.. се обезбеђује
сощqanва сигурност ЗЭЛОСЈЈенкх.О"" обавезе укључују порезе и ДОПРИНОсе за эanОСЈ1еlЮна
терет послодавца У нвносвма обра'ђ'НJmfМ оо стопама пропнсаням З8кО1lCICИМпрописима,
Дpyu.rrвo је, такође обавезно да ОДбрyro зараде заеоспених обустааll допрнноее ."да ик, у км.
запооnени1\, упяезн фоIЩOВИМа.Порези н доврввоса на терет П0ОЈ10ДЗЈ!ца 11 порези И
доврвносн па герет аапослевог се хи.юre па терет раехеда периода На ~ојlfсе односе,

3.4. Бенефиције 3JI эапееяене (н:amosax)

ДpytllТJlo..je ва основу oдџ.д(i)!.ЗакОН.3 о рацу у обавези м яспдвтв эвпосяенимаотпрем"иие,
пря престанку рацног односа РМ\lЈ<:оришhењ&права на 11.е~JlJју.ДРуJltI1JО nnтepllИ>! .)<(0)1

рeryлкcanо НatpЭA6 за IIp(Iuедеие годнве стажа у компани]и, 111180R OCf\Oвy за ИСI1ЩЈ)'
јуБМ8ptulХ """P"д~И У својим НilПаменМI& је обепода.UНIJI))JD.<tHHза ympђивање основа за
обра~УIf јубmIар.",,, ~aгpaдaИ ОД че.3 ВВCiПfг. I/Э.I<ЋIЏIe З&ВRt.К.

3апОФЈОЩ$ У ДРУlUтвуимзју, ". ornony ЧJUU1a71. ГЉјеllllна'П!ОГk(IJI'~J<nj.ИОГУ!-овџрЗ: о РадЈЩМ
одоооима право на ОС1'8ЛаПј)JI1>(ања за .,тнуuи рад ,ЗflI<ОРmulleње roДIII.IНЪет'Одl,Юј)ав .цpynrм
CJТY"~e{l- ПРeдllК~НИ" опwти.i IU<ТOMн овим Кo.nе"",нвним уГО!!ором.

Друштво 1'Q)(ођ., на ()С!(опу'ЦI811З76. Лојc.цтt&ЧJfоr колcx:n.ВlЮг угоеора о pa/(IIИЪ! односкма
може да ОООЗб~ДИ јуби.,шриу Я1U'p8Дy 98!ЈОСлен"". потюлом јубиnар1lИX ГCЩI{нарада у
Друшmу Ж\i1>lањеу внсвRИ од SOO!O npote'ille зарад" запослених у дРУшt:в:r У !!pIm!:OIIIIO>l
месецу за десет, Aaвдecer " Тp1lДe<;e7 година рада 311П.осленоrу ДрущI1!)l и ()C1iI!JiaЧ)
.Сој;mpoтeИll" а.д. :Беqеј.

ЈуБВЈ\8ј)НВ. H8tpJЏJ.a се ИGnлallује ЗJUlОGЛelЩма11'"
- за 1.0 ·t(lABцa Heиpet<JlдНoг рада у дpyl.!mly JI осн... ачу _Сојanротеин" • .д., Бечеј у ."СИIl6
И'>1DC8 ОА20.000.00 ДI!НIIJ!<I;
- за 2С!,o;џm8 н~преющRОГрада У ДруUЛ1>У JI оеRИвачу..СојАПРО"'"Н" а.д., Б.'It!j у ВИ""""
\1:JJfOO4 од 40,000.00 ДНН8рЭ;
- за 30 roдниа иепрt'ЩIЏЮГ (>ада) ДРУIJJ1J'У в ()'СIUIВaЧУ.С'ојJiпpo1еюl" а.д., Бечеј у В.I!СI!НИс
износа ОД 60,000.00 динара,

И~М8.'\')'јубиларнцх цграда одобраЈ>3Дирехтор ДрУJU-rв"c"ojO~1ОДЈЈУКОМ.

ОбраЧУII 11I!сt<tIЗивзље l\)-1"()poq~l'"оба_а, OДIJOCIfO.цyroрочнвх резерви"""", оо rм:ИО8У
<mtpeN1lНН8. 11јуБИJl8РНИХ liаграда 1!38РШCWIС)' корюullењем методе COl\8l1llЬeB!)eAHOCTII
буду!lих ОЧ~Jm8апи" I1СЛТЩ'la.

5
0НrJ М'li/nfфыt(f1t1~';~кta~ЏЖlЖ"'" "(I'L ..)~".fIt~1f}'f'~JI ..._~n~)6'/I".
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·cnЛаборатоРиЈа· A,A.•S... ej

3. JIPВГЛЕДЗНАЧАЈВИХ РАчгиоводствввях ПО.JmТИКА(и.ста8а~)

3.5. КОРСЈщнјефу_••щutmn rрсшаа

ФУНI\8менmnне грешке, настале као поелецицв матемаТIIЧЮf~грешека, грешака у "РИМ.КМ
рачуноводсгвених политика, погрешвиа '!)'мачењем чињеница или npeНОДОМ. Пр8Э!lају се
првнагођевањс« почетнег стаља нето добвтка !vfэ:rоеријanно безначајне грешке признају се
1<рО3реЗУJlТaтте.ућеr nep"o)1ll.,

3.6. Пomnна (фер)Вј)lIдиоcr

MeђYHapOДIIII раЧ}'llоводС'1'8еИИ стандард 32 "Фнванснјсеи И1!t'1'pумеН1Н Обеяедањивање н
прнквзввање' ПРедВнђаобеяоаањввање правичне (фер) вредности финансијсквх средстава н
финзнсијСkllХобаееза 1вапомена ....а уз финансијске извclI11'1\Јс.за вавецеве петребе, правичва
(фер) вредност је дефllJU(сана .ао явяос эа Ј<ојп се неко среде'то може размеНItЩIWН обавеза
U3MllplrIll,У трапсаlЩијиизмеђу .цоброобавештеких и вољнвх страва, међусобно tуоч.ни~.

Обавеза Дpyfu'ma је )111. обеяодани ове инфор:..ацвје у вези са ЛОUl1'e.l!Оо! (фер) вреДНOlЛ!lу
средстава, Doтpa:>J<l!I!a\l>' 11 обавеза 311 које постоје РЩЩОЛO>J<И1leтржишяе ИНфоРМ811!1јеП ва
које се uдентиф}lI<Y.iе .. атер.\јRJIИО 3В.8Ч.8јяарюШD<a lI:sмeђy хњпroводствевих -ВPeдIIO<1'H11
попrreне (фер) вредИОСТII.

у РСl)y6nиЦII CpfiJljи ие nО=Ј" доВO.II>Ј'Оl1""IПJЛjО "ОКУС'1'8(l, стабl!ЈШОСТ I! ЛИЮlIЩНОСТ ""Д
t<yповино I! "ромјо фШlаксијсJOfх. средстава .. f)БЗllез&, 1<АО н <JCТ8JfИХфКlWlсиј<Жltх
ИНt'1'pущщю:а. И ЗJlЭНllч,rетр1/'Ulllnе пиформацијеlЩСУ у СВОКОМтpe"yn:y pacnQJlp;tlfвe. CrQr.,
правИЧf'У (фер) apeд>lOCТ tmje могуђе nOYiдll\<o yrnрднщ '1 уС1ЈОВЈ1Ы.анеnОС1'()јајЬа :uтnюОЈ'
1'p~ каКо tO зaxreВ'\јr МРС )1МСФИ. По >.!l\1IIIЫ)Љy py.кoeoдcТllll, IIЗНОСИобелодањеШl у
Фиuоис.ијск:им нэвеwтајима Одpз:Jl$Dl!<lју рeшnty вредност која је у ]{fm{t., ОКОЈ\'IОСТЈtМй
нзјверодостојВВја I1 яајхОРllCНllја за nо-rpебе извеlд1'81Ј8Н.а, за ИЗНОС идеl!Тl!фШ<OIIашiX
процењених рllЗШGa да юьиroе.оДC'llIOlfВ .вpeдIIOCТнеће бш'lt рeanНЮIJ.iIЮI, :еpпllr с. ЯСnра8ка
ВpcдI1ОСТИна OOHOnYoJVJy.e РУ1ФВQЦC'l'lla.

3.7. В'etepe'rппне. noc:rpojeњa " onpc6Ol

Некретюша и onpe.1II, ROји JfOll)'1ЫlВi\iy усдоее JIi' буPCIDpИЗIlt.tJ.I !(аО срс,цсщ одмера8'ају се
по својој IUIбавНОј BP~Д)tOC'ТII.НОО8ВНУвредНOO'r ЧIIЮI 'фАюурна ореЏост наОО:м:.сlU'"
CPeДCraIIII yuc1laнa ја све трошкове Jlaetaле 'ДО њнхыlгr C'J'aВЉ!lЊ8у ynorpeб'l' Средство
Щ!>ђево у eortcr •• KQj реЖ'f\i1l IIРИ'ЗIIЭје. се По цeRИ kOIIIТ8J.ьa ПОД усЈ1ОВОМ Ј1,8 она H~ П!)ет<l)!
1РЖИW~УBpeдltOCT Након почеntог !>рi!ЗН_ пекре'ТtfIIке I! oupeм8' се J<C_Y.iY по
рева:п.ОJ»Г.IО!lllКОМ 8ЭQОСУ који wзрежааа њюrову notII'WIY .....еди~ 1111 ДаЈl ре1Jl!Лоризоци]е.
умањеној за УI(УШUtIISКООисправке вредност по NЖО8У шорmзаlЩjе Ћ yt<yO"" IjЗНас
И~Пpa!l"" вредности ПО О'СИОНУryбll'U<8 з601' обе3!!ређења.

Друшrво је, рад .. I'J)Oђења вреднocrи Q.C1I08HI!X cpeAC'11U!8 ИСХ8З8.Н.ИХу ПОСЛОВНИМ kЊиr ама
Друшrва НjI !Ъ"ХОВУфер BpeДl<~ a!!.11D!!OOanoeJ<~HOГ процtflитсља који је, са сТ8ЊС.. }lЗ
JЏD' ЗЈ, дец1:м6'ра2012, l'Одине(!!!=ARa процеп. oPWeIIaHa)ЏD\ 1. ј....уар 2007. године).
нзоршно процену вредности "IЖpО1'пинII, i:\ОСфОЈс.... "о.преме. СxtlдtЮ 1t3DeШ'r'\ју () процени
~ОРlfшhене су Тј)JlPtlШlе методе прiщене • улореljlfЈ)!I11>СМпреДЈ1јиих дона, \\аО I! мeroд
амОрти30ваие BpeДllocw ЭОМt\Не.

Поscllање I<lЫlгoвoдcтвeHC вредности средС1'З1la!(8.0рсзул-ra:l:ревалорнзације; се npнзнаје У
OI<nIlpYпозиФ(је ревалОРЯЩИОllе резер!!е. Ме1ј)11I.ћ1, noecl\aњe се ПРИЗffщеХIIOnpnxод У
б»mwсу успе>ta ДО ОКОГ!l3NОСI!,;Ююјег се сторl\ИpареkllJIОРJfЗ1Щ)lОНО смаљење ИС10Ј' средс-гва,
које је ЛРСТХОДlfО 11рll3И8tO 1(80 ра!)Ј\.ОДУ БЮlансу успеха. Смаљеље ЮIoНТOВO)\<h'ВellGвредно,,",
cpeдcrвa као РСЭУ1!m' ревал.ОРИЗ8цяје,се признаје као расход, Ме!)'1Ђ"', с_ње се (ГРllзнаје
на ''''р''' p...,-""ор ....ациО}lих резер.и 11,01\9I1OC8пocroјеhиx реВМОРИЗацЈ<QУИЖре<щ>вн које се
ОI\I/ООИпа 'хо средатво.

6
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3. IIPI<;ГЛЕД ЗНАчаших РАчэвоводствеввх IIОЈII1ТШСА (aeraвaK)

3.1. Иекpcmиис,постројеrьа иоnp_ (И8С1авак)

Некведна улагање при реkОИC'lру.щnјll. 8Д8IrtIЩIIјвипв lIpyroj ДОrp8,l1ЊlI IЈРIПUIС)ју се
вредности средстава уколико се ти'" y".raњeM повећава кепацитет qюдс1;Э8t<, 1Ij)0JQ'Жана
корисвя век упarpебе. побољшава квапвтет ЩЮIIЗROдаили мењв яаиена срепетвва.

Трошкови текућег ояржавања 1\ овравкн векрегнинв, ооотројења и опреме IIpI13ll'I\iYсе као
расходи периода,

Д06"ИЩ! ЈЏЩ l)'бнцк који се јављаЈ>' ПРIIJШКОЫ рвсзодсвања вяи npoдeJe векретнвнв,
пострсјева и 01lpe",е, пр.изW<ЈУсе У ~op"c", ияи на терет биланса успеха, ка0 део осгеяих
ОООЛОВНИХ приходе u рахода,

3.8. Лм(}ртизааија

Амоpmзација оеновавк ередетаее врши се nРU"'ClЈШI пропорционално методе отписивања
поједlfllачно за свако срецство. Обрачуtl амортя1iщије почиње нвредног месеца у oдllooy на
месец у К1)јемје ООНОВНО~CТВO ставњено ~ упarpeбу

Примењеке сюпе амОp11lзацијеза 'најВaжtШје Ј'РУпе некретнива, постројеља и. опреме ~y
слсдсђь:

Сroпа 8МОIJППI'ЦJlЈе
наiOOlIпроцене

ОУ.

Н:е1<РC'ЛiИJi~:
Зr'раАа дабоvaТО9пје

Лос"F.JIO.iењц.иvпрема;
Ра'I)'Нари са ПРJiпwју1l0М е1Јремом
Среястеавезе
ЛабораторnјсК1i опрема
Каш(,щаРilЈС~1I IISМl'ЏJ.'1'ajи. опрема
ТрЗllсоортиа cpeдCt:вa у дрУмско.\( саобраhaју

1.51 Д6 ].12

1,00 до 5{].ОО
10.00 д(}'5{],ОО
S.26 да 25.00
7.69 ДО 25.00
]0.00 ДО33.33

АмортuзlUЩОИСс1'Ме се peBKд!lJ)ajycвatre rOДШlе ради утврђиваља оне амоpтuзације која
опр_а ~-гварюiyrpoщак ових средстава у току ПОCJIовањаџа основу преосталог ~
$ИХО~ОГхорищћења,

3.9. НемвтеРкЈ8Jlваулtr81Ы1

lI()'{О'Пtо мереље п.~рltjв.n.ннx УЛIIГIJ.II,В1Јpntи се по вабазној ВреЈ1НООТМ.Накнадно мерење
након nOQe11iOJ'nРИЗllаnац.<I ЋрШИ се ПО троппroвном МОДелу дефllШiC8.!lОМ у МРС 38
"неыllrepнјanllа улaraњa", односно по набаВКО)'.pelUl=; умањсној за ИCllр88RСвредности ПО
основу "r;умулираие 8>tортиgације п Yl<YnR"~ryбm'OI<a Поo.cIl9SYo6~вpc1Jet"'"

АМ\)РТИ38.Цilј. "емаТ"Рија""IIХ Y;larall>ll обра'I)'На&а се npoaОРЦИОIIМII.ОМ методом 10КОМ
проце+ьсног.ИД" yroвopoM rreрђеио.' корисног DCl<8.УIIO"]Јебе.

[(ркмењека стопе ЗЈ.(Ортшацијс за "НЦ'ИДУ за раЧ)'iIВ!)СЮl.програмЈе 20%.

за пртребе састав.љfIЊЗ пореског БМЗl1са пем.тt:pијална YJl~JlIЊ8.се амортнэују по СТОl1ам8које
су ~ СЈ<JlIЩУса порески.ыпрописи,.а.

7
Ow,4jlfinl:PltfфkJlЩ~fФWшмli}«h~~'Ul~pPI~МllY~l1Нil~

ЮХ>>>fdJIW.~ 6IIJtШ ~ М • .ц ~~., тж~ lnНМ'f NФlм~м УNШt ф;,tНl'НctЦtl(JlJll ~~(i,



·сп Лабораторија" А.А.. &ец.Ј
Hд:IIOМEНEУЗ ФИIJАВС8ЈСlCt азввштыв
RIIдан 3L Д_',бра ~015.го)Џtие

:}. Ш>ЕГЈIEД3НАЧАЛШХРА1fYИОВОДСТВЕНDXПОJIIIТИJ(A (H_~al.()

н. свакн д1ItYМ баланса стања ДpYIV1ЋOпреисmrryје књиговодствеве И3"~ своје ыm.еријanв~
""OIIЮlе да 611утврдило постоје па вазнвке да је ДОШЛОДОryБИ11lI<Aуcnедумањења вредноети
наведене имовине. А}(о лocroЈе такве назваке, "роцењује се К8,ЦокuадИ~1!взное средсгеа да 6и
.се могао утврд~и еЈ>еIl'!yат!И ryб.tЩ!( настао уызњењсм. Ако није могуne UPOII''''!,n!
OUIдОI<1ЩЦ((8Иизнес 110јединог средства, ДРУIП'\'lЮnроцењује IЩЦО~Над"8)1износ J~)I.I"""1\e 00)8
генернше новац, а I<Ujajго средство припада.

НМОJ<II8,ЦlIвавредност је нето UpoдajllO цев а:~ЛК вредаост У YJlотребя. зависио ОДтога која је
ввша. За потребе процене вредпости у употреби, вроцењени буД)1'iиновчанв токови дIIcJtOHђjy
се до садашље вредно"';' примепом ;ЏЈ:СКl.1нткестопе пре онереаивањв која одражвва Cвд8m:њy
1'Ј!)ј(Ишнупроцену временске вреявосш новца в PI!3!tJW спеџяфвчне за то средство.

Ако је прсцењен НадОКНадИВИизнос средства (али јеДlll{lЩС која геиервше новац) ма..." од
књиговсдствевог износа, ондасе нњвговодствева ИЗНОС тога cpe)lCn$ (1W1једllВице која
reнернше ИОВ1!ll) уыањУ.)еДО надОЈ<ЈЩЦи"оtИ'l!оса, Губици ОД Уl.lањења вpeдtIOC'I1l призаају ее
OA"I\X .ао расхо,ц, осим а.о ~peДCТ60lIWjе 3еМЉ>lот Н:~" ~ «(\је ~ 11. 1tористи као
И_С1'ИЦЈ10Ilа Некре1'"",,а кnја је ИСI<аЗаЈЈапо реваЩ'>РШllP3IЈОМ )13!10CY,; I<OjeM СЈ!Y'I.ју се
.ryбита •.01\ У1'1а!ьен.аItс_хје као СМ8ЊеЊе 8ред110СТИк=ало реRалОРЈl3аЩtјом cpeIICf8a.

3.11. Залихе

Залихе се IICl<II,y')y 110ююаВНОЈ "редн"",,,, OДIIOCOOцен" "owтaњ. ИЛИ по вето ОЧОl<Юlaпој
upoдa.JR0j ВРСЦIIОС1'И,у З~НСЈI""ТИ ,:ој .. је lIижа. Нщо оч.ЮlDa npoдэЈиа вредност јо цена 11"
којој 'ШЈихо MOty бити "1'0;111'1<'У !ЈОј!Ъ<a.tIUимУспори"", ПОС.flООањапО одб!fТ1<)' 'IJ)OUJKOBa
upoмјс.

На5аана epeJЏroCТзanиха ћUlтеријl)JЩ, алата и ситног llИВeятараCa,np>tGlDpe,ЦИOOlпо <Jiaк'r)'ри
добављача, трошкове трансlЮрта И Apyre З8ВЈtClIе'IjIощкове R8БSI<Ке.1{l!6:авна .8p<:Д~oorсе
утврђује npнмсltOМ _'Ода проссчне nOI<Д<'ijКcaseцене.

3a.nи:.ооробе у ыaraцииу евидентирају се ПО uaбмвm-, це1l4ld8, а ЗaJRIхе роб<: у малопрод.уи по
MMOТlpoдajННM ценама.

На Јфцј.\' обрачy\fIЖOГ oeplio)UI врш» се емђење IlpeдR()<Т)1 ЭW!ю:ана ЊЮIОВУнaдO)(l!aдllВy
'8peДIIOQ1'

OIдтeћ."c заЛl~ 11эaJlJ\Xекоје по 1<В8II!1'J:e'Jy не ОДГОIl0М;У~1'ЗЯДiIр,""Ма.СоOtnисуЈу

'Серёllењеhf ОC1'a1IИКp8"~Oдa врши с.: ИСлp!l81Q19редl!ОС'Пf Ja1UIXA.Y"JI)"щје911"'" IЩДII се ОЦOllII
Д1Iје П01'f!ебно CDec1'1Iљихову epeДllocx H~ вето О.'1еЮ!llШУ UPOA'\i1f.Y~peДIIOCТ (УКЉ.У'ТУју!lи
9!1ЈШхеса уст!Ореюrм oI5РТОIII.СУ8Ишне И за.стзре."!е.эaJIIlXе). Оштe1iеие змихе и 38J11IXe'Koje110
kD8Лllrety '''~ ОДI'ОВарајуС1'андзр,цQМЗсе О1'!ЈисУЈ}.

3.12. ФмнапееЈIOOlиНI!qIУМell'П\

Фншщсдјска ередС1Ђ3 " обавезе се рач:уиоводetUIIО обyxвat'l\jУ. 0/1.0080 Dpl<Зllају од t<lOмепта
хада је ДРуштво уговоринм одредбама веЗ8НО 3а фllНaitсијСКl1 Ij.'/{СТ/'У>lеВf.Ф>t1l8llс~јс.а
cpeДC1D8 престају Д8 се IIризнају naдa Друштво юryби ХО'НТРМуиэ.ц уrnвор>lЙМ пv.aв1Љ!aна
фЮ/8ВсијCl<ОМИИС1Ј>УМенту,uп'О C~ дешава када су права КQрищl'lења фlfli<IИсијског
" ...cтpyo.rell'1'8.РеаЈ1изоваJt.. иC'l'CJUI8ИЛIi УClупљеиа. ФИНa!fсијске обавезе престају да се
прn:знају .ада ДрУШТJIl>нcnyн.и обавезу и kaдa је УГОВОРОМпредвиђена обавеза ruшhll!Ьа
yюmута или истекла.

8
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НАПОМЕНЕ 1'3еввввсшскв ИЭВЕШТ АЛ:
На Д~1f 31. ,IIЩ....бра 2015. 1'0)(111«'

=сп Лабораторија" д..д., БечеЈ

3. ПРЕГЛЕДША1ЈАЈНИХI'Ачтвоводствввнхџолитивс (II.етlШlllC)

3.12. ФИlfаисlljtКlf квcrрумcиrи (П<IЩа""..)

D01ll{JQ:lJmtDI6t1оо I<JInаца ц QCIn4JЮ l(pamю!рОЧIЦlflfJmрaжu~

Позрвжявања од -"У/.аца 11 остале кратеорочна потреживвња ясказвна су по њихово]
ВОМII"",,,,ој вредности умаљеној за кспp8.llI<y вредности по оеневу обеавређења, на основу
'ПР<>ЦСJlеPY/><>DCЏtSIЋa о љиховој iЩЮ.tпној ваплагявости.

Под гсювинсквм еввиввлентвма Н готоввном tro)lpaз}'1оfевајусе готоевна ~ бnаГ'фlВ н C'\1lII4
ка текућия рачув:им. и цепознзима по виђењ) "од бавака 11 ДРУ"''' фmГoUlCJIј"хих
ИНСТИТУl(Ија, 1<80 )1 остала 1I0sчааа сеедстве. Износи готовине ва Р!lЧYинма који ,JЦlOO на
страна ерепства'плећања 1fсказују се у дi<l!аРIJМэ,пr<'>'8средњ .... курсу Народне банке Србије
којнје важно надав биланса етања.

()(i/llU!Зe 11() кредитима и друu, фиlll1llJ!u}t!J<е вбевезе

Обавезе по 1(!)e)(llUIMa ",АРуте фИ!ј't\I{снјСЈ<еобавезе се првобllТIJО исU!)'jу У ивносяма
првмљсаях cpeДIIТIUIII,одвосно по вOMu:нaпвoj вредноети ~ НаЈ<О"ТО..... исказују се по
SМ<'Рnlзо!щ.ој вреднсстн уз примену уговоренях IЩI8nШК стопа,

ДpyI.U'I1jf) пресгеје да I1prrJljцje ф~IfI"'ICИјс"Уобавезу К8Да,I! само IЩIIII, с.у обавезе Друш~
прес1'аЛе, ~e IfJЩ ~сткчу

0б8вeGe према ..D;обa!lљaчима к OC'Iале хр&n:орочне обавезе кз поедоввња KCRII1)'jYоо ПО
'ыщ,вој 1I_80j вредкОС1'И.

Q~т{ЩефlUЮJ/cuре о(Јаиз~

OI:тa.le фllН8Нсијске обавезе, }'IUЬ}"I)јуl\и и ~ па Iq>0JUlnlМa '" Обавезе према
до5ављачима, се по~етко признају по фер »~OC'I'II. ум_о.l за траиСаЈЩllјске 1))ОШIIОJle
KpeД>tt1l 11 ОС1'аЛе фJlJlвнсијске 008llШ су uaкtЩЦIIО Mepe}l'&по 8Мортизиpa!lОМ IpoШI<y
"opllcтeћ~ уroвореиу ЮIМа:Ј'В)'стопу која кореСl10lfДlф8ефеК1'ИJlВОl<aМЗ'1110ј С'l'Otш.

3.13. РезеР6Uсан.а

РезерВкСIIIЦ оо ,ПР!IЗНаiе [\/\дц ДрУID'I'IЮ Пма ,wщкску ~n"угооорев)' обаэезу "ао РСђ'JI1'a1
прош:nих J\oraђ&!a Itхада је вероааТЈIOда ~ б.rrn потребан Oдl!II8~ypca каЈСОбисе 1I$).(lfРИЛ3
обреза" lЩЦасе може no)''3)\1U1onpoцени'rn ткос обавезе, Pe;lepBIICaњeсе ф6JiЛlllрау Износу
аоји oдrol'l1pa вцјб'ољој проце,," РУВ:оIЮДСТВ8 Друшrва на ДВ1УМбlfJ1i111СЗC1lIЊa У поrпе/Ј1
вздатаха )(ojl!'l!o Н8Сmш lI1- се. 'I1II<ВCобавеэе IQМИре

3.14. Y~IIUЬ'IЬ' 8редиоtтll OCfIОВIЩ<сродt'rnИ"

на сваки датум билаиса ста>Ьа Друщt1lQ преиеnwryје ~1!>1!l'OJЮдcrвсксЯЗНОсе сюје
Ma'repнjMKe Јщовине да би утврдило пос~је ЛЈI назнаке Д8 је ДОШЈ!ОДО l-убита.щ услед
y>oIВJЫIt.апр\щНоC'rnнаведене kмовЮ{о. Ако постоје'!8RВe назнаке, "роцењује се lIадокнaдRЭЯ
1131100cpcдc1Ћn д8 611 се ",оrao ytuрди'm еВ<)И"l)'8Ј!1оЈИгуби1't\l( lIi1CtaO умањењем. Ако Rије
могуће проце н",.., каДО1<НaдlI8И ИЗlfОСооје.цНl10С сред\\'\'Щ\,ДрушТ8Q процењује надОI<llЭДJiВU
юнос једяющс која геиерише RО1fац."J(t)joj то средство припщ

9
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·сп l1абораТОРllје· А.д., Бе'lеј
НАПОМЕНЕ УЗ ФЈЈИАНСИIСКЕ И3ВЕШТАЈЕнадав 31. яеце.,tiра 2015. roдIIJIe

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХРАЧУНОВОДСТВЕйИХ появтика (И8t1:811&")

Надекнадива вредност је пето продајне цена яли вредност У употреби, ~asи~~о од тогв која је
ВВпЈа. За потребе процене врецности у употреби, вроцењсаи буду!!и 1108"'11111токовв
дIIcК'OНIY)Yсе до cцamњc вредност.. лримовои ДИСIro.mlе стопе .пре опсрезввања која
одрежава C8ДIЩIЊ> 'lpЖ1t1lli(У процену временске вредиQС71\вовца и РII'IИКОспецяфвчне за w
ередствс,

Ако је процељен надОК!WI:ImИизнос средства (НJlИјеДИ1шuекоја генернше вовац) t.CJIЊ1I од
књиговодсзвевог 1\-,01008, оида се вњиговсдственн износ тога средетаа (,ШИ јеДllllице·коЈа
генерише яовац) умаљује до вадокнадивог износа. I)tiIlЦИ од умањења вредвости ПРIf3иају
се оамах као p8CXUfl, OC'IМ ако средство вијс аемљвштеИIIII "'Рада "оје се ве ~OPIjCТII кео
инвесзацяова некретввна KQjaје исказана по реваяоризираном Ii:\IIDC)',)' којем случаЈу се
rуБМf". (Щ умањења ис_уј с као смањење ope)1.llOCn'паставо реВЭJlор.tЗацвјомсредства.

Код накнадног понишгења губи'tJ(8 од YЫlLЊe1Ы1.вродяостн, књигоасџствени износ средства
(је.цииlще која геверише НО!!8Ц)певећава се ДОpel3ИДНР"IОГпроцењеиог цaдOXl{1IдII80гИЗRОС~
тога средствэ, ПРК ч.ему 8elia хљиroIlOДСl_'э. вредност нс премашује ХЊИl'Oоодствену
"peд8ocr која би б\.ла утврђе.(а да У npe1X(>дНI!>JroДlOIi!МI\ џије било I1рmиатих tyБН'tЭкана
том средстВу (ј.СдиНJlЦil која1Ђнерише новац) услсд умањења вредност. ПОЮlIuтење rубюж8.
од yr.lllfЬCtЫI. вpeдllOO1l1 ОД1ll8)<се ПРl\экэЈ&""о приход, ОСМ'" ако се nPCДMt1'!lO ~редctlJOне
ИCka1)'је по процењеиој вpeA!lOctl~ у коЈем случају '"' IIОВИШтењс '"Y!1>m<a 0)\ УМ8ЊОЊ"
предности иска,ује JaI() 110ueЋањеY(;jH~"реВaJtориэаци:}е.

На д....31.децещ;ра 2015, roдиие., на осцоау процене РУКОIJO;цствэ,ве постоЈе IlНIIlщпје дi1Je
Bpe.!tffOCTпехретюlltа, постројења и опреые 06езЈЈре!Јена.

3.Ј5. ПОРМItн допpmtыи

:blS.l. Uope:t011 Ј\О6Jn'

(I!) Теuyћu порез Шl добшnaк

Текуlш порез но.,l(оБIffilК пре.Ц~тавЈ!>аизнос који се 06раЧ}'8W18применом ;ПРОПИСАНеJlopШI.е
C'rOJlCОД l~% «а оеновицу утврђеву JI~CIIН!d БНJUШООМ.коју предствВЉ8 IIЗНО(f доб>rn<a пре
ОtlOре~Иl!.ања ЦО одбитку офet<atJI усlUUlljиnања npиxом 1< расходз, у С1<IIIЩУ са nоресlOIМ
проIIJjСЮol8 Pen)1j)!1{Jro Србије, у3 у,,_е заПРО"ЈЈС&ИQnQPec)(e !<pC!Дlf!e.

ЗакОil о DОрезу И3 дQбllтак fецубnllке СрбиЈе 11>:Dред.в,иђа да се порески гу6ица из 'I1CJ<)'l!er
периода 'IОГ)' )(ориl1'r1i1:м Као OiOнова.за !10RP.1i!iajпореза пла!\енот' }' преlXодlIИloI периОД._
Mel)~m.., губиuи IВ Уекућег периода иc.кмaнit: у порес~ОМ биЛlШСУмо.гу се КGрllСrnти за
ума:њење пореске ос.нОSlще бу.l\)'Ьих обраqунсlOO{ периода, I\IIН не iJYЖ1!. ОД п"" roдивз.
ПореCl<И гуБИ!Џ! нacтanll Ј1РС1_ јанУара 2010. г<щяпе могу се npeНОСВТJIиа РЗ'ty1J бу.цуlJЮt
д!'iб\trЩ(аУ'П~PRО~-II"Д>'Ж&м011доост ГОДlJuа.

(6) ОЩIОЖelШ nОре1llа ()ofjЦI/ШI(

OДflO>!reI!B порез на добlt1'llК се обраЧУ81U1a 1tОРI\шl!eљеы мeroде yrnp1jBR3IL& обаве~ ПР."'"
бllлансу cttlЬa .за привременс p!iЗЛIIkе проиsaшпс JfЗ pa3ЛRI<e између DOp\1G!re 0CII0J!e
ПО'l'pажиS1lЊa"06_ lIљихоае юьиroиод,)'ј'l<еl!<I ~редноC'I'И.Одло.жене поресхе обавезе се
rrpl!3~эју.зас!Је опоре.1Ивеnрипреме"с Р8ZJ!Иl<е.О.ЦЛОж,eU8пореска CPCAC'l'1lllсе проэнеју ~Bсве
одбщж; nртореме"е ра3ЛJl~е 1< порес~. ryбtn1<C 1<1<рС;iите,који се NOry Пр0lЮCirпI у Hapeдne
фнскanне периоДе, цо ~тепена до којег ће веро.ваТUО Jlocwjarn ОПQpe3l<ВИ Доб)tЈ'8К ид х<>јегсе
од.ло~не поресх&cpeдcТl1ll могу искористити.
Од.ложена oope~xa cpeДCIlla 11!'iб!lВе3есе ()браЧУ1<ЗВ'\iу (10 цореској С1UIIИ '1>!ја ()(: nри>.leН'
очеК)'је у периоду када \је се средство реaл:mоваrn OДl'OCt/Oобм:ве3JIизмм-ряти.

10
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3. ПРЕГЛ)GД ЗНАЩЈЦИХ РАЧУНОВОДCnП:НИХ ПОЛИТИКА (пRt'J1Iваl()

(6) Одм:жеlf/.f мр'" на дo6U1t1J1К(Hacmиaн)

Оаложена порескасредства в обавеееоорачушпи r:;y по СТО"'. од 15%.

Одвожевв 11",,", се kЊI<ЖИ ка терет IUIII у корист бвлавса успеха, осим 1Щ8 се ОДЈ!ОСИ па
Ј1ОЗЈ'Цl\jс roје се књиже.дяректво У корист или на терет квпитавв, 11У том с~уч'!iУсе О)iJiожеlfИ
порез текође рflCnорсђУје у ОЮlIlРУ IIШJWtaJЈ8.

Порези 11 дЩУриноск који не зависе ОД рtйул-raта Обухватају обрачуяате, одноеяо ппаћене
порезе па ИМОВНН~;и друге порезе Iiдоприносе \Сојll се <>бра'l}'Јfasцју • пгщlЩjу у скmщy са
peI1уБЛИЧIDIМ и општинским прописима,

:Ы6. Ка_Л

Капитал об}'XВaraОСНО8НИ односно аЈЩнјсl<И капитал авционвра, ревалсриввцвоке резерве и
aJ<i}'М}'ЛИp!lЈПI резултат

3.17. ОбellОДJIlLивање ОДИОея са по_нам прввянм .lUtццма

За сврхе ових фкнансијCkЮ<вэвешгвјв, чравна лица се третирају 1<1\0 повезана УКОЈooro једво
правно лице има могуtuшст ковтролнсања il!'yгor првввог IIRl\aпан врши ЗIlач~iШfутицај на
фm""'сяјске Ипословнеoдnyкa il!'yI'Ofяица у СКЛаду саодрсдбnма МРС 24: ~ОБCnОАањи.еаtt..
односаса ПОП~IIМ праввв:•. ђlfiЏlмit'.

ПоllC3aЮiМ Пра8kIШ Јј'ЩI\Ма 'у смислу нвпред наведеног стан.аарда, Друштоо CMa<rpBсва
П~.l\)'зeha "оја УЛII$eу CfIC'iIIВViCloria Qrnup, њeroвa повезанв правна JDщаЈ<20\1 прав~а ~nцa
'у "Ојима има учошl\е у l(01Iитanу.

Друштво пруЖа YCJI)'(y; Щ'Вe.1aIIII1>I ЛИЦ!IМa ЈI 1ICт()8~Meнo је kОРИСIfИх.ЈЬ.11X08к.хуспу)'I!..
OДJJpCII измcl)у Друштва И Ј10Пe:l(llШ1( л:ица.регулltсlUtи су ка уro:ворнаЈ ООН08ll.

Пpgeзвиа. пица могу упа3НТJI У трансаЈЩНј~ КЩQ_SIn8Ua '"ща можда ие б.н "Р= и
траисахЦ~је са повезlUIlШ ЈПllЏlМ8,Mor)' се <>бaвJЦТII О()Д .npугачnјим ~CJlооима и .npyra,,,,jIlM
иэноснма У ()ДИОО),на ВС').'\::тpa!f~O са НеПО_ .. II.. цpзiIllИМJJИIUfЬ(a.

TPOWJ<OBIJКQрпораm8НЮ< услуга npедс'l1lВљају извршене ycnyгe XOJ>lТop&mDlIOr C.ep8IJC:nод
С'Тра8С маТИ'1RОГДрут1Ћ8. ИаJmв,ца. за YCJI)~ хорпоративиог с.с_Р81Шi'" УТврђује У виc.mt:1I
nOCnOBНlIX расхо;ца маТАЧ1IОГ Друштво, УМВњеЈ\О .,. .p!I<;ЯQДСpe."'J1В'Icatьa. а yв.eIIaвих за 5%
марже. Наведена маржа је одређена у CJOIIЩY са "ОРnОpa'Пl8ном аиanw.юм прнК8ЗAflOl\fу
сry;zщjи <> 'rp1U(сфеРНJIмЦеЈ<8ма.ПрИILIDIЦ расnодепа троntкова "аТИЧ80Г ДpyutrВII с<! yrвpђyje
ДOPCKT!fO\lf Ш!И Rllд)!pe~1'RO},j MOKaцtij01K трошхова, однос.но. npиписяваљем 'ХрОЩЈ<ова..а
KOH1<jm'Reуt:nyre. ИlfдяреJmlа anо.кација трошкова се I1рши СХОДНО8IШuш учсшhа пр\l.хода
примаоца услуге у npИХОдlШа Грyn" Ј(ОРИГОВаяоза }\З!fОС DOCJ!i)ВКII>Inр""од. nООЩWIIIХ
пра8IIИX ЈЈИЦ8 roja КК<"'УpenlC'I]XI8aнa у 1'enyБJtIЩ){ Срб'Цји.
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4. Ш'ЕГ J.(I;Д !ЈНАЧАЛП1Х PA1{)''НOВOДCТBEнm,: пюцвнз,
Преэеltt8lЩj8 фi1lgщсијCЮU< П3llСШ1;lја захтева ОД I'УЈ<О.ао.дС1Ћ3Пряврецыя- ДРУШТll8
коришћење кајбоlЬК1< моryl\яx процена ... 1"'~УIl1'ИХпретпоетавки, које имају еф."та. "8
џрсзевтиране вредяостн средстева И оБВ8е38 као " обеяодањивање DотенцнЈanllИX
вотражиаања и обавеза на вап састављања фпнаксиј(!l(!<)( ",,,,,unaјв. ЈСаО В прихода и Ј>8ОЈ<Ода
у току Il38eштајJlОГ перИОД8.Ове процене I!" пpetПоставке С} _,,088.1fe на инФормацијама
расположюжм П8Дан сестввњања Ф_Сllјеких вэвешгеја,

у .RaC1a&l<Y су щш~азане вључне претпсставее везано ,.;, бу.цу!iпосr It остали JlЗDOpи
нрО!ХеЊиваlМ неиввесвости на дlttYМ бвпапсе Стаља који I1реДстав)Ј,ају 3Ј<аЧi!iав РИ3!!1<.за
материјалне кореЮ\R.јеизвоса позиција бнџансв стања у сяедећо] фю!аксoi)ској ГOДНJIМ.

4.1. АмoprЮ8циЈ. \1 етове "МОJ)ТИSnције

ОбраЧ}Ћ амоprnзације и стопе 8J'dорmщиј.е су засноване на "роје>;:ro"""ом CJtOJlOMCJ<eMnеку
тро\ј6.1Ьавеяретнине, noстроЈења и опреме R неМЭ!tepиј8Ј1Н1tXУЩl1·8.ља. Једно>! ГОДmlllW
руководство пpOЦ~lЬyje економски ЈЈеК110ОСНО8У-грепутвях uремяђ., ьа,

4.2. и.npае". 8~ВОСТIIIJ()тр'''II'II~аЊIIа крапropoЧIlJU фmw<сијсжш ОЛIICМJIна

Пр>!ВреД!!О ДРУЏЈТ80 обрачунава Qбезвpdjење с;уми..!(1JID( потражнвања од kУЛ1Щ8 и
~ра_ро'Ших ФИllatiсијcgl!X. пласмаиа на ОСНОВ>,прод .... е!!"" ryБПТаЈ(~ који ноотвју, !!ко
дyжи!IЦИ Н)!СУ.Умоry1Шoorn ;џ к~врще 1U11Il!юьа.У процени OДlOBцpajytt~r износа ryбltЛ\А "д
об"еЗ.8Ј1е1јеЊ8Ја СУМЉ1lВП пorpажнваља, PYК080ДC"rВOсе OCIllI)f,a па стаpoor пorражи.ања,
раНОЈје ffC1!)ICТlJOСВ.ошиоаМ. БОНIIТс:'Тхупаца и "ромене у умовима ПЈ18Ьаља.000 ]lIX'!."ea.
лроцеllе _е за буJJyl1еПОНВШiIJ!ЮI(~ 11111"'. И983ЈШ1ебудуће нanлаre.

43. Фq)l;ред110cr

Фер npGД!<oCТфIf1IIU.1С'){јсх.." "И"1р)"Мена-.:а за које lIe поctоЈи ш,."1'ищщ 'ф:ЮI11111)је одрeljсна
пр!ШеНОt4 ОДlOаарOj}'1lихмето.цз npoцеце.. РуюВодC'I'IЮ ПРИ8редuo.r lIPYштва оримвљУ.)е
професионални суд nРIIЛIIJ(ОМизбора одroварајуllих метода u npemocTa&<II.

Помовиs ПОЛIIТIIJ<SПр!ЉЈ)ОДНОС'.цpyIП1.. аЈе дaOOCJlOДOВ11информације \)XI~\"'IJ!oj вре.цнQCТИ
фвнэнскјсх. 8J\ТIIW " пасцве 9а 1<оју постој. '."'ШЧllе rpжиnrnе DНфОРМ8ЦIIЈеп ta\дa се
lIJ>aDll'U\a JJpeд1l0CT зuа~;уио ршпикује ОДЮ!,иrouОДСfаеllе epМllocrn. У Републ"1.III Срба,!" не
rюCТQји ДOВOЉl/O "ЈР*IIJlrnОГ ИС")'С11Щ ка" тl стаБИдl{осi1i и ЩfI<llffДR(I/ЩI код ).'УЦQвивеи
продаје пO'ф!l>l<fШtllЦ '1/ остале фliн.aвсliјске аюјјве и ПIICI!Је, ПОlIJТо:'!ВаННЧFеТРЈ!<6UJие
Шlформациј~ Itи~у У с_оМ тр8ll}'t~'У расПОЛОЖJlllе.CТOf1l. провкчиу вpeAHOCf није МОl'Ућ"
ПОУ3дil!О УЩрДIIТИ у Qncycrey .~rн8НOT трЖИ1Im1. "РуК080ДС'ШОПривредпог ,цруштвn врши
процену ризи"" И, у СЈ'>"I.I\iевима када се оцеNИ да вредност по којој се ИМОВ!IН8IiOДII У
пословНlIМ kЊ.ИraМA НeIlе бllТl! реamiЗОва.на, врши испрввху вредности. По МlIШJЪC&У
руКОВОДС'!3&Лриер~оr' )lJ»'ШТ83, DЗ!!ОСИУ 01111.\1ФЯlЩllсијс.IUIМ W!;В8Ш1:1lјНl,lll oдp~jy
PpeUHoc:t' која је, у дат", <)Ј(ОЈП!ОС1'I(М8,иајверодосroјиlljа и l!ајКОј)s<сщrjа за потребе
И381>I/ПaI\aЊIl.
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ншомввв УЗ ФlШAНСИ.fСКЕ иэввштыв
На дан 31.деце."бра 1015. геливе

"СПЛабораторнја" д.д., И!чеЈ

S. ПРВХОДИод ПРОДАЈЕ

у 1<WЫI/ЏIMAЈЈ:IIЮlР.
ГOдllН8 I«>ja ее 1авршав.

31. Асце... бра

2015. 20....

184,072 161,006
281,363 261,629

4,103 3Ј09

469,538 426.1454

П:РИХОДlf ОД продаЈе DJЮI1ЗlЮдII к услyra:
• повезана npaвk. лица (напомене 30)
- оотала правНАпица

!1рIlXОДli ОД цp<Iмie произведа 11услуга
па l<IIDC'rpаиом tpжantry

Приходи од ПРОАаје произоода ћ УCJlуга повезаним правним лнџнмв у 2015. годани, у
УКУПНОМИЗНООУОД ] 84,072 "JlJЫЩе данара, се односе на IIpYJlreReУСЛуге вввлнзе и
л'абоpa:roрКјсхоr кспнтивања. Ови ярвхоля у 2014. I'оДJIНIIсу износвпв 161,006 ЈО!.)68Да
динара к КајЬeliимделом се одаоее на руге анаяизе и всаитивава ДрУUПИУСојa,nроre)ш
ад.

nриходн од ПрОдајепроивведа 1\ услуга ~2015. ГОДi!ВИвадомаћем Н ИМ tpЖИШ1У'у Y't}ТlHOM
ИЗКО9Уод 285,466 х.юЪ&,lЏlдИl11Ij)aсе иајвећнм делом олносе пружеn:е усл:уге вяалвэе 11
всевтивање,

6. ТРОШКОВИМАТЕРИЈАЛА,ГОРИВАИ EНEl'I'ИJЕ

у ХИJЬ8i.l""'8 ДИlIОРО
l'олпН8 која.., .... 1')113841

31.д,,*м:бро

Трешковя свроввна н МlПepl(јал1! за К'Ј.ЩЦУ
Трошкове Q.'1IIJJ!)ГМllТeријllDа(реЈЮl)Сk<>Г)
Трошков« горива
Трош1<ОВИелектричне ~Кфrnје

2015. 2014.

\О7;3М 94,416
10,056 8,781
7,344 7.744
7396 6.3111

132,160 1 Ј 71242

ТРОUЈЈ"'ВИсвроввна и I<.Iатерпјаllаэ. ИЗРадУУUЗI!ОСУОД107,364 хиљадаДВllара(2014rQДlIИJt
94,4М хltJЫW1,ДlIИара)се наЈвehимр;cnом оДИdcе lIа ytjЮшои .. атеријan коЈи ~ КОЈ>КС'iИ
ПРИЛИКОМ зрwеll>В _1138 и !lСDИПI88Њ8.
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·С" Лабораropмја" А.д.. Беч<.Ј
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСWСЈ(Е изввштыв
ва )\1,,31. децембра Z015. roJ\llue

7. ТРОШКОППЗАРАДА.IlAКНAДАЭАРАДАИОСТАЛИЈШЧllИРА<ХОДD

у XIiIЉад8Шднвара
ГОди"" ..:ој. се завршава

31.дщемfiра

2015, 2014,

149,154 133,093

2~362 31,325
5,158 5,432

3,7611 2,233
16,248 13,461

512 512

20Ј,202 _ 186,051i

Трошковн 3арцца IJ нахнМ,а З3Ј'ЦЦ4
'Грошкови rюp_ Ндоприноса на 38~

И накнаде зарада из терет песяодаваа
Трошковнкак_ ПО уговоруо AeJIY
ТРОШКOJlИ накнада по уговору о пряврехеняи

и повременвм пословима
Остали лични pac>l.GJIU И Н3I\Ивде
1'powжОDИН&КЯ!lдафll'JlI'IКИ:Мпицняа

ПО ОСН08У остаавх уговора

тюшкови АМОРТИЗАЦШЕ И РЕ3ЕI'8ИСАЉА

у s.вJblIдaМII динара
Година ICOja ее ~'ВРIU.ва

31. дсщембра

1015. Ze14.-----
ТpOW~ODIIаМОlrnJЗat{IIЈе 30789 21,310

30,71\9 27,310

9. гюшковипюязводввх УСЛУГА

у ХIIЉ0Д8ИЈ1ДВII.Р.
ГОJIIIка ,.'Оја <е.заlljКllfiва

31. децем6ра

20.S. 2014.

2,027 2,118
10,1$4 9,283

830 Џ97
201 59

15789 12,240

29001 25;057

Трошкови траасџортнвх yc>l}'I'8
Трошковн ycJlyra одржввања
Трошкови ЭаЈ<)'ПIl~nа
ТРО\]Ј""ВН рекламе '1 проваганде
Трошковн осталих прсизводних услуra
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яшомввв УЗ ФИНАНСИЈСКЕ И3ВЕШТ АЈЕ
Н. lIа .. 31. децембра 2015. гОДПlJе

'сп Лабораториј.· Д.А. Бецеј

111. НЕМА 1'ЕPIJ,JAJIНИ ТРОШКОВИ

у JU.OЬ811.'" динара
ГОДIПIJI 1o:6ја се завршава

31. децеМбра

14,3З7

__ -=.20",,1:=;.5.:.._ 2014.

Трешковвкорворагввнвхусяуга
TPOiJlk08~ ImmaJЬalЬe оr.l!еда
Трошковв <>државаља ЛIЩС'ЩII

TpoWIroB" есталях непроиэводаих услуra
ТРOIокопв репрезсНТ8Цвјс
ТрОШ~ОIiВпремпја освгурања
Трошковя ШlIIТПОГhpo"eтa
Трешкови '!JIalIXjJКI'"
Трошкови AOI1j)l1uoca
остали Н<!МЭ:ЩЈИјмвитрошковв

1,655
16,35;3
1,06~
2,341

562
193

1,627
Ј,ЗS8

З9,4~

14,863
99

Ј,263
15,578

848
2,494

525
327

1,575
1.263

38,8Ј5

Трошковн К<ipnораmвних УCnУЈЋиснвэвни у ItOCJlOBHoj2015. roднв у 11.'11100)' ОД 14,337 """"'Аа
дннара (2014: 14,863 хиљада дКН8ра) у цепоста се ОДЈЮСена трошкоес кuрпоратив.mIX уrдуга
СХОДООУ1'ОВО!,)' ЭaJUЬУ'lен:км са- Victoria Groџр а.д.,Београ,џ.

ТРОЈЈ11<О8И ocтaJUjlo. непроизводвих усдуга, се lЩ).аећllМ делом односе на трошкоее
књнговодствених правних и осталих yCll)'lв, који у восяовнс] 2015. години 11311003 12,ООО
хиљадаДljнзра (у20 14.ГОI\ИRИиввосе 12,000 xnљaдз ДJ!IIlI!!a).." у Ц~ОС1'И се оявоее на умуге
ПОВеэаЈ!ОГ правног пица СојапортеиR а...џ.. Б.ч~.

11, ·ФИIЏRСИЈСКИ ПРИХОДR

у XI!,IЬ.IIДRЩдинара
ГoдmЦ II'Oj. се .3аВJIШава

31. децембра

__ _;::2.:;:;Оl:::5::.._ 2014.

ПрllXOДК одкаиета
- матичва и вавнснаправна лица (наџомена 30)
• остала ПРIIJIJlaЛlща
Повятнвне-"урсне р8Э1П!1I:e
ПрнхоiЏf по OCI!OВYефеюrra 88Л.yt1<" ЮЈ")ЗУЈЈ<~

97
64

311

А72

o.II}l(щ,"фtuwlК~U~Jt.Nlt.wltWfttta:."~.-.tllllt'hffЏl:fЮо,,,~nр~_
~Мt:IA'!If.Ilf»lffЬ •• чtJьН-н....ј~Џ~RJq.tI#ttItJN~".~~,.ctЏf~'4С11~ ~

S9
94
UQ
ј ј

244

IS



НАПОМЕНЕ УЗ еивансвзскв П3ВЕШТ АЈЕ
На ,ца.н ~t.децембра 2015•годвее

мсл лабо~toр ..ј." А.Д., Бечеј

12. ФИНАНСИЈСIOl РАСХОДИ

у ПlЉ8Д.1I1.а Д1IПВР'
rOAIIII. I(Ojaсе завршава

31. децем<Јра

2015, 1014.

13 43
72 31

699 ISS
165 70

949 299

Расходи'Ic~.тa
- остала .праРRaлица
НеГ8Т11впе 1Q'pcHe рвзлнке
Раехсда по 0~H08Yефeia:'ra вааутне Ю1ау1уле
Остали фЯllа3Юкјски расхоДИ

џ. ПРИХОДИОДУСКЛАЋШiAЊА ФЕР ВРЕДНОСТИИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ

оу Х81Ы1ди",а Д1IJJapa
ГОД)lиакоја се завршan

31. децембра

__ ....2__0__15.."" 2014.

Добкци ОД продаје учешћа у капиталу JI хартвја ОД врепвости
ДuбlЩ)l од продаје мюеријanа
Нвплаћена отписана пстражяван ....
ПРIIXQД~ од >'Ю<дања ,цугоРОЧRИХ резерввсвња
Пряходн ОДУCЮlsђивања врелноети поrpaжlШ8!bl!
Дpym ПРЯХОд/l

305
153

187

Ј25
'7,913

2.б4~
3,171

870_

Друм ар",,,оДМДруlUrnaсе едиссе н. приходеостваренепо основурефундlЩ1\jеОД~r
Друшrвa, у yкynROM изкосу о.ц 7.792 хнљада AWfap.l. по оеџову вадовнаде штете.

14. PACXOДn ОД У(ЖJIA'ЈШВAlЬАФЕР ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

Y·~ IЏllUlpa
ћщиВII }<Оја се 3й.llpllЦl81

31. децембра

Т'убици ПО осноау рееходовања н продоје
• ОСI{ОВIfIIX средстаеа
Рвсхова по основу диреЈct>ног отписа потражявања
Рш:ходи по основу обезвређењв:
-впреме

- м=ријan'l, роб. и3a)11WI
.. потраживења

Paexoд/l 1100."08)' ре:Щ>1iИсања~беиефlfllllје зшюсneних
Остали неломенYIИ расх.оди

__ 21115. 2014.

29 59
88 2,010

5,5~
2,137

ЗSO 204
521

____~2~M~ l~~

__ ..8..,97..4.. 3372
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ взввштмв
на дан 31. децембр.ll 2615, године

'СЛ 11<I60p.'OI»II.- Д.д., Бечеl

15. ПОI'Е3НАДОБИТАК

оу IlUЫIдa... ,цнЈ"'Ра
Гoдвua 'Која се завршава

31. децембра

llорооп раскол периода
ОДlЮ'.«еНU порески прIf.'<ОJUl(расходн)периода

2015. 2014,

6.,377 2,70]
(1,536) ~528j

4,841 2,173

б) )fеаГЯ8ШЈ1в.ње Ю'.оса порез. '"' I\обпта~вз бнлаllса yo:ne:>o. в провавоцв резУЛ1'а..-а
IIotJtoвa ..... "ре оnoрезИWIII.ая прописане "ореа<е стопе

у XВЉIIДaМa дnиар.
Голвнв !<Ој. С»З8I1РЩ8UР

31, децембра

Нето добlfiШ<пре опорезввања

2015. 2014.

35,669 35,359

5.350 5.3()2

424 86

(13) (1,&78)
(862) (Џ31)

4841 2,173

Порез на добитак обра'l)'lll{Т 1,10 степв ОД 15%
Порески сфеК'ПI расхода )(оји се ме признају '1 пореском
БW18НСу
.РазлmшПОРсс"'рачУ'I()!Wд,i:1iIeиiI аt.lорm·/UlЩ/lја
Уиањвње пореза ПО ocнolIYYJtt\t!Ц~)' !leI<ре:rн:ипе«опрему

У"У.ПalJ пореска прш:од!(рееход) периода

8) Кpen,ьe па од,.ожониllt IЮIЖЖl(1II (обаl!еэама)lсредcmmма

Промсне на одпожекю\! ПОР."".'" (oo~a)/cpeДC'l'8)1'"a су сведеће:

уПЈљадама _рв

___ -'20=15"". 2014.

Стање одзожевих пореских (обавеэај/средстева
на почетку године

Остале промене
Одложеня порески (прихо,ц)lpасход периода

16;215
(71)

__ ,(1,536)

16,743

(528)

Стање овложевих пореских обавеза на ~pajyгодиве __ 14,608 16,215

17
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нзпомвнв УЗ Фи.нАНСИЈСЮ: ИЗВЕШТАЈЕ
8а дая 31. децембра 2015. ЩЦИf.I(\

·СПлабораторија" А.Д.. liече Ј

16. нвкевтнинв, ПОСfl'OJEЊА Н ОПРЕМА (ДBcrвB8K)

о) IIеЈ(ре'шиие,notтpOјеџ.а к опрема

Dpeд1l00T опреме под хипотеком на дав 31.децем5ра 2015 године "'''ООН 133,139 хиљада
ДH~apa.

17. ДУГОРО'ШИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМА.IIК
У 'SШblIДВМJIд/f1flpa

:Н.децембlР 31.,ц.Щм.р

2014.

5.863 6746

5.863 6.746

Ос1аЈШ Ј1УГОРОЧ:Н1lфнВ8ИсвјсlШ плаct.t8НИ који на дан 3 1. децембра 2015. године ввносе 5,863
XllJЫIIl!lДИ'ЩЈа (31. децембра 2Q14. ГОДИ"',,6.746 YJ.UЬOМ пянара), се у Ilmoe-m односе на
стамбене зајмове одобреве .'ШIUCIJен~Ј,ЩДрушrва. С'ЈаЫбе!!Н зајмови r,y едобрвван«
запоелевимв ~ ФШСВУ lФdаn!у стопу од 8%, са роком отплете од 3 до 30 годвна

18. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНС"
У:юiљаЦlI!!а дняарв

31. децotWбар 31. дщемGар

___ о 1015. 1014.

Мareрlljал 11,870 п.озо
Завихе помоћаог Mв:repi~... а 420 410
Резервни Д8II0В)! 303 332
АЈЩТ 11~HвeH'I'ap 2904 Ь'Ј67
Укупяо Мatpeија.~ 11Ј3е3еpщцr деяовн 15,497 14.729

Даш аванси
• 0<:taJta правна mща 385 406

38.5 40.6
Исџравка apsдаоC'I:И
-эаеихе ~S,З4(1) p.OS4)

(5,340) (З,054)

Укупно залихе и дaТl$аванс» И,542 J~I081
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"СП l1а60раroрнја" А.Д., Бечеј
ншомввв 'УЗ ФПНАНСИ.ЈСКЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
Н. дан 31. децембра 2015. годнве

19. ПОТРАЖИВАЊАПО основу шодьэв
у хпљадама дIIвapa

3t.ДОlШ<бар 31.l\оцеыбар

Исправка вредкости:
-узеыљи

2015. 2014.

243,542 189.730
44,933 41,960

1.,224 1,142
289,699 232,832

(437) (204)

289,262 232,628

Потраживања ОД lО'Паi\а:
• аатачнав зависнапраанв лица(напомева!јО)
- у эемњи
• у IDlОС'1ј)8НC1Ћ)I

20. ДРYfАПОТРАЖИВ;\ЊА

Потрежввања З8 1ЦWaт.y
- повезана правна ЛИЦ8 (Юinомена 30)

OC'I)!J\' цотраживања.

v хи.,ъадо'ta Дllllapa
31. децембар 31. децембар
__ -=2~Ol:.::5,-. 2014.

664
59

2.462.

664 2.521

21. lCPАТКОРОЧНDФИНАНСИЈСКО ПЈ1АСМАНИ
'у ЈОи1ыI,I!;8.. а ДIIIt1Ipa

31.дeц~ћ.p 31.дe~ap

2015. 11)14.

7,090 708~

/,090 7,085

OC'rallIt Кј)1rl1<<>рО'UШфинансвјl<И I.IIO'8CMaJll' се односе к. кразкорочне з.јОИО&е да!е
запослеввма са роком доспel!a д'О годину цана, бескаматво.

22. готовавскв вквявогаятв ЈЈГОТОВИНА

v ЮL'Ъ8ДаМЭ IЏfRВpa
31. децембар 31.дeцtoliбар

2015. Z014.

TelrY1Iк рачуни:
-цннарски S•.SlO 4,097
• девизни 1.944 794

Благајна:
- ДI!I/&pC1<II 7 5

о,,...,,,,...вовчвне средства 519 522

7,98(} 5.418
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яшомввв УЗ ФИНАНСИЈСКЕ И'Ј.ВЕ.lIJТАЈЕ
На ДfIJl31. lI.'leodIp. 2015. ro,lЏQle

·СП Лаб0!2аторија" д.д., 6ечеј

~3. 110Р&3 НАДОДАТУ ВРЕДНОСТ П АКТИВНА ВРЕМЕНСКА l'А3ГI'АНИЧЕЊА

у XIIЉllДaма )1}IШlра
3.1. децембар 31. Д.lIC!МбllJl

__ ----'2"-0"'15~. 2014.

УRaЩ>СIIЈL~aliеJtитрошкови
Остапа актавна временска разграняяења

271
566

1,723
281

837 2,004

24. ОСНОВНИ ICAПИТAJI

Основни капигал Прявредног Щ1УЩТlЩ ца дан З1. IIelteWPli 2015. 112014. године састоји се
из _јског каџиталвУ изиосуОД 78,331 хвљацединара.

Друштво је 1(8 1>,4)1 5. септембар 2005. ГOД1l)!C уписано у Pemeтap привредивх С}'бј"!QПa
А.".щијо за I\РlUlредие регнстре Реп)блllКО Србије, Решењен ВоД. 8836,n0О5.ЛО коме}'I()'Л.aН
yuнщв u УlU1ahевикапвтаа износи ЕУР 928..278.20 од чега се ва неновчанн каmпал (улог у
стварима - граlје8>IНСЈ(ИМоб.Ј_а н опреми) ОДНОСиВУР 87.Џ98.б7 (ва JIall 23. августа
2005. године). ДОК новчани k'aПIIТ3Л взноси .еур 54,879.53 (надан 23. августа 2005. године),

АIЩQЈС!СИ~a!llrrlt!l ДрУШnЩll8 ДЦ,! 31. дещмбра 2015.и 2014. године износи 78.331 omљ!WI
ДИlfара и саСТ6ји се од 46.077 alЗ\ија вояинваве вреднестн ОД 1.700 дивара ОО 8ХЦ!\ји.

Власничка CТp)1CfY.I)OI1КЦItjcKor'келиталв нв Д8113 Ј. децембра 2015 и 2014. године је:

'Ymљaдaмa
А,,'1ЏIОЩРИ Бр!!lающја ДI!JIарз .1.

\'ictot;a Oroup а.д., Београд 78,331 78,131 100.00

78331 78.331 100.00

25. ДУf'Оl'О'ПIA РЕ3ЕРВИСAlЬА

у П1Љ8даш Д8l1ар.
3Ј.децембар Эl.Д6цембар

2015. 21114.

$864 5343

5864 5,343

Дуroрочн~ резервисања за беиефиЦ)!је запослених оо односе Н8 резервисања ва отпремнине
эапоеяенвх на основу обречувв ИЗВрШ6110Гу СICJ1МУса эахтевнма МРС 19 ,.БепефllПJIје
запослених'·.
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~СПЛабl>рatoрмј.· "'До, 5ечеј
ншомвнв УЗ ФИНАНСИЈСКt взввштыв
На да831. децембра 2015. ro,n""e

25. ДУЈ'О1'ОЧНА РЕ3ЕРВ1IсАЊА(naс' ..... I<)

Наведени взнос обуЈ(Мta резерввсања по основу отпремнина н јуБКllариих нвграда У C1<J'1!ДY
саксяектиеннм угоэором уз претвоставке да ћс "Ј)еДПООТзара.ца раетипо стови од 1,50/0(2()14.
4%), уз днекоитни фаnoр ОД 9% годишње (2()14. 12.95%).

у s.вљaдaиа ДИWlра
31.децеМбар 31.децембар

2015. 2014.

Ста.. е l.jВВYdpa 5.343
Додазна повећања 110основу резервиеаних отпремнина -'5"'2"'1'-

5..343

Стање 31. децембра 5,864 5.343

26. ОБАВЕЗЕиз пословањв

ПрИмљени авансв. деDО$1<ТИ и кaytЩjv:
-сстаяв правва лкца

у хиљ.даш Дll8lpa
3•• децембар 31.дeдeм!l."

___ ~1~O=1S.~ 2014.

7 8
'7 в

2,964 4.599
34,759 25.955
3064 1')7

40.787 30.751

,!2,~_ 30.759

Обавезе преиа добављачи ..а;
• З81IltJ:llаправна лица (напомена З()
·уземљи
- у вкостранству

Обавезе према зависном npalЩОМЛIl1\Yу ytcynиОМ износу ОД2,964 JШtЬ<\Ц8динара на д>ш 3Ј.
децембра 20 IS говине, I!у цепоств се oA,roc~ на обавезе пре"ц Друшrву v...."I'ОрПЈа.Група.
Обавезе Је настаяв ПОоснову уroЈЈОра о np)'>!<aЊyкорпоратиенах y~
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НАПОМЕНЕ УЗ еиншсаяжв И3ВЕШТАЈЕ
В. дан .31. децембра 2015. тодяве

·СПЛа60раrilРllја" А.д., Бечеј

27. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у DIЉ&,Iiaм» динара
31. "ецембар 31. децембар

Обавезе llр0ђЩэвпосленима
Обмезе према Ф«ЗИЧII:ИМ ЈООUlМn

2ЩS.
161
521

14
521

682 sзs

28. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВ')! IIОРЕ3А ,НАДОДА-ТУЩ')<ЦИОC:rИ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ
JIPИХОДА И II:AС:ИВПЛ ВРЕМЕНСКА РАЗГРA1mЧЕЊА

у 1I1IЉЦJ\МII,llИПа~8
31. децемОар 31. IIeц.idap

20а. 2014-

4,986 3,828
21 19

507 БS()

5,514 4.497

Обввезе за порез на IIOIIIllY вредност
Разгоаначен порез на AOII;xry вредност
Остааа паснвна временска разrplll1ичења

29. ВАИБИЛAJlСRA АКТИВА И ПАСИВА

'f :mљ_a ,llИRaр&
31.деце.roaр 31./(._6..,

2.'1)15. 2014-----=--
'I'yIja опрема.на ео'lC1вен<)М, ~IЏlI1ДRlП'ЈУ
ДatajeJ<cтвa и rзpавцнје

.5,145
6,998,881

7,2]2

7,004,026 7,232

да.ва 23. децlOlЩра201'5. године t:IYJllIoје .... C~ Уговор (1.цyroроЧИЮli I<peД1l11lMaкој, ... се
рефппансвp.f!lу ful.1вrepалви I<pCДИtи ЧIIШflща BlIКТOpцjaГруп8ццје ("tpyna"), чlф1је Др)'ШТ80
'l18li. CI!aI<» ';)1 зајNОпримаца.као и дpyre чяенвце J'pyDe, f'3!'iUI'1Y.j)' као солидарви ie>.fЦl!.за
све обавезе Групе према бaнJ<awa [lOBepooцiШll.ДpyJllТВ!> је на да" ~1. ;цецем§ра.20 1S. гоаине
у o"sllJ1Y1I3Нбll!UiНсве'eI!ИДСlщије i!СI<f1ЗllllО)'КуПан изнес јеиства на име крелвтнвх сбввеза
друnt~ чланицв Група)" l<3I1QCYОД 6.998,811,1 XИJЬ8i:I" динара

(h';~"'фlfl~"НttNIWJ)wЈ".i;A~*",~~:ttI~IffЮАtЩ1~D~"'rI.
~~Ј(6Ж~fwItJt ~ Шta IaflЮtJ(ЩА 11 ~~,.q()C# 11 .. h.w~6f.N уММ' tJti.НmmI}N;sџ( ##I1IW/IIWu'"
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њпомвнв УЗ ФИНАНСIЏСICE ИЗВЕШТАЈЕ
"" /11111 31.• ;rџ:J\eм!5pa101.5. геявве

исплаб_торија" А.Д., 6....е)

30. односи СА заввсвии ПI.'АВlffiМ ЈUЩИМА

Потреживења и обввеэе на дан З 1.децембра 2015. и 2014. годнве, КЦОВ ПРИХОДЦ" рэ.сХОДИ
у 2015. к 20 ј4. roДЈЈЮЈ1\0 ocllOny 1'ј>аlrCU\Щjа са ааввсяя ... правнвм ЛII1\""" обу)(вгћщll1 су У
слсде!\и}'{ табвпаив;

а) Балвнсуепех«
у XHJLIIД9 .. 8 ДllIЦра

ГОДЮЈаЈЮјв tr:зmрш.""
31. дeцeмfipa

___ -=Z"'015.=_ ZOl>1.
При.UДIf 0111 прод.ј" про"'''''да "Yl'.Jlyn>
(iI.oпо:меваs)

• Сој&!lJЮ1"UН "-Д.,Беч~ј
• BIII<ТOpIQOOe:п ад., ШIIД
• фертил )1.0.0., БаЧlCaТ1ма.няа
• Вете~JlИаrckllзааод З,Д., Субетица
• ВЙI<ТOpJlјзЛоl1!СТИЖ д.о.о.•НОВК (;ад
• Ряботеке )\.0.0. Љ)-богија
• В"КТОРЈЈја C11Ij)ЧД.О.О., Э.peњ8JUIIJ

lбl.~4S
12,345

108
Џ8З
6,591

184,(}72
ФииаJlCIIЈIЗ(II прm:одй (R1I'IIо .. ена 11)
• ВИl<1'Oркјз Грyna ",Д.,БеоГЈЩЦ

YКYJlНO np"sOДll 184072

Pae~o)IВ

О""" .." поелОDRIJpaao,/IJI
• ВиК'ООpl\JаI»}Ћ8 М .. Боо.rpвJ.I
• Сојапротеlllf в.д., Бечеј
• Be-repИ!lapС1W зааод а.д., ()б(Yr!Щ8
• ВlIX'I'!)ряја.ЛогиC'l'!!К ц.о.о., НОВИ См

16,027
13,010

157

29,194

19,194_

ПрихOДll, JlIn'G 15-1.,878

144,т
8,564

346
2,343
5,451

54
24

16Џ)о6

59
S9

161,065

16,Ј92
12.158

125
61

23,536

lЗЫ29

Позражавања 11 обавезе нада!! 3 Ј. д~,..бра 2015.1<20'!4. годнве, као·и приходи и расходи
у 20 Ј5. к 20! 4. l'ОДJlНИ 110основу 1"р8НС8К1Џ<јаса зав.исlUlJd npaвlll1M лиџвма обу.хвa!reЮ! су )'
С!lСДЬћш" :rnбeJl8МА,

ОиЈltlЩllftфttWW~Ж.'IМII"'''''~N4И''"thlltUj'''''f/O)јЈaq~~_Pfd#()~11Џ~ptAA
КffC~,N~"",*~Шшм.w.tI'ЦI1Ја'/l'Щtн~""'lIC"fI~~~,otШII~lItI/JI~RW""tfIII~
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НАпоМЕВЕ УЗ ФИКАНСИЈCRЕ вэввщтыв
На дав 31. д._бра. :Ю15. <Одl!ие

·cn Ј1е11сратормI.· /\.Д., S<!че)

у хнл.ад .... ДllR8P.
31.дщембар .И. децембар

___ ZG15. 2014.

Поrр."шна .....ИЈ пословаља (кanомеяа 19)
- Сојшј)ОТСИН ад.,Бече]
- ВcrepЙlf8рСКIf завод Суботица а.д., C~'6OТKцa
. ВlJкropијаоиn а..Ц.; Шцд
-Феpmл д.ё.с., Бачка Паланка
- Dнкroрија ЛОfItС1ИК Д.о.О, Нови СА>Ј\

226,440 178,895
2,761 ј,794
7,250 4,827

:!2S 96
6866 4,118

243.542 189,730

243,542 189,730

Обавезе
008ве:Јеиз поtJiоВftn.a (nanо_. 26)

- BlII<1'Opl/JaГрупа ад..Београд 2,964 4599
2,964 4,599

2964 4,599

240,578 18.5,131

в) ОрUAUlWlр~а

ТОlф!.l 2015. тодвне nРИВР"'.ФIО друштво Је И<;'ЈЈМ.111i'О 3арад<: "",у"мом I'YK080ДC'I'ВY 'l<Qje
yl>Jby.yje 6 'U!8}{oвa У брyro ~A,()Cy QJ119,S91 ЈШlЫlAе ДJПfара (2014. roДllИе - 22,835 ЮtJЫtДa
А~lIара).

2S
о.4}И~~ЦIt"'~)е ....tIk.fI:~~N_JIJIPtlft1fЏ'U."~tМclЛЏф.dA
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-С11 Ла6D."..,.,рија" д.д., БецеЈ
ваџомвввтз ФIПiА1I:С8Ј(,:ta; ИЗВЕШТА,ЈЕва дан :Н.децембра 2015, r'ОДlше

~1, ФИUАНalЈСIGI.ИНC'l'РУМЕШЙ 11цвљввв УПРАВЉАЉА РИЗИЦИI\IA

Управл.ав.е РЮШ«lМ IQRII та"Q

Не ооотојll ФОРМIIJ'НII ОК811рза управљање ризвком капиталв .дpyJ:JJtВa. PYk080ACТBO ДруurI8Э
J"I3"'8tpa рЮ1'К I<31'И'rМa 1')'l'eМ убяажавање р"'иlCa в уверења да ће ДрynrrtlО б'1<rиу
моlj'fuloctи ,ц. Одpж.ll ПРЯЈјt},~пставиоезн џосяовава, у' встовремено nо •• IIање .iJ,OO>ftl(
власнике, "УЈЈ>'М опt1lыIз8цllјеe щrn.односио обавеза и жаШfrll1lэ.

Лида која контролишу финансије на нивоу Дpyn,ma врше преглед C1'p)'lCt}'j)eI(jlIIИt'aI!A на
roДllWlЬCM нивоу, У cltJlony '!'ОГ npernеда рувоводетво ДpynmIn рмМаТра цену квпвтевв Н
ризаке џовееене са врстом kJlnltra1t8..

Поквзвтсљв зацужевOOТ>lДpymтoa са !mIJЬCM на краЈу године ~.yсяедећн:

у :оliы\дaa Д1IНара
31. деЈlембар 31. децембар

2015- 2014-

I 29
(7,980) (5.418)_

н/а н/а

531.207 508114

Эодуженост"
Готовияскв tnЯ'8ВJJeIJ1'U и гетоеяив

Капвтел **
_____ '!!!., 1..а..

• ;lЩЈ,)'.!kенос'rQбухвата дyroрочне об$!l~Јеи крегкорсчне фИh8}!сијCkе обавезе
•• Кaпи:raл об)'XIIЗ.Т8lIi1110C У1<УПНОГ каџитаяа

1l1а~rфltра'!Јilоt//)дСmю/t 1IJ)JЩJ1ШJ;e У _" сафIllIQнеu}cl<шluricmpJIМеитuма

Значајне раЧУНQводcrвeне ОМ,",,''''•• ао JI критеријУМJi за nршмавањс tqmxqдa и рас)(ода за
све ерсУе фШlU!скјCf(ЏX cpeдt1<1Вa" обаве38 06модarыщ. С,Уу иanомена...а 3, y~фЮfAliсмјске
ffiI~ешrajе.

Кt1уеroрије фиnaн<ијeoar. ЮItrpy1\.еsата
у хиљадама динара

31.Aeq~p 31.децембар

ФlDUIнсијеl\1a ~peд~
Дyropo~WI фЙllа»с'ИјСJm nnaCf(aIU.I
П~naња од купаца
Кра_РОЧIUI ФНН&lroијсКJI I1fI8СМIIВП
rотовинсхu е~1ђf8апеиUJ Jt (оros.юta.
Остапап~nal.Ыl

701$. 2014;

5.81'3
289.,263

7.090
7,9S0

664

6.746
2;12.630

7.085
5,418
;521

Фюtав<иј<ке обавезе
Кра11СОРОЧllе фНИШlсJijске Qбaвeзе
Обавезе IIЈХ'мадобављцчмМJI
Остane обавезе

310,860 25.4.400

I
40.787
6067

29
30,750
S.O~J

46.855 35.810

26
()qjqчpll'l ~1fQ tuHIJ~}~'n''ftftew rN'~rш.)d ~~P~M O(IdyJtМ.

/(н .QIQII:QI,.,жfl.Жt"_' ~_'WЦ'1I»1/IfJOt4kl.~4~1l4ft.мtМ~ v ..... HItWM~~ ..



I НАПОМЕНЕ УЗ фИНAllСИЈСICE И3ВЕЩТ АЈЕ
ка ца н 31. децембра 2015. године

·сп Jlaбор"mр"ја" д.Д .. Бe<tе)

31. ФПRAНСИЈс.ки ИНСТРУМЕНТИ и ЦИЉЕВИ "УIIPАВЉАЉА РИЗИЦИМА
(H.mlB8R)

Ф''''4НсијfЮ{ РЮИЦИ

ц_ )'Прааљања фШillПCJI~ ри....ц.....

Фннввсијскв рmици укључују трЖllШilи рвзяк (JI~.mllll в Il:aМIIТНИ),"!'I'ДИ'!1!НpmН·КП Р!!ЗИ!<
янквндноста. Ф»НaRСllјски рН31Щ11ог СII!'леда"'!iу на временској основи и преваскодно се
I1збеraвзју у..ањење:м взпоженосзи Друштва ОВИМРИЗIЩIfМII.Друштво не користи посебне
фмианснјске явструмевте да бй избегяо утицај финанснјсl,OfX риэиха на пословање због тога
urro т_и фll1.aJtсlll'ж" инструменти пису 'Ј широко] употреби, нвтя .остоји оргаяивоваио
трвиште тих явструыената у Републици Србl!ји.

ТI':aIO.UJlИ РWИК

У ""ОМ пословаљу ДрУШ'ГООје изложено фИН8ЈIC!\iC'КМ ря:nщнма 11у ТОМ clUlony lIэложеuо је
тржишном РЯ3!t1C)' коjl1 се јавља као дeBInНH 1'113.1<11рввнк tI.A промене ~ама111ИХ стопа,

ДUизнu РЮIJI<

ДpY)J)l'SO Је изпожево деlШЭНРМ ризику преко готоввяских еквввалевета и готовине,
потреживања од хупаца, AYropoq\{lj~)1 краткорочнех кредита И обавеза преМОдоб .... ьа'I1IМ"а,
деНО"'ЩOIIаlUOt. у CТPUJoj вanytll. Друштоо не користи посебне фншll.tсијсхе ИНСТРУNС!rТeза
ЗаЈU'IlJ1;YОД деВDЗНС)ГРН3IIЮI, односио p1IЗIOaI. npo .. etoe~pce.a СЧ>аНИХ88Ј1У'аобзиром да ти
ипcrpyмеити нису)' шнрој упоТреби У Републици Србијl!.

С~.абиnнOCt·еЖОКОМСl<ОГОICp)'ЖI:ња}'1«)јеы Дрyшt11() IIOC1lY,je-,у аоЛlfkој мер" завнск од Мера
8J18,!1.eу прИВреДН, УКЉ}"IYјући у. ycnoG'I'8ВЉ<lЊeoдronepajyћeT Пра!!flОГ IJ ЗЦОIIОдa.8lfОГ оnяра.

КЊИIОВОДС1'\\ене DpедИооm ЫОНС1ар1lИXсредст""" .. об8ЈЮ3ll >I"xaз1IНIIX У страној вал)ТИ tla
дan ЗЈ. децембар 2015. године у Дру:штву бв:,с су след.ђе:

3,168

"У__ .... щtИ4РU

РСД YкynВ()

5,863 ~)Iб3
288,008 289,uз

7,090 7,090

6,035 7.980
664 664

307,б90 310,860

1 Ј
37,723 4О,187
6.067 6067

43.79Ј 46.855

263,899 264,\)05

VЩ ЕУ'Р

ДуГОРО'НI! фl<llШlонјски
IMac:мaIm.
ПotpaЖll1lO!Љ80д!<уnац:а
1(pвnti>РРIffiИфiJllallспјскн
nт1Oиa1IИ
rotQ.ll!ll1a и roТОВИI!СКИ
tЖIIИJIалеll7И
остала потраживања
УIC)'ПRО

1,224

].944

КРa1КOj)O'lне.фИНaRCl9оке
обавезе .
05ав"Је иs 1I00000вaњa.
.осталеоб~~
УkУПНО

3.064

3.064

Нето ДМИЗII. JIOЗИВlщпја ка дан 104
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НАПОМЕПЕ УЗ ФШiAНСИЈСЈСЕ ИЗВЈ<;ШТАЈЕ
Н. ~&B31. децwбро.2015. године

нсп Лабораторкја" д.д.. Бечеј

31. ФИНАНСИЈСКИ иџстттмввтв и ЦИЉЕВИ YIlPАВЉАЊА 'РИЗИЦИМА
(lI&crлеаlt)

Девизни рuзuк (наcmшШ19

КЊНfOоо,ц=ене ерсдностя моветарквх среД<}1'аваи обввеза исказаяих у страној вавутн на
дан 31. децембар 2014. гоцвне у Друиту биnе су следe!ie: .

У DlЉ8Д!WаДШIара

РеД У"'УIIЖ)

6,746 6.746
231,488 232,630

7,085 7,085

4,624 $,418
2,521 2.521

252,464 4S4,40Q

29 29
30,553 30,750
5,032 5032

35,614 35,1111

216,850 218,589

УСД ЕУ.Р

ДуropO'lНИ фИнанСf!јСI«(
пяасмвни
Потражввања од купаца
Краткорочнв фШ!аllсијсЮ'l
nласмани
Готовина я t\)ТOВIlЯCКО
вквеваяевтя
Остала потраживања
Укупво

1.142

794

1,936

Kpar.opoQee фянанCJIјс.ке
обавезе
Обавезе из песловања
()СО"",е обавезе
УкупнО'

197

]97

Нето девизна познелција на да" 1,739

ДруШТОО је осеељявс 1.18про_е деSЮ80Ј· кypt;< евра (ЕУР) в амеркчвог дОла~ (УСД).
CIIeдe!\a Та6еЈЈа преДСТа)Щ.адeDIЉC 8ћlUi.... осетљивости Друщтва ка порвет u свањење од
10% It)'pca Af!6Щ\11У .oAU9<'Y H.a)u!:EY<>р.ану аалуту. Стоп&.оcet'.!ЪЮIOC1'II од 10% се ""Ј1И.С:ru при
внтераоя при_ш)' """,,,110\ Р"'Ш!Ш Н npeДcra!Щ08 процену PYК01lOIIC1...а pa3yIOiO
O~"""В8J_ промена у Ј<урСtвиМ& страних вa.пyrа. АнIL'Шзэ. осеџьввости YXљY'!~je еаяо
JlеIJ3И1fpeН&IЮ~ и обавезе всвазвяе у ~Ip8ilој }!8Jlyr.и" )'сюiЭ1jује њяхово превођен.е
на ХЈ>8"ЈУ периода '1& lIpO!<еlJ)l ОД 10~.у ~'урссаима страних Bцnyra. ПОЗIf!'lfВaR број 8~ ТЈО6I\JJО
ухазуј6 иа повеl\aње ре.эУлтanl тel<;Y!ler·пер:ll.Oдау CJIY'Il\JeBIIMaЕЦЦа дкRap деаалwqia у oJ\\l.ocy
на ВУР. У случају дв.ДJlНIIJI ослабll ] O%~О'Д!!ООУна ВУР,ynщаЈ. на резултат 1tt)'IItr а"l>l!Ода
био 611супроТан 0110'" ИСIal3IUIOOlУ Щ>trГХОД!!ОЫCJ1Y'iajy, mтo је Прl!К8Э8!Ю у ':""CA~l!oj табелр:

уЏ!Љ8_ (lИllaр"

ЉI јЩ' 31.}\~Ц"'бра·i01.$.
'УТ1!цај lIа дoбlrN!К +1(-)

НА ДЦ1l31. децембра :914-
"Упrцaј Н8 д06иriuc +1(-)
По ~oВ!' Qрер.чуа~:

По оевОВ1 ареР&ЧУНS·:
CpeдcI1lBa OбiIвщ BI1ТO Cp~cтaBa

к}рсЕУР+
]0% 317 (ЗО6.) 10 ]94 (20) (174)

КЈ'РС ЕУР - 10% 317 (306) 10 194 20 174

28
Оп;Ј It~ фd~ W?U1WЩ/11;"-..".ftt .,;'М>чtШ. М ~ .,a..МJtt.'JQ~_"НрФpdи..

RtNJ /IUI\1Itf • .w~ ~ ~Цt(}мfQ:~»Lt,j/ Q:utмttlr31ЮCttv ~~ '-ор'iI( .~lmf'1lJ.~



I НАПОМЕНЕ УЗ Ф:ин.АНС.IfJCICЕ ИЗВЕШТ АЈЕ
на ДА1l31. децембра 1.015. годпье

·сп ЛабораторИја" А.Д.. Бечеј

3_1. ФЮIAНСПЈСЮl ИН('ТР)iМEН'l'И]Ј цввввя УПРAlIJЬАЊА РИЗИЦИМА
(H.~BII/()

l'IOOX од 1Ip(t" •• е ><ш.щтJn/Х стопа

дi>УI.IП'ВOје изложено РНЗII!(У ОД џроиеве каматнвх стопа на средства I! обавезе ХОД .ој вх је
щlijаБИЛН8 К8М8П1а('\'ОП8. Овај ризик зависи од фИ1W1сијског 1,'J)ЖIIш-ra,• ДрУщ....О нома На
располагвњу ивструменте са којАМ8.61< ублllЖ1lЛОуnщд) ризике од проыеие Ј<ам8'!1fИXстопа.

у слевећо] табедll је приказена изяоженост Дрyшrвn ряЗll1<)'промене """"'ТlIИХстопа;

у хнљадам;а дR118p&

31.децембар
2015,

ФВJI'"""~..аt~crna
Некаматоноона
ДуroРОЧIiИ Ф"""'сиЈащ плас .. а.ни
Крs,nroроqни фИПlUlснјсlШ ппасм ... и
Потражввања ОД IC)'пац8
Готовина и готовенски еквввёленти
Остала. потраживева

5,863
6,'11)1

28'1,263
7,980

66,4
309,977

Фихснакаиатна стопа
Краткорочнв фН8В11с.fjсlW ппвемвна 883

883

31О,860
ФИЈI.иенјС>.~обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добanљaчима
Ocтane Об8ЈЈеЗе

40,787
6067

46,854
ВарчјаБUЛIJQ каматна Стипа
!СрmtОРОЧllефинансијс«е обавезе

46,855

31•.депеlllб.р
2014.

6,746
6,202

232,628
5,418
2,521

2$3,515

883
883

254,398

30,750
5,б32

35,182

29
29

35,811

На ОЩЈО,.у претходно наведеннх података са етањем па)Џlll 31. )lецембра 2014. rol\iпIe Друштво
не .. а фЯПЈЩсијCЮIXСР.ДCl'8811 И ООавеза са В8рЈЈЈабмио).! камarпом етопо)! и ""ОДIЮ томе није
_о"",но РИЗНКУ про",~е_Щllml!lX c-rОl1а.

O#ttJH~iUNff~fljdt.џlf'3~ttj't ISOIOU"'''~~.i'IIJI'''JII;N1~.~~~ UJ1dУЗ$
/(ijItI~/II~Ii1",It~~~Id""~.:ritfltl:W ..~,.twtW'f1i"""dиtJЩmtkIOlAt~
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НАПОМЕЮ: УЗ ФИНАПСИЈСю:. ИЗВЕШТАЈЕ
На дап )Ј.llщембра ZOI5.П)дчпе

~C" Ла6ораторијв" А.д., БечеЈ

31. ФJfНAНСИЈСКИ 8ЈЈСТР>'МЕВТВ Н ЦИЉЕВИ YIlPА8ЉАЊА РИ:3ИЦИМА
{JJacra"."}

Јер_тик ризшс

Y~fXl8ЉaЉeпотра..?ICII/ЩIЫ<ШI оо """аца
Дp}'UJ1'&Oје 113.00>1<./10кpeAlftliOM Р"'''''У, .ој" Лl'~дстам,а ризик да .l(yЖ8IЩИнеће битп у
могућноети .ЦfI '*1ја ДУговања пре.... Дрyшr.ву ..""цре у целости и на време, та би ПО овом
основу настао губкmк за Дpyumю. Изложеност Дрyшr.ва креДИТНОМ рюtnty ограннченаје на
пограживева од купаца на даЈ. бипаясе стања, Петрвживања од кушща у 9пачај"..DМ дел}
односе се на повезана Пpa1:lflS ница,

C1pyl<'1')'pa изложености ''P''дIl'nlOM РИ31Ј1(У)'l<YIIНItX по~_ од "Упада са ~ на дан
З 1. децембра текуће в претходне голине првказана је па С)lедоliQjтвбеџв,

Бруто взло..... ОО'Г
31. децембар

2015. 2014.

Пmра~а вредноетв
31. деце\tб.ор
Z015. 1014.

у IUtlЬJlДaIlta ДИlUlра
1{1'10 I13ЛОЖСВОСТ

31. децембар
~015. Z014.

НсдоспCJt& -14,932
Доспеле ксврзвљена 43~
Доспела яеиепрввљеяа _. 244,331

42,220
204

190.408

44,932 42,220
(437) (204)

232,628

Недоспеяа потраживања оо rr:ynmp

Н. AaI' З1.децембра 201$. юдвве ДРУШПЈо има яедоспелнх потражиевња ОД к;nаца}' 8ЗНООУ
ОД 44,!IЗ2 !<И.Љ<\д8 ДИllара (31. ,lIеце"4бра 20Н. године. 42)ZO X!fЉ8JlilДlЩара). ова
вотраживањв доспевају за 1(JmЛ81У угяаввоы У З8W1снос'tR ОДуroвореl!ИХ РОКОВАза пявћање,

Доспела; UСlflJ04ll;erшnompaжwsаља OQ КY1f<1l{Q

дP.}W'i.oo Им.1доспели" IICnp88Ji.eK"'" лt<tpажи8ања ОДкупаца У IIЗНОС)'ОД431 xlIЉaJ\e динара
иодан 31. децем6ра 20'15. roA8l1e (31. децембра 2014.204 XIUЫ\I13Дllllзра). Др}'nl7!!OфОpм1lра
иcnравку lIјЩIЏl&c:nj 18 пm:paж1ПlaЊa за хоја је ynPДНJfO .ца је ДQl1lЈ10до поroршања њихозе
кpe)\Jt'rne спОСОбвоС'ГИ»ДJlп<rrpaживaња.~ Н$одеицм If31l00000аIreћe бтк IIЩЈда~flа, OДНOCllo
да ье бllТИ дедkмчqно IlJUlnaI\eнa к.up 611се 011" o<YlpIIJIa1вaњacзenа на Њ81{ОВУIШ<It8ДИОУ.
вpeд~OCT.

Др)штво НЈ/је И:ЈDj>ШIIJIО if~правку BpeдROlffiJ, ОДНОСНО није об~о дoone.na
ПО'1'р<1ЖЈ11111Њ8(щ Kyn;\ЦI\ ~с.•азаlta на JIWi 3 1.децембра 20'15. ''ОДНН. У ИЗНОС)'244.~31 хпљаде
дивара (31 децембра 2014. ГO)llIHe: 190,408 XlIJЪ8Дa ДИ'll8ра), 0.11 )'1<.!'1IHor >lЗRОСй1!ОСПМЮ<а
неис:праањеlШX поrpaживaња пзнос ОДт.439 )UlЉlЩе jЏI>lapa <:е oдllOce >11\ цравно ПОВ<:3ЗI!о
лице Сојanporeин. СКОДВО томе, РУk<)ПQДСТООДрyш:nзa CI\Iarpt да liе C!UЩIDIЬa ВpeJUlOCТ ОЬЮ<
потраживав.а бити НЭЈ)Ј!аћена.

30
tJЦJ tta,џf ~,~ ~i'''1WМ''' ~пФ'" Hмrp& IIРШ. р; :':IIIWПџIJftda.

ј(0fJ~,ЩiМt1'6fltIlJt/IINМ"~~.IIю.w_.fdJftI(A1l4~ .. ltt1Муc.uclJnt~lt~



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ взввштык
HaДjl8 31. де....e1\t!ipo2015. годаве

·сп Лаfiоратори)4Н д.д., бечеј

31. ФИllARСИЈСКО: 9ВСТРУМЕнти И ЦИЉЕВИ YlJPАВЈЪАЉАРИЗИЦИМА
(иаC1ll8S")

Досnем. rtш:tlJXI8Љ'lна 1tQmра:ж:UВQ1Ьаоо ''Y''QЦQ (НacI/!06Щ/

Старосна C1"pyI<1ypA џоспеяих, неисяревљеннх вотраживања ОД купаца приказана је у
спедећој табели'

у ·~",љадоИJIДIIи3р"
31. децембар 31.децсмбар

__ --.20"'. 1",,5.,- 2014.

До30дака
Од 31 до90дака
Од 91 до 180 даяа
Од 18Ј ДО 360 дана

41,768 30;688
~0.5IЗ ZS,I68
43,022 44,559

109.028 9О,!>SЗ

2~.3З] 190,408Укупно

YnJ7ii8lЬaЉ'обавезама према добављачима

Обавезе према дооављаЧll\lа 118дан ЗI. децембра 2015 .• 'ОДИI<еизносе 40,787 ХПЈЫЩ8ДИН&ра
(31. децембра 2014. године: 30,750 хиљада динара). цenОkУП8Н 113>100ових обавеза ОДНОСМсе
на набавке 1>Iwrepијал.э. робе 11 yc.nyra. Сагпасао 1I0000000ЩКуправљења ф_сиј_м
ризвцияа, Др)IШТМ измирује ДOOllcnеобавезе према доб$љаЧН!Щ у yroвopeJ]~}\!роковява 11
ехелно томе, доо"",,",чп не 38p.~Y.HalЦ!jy"""'"ТУ на.доспеле обвезе.
Ршuн. Ј/ЈЈ./{({UOI/()CJtШ

ОДГОЮРПОС'Тза уиревњање ризиком Ј)ИКВЈЩКQC1'! је 118РУКОВОдСТ8) Друшt1l8. За ОВУ сврху
РУ1<О80ДСТ80 дР.уштво је успосгеввяо aдroDSJ1'IjyIi~ систем уирављвња за крвткорочао,
средверсчно .. .цуторочно фнкаиСIlРање посювања Друштва. ДрУШ'1130упрааља РI!џИ1<о~
л>tI(JЩD,ЫOC'f" п)ie.. одржа.вањ8 oдro:вapцjyheг нивоа новчане резерве, I<ОIml'ryиpa!lИМ
яраћењсм елаянраног н сствареког новчвпог 'ООЈ(а, као Иnyt'eM О.щ>жав8њаадекватног односа
ДОСnelia фkJIa!fсијсtнx срщ<>Т11В4н обавеза.

Cnедеlia ~na Iфиказује С1рУ!а'УРУ AOClUlilocrкф'"(8ћСI~СЈ(I!)(среДС11lваН фЮlal!C>lјсkИХ
обааеэа се С'!8ЉСIoI па дан 31. цецембра "",)'liе и претхо;цне roдине. Приl<Jl:!allИИ3IIОСН
·заснован» су "8 неДИСКOIIТOВ1IВИМ'rOKOJ\IW3 ГО1:ОВЮI~ финансијсЈ<Ю< СРl>ДСтав4. и
фllНаноИјСЈсЮ<обавеза, уз пptrПОСТЩОk)А8 h.e <е фипансијСI<II среДСТ•• "anJI~11!Т" Н да liе се
фКfШlснјске обавезе IIЗМКРIP'Иn:PCM!iнаведекој рочносtlj ДОСl'eIIa.
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I ·С" ЛаБОP<lтоРltЈа' А·А·,БечеЈ
ПАПОМЕНЕ УЗ ФИllAНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан Ј1. децембра ZOlS. године

31. ФИНАНСИЈCICИ ввсптмввтв И ЦИЉЕВИ УШАВЈЬАЊА РИЗИЦИМА
(вветаввк)

Дооеџће финансијских средстава Иобавезаясказаввх нд дан 31. деце~roар 2015. roДИII~;

у_ма l\ltкap"3__ lдo~ Преко 5
ll.o 3Ме<:сца -1пщнне IVI!ИUII I'08!!!!' УКушro

ДyropoЧНН финаНси,ic.t<1f
плвемани 5,863 5,863
Потражявања од "Yдsцa 244,331 44,932 289,263
Кра1'lCОРОЧНК фннансиЈски
пяасманн 7,090 1,090
Готовина )! г0т01ЈИНQ:й
еквввалент« 7,980 7,980
Остала потреживања 664 б64
У)(}пуо 252,975 52,022 5,8б3 310.860

Краrкорочне фJlнан.сијскс
обавезе 1 1
Обавезе вз џословања 40,787 40,787
Остале обввеэе 6,067 6.067
Укупно 46,855 46,855

Нето Јl(У.нщија )Јадан 206.1?! 52.022 5.~ ----- 264,OOS
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАнсшc:ICE изввштџв
RIr дин 31. д:ецемfiро 2015. !'Oдm<e

·сп лг60llllfO!lм)а"д.д., Бече)

31. ФйВАПСИЈСКlil ИНСТРУМЕнти Jf ЦИЉЕВИ УПРАВЉА.ЊА РИЗИЦИМА
(lI.cтaBa",)

PInш< ЛUAwаОНОС,,",(IШстаеаl()

Дооепће фllllSНctlјсЈООСсредстава R обавеза \!c~ на ДIII! 31. децембар 2014: године:

Дуroрочнн фИI!8Ж:>ljСI<lI
lVI8I:м;ща
Потраживања од купаца
КраТJrOw,щg фИНан<;l<јсКl!
пвасмави
Готовина 11 готовянеки
еквиваленти
Остала лотражввања
Укупно

}(ра'ПсОЈ'О'ЈиефИRlIНсијсl<C
06_
Обавезе НЭ пос,.1ОВањв
Остале обавезе
Yкynиo

3меееца lдо5
до 3месеца .11'Одние ro,ЮII13

6.746
19(1,408 42,222

7.085

6,746
232,630

7,085

5,418
2,521

49,.307 6,746

5,418
2;521

198,34-7 254,400

29
30,750

5,1)32

29
10.750
5,032

35,8Ј!

162,536 __ 49,307 _~ .....6,...746 _

35,811

218,589

Фер IlреАИlН:'r Фннаислј~ ИIIетРУМtflата

Пpemnooтавхе 3<> "J'01f'1''f mpeнyrRl.leфер .pOOH()<'77/tJ.фUН(ШСцј<"''1II 1iНCmpyМeнaтo

Обзиw,' Но чињенвцу да Не nocт,,111ДОВОЉНОтржяшво яскуство, C'ГI!б!Imf<JCТ.Q ликвядност У
кynО&IU!И " ЦР.одаји финаЖ:l/јсg~ ерелстава в ~e:.a, као п об9яроl6 на чињеницу да на
постоје доступне 1pJlOODВe инфop;tаЦИј~ 'lioj. би се ,",ОГле Кориetll'n' 1& 11отребе
oбe.n.i>даљив8/ыI.Ф!!Р '8ј)е)Џf00l'И фИН8НСllј~1QI)t ере)).сцва к обввезв, к~еll iо М<!'ЮД
ДНСI(ОвroвlЏЬЗ.новчавях токова. При КОр\.w!le.њу ове методе вредновања, коЈЩС1'Ссе каматве
стопе за фИЫa\iСЩlЖеивструиевте са еличням карактериCТllJ($tJI, са 'ЦКЈЫ:" .u се Ao611ie
релевантвв процена ·ТРЖJtШ.t<e Ј>реди<X'l'll финанСl!јСКИХ Itll~еј",та ка даи БJIЛa.IICII.
Пџтnocтamre IФpllwllоне"" процепу ~1Iе фе\! epeДj{OC'IЋ еу и .ца X'll;ИГQj!OдCТlleJW.'llредиoc:r
краtкОРОЧf{JV( ПО'1'р~ од I()'naцa и обэзС,\& ПреЈоСадoбaвJьa'omма IЏIроКClll\\ИраЊIV<OD<'Jј
фер вреЩiОImi эБОЈ''tOI'ашто доспевајУЗ4 nna1ll!lbllHвnmny у .репаniRНО ..ратком mpllo,ny.

32. судс.ки CnОl'OlШ

На да .. 3Ј. децеы6ра 2015 roAllkC п~ие Дpyurrвa као тужеЈ!О!' се не воде судски ctIОРОDИ.
ДРУШ1'1l0не ВОДИ\>удске спорове у који"", се јавља као тужклац Dpo'!'I{Bnpa8'!liX лица због
наплате nmpЗЖИIЩIЬa.

O.tJ IitЩJml~rжjp;JJ:x ~tJ:llIIIWnWН ~~ ... .., ~ rчш~'"~Qc/1Шt Ilџl;y.иk
К.ЈЈ JfUIКIИ, .N8JIМ'*_ ~ m'МI:W: lf»J/dUah., d.ffttиllЏll«:q ff","~), ~ diJliнMII/CJOa1 щи"'~4.
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НАПОМЕНЕ У3 ФИНАНСЯЈСКЕ изввштыв
н.. да н 31. децембра 2015. ТОДИflе

·спЛа60ратоРиЈа" А.д., \М>ч.ј

33. ДОГАЋАЈ наков ДАТУМАБИЛАНСА СТАЉА

Није било ДОГаЈјаЈанакон да'!)'вв биланс стаља који битно утнчу иа фин: •.неијс<е IIЗООlщаје
за 2015. годину.

34. ДЕВИЗНИютсевв
3Jtaни'!lfИ цевиэии КУЈ)СеВИза валуте које су се користиле за fJрерачуи девизивх позиција
биланса стања у динаре били су мсдећщ

31.децеМБI!р
2()15.

VДllШрама
:Н. jl.ецеМО2Р

Z014.

ВУР 121.6261 120.9583

У6ечеју,
Ј5 впрнл 2016. године

SPI.ABORA~~ ~,..IIf. дКаrе~КQщЈЮ~"'ОР, Алet.ca!!дра Sayepu!!r DR.USТVO
14 ~«...", ЬуI .;,.

Помоћинк шефа речуноводетва, Драги!а ВељковкЬ
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VICTORIA GROUP ооо
ЗР LЛВОМ TORIJA АО
ВЕСЕЈ

IZVESTAJ О POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSТVA
SP LABORATORlJA

Za period 01.01.-31.12.2015.

ВеСеј. таг! 2016. godina
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IUVOD

вР Labol'alorija је osnovana 1983 godine kao pogonska laboratorija za potrebe Isk~uClvO
Sojaprolein АО, sa odelenjima za fizicko-hemijska i mikroblolo5ka ispitivanja. Рrvепstvепi zadalak
laboгatorije је ЫО kontrola medufaznih i finalnih proizvoda Sojaprotein АО. Tokom 25 godina
lаЬогаеОгјјаse роыврепо razvijala i sirila оЫаsl ispilivanja па meso i proizvode об mesa, вюёпџ
hranu, Ыа i mlinske proizv'Odei Ispitivanje genelicke modifikovanosti.
Tranzicionim рготепата kao i prelaskom па tr.Zi$ni пасјп роslоvаПЈЭ dolazi do znacajnih
materijalnih ulaganja u prosiгenje kapaciteta usluga ргаёепо аdеkvаtлim ргоёиепјппа аkгеditэсiје.
23.05.2005. Izvrsena је ргосепа vrednosti gradevinskih objekata i оргетпевР Laboralorije.
Odluka о osnivanju privrednog drustva вР LA80RA TORIJA akcinarsko drustvo Весеј doneta је
29.06.2005. об strane Skupslihe. а па predlog upravnog odbora SoJaproteinАО Јебјпј osnivac
druslva је Sojaprotein АО ВеСеј.

Osnovni kapital вР LaЬoratorije је u trenutku osnivanja iznosio 78.330.900.00 dinara, od lоgз
73.700.000,00 dinara и stvarima{jradevinskim obektima i оргетј i 4.630.900.00 dinara u поуси.
Kapital је pOdeUenu 46077 akcija nominalne vrednosti 1700.00 бјпага. U toku 2009 godine је
Victoria Group kupila akcije Sojaprotein-a i dela sitnih akcionara tako da је stгuktura kapitala SP
Laboratorije па dan 31.12.2009 blla 93,99%·Victoria Group АО Novi ваб. 6,01%-05Ial; akcionaгi.
U 2010. godini spгoveden је postupak prinudlle pl'odaje tako da је па бап 16.04.2010. vlasnik
100% аКсјја SP LaboгatoГije, Victoгia Gгoup АО Novi ваб. Struktura kapitala пјје l1aknadno
тепјапа.

Podaci вР LABORATORIJE:
Odluka о osnivanju је akcionaгskog drustva је oveгena u ОрsliПSkОП1sudu u Beceju 26.08.2005.
Resenje Registra Privrednih Subjekata Ьгој 88365/2005 od 05.09.2005. i zakljucak od 24.10.2005.
Ьгој 88365-1/2005. Maticni Ьгој 20074795, Pretezna delatnost 74зоо-tеhпiСkОispilivanje i analiza
Ministarstvo finansija. Poгesk.a uprava, Potvrda о izvгSenoj registraciji Ьгој 0000548972 od
17.10.2005., dodeljen PIB-104076691
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Ројугба о Izvr§enom evidentiranju POV Ьгој 171474178 od
22.10.2005.
05.05.2006. skupstina аКсјопага габј donosenja odluke о usvajanju godisnjeg гасипа i izveslaja о
poslovanju SP Laboгatoгija za poslovnu 2005. i габј donosenja odluke о raspodeli doblti.
22.11.2006. SP L,ФогаtОгiја saziva prvu skupstinu аКсјпага. 8јга se predsectnik sl<ups!ine i upravni
odbor i usvaja se pos!ovnik о radu skupstine i imenuje se гevizor i usvaja se Ugovor о
organizovanju SP Laboratorije АО Весеј габј usklаduvапја sa zakonom.
22.11.2006. odriana је i prva sednica upravnog odbora. па kojoj је donesen poslovnik о radu
upravnog odbora, izabran predsednik i zamenik ljpl'avnog оБЬога. izabran generalni diгektor.
izabrani clanovi izvr5nog оБЬога.
SP Laboratorija ро resenju Ьтој 120438/2008 od 18.07.2008. тепја pгavl1u foгmu ј upisuje se Као
otvoreno akcionarsko drustvo.
26.06.2009. odгzana skupstina аКсјопага. 8јга se predsednik Skllp5tine, иргаупј odboг i komisjja
za glasanje, zapisnicari i overivaci usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. imenuje se I·evizor.
usvaja se godisnji гасип i izvestaj о poslovanju i donosi odlika о raspodeli dоЫti.
10.05.2010. odrzana је vanгedna skupstina аКсјопага i doneta odluka о raspodeli neгasporedene
dоыti za gOdine 2005,2006,2007 i 2008 u vrednosti od 255.168.039.15
20.05.2010. odrzanaje гебоупа skupstina аКсјопага. 8јга se predsednik skupstine. upravni odbor i
komisija za glasanje, zapisnicaгi i overivaci usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. imenuje se
revizor. usvaja se godisnji racun i izvestaj о poslovanju i donosi se odluka о raspodeli za godinu
2009 u vrednosti об 84.299.878.55 dinara.
U (оки 2008 godil1e је izvrsen tehnicki ргјјет objekta А1,В1,О, а u toku 2009 је nastavljeno $а
aktivnostima za preparceiizaciju 'ако da su pribavljena misljenja javl1ih sluzЫ i росео је obracuna
vode i gasa diгeklno SP Laboratoriji. Za telefone је боЫјепа saglasnost ба idu i dalje ргеко
Sojaprotelna. Za struju su izvгSene ispravke па trafo stanici. ali obracun еlеktriёпе energije jos
uvek пе ide diraktno SP Laboratoriji
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u maju 2009 gOdineје primljen subvenciomrani kredit Когпегсјјајпеbanke u vrednos!i 500.000,00
еџга па godinu dana sa godisnjom kamatom od 5,75%. U maju је otplacivana катаЈа dok se
ромасе] kredita ocekuje u гпа]џ 2010. godine.
SP Laboratorija u toku 2010. је izvrsen ромаса] suЬvепсiопiгапоg kred~a Komercijalne Ьапке u
vrednosti od 500.000,00 eura i preveremena otplata kredita Komercijalne ЬапКе od 27 12.2005,
Као i prevremena оtрlаtэ оЬа Lizinga za opremu.
Оо Sојэргоtеiпа је izvffiэпа kupovina putnickih vozila тоуота (3 vozila) паКоп prevremene otplate
lizinga.
Sa 1.04.2010. је prekinut ugovor о sllfinansiranju rada БР Laboratorije. te је u sk[adLI ва
ugоvогпiпоobavezama isplaceno ргесшесе Labset 000 Novi Sad.
U 2010 ј 2011 godini је izvrsena isplata dividende ргета Victoria Group za period 2005-2009,
ОоЫ! iz 201О doЬJneје odlukom skupstine ostala пегаерогеёепа.
U (оКи 2011 godine БојаРГОјејпје РГЈтјо resenje kojim se dozvoljava preparcelizacija, аlј zvog
kreditllih zaloga Које Sojaprotein јта parcelizacija пјје izvffiena u 2012 godini.
U 2012 godini SP Laboratorija preuzela [ипксјји upravljanja kvalitetom Victoria Croup i zbog toga
тепја organizacionu struktuгu i osniva Sektor kvaliteta u SP Laboratoriji ј Тјт za kvalitet па пivоu
Victoria Сгоир 6јјј 61anovisu rukovodioci Kvaliteta i/ili гukovodioci lаЬогајогјја 80јаРГОјеЈпа,Fertila.
Victol·iaoila. Victorialogistike, Victoriastarcha.
U 2013 godini su se Timll zэ kvalitet pridruzili predstavnici Vetelinarskog zavoda Subotica i
Agrotima. Као i funkcija ЕНБ. Oefinisan је пасјп upгavljanja dokumentacijom Victoria Group,
definisano mesto u ргэvпоm sektoru VG zэ prooesuiranje dokumentacije i prvi postupci Vicotria
Group su izdati.
2014 godine se donosi odluka da lаЬогајогјја imрlеmепtiга fleksiЬJlan оЫт akreditacije u delu
isрitјvапја rezidua pesticida i genetiQke modifikovanost FlеksiЫlап оЫт akreditacije је prijavljen
za reakreditaciju 2015 godine. Takode, implemel1tiraju se zahtevi sistema 180 14001 i ISO 18001,
ali bez sеrtifikэciје.
Ро popisu 2014 godine izvгsеп је otpis spornih poirazivanja u vrednosti od 6.8 тЈIЈопа dinara.
U febfllaru 2015 godinu рПlјКо.т reakгeditacije SP Laboralorija је akreditoval.a, prva u SrЬJji,
flеksiЬilап оЫт akreditacije za ispitivanje gепеЩ;kе mоdifikоvапоsti i isрitivапје rezidua pesficida.
U septernbru 2015 SP Laboratorija је prva u SrЬJjiizvrsila reseгtifikaciju SMETA etickog аџditэ.
U 2015 Је Privredna komora Vojvodine dodelila priznanje predslavniku БР Laboratorije, Bauer
АlеkSЭПdгikao ројеdlпсu za dоргiпоs privгedi Vојvоdiпе.
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1.KRAT АК OPIS POSlOVNIH AKTIVNOSTI
Оstvэгепје КРI . Kljucni iпdikэtогi perfomansi ргосева - CILJEVI U 2015

Redni Opis КРI Kriterijllm uspesnosti Datum Rеэlizасiја
Ьгој ostvarenja

(ргеiSDitivаПiЭ)
1 Ukupni prihodi Pove6anje ргihоdэ па osnovu 31.12.2015. Ostvaren ukupan

ostvareni od slrane kontrole uzoraka ро nalogu prihod od trecih
doma6ih proizvooaca domacih ргоizvобаса (R nalozi) "са 285,5 miliona

za 2% u odnosu па 2014 godinu dokje 2014
ostvaren prihod

od 265 miliona ёю
је ромесапјв

ргihоdэ od 7.75%.
Такоёв, оstvэгеп

је prihod od
domacih

proizvooaca (R-
пэlоzi) od 229,7
miliona dok је

2014
ostvaren prihod

od 206 miliona sto
је роуесапје

prihoda od 11,5%
Q!)j_jeostvaren

2 Potvrda akreditacije Роzitivпэ осепа АТS-э i 23.06.2015. Nэdzог ATS
(uskladenost sa reakreditacija . izvrsen 19-20, 25·
.zahtevima standarda 26.02.2015
ISOIIEC 17025) Izvestaj о

izvrsenom
nadzoru od
11.06.2015.

Оstvэгепје 100%
З Pove6anje kvaliteta Akreditacija metoda fleksibllnog 23.06.2015. Izvrsena

usluga оЫта za ispitivanje rezidua implemenlacija
pesticida i zэ ispitivanje metode
рrisustvэ genericke fleksibilnog оЫта
modifikovanosti akreditacije za

GMO i isрitivпэје
rezidua pesticida.

Novi оЫт
akreditacije

I
aktuelano do
24.06.2015.

Ostvarenje 100%

SF004 Strэnа 5 0(1 27



Ргэtе6i indikatori perfomansi procesa

Redni Opis РРI Kriterijum џвреёо
Ьгој

1 Sl11эпјепјеЬгоја Smanjenje Ьгоја роуџ
ispravki Izvestaj8 izvestaja koji se povla
(povlacenje 7-> 5) greske SP Laboratorij

(apsolutne vrednosti)

RealizacijalosV

u 2015 Ьгој
pO\iu6enih izveslaja
је Ыо 166, 8 u 2014
је Ыо 154, sto је za

12 vise u
apsolutnom Ьго]џ, з

u геlаtivпоm
odnosu (u odnosu

па Ьгој 11<110g8)
вкок па 0,93%

(2015) ва 0,85%
еil' пГе ostv8ren

cenih
се zbog
eza 1%

-OSTALE АКТIVNОSТI

1. Preispitivanje dokumentacije Izvrsano u periodu 1-21.09.2015 100%
sistema kvaliteta

2. GОdisпје ргеisрltivапје od strапе Izvrseno polugodisnje preispitivanje u avgustu 100%
rukovodslva mesecu i Qodisnie nreiseitivanie u decembru

3, Ргоуега sistema kvaliteta-preko Planirano i izvrseno 5 illtemih ргоуега i jedna 100%
Iпtегп!h.ягоvега огоуега ATS 19-20 i 25-2602.2015.

4. Ргоуега sistema kvэlitеtа-tеst Izvrsena u decembru za sve zaposlene 100%
5. Planiranje i evidentiranje aktivnosti Realizovane su sэmо aktivnosti, kako sledi u

laboratorije-formiranje informacionog nastavku. Pored planiravih aktivnosti је (јео
sistema сјјј sэstаvпi deo Ы Ыlе ргоgгэmа za devizno fakturisanje је
l1abavka, оЬџКе, ргоуеге, validacije, оsроsоЫјеп.
etaloniranja, pel'sonalni kartoni,
<Jgovori.. тега pOboljsanja - ZКJPM
21/2009
-formlranje programa rnetode sa FогmiГЭll detaljni projektni zadatak 13.08.2015. 100%
formiranjem тајгјсе za MLI, deo Formiranje МАТ 14 "'ао deo prijeknog zadatka је
рЈапјгапјаaktivnosti laboratorije predviaeno do 30.11.2016
vezano za uvodehje metoda -
Definisanje potpunog projektnog
zadatka do 1.07.2015.
-optimizacija ргоgl'зmа oprelna u Optmizacija u (јеlџ programa za servisne naloge 0%
delu servisnih naloga - do ргеЬасепа do 30.06.2016
1.07.2015.

6. Dokumentovanje sistema ISO 14001 U potpunosti је izvrseno dоkumепtоvэпје 100%
i ISO 18001 sistema kvaliteta ISO 14001 IISO 18001 1

implementiranje u dokumentaciju SP
Laboratorije. 5.08.2016. smэtга se zavrsetak
implementacije sa izmenom Politike kvaliteta 1
Prirllcnika о kvalitetu.
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7. Aktivnosti vezane za protivpoiarnu Izvrsena obuka novozaposlenih. 100%
2Эstitu(ооџка, kOnlrola оргете ..) U decembru је odriana osnovna obuka svih

zaposlenih koja Бе odriava па svake 3 godine.
VгSena:Rеdоvпа konlrola stаЬilпоg Sistema za
dojavu роёага (јип. decembar). kontrola
ispravnosti hidranlske mreze 1valrogasnil1
aoarata sisterna (јип. сесегпоаг)

8. Aklivnosti vezane za bezЬednost i IzvгSeniзи: 100%
zastitu па radu (obuka za bezbedan -sanitarni pregledi u 111.IV,VI, IХ. Х, XII mesecu
rad, obuka za ргuZэпје ргее ротоСј. -periodicni pregled sredstava i оргегпеza licnu
kontrola оргете, kontrola instalacija, zastitu па radu u 111,VII, Х" (uпutгаsпје gasne
radne sredine. nabavka zastitne instalacije - kotlarnica, elektroi:zolacione
оргете. оо) rukavice, еlеktrоizоlасiопе cizme. оргете џа

rad па visini, gromobranska instalacija,
laminarne komore}
-kontrolnl pregeled ргойерагпбпе rasvete VI 1XII
-kontrolni pregled iпstэlасiје za detekciju gasova
VIIXII
periodicni pregled оргете za lј ispitivanje
оргете za rad izvrsen monitoring:
-џ V izvrseno ispitivanJeemeisije u vazduh за 14
emitera iz laboratorije - ispitivnaja габепа па
okside sumpoгa. okside azota. hlor 1пјеgоvа
јефпјепја, smese огgапskih jedinjenja (асејОП.
amonijak. etanol)
-vr$ene obuke novozaposlenih

Nabavka HTZ оргете izvrsena u IХ 1ХII u
skladu ва Aktom о огосепј rizika.

9. Obuke novozaposlenih i:zvrsioca. U !oku godine је zbog porodiljskog odsustva јlј 100%
dodatne obuke izvrsilaca sporazumnog raskicia angazovsno 5 ргiргаvпikа

angazovano sa VII stepenom stгu6ne spreme
(1$1-2.MBl- 2, PU-1) i obuka је odmah
zapoceta.
Iz istih razloga је angazovsno jos 2 lаЬогапја u
181i 2 uzorkillaca (jedan ос!3 uzorkivac пјје
zad_9.volji9t!.,еГОЬПОIТ1 rsdu\

10. Prosirenje оЫта akгeditacije- АТ8 је izvrsio nadzor u cilju reakredi!acije i 100%kon!roJaod stl'зпе ATS-a prosirenja оЫта akreditacije 19, 20. 25. 26.02.
Zshtev za ргоэјгепје Је u potpunosli prihvacen, i
izdat је novi Sertifikat о akreditaciji zs pel'iod

-- 24.062015-2306.2019.
11. Konlrola uzorkovanja Provera uzorkovanje putem рга6епја 100%

uzorkovanja па terenu izvrsena је u februaгu.
aprilu. maju. Junu. septembru. oktobгu 1
поVеmЬгu.
Ргоуега llzorkivaca pLJtemtesta izvгSenaје u
avqustu.

12_ Etsloniranja i ргоуеге оргете Izvrseno u skladu ва Planorn etaloniranja 100%
13. Validacije. revalidacija i verifikacije Izvrsena u potpunosti. а u skladu sa periodicnim 100%metoda (ргосепа тегпе planovima ak!lvnosti

, nesinumosti)
14. Kontrola rada izvrsilaca Vrsena tokom cele godine pLltem 100%

medulaboratorljsklh ispitivanJa, ponovljenih
analiza ј testova u skJadu periodicnim рlапоујта
aktivnosti 0.0 Sektorima.
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15. Pustanje u rad nove оргете Оргета koja је паЬаУlјепа је u najkraeem
I__ --I~------------_I_m=og"'u:...:c:..:e=m roku ptlstena u rad

Konlrola uslova radne Bredine Ргппепогпwrv programa permanentno је
upravliano иslоујта radne sredine u laboratoriii

16.

100%

100%

0%

17. Ostale provere definisane
Ul)utstvima

Izvrsene u potpunosti, а u skladu ва реГЈМЈСпјт
planovima aklivnos\i

18.

19.

21.

Medulaboratorijsko ispilivanje

Ispitivanje uzoraka korisnika usluga

V~enje analiza za сlапјсе
VICTORIA GROUP, prvens\veno
SQJAPROTEIN АО па osnovu
Рlапоуа kontrolisanja i ispilivanja ј
zahteva

Parcelizacija БР Laboratorije

SF 004

Рlапјгап broj uzoraka za 2015 је Ыо43000, а
izvrsena su ispitivanja па 39969 u.zorka,sto
predstavlja realizaciju od 93%. S druge slrane u
odnosu па 2014 godinu doslo је do povecanja
Ьгоја иzогаkа ва 39278 па 39969, odnosno
роуееапје od 1,76%.
IZVrS8r1aBU isoi!ivarlia svih doslavlienih uzoraka
РlапЈгапЬгој uzoraka za 2015 је Ыо 102000~'~a~-10-6%
izvrsena ви ispitivanja па 107623 uzorka, sto
predstavUapove6anje od 1,055х (106%).
Izvrsena su ispi\ivanja svih doslavljenih uzoraka

Od џкџрпо 173 poddisciplina ispitivanja, za
proveru u 2015. је рlапјгапо 73 Od planiranih
73 poddisciplina, ргоуегегю је 70 kroz
medulaboratorijska ispitiv<;lnja. Oodatno је уап
рlапа proverer.o јО$ 12 poddisciplina, lako da је
ukupan Ьгој proverenih poddisciplina 82.
Procenat proverenih poddisciplina u 2015 gOdini
u odnosu па ukupan Ьгој poddisciplina 47.4%.
Za 3 pOddiscipline које su рlапiгапе, а nisu
realizovane u 2015 godinu su poslati rezultati
medulaboratorijskih poredenja PT·provajdeгu, ali
fiП<1lпiizvestaj пјје stigao u kalendarskoj 2015
Qodini

U novembru 2011 је Sojaprotein doЬjo pozilivno
геэепје о parcelizaciji. ali zvog kгеditпih zaloga
koje Sojaproteir1јта parcelizacija пјје izvrsena u
2015 aodini.
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Odeljenje за !nrormiJti{.:ktl
ј tеhпiёku podrsku

Generatnl
direktor

Unufra~nji
kont(olQf

Od.lj.nj~
kOlnorcijal&

ОдеУ."lе
UZ.OI'kOVf:Ltlji!

Od()lf:!nfe pfijema
uZO($kE\lI i~d~"эпiD

izvestЭ}д

Odelel1je senz.orSkih
ispitivanja

Od01enje tinаnsij-зkе
kor!tlole

ORGANIZACIONA STRUKTURA PRAVNOG LICA
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2. VERODOSTOJAN PRIKдZ RдZVOJA,FINANSIJSKOG POLOZAJA I REZULTATA POSLOVANJA
PRAVNOG LICA,UKLJUCUJUCI FINANSIJSKE I NEFINSIJSKE POKAZATELJE RELEVENTNE ZA
ODREDENU VRSTU POSLOVNE AKТlVNOSTI КДО IINFORMACIJE О KAOROVSSКlM PITANJIMA

БИЛАНС УСПЕХА
.Ј()ПС(ЈиодО1.01,20Ј5 -31.12.Z0lS

-и hi/jadanJt1 dinВГд"
ь- .

'.! ИЈНОС
.., ", ' . " ,

Р(ЈЗnЦtФ ' , . 'f)fl5f1UJ«(1Y"
ПОЗИЦИЈА - Tekjlfta Преmходчо lOJ5·l014 . % ',-.7

; " 'tодц",tt' година "

~F~[~~~~~m1'~
А. пословни ПРИХОДИ 469.538 4Z6.J44 43,394 1018%
I'nРИХОДИ ОД т'ОДАЈЕ РОБ, о О о 0.00%

1. Г!РIIЈ(ООUоо продаје робе моmuщ,,/џм (1 зооианим
О О 0,00%правним лицимо по дОмоћем "Јржџwmу О

2 Прџ)(uоu оо продајеробе~\{ОfJ1UЧUЏI.Iџ !J(J(liJClrtJM nровним
О О О 0,00%

/Ј"ЦI/f!.tn 11(:IJЈ~{lrtn(1n~Г!М mРЖlJUlmу

З. Приходи од продоје робе остоаим-повеэоним поовяим
D О О 0,00%

ЛI(ЦU/>10но домоћемrn.о:ЖUЦ/rj'f)'

4. ПРЏЈ(одџод IIродОiеробе остооимповезоним npOSJft1M
О О О 0,00%

ЛUIJ,UМО нв иностооном r»Р)Н(/W!11У

'. nРС;Ј(одll од nродојеро(Је Н(1дОN,оl'tСЛf (1Jp~(ul.Џтy D Q О 0,00%
б. ПРIJ;t(О<)iЈод "родајсробе нв иностоано тржџшmУ О О О O,UO%

/1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕnРОН300ДА ИУCIIУГА
469.538 426.144 43,394 10,1R%

t. nрџкоЬuод npoдojcnp0(1:~80дo и УСЛУ.?ОМОnluчt/UМU а о о 0.00%эовисномправнчм /ЈI'JЦЏМ() Н(1 дОмОћ(:м mР)Ј(uшту

7.. nрџходџ од 11радоје проиэвддо џ YCf1Y<EOАlоmЏ'(Н(lМ џ
О о о 0.00%

aaBucHuMnpaqHIJI'.II1UI{uMOниинострономтожишту
з. Прuходll од np(}дoj~ nРОtЈэtJQUОи уСllуго остаяим 184.072 161.ОО6 23.066 14,33%

110QСЭџ"tЏII n"OBi1UAtnU"Ui\Ю на доfl4t1h!:I.,mОЖUtuiYlу
iJ. Приходи од прода/с ,rрџ.зuодо u услуга ocmOlllJN!

О О О 0,00%
(1авезонuм,nuцu,~ НОЏН()С(!)')()Н{ЈМ n1"жџ(џm"

~. ПР'/)<одu од ородаје nроuзвода и услуга HP домn1)ем 281,363 261,629 19.734 7,54%mр)'.:uшmу
6. Приходц од продаЈе ЛЈ)ОUЈf.)одаџ '1t:луI!Она UНОСl11раНОЛ1 4.103 з,sоэ 59' 16.93%

(7,"жuшmv
1/1.ПРИХОДИ одПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦЮА, () О О 0.00%-ОНА ј 'ИIА ИСЛ.

IV. ДРУГИ n9СЛО8I1И ПРИХОДИ о Q 1) O,QO%

~~~'" -~.'.'A. '" " ~ , , о ,
< •..' '-': ..... ..,.._ .,.... ~ -~,. ' , • .. , .rtf,'." .... ,>, ... ~~

Б, ПОСЛО811ИРАСХОДИ 433.164- 39-4.500 38,66. 9,80%
1.Набавна врер,ност "POA~Tepo6t:: Q О О 0.00%
tl.ПI)И)(ОД"'одаКТI18И"ЭЊЭ..'tинэка и Dобе Q О О 0.00%
IJI.Повећа~ 6peAI10crli-3~АI1Х~нсд()tэршенеПРОИЗВОА~.Р-I.t

Q О О 0(00%
готових npOW380дaи неДQА~це'НI~ХУСI1УГ:tl

IV.СМЭtt.еl-ье ьре.ц.чости З"Jt·~f.a :-Iедоершеме nРОi!зеодње и
О Q О 0.00%

ГOTO!!I~XnР()~З:ЮАЈ и .ICA()OPWCt~~XV(:lIyr<)

V. TP(lWK<)IHt МClтер'tјэла 117.420 10З.197 14,2i3 13,78%
\'t.TPOWKOI'IKГОРИl}81+ e"le:pl'.ljto 14.740 1.,0.~ 695 495%
\'lt.Т"'QWНО9И за па nа.,нз.кI1ё1.n.a'1t)J):'IA;} и (lCТ~/HI Ј\ИЧН~IР<lСХОДИ ~01,202 186,056 15.146 8.].4"
Vllt. ТЮОUIК()(1Ип;)(I"300"НI1Х "СJI".-а 29,001 25.057 3.944 15,74%
IХ.Трt')U!КО~И 3МОЈ)1изз ••и1с 30.789 Z7,31Q 3,.479 12 74%
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.ФИНАНСИЈСНИ ПРИХОДИ
1.ФИIIАI!СИЈС~И ПРИХОДи од IIОВЕ3АНИХ ЛИЦА И ОСТАЛи

О S9 ·$9 -100,00%ФиНАНСИЈСКИ пгиходи
!,ФUНОМСl.lјсчu nрuхооu (Јд м.:Јmџчнu)( џ аоечсиох npal)uu)(

О 59 -59 100.00%IНЈЦ(1

2.Фџnо,.u;u 'СКЏ11 1.1)(1).311од остолих 110ueзомuх л 08Них lIџџа О О 1) n,Пn%

З.Прuходll од УЧf:wћо уiJобuтН)' n,)lIдРУЖ(:НUI( 11ровнuх IН/ЦО
О О О О,ОО%џ заједнuчкu)( nодУЈ{{ЈО(I)(1

4..0(,n)(Ј/ЈЦ фЏUUНСUјснu nрtiк()дџ О О о 0.00%

11.ГIРI4XОДИОД ~AMATД(OД 1РEhИХЛИЦАЈ 97 93 4 4.30%
ш.позигиенв f(УРСrlЕРА3ЛИI(t: и позитивни ЕФЕI<ТИ

J1S 92 из 301,61%ВМУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА11'ЕЋИМnИЦИМА)

ћ. ФИJ.lАНСИЈСIfИ РАСХОДН 949 299 650 21739%
1.фиItA>lС"ЈСКИ РЛСХОДИИ30,l.)I<ОСАСАП03Е3"НИМ

Ј6" 70 9$ 135,7)%
ПРЛ8НИt", ЛИЦИIVIA и ОСТАЛИ ФИНАНСи'IСt<V! РАСХОДИ
1.ФUНlJнuсј.'W росходџ uз односа со IlI.fJmlllJHl/hI (l3(l()utнuл,

О О О 0,00%nР()(ЈЈ1VltIЛUЦUМО

2.Фuноi-tIJС}ИЏ оавкада и:5 односа са QСI'110ЛUМI1t)везоkuм
() О Q 1),00%

!fоО(ЈНU.vsлu UЛI(1

Э. Рвсходи ОјЈY'lewl'lo у ~уб(lr1'IJ(У",рuдР'ГЈКeI-IUХ ЛРЙflН(/)( лица
О О О 0,00%

и зйједНUIfНUХ lТob_yx(lO'l)lO

4. Осn10./lи фUН(Ј;iсuјСИIJ росхади 165 70 95 13S,71j!,

11.РАСХОДroКАМАТАI ПРЕМд Т?€ЋИМЛИЦИМАЈ 13 4·3 ..за ·69.17%
ш.нагАТИ8НЕ HY~CKEРАЗЛИКЕ и НЕГАТИВНи ЕФЕ'Ј<VАВАЈ1УТНЕ

771 186 585 314,52%
КЛАУЗУI1Е(ПРЕМАТРЕЋИМIIИЦИМд)
Е.ДОБИТАК ИЗФIIНДНСИРДЊА О 0,1)0%
Ж, ГУБИТАК И3ФИf\ДНСИРАЊА 477 5S 42.1 761.27%
3. ПРИходи од ~СКЛД.И8АЊд ВРЕДНОСТИОСТМЕ
ИМ08ИНЕ КОЈА СЕИСКА3УЈЕПО ФЕР8РЦ\l10СТ11КРОЗ lЈ8 Ј.Ј7} 3.05Э 96,:?.8%
6ИЛДНСУСП·ЕХд
И. РДСХОДИОД УСКЛЛ.И8дЊА ВРЕДНQСТИOCТAIIE
имовинв КОЈА СЕИСКАЗУЈЕПОФЕР ВРЕДНОСТИКРОЗ 3SQ 204 Ј46 71,$7%

СПЕХА
Ј. осоишПРI1ХОД ЦО? 3.97Ј 4.Н6 104,16%

М. НЕТОДОБИТА~ ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕОБУСТАВЉА.ЕФЕКТИ
ПРОlо1ЕНЕ РАчувоеОДС1'ВЕНЕ ПОЛИТ\1КЕ и ИСПРАВКА О о О 0.00%
ГРЕWАКд ИЗ РАНИЈИХПЕРИОДЛ

Н. НЕТОГУБИТдК послсевњх КОЈЕСЕQSYСТДi!ЈЬА.ЕФЕКТИ

О О О 0,00%
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о о 0,00%

О О О 0,00%

О О О 0,00%

О О О 0,00%
1 1 О 0,00%
О О О 0,00%

Pr1hodi
2015 90dinu karakterise I:IIa90 povecanje prihoda za usluge ispitivanja ро zahtevu doma6ih
proizvoaaca. U 2014 godini su prihodi od prodaje (ге6јт lјсЈта blli па nlvou 265 гппюпа dinara, dok
је u 2015 godini ostvaren prihod od 285,5 miliona dinara ёю predstavlja pove6anje od 7,75%
BI'oj sluibenih uzoraka ро nalogu granicnih inspekci]a је па nlvou 2014 godine.
Вго] uzoraka vеzaпо za monitoring rezidua pesticida је ostao па izuzetno visokom nivou kao i
2014 godlne.
U 2015 godini se sman]io Ьгој uzoraka ро zahtevima clanica Victoria Group za 10%, sto је
posledica stabllizacije proizvod'10g pгograma prvenstveno u Sojaprotein АО.
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tJILAN$ SТАNJЛ

о "о о 0,00.""о
о о
о о

еми

, '
о.оо»:

о
хзо.яно

Ј84.29.)
132.553

ии.эз»
Q о о о.оон
о о о 0,00%

о 0,00%
о Q,OO?f,о а

о о о

2.
3.
4.

"nНIIК ,Л/Ј (1

2, УЧ~~Џ7i(1У каnuталу npai)p'/)I(CNIJX n()oe,utl)( I1ЏЦО џ эttјl'!дпIJtlJtUМ
под хватовео

(Јо о
и о

а о О,(Ј()')(,

о
'# '.

о 000%,~~
о
о

о
о

(Ј Q ш!!!.
О (),О(Ј%

0,00"
З. Учt:o.uf'ln )' Ј«(ЈЈ'iIJ(I1ОЛУ Qt:")(ЈДU1f ifpCltJ/'fUX пица друге квотше ид
upcdur:;C'fYIVPU<·i,Jj./JuJt~UOC':;(Inpof3o;y о а а

0,00%о о а
5.ДУf!UР!.1ЧliU nnQCMO..tu v(:mf1-1'ful\lt nОfJeЭ(ЈНЏ..-'I лицима 0,00"с а о
б.Дуеџр(),,~u nЛОСМQНЏVввмља

7.Дуо:оро.ЧНtI nЛОr..'манu у (ЈиОСМр<иlстау

о о о 0,00')(,

()" "
6.74(;

о о о о.ооњ
9. йcm()/tu ду.гСРС<,llи ФUUQНСI.J!r:хu nnосмnиu

,"г, '. -9: 'IJ/~Ii':" Q ье ' ... . ,

" () " о.аовв
о о о О,Оо*,

о о о о.оове
4. ПоmраН(.џtЮЊ(Ј за продају по y.aO~(JPџМl1(1фUUОНl;(lјСНI.)М
nV!:JtJl"1! о о о

(Ј о ОО"
О О ().~

" о п о.оавв
385 406 -2' ·S,.17:;S

;,f~- ,- в: '4"i"Vb4f9~
о (Ј о
о () Q..

243 . .542 189. ~.~() 53.81;(
О О о 0,00%

44.496 4'1.756 2.74(} 6,5"%
J.2-<t4 .. J~ 8Z 7,19%

О О О 0,00"

SFOQ4 Strana 13 оо 27



SF 004

1. r<РU!ttн.орочнu I<дедјЈЈ1)ј) IЈ fI/JOC/,1PU(~ 4/,1йтvчно V 'ЈООUСНО правна
Q о О 0,00%

/ЈlJца
2 l(рОft1ЏОРО"ЈНUхреСuтџ џ Рl1иС/А(1НЏ -осmиЈ1и повезано яоовно

О О О О,ОО%
/ЈIЈ о
3. }(f)UIlЈЩ>РОЧНU i(PWUтU и зојl,1ОБU у 3ChVЬt.1 6.2Й7 6,202 .'i 0,08%

4, кроткоовчни кредити uэојмонu у uItOCmp(Hic;т6'1 О о О О,ОО%

5, Остали нроткооочн« ФЏUQнсuјсџu t)/UiС/NJЏu 88Ј В83 О 0.00%

1. Акцu;е/<и f(оnuтол 78.331 78.331 Q 000%
1. Удели друщmБО со огрсн{vчеfiомодlОООРНОluћу О О О 0,00%
з. Улозџ О О О 0,00%
4.ДржоltНu I(Йn(Јтол О О О 000%
S.дрУUlm8еНII Н(Ј,7џmол О О О 0,00%
б. 3оi1.0УЖН~~удеп« Q О О 000%
7. Емu,џоно П elllvja О Q '0 0,011'16
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Q 0,00%а
0,00%

521 9,75%

о о о 000%
О О i1. 000%

Q о Q МО;;

о о о 00016
о О Q 0.00%

о О 0,01)%

о о о 0,0016
О О о 0.00%
О о 1) О,ОО%

06. стовљевсе nOCIJ()OO!~(J~ОЛlем>енџ)(ооодок» о о о a,OQ9I

12 О 12 0.00%
овнолица у ЏIЈссmраисmо О О О 0,00%

5. ()60аљОЧ!Ј у зео\vьџ ;4.747 25.955 8.792 33,871'6
6. обављочџ JI tlH()'CmptlHCfflE;Y 3.О64 197 2.867 14SS,ЗЭ%
7. О(.nН;I/Је Ь60G!:'Зс из nО(.ЛО80rьо О ..-9., о 000%
/v. (ЈС'/МЕ НРАзкоеочн:ОБАВЕЗЕ 582 535 147 27,4891

4.986 3.828 1.)58 ;Щ25%
1.376 а 0.00%

Kadrovska struktura u 2015 godini ntie pretrpela zna~ajnije izmene I па dan 31.12.2014 go.dine
јта ukupno 140 zaposlena.
Вгој zaposlenih u 2015 godini је џуесап za 5 zaposlenih.
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3.INFORMACIJE О UlAGANJIMA U CllJU ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Informacije о ulaganjima u cilju zastite iivotne sredine 2015. godine:

Kontrola етјэјје iz ispusta digestora izvffiena је u гпајџ 2015., па 12 mernih mesta ј югп
prilikom svi parametri su Ыli u okviru granicnih vrednosli propisanih zakonskom
regulativom. Мегепје је izvrsio Institut zаsШе па radu Novi Sad.

О zbrinjavanju otpadnih hemikalija ugovorena је saradnja эа Miteco, Beograd. Ргосеэ
zЬгiпјаvапје otpada је аароёет krajem 2015. Gоdiпе, а realizacija otklanjanja је izvffiena
12.02.2016.

Zastita iivоtпе sredine је doblla па jos уесо] znacajnosti kэdа su zahtevi sistema 180
14001 Sistemi гпепаойгпегиа zivotnom sredinom ргimепјепi i dоkumепtоvэпi u
dokumentaciju SP LэЬогаtоriје. Obukom iz очв оЫаsti koja је izvrsena u septembru, svi
zaposleni su џрџсеп! u помпе i obaveze koje proisticu iz поvе i izmenjene dokumentacije.
Izvrsena је i obuka za vodenje evidencije о dnevnoj kolicini otpada izvffiiocima koji su
zaduzeni za skladistenje otpada, а 26-27.11.2015. izvrsena је i [n-house obuka za interne
ргоуегауасе za sistem ISO 14001.

u 2015. godini је bllo potrebno resiti zbrinjavanje papirnog/kartonskog i p[asticnog otpada
kao sеkuпdаrnih siгоviпэ. S obzirom dэ SP LABORATORIJA proizvodi vrlo malu kolicinu
ovog otpada пјјоопо preduze6e пјје zainteresovane da vrsi sэkuрlјэпје ove vrste olpada.

4.SVE ZNдёДЈNЕ DOGAE>AJEРО ZAVRSETKU POSLOVNE GODINE

Nijebllo znacajnihposlovnil1dоgаdајэро zavrsetkuposlovnegodine.
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5.PLANIRANI вџоџс: RAZVOJ

яепоо vazenja plana: 2016.g

". . .: .·#\}јZ<i};~{~~Щ?у, 'о
~';! Sekfof

' оо ~~:j~Tsif'!.Cti~~9~y'e)·d9Ace,-, (. ~':, "»~I :-','••:-O'~ .• : . .J~.p.r. .._.:. l___.>,';;_\;ё~~lо!!l"' .:"<; "", .-
1. Preispitivanje SP LаЬогэtогiјэ Generalni direktor, -tokom сјјдуе godine' i

dOkumentacije sistema ОјгеКјогј sektoгa ргегпа planu Izvrsnog
kvaliteta direktora sektora

kvaliteta
2. Godisnje preispitivanje SP Laboratorija Ргеdstэvпik rukovodstva dесеmЬэг

od stгэпе rukovodstva za kvalitet, Geneгalni
direktor. Oirektori sektora

З. Ргоуега sistema БР Laboratorija Oirektor sektora kvaliteta U 5 теБеёrlјћ ргоееге od
kvaliteta-preko internih mеsесimэ 111.IV. V, IХ.
provera Х 'аКо da svаkэ гаёка

standarda bude
proveravana тјп.
iednom

4, Ргоуега sistema :;Р Laboratorija Oirektor sektora kvaliteta DесеmЬэг
kvaliteta-test

5, Рlапјгапје ievidentiranje
aktivnosti laboratorije-
formiranje informacionog
sistema ёјјј sastavni dco
Ы Ьjle nabavka, obuke,
ргоуеге, validaclje,
ејаlопјгапја, реГБопаlпј
kartoni, ugovori ... тега
poboljsanja - ZКlPM
21/2009
-fonl1iranje programa SP LаЬогаtогiјЭ Rtlkovodilac odeljenTa ,а Formiranje МАТ 14 kao
metode sa fOГll1iranjem informatiku i tehnicku deo prijeknog zadatka do
matrice ,а MLI, deo podrsku, Generalni 30.11.2016 (deo projektnig
planiranja aktivnosti direktor zadatka од 13.08.2015)
laboratorije vezano za
иУОдепје metoda
-optimizacija programa SP Laboratorija Rukovodilac odeljenja za Оо 30.06.2015.
оргета u delu servisnih informatiku i tehnibku
nalona Dodrsku
'та9аСјп llzoraka SP Laboratorjja Direktor sektora ргјјета Preispi!ivanje potreЬa za
(hladnjata) uzoraka i upгavljanja иуооеПЈет OV09dela

ispitivanjima. RUkovodilac РГО9гата се 5е izvrsfti па
odeljenja <:аinformaiiku i kraju 2016 godine

tehnicku Dodrsku
-fakturi5anje U51u9" вр Laboratorija Direktor sek!ora ргјјета Prei5pitivanje potreba Z8
ispitivanje uzoraka i upravljanja иУОдепјет ovog (Јеlа

ispitivanjima. Rukovodilac progгama се s.е;zvrsiti па
odeljenja za informatiku i kгaju 2016 godine

tehnicku nodrsku
6. Aktivnosti vezane ,а SP Laboratorija Sef odeljellja uzornovanja U skladu 5а рlаПОI11

protivpozarnu :zastilu i transporta, referen! referenta
(obuka, kontrola za·stitr od lJozaгa
0l2reme ..)

7. Aktivnosti vezane za SP Laboratorija Samostalni referent U skladu эа pla'1Om _]
bezbednost i zastitu па bezbednosti i :zdravlia па геfеrепtэ
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---R,1Sr, Аkliv'П9sti' *'~~NO't:.""1 . .J.iVi~!i\1t/io.~g(!)v~rJl.9;.Ii9i\'],>~~,~,i",::...p~Г{61j.,. ,,~;;).
radu (оЬиКа za radu
bezbedan rad. obuka za
pruzanje ргсе рогпос',
kor1trolaоргегпе,
когпго'а iпэtаlасiја.
radne sredine, паоаука
;zastitneоогете ..)

8 ОЬиКе novozaposlenih 3Р Laboratorija Direktori sektora U sklэdu за ргапотп
izvr§ioca, dodatne periodi~nih aktivnosti
ооџке izvrsilaca

9. Prosirenje оЫта 3Р Laboratorija Zaposleni ЗР Laboratorija Dostavljanje
аkгеditасiје-kопtгоlа od dokumentacije АТЗ-и
stгапе АТЗ-а izvrsenu i oktobru 2015,

Ekslerna ргочега-паоюг
pocelkom aodine

10. Razrada i иУОбепје 3Р Laboratorija' Direktori sektora i drugo U skladu за Planom za
meloda i рпргегпа Stгuспо оsоЫје 2016 (Prilog 1)
dokumentacije za laboratorije svako U $vom
eventualno prosirenje domenu
оонпа akreditaciie

11_ Strucni skupovi, sajmovi, 3Р Laboratorij<l Strucno озоЫје U skladu за Рlапот za
аепппап 2016 (Prilog 2)

12. ,onlrola uzогkоvапја Sektor ргјјета Direktor sektora zэ U dva (егтјпа:
uzoraka i prijema uzorak<li -april-maj

џргаујјапја иргаУljапј<lispitivanjima -avgust-oktobar
ispitivanjima i Тез! u поуетЬги

Sektorza
тikгоЫоlоskа

t:laloniranja i provere
_ ispi~V~l1ja_

Direktori sektora
--- U skladu за Programom13. :;Р Laboratorija

ь.шеmе SPLAB-OPREMA
14. lalidacije, revalidacija ј :;Р Laboratoгija Direktori sektora tokom godine'~ u skladu

Iferifikacije metoda sa periodlcnim
procena тегпе planovima aktivnosti

_ j1esiguгnosti)
15. fontrola rada izvrsilaca :;Р Laboratorija Direktori sektora 'окот godine', u skladu

за periodicnim
_Qlanovimaaklivnosti

16. 'lJabavka поуе оргете u 3Р Laboratorija Generalni direktor, U skladu за Planom
i>kladu$а prosirenjem Direktori sektora iпvеstiсiја za 2016
ЬЫта akreditacije ј (Prilog З)
bove6anja kapaciteta rada
.aboratorij~__ -17. ::Iustanjeu rad поуе 3Р Laboralorija Direktori sektora -usagtaseno sa
'ргете nabavkom nove оргете

----;а. -;- 3Р Laboratorija Direktori sek\ora u sk!adu sa programom,оп\гоlа uslova гэdпе
~redine wтv

19. )$tale ргоуеге definisane ~P Laboralorija Direklori sektora tokom godine', U skladu
Jputstvima ва регiоdiёпiт

Оlапоујта aktivnosti
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20. ~edIJlaborato';jskQ 3Р lэЬогэtогiја Direktori sektora Program РТ i Mll za
spitivanje регЈоа2015-2019.

-21. Ispitivanje uzoraka ',р Laboratorija Svi zaposlani svako u юкогп godine
korisnika u.!>..1':1ga вуогп domenu

22. Vrsenje analiza za БР Laboratorija Svi zaposlani sуако u 'окот godine
ёlапЈсеVICTORIA svom domenu
GROUP. plVenstveno
SOJAPROTEIN АО па
osnovu Planova
kontrolisanja i ispitivanja
i zahteva

Sojaprotein је (јоыо --
23, Parcelizacija SP 3Р Laboralorija Generalni direktor I

Laboratorije sekretar drustva гевепје, zbog ргоЫета
sa ргепатепот
zemljlsta fakturisanje
рагсеlе i uknjizba Ы
mogla da эе ostvari
2016.

6. AKTIVNOSТlISTRдZlVANJA RAZVOJA

SP Laboratorija ргеко svojlh mепаdzегэ predaje uslugэ permanentno prati trz.iste,lspitujuci sve
mogu<:nosti koje Ы pospesile роуе6апје Ьгоја izvrSenih usJugakako u zemlji lako Јu inoslranstvu,

7.INFORMACIJE О откири SOPSТVENIH AKCIJA,ODNOSNO UDELA

Ne postoji otkup sostvenih akcija.

8. POSTOJANJE OGRANAKA

SP Laboratorija пета registrovane ogranke.

9. КОЈЕ FINANSIJSKE INSTRUMENTE KORISTI АКО ЈЕ ТО ZNАёАЈNО ZA PROCENU

FINANSIJSKOG POLOZAJA I USPESNOSTI POSLOVANJA

SP Laboratorija u роslоупој 2015 godini пЈје korislila пјјеоап vid finansijsklh instrumenata u cilju
obezbedenja роsl0уапја.
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10. CILJEVE I POLITIKE VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKfM RIZJCIMA, ZдJEDNO
SA POLITIKOM ZдSTITE SVAKE ZNдёДЈNIЈЕ VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU
SE KORISТl ZASTIТA I
11.1Z~OZENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDIТNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIONOSTI I RIZIKU
NOVCANOG ТОКА, STRATEGIJU ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA f OCENU NJIHOVE
EFIKASNOSTI

Upavljal1je rizik.om kapitala

Ne postoji fonnall1i окујг аа uргэvlјаl1је rizikom kapilala Druslva. Rukovodstvo Drustva гаzmаtгэ
rizik kapilala putem uЫаzаvапја rizlka i џуегепја да се Drustvo blti u m09u6hosli da odrzi рппс'р
stalnostl poslovanja. uz istovremeno роvесапје dоыti vlasnika. putem орtimizэсiје duga, odnosno
оЬэvеzа i kapilala

Lica која k.опtrоliSufiпапsiје па nivou Drustva vffie pregled strukture kapitala па godisnjem пјуои.
U sklopu t09 pregleda rukovodstvo Drustva razmatra сепu kapitala i rizike povezane Ба vrstom
kapilala.

Pokazatelji zаduzепоstl Ргivгеdпоg drustva Ба slапјеm па кгајџ godine Би sledeci:

U hiljadama дјnага
31. 31.

десетЬаг десетЬаг

2015. 2014.

Zaduzenosl'
Gоtоviпski ekvivalenli i gotovina

29
(5,418)_

Neto zaduzenost п{р п/р

K"pital •• 537.207 508,114

Rасiо/(оdпоs) zаduzепоsti ргета kapitalu п/р п/р

• Zaduzenost obuhvata dugогоспе obaveze i kralkorocne finansijske obaveze
., Kapital obuhvata iznos ukupnog карјјаlа

Znacajne racunovodstvene politike и vezi $3 finansijsklm instrumentima

Zпаёајпе racunovodstvene politike. као i kriterijumi za priznavanJe prihoda i rashoda za sve vrste
finansijskih sredstava i obaveza obelodanjene su u паротепата 3. uz finansijske izvestaje.

Kategorije finansijskih instrumenata
U hiljadama dinara

31. 31. decembar
decembar

Finansljska sredstva
Dugorocni finansUskiрlазтап!
Potrazivanja od kupaca
Kratkorocni finansijski plasmani
Gotovlnski ekvlvalenli ј gotovina
Ostala potrazivanja

2015. 2014.

5.863 6,746
289,263 232.630

7,090 7,085
7,980 5,418

664 2.521
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310,860 254,400
Finansijske obaveze
Kratkorocne finansiJske obaveze
Oballeze ргета dobavljacirna
Оstэlе ооауеае

29
30.750
5.031

1
40,787

6,067

46,855 35.810

Flnansijski rizici

Ciljevi ирrэУlјапЈа flnansijskim rizicima

Finansijski rizici ukljucuju tliisni rizik (devizni ј kamatni). kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski
rizici зе sagledavaju па vremenskoj ОЗПОУIi prevashodno se izbegavaju итапјепјет izlozenosti
Orustva оујт rizicima. Drustvo пе kOr1s!iрозеЬпе finansijske instrumente da Ьј izbeglo џйса]
finansyskih rizika па poslovanje zb09 toga sto takvi finansijski instrumenti nisu u sirokoj upotrebl,
niti postoji organizovano tliiste tih instrumenata u Republici S,·blji.

Тrfisпi rizik

U SVОПlрозlОУапји Drustvo је izlozeno finansijskim rizicima ј u югп sklopu izlozeno је tliisnom
riziku кој! ве јаУlја као deviznl rlzik i rizik od рготепе kamatnih stopa.

Devizni rizik

Drustvo је izlozeno deviznom riziku preko gotovinskih ekvivalenata i 90tovine. pDtrazivanja od
кираса, dugогоспih i kratkorocnill kredit.a i obaveza prema dobavljacima, denominovanih u slranoj
valuli. Drus!vo пе koristi posebne finansijske instrumente za zastitu od deviznog rizika. odnosno
rizika рготепе kurseva stranih valuta obzirom da " inst,'umenti nisu u бјгој upotrebl u ReptJыcii
SrЬiji.

StаЫlnоsl ekonomsko.g okruzenja u kojem Drustvo posluje, u velikoJ тегј zavisi od тега vlade U
privredi. ukUucuju6i i uspostavljal1je odgovarajuceg pravnog i z:akonodavnog оkviгэ.

Knjigovodstvene vrednosti monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti па dan 31,
decembar 2015, godine u Dn'lstvu Ьјlе su slede6e:

U hiljadama dinara

Ostalo USD EUR RSD Ukupno

Dllgorocni finansijski plasmani 5.863 5,863
Pofrazivanja od kupaca 1.224 288.038 289.263
Kratkorocni finansijski
plasmani 7.090 7.090
Gotovina i gotovinski
ekvivalenli 1.944 6.035 7.980
Ostala potrazivanja 664 664
Ukupno 3,168 307.690 310.860

Kratkorocne finansijske
obaveze 1 1
Obaveze iz poslovanja 3,064 37,723 40,787
Ostale obaveze 6.067 6,067
Ukupr10 3,064 43,791 46,855

SF004 Strana 21 od 27



Neto devizna pozivrcija па dan _~ __ 104 263,899 264,005

Oevizni rizik (nastavak)

Knjigovods!vene vrednos!i monetarnih sredstava i оЬаvеzэ iskazanih u stranoj vatu!i па
dM 31. decembar 2014. godine u Drustvu Ыlеsu sledece:

Ostalo USD EUR

U hiljadama dinara

RSD Ukupno

6,746 6,746
231,488 232,630

7,085 7,085

4,624 5,418
2,521 2,521

252,464 254,400

29 29
30,553 30,750

5,032 5,032
35,614 35,811

216,850 2181589

Dugorocni finansijski р!азтап!
Potrazivanja od kupaca
Kratkorocni finansijski
рlазтапј
Gоtоviпэ ј gotovinsKi
еКу;уаlепјј
Оstаlэ роtгэzivэпја
Ukupno

1,142

794

1,936

Kratkorol:ne finansijske
оЬэvеzе
Obaveze iz ровюуапја
Ostale ооауеее
IJkupno

197

197

Neto devizna рогЈујсјја па аап _ _ 1739

Drustvo је osettjivo па рготепе deviznog kursa ема (EUR) i атеriёkоg dotara (USD). Sledeca
tabela predstavlja de!alje analize osetljivosti Drustva па рогаз! i зтапјепје od 10% Кигза dinara u
odnosu па da!u stranu vэluttl, Stopa osetljivosti od 10% se koris!i ргј јп(етот prikazivanju
deviznog rizika i predstavlja ргосепи rukovodstva гашпию ocekivanih рготпепа u Kursevima
stranih valuta. Апаlјга osetljivosti ul.<ljucujesamo пејгтјгепа potrativanja ј obaveze iskazane u
stranoj valuti i uskladuje njihovo ргеуоаепје Пд kraju perioda га рготепи ос! 10% u kursevima
stranih valuta. Pozitivan Ьгој iz (аЬеlе ukazuje па роуесапје rezultata tekuceg perioda u
slu6ajevlma kada dinar devalvira u odnosu па EUR. U slucaju аа dinCIrоslзЫ 10% u odnosu па
EUR, uticaj па rezultat tekueeg perioda Ыо Ы suprotan опот iskazanom u prethodnom slu6aju, sto
је prikazano u sledecoj (аЬеli:

U hiljadama dinara

Na аап 31, decernbra 2015,
Uticaj па dobltak +/(-)

Na dan 31. decembra 2014.
Uticaj па dohitak +/(-)
Ро osnovu preracuna:

Ро озпоуџ preracuna:
Sredstava Obaveza Neto ОЬауеzз Neto

Кигз EUR +
10% 317 (306) 10 194 (20) (174)

KursEUR-
10% 317 (З06) 10 194 20 174
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Ri2ik оо рютепв kamatnih slopa

Privredno drustvo је izloteno riziku od рготепе kamatllih stopa па sredstva ј obaveze kod kojih је
varijabilna kamatna stopa. Оуа] rizik zavisi od finansijskog triis!a. а Рrivгеdпо dгus!vo пета па
гэsроlаgэпјu instrumente sa kojima Ы uЬJazilouticaj гizika od рготепе kamatllih вюра
U slede60j tab.el1је prikazana izlozenost Drustva riziku рготепе kamatnih stopa:

U hiljadama dinara

31.
decembar

2015.
Finansijska sredstva

Nekamatonosna
Dugorocni finansijski plasmani
Kratkorocni finansijski рlаэтапl
Potrazivanja od кџраса
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Ostala potrazivanja

5,863
6,207

289,263
7,980

664

Fiksll8 квтыпв stopa
309,977

Kгatkoгocni fiпапsiјski plasmani
883

883

31.
decembar

2014.

6,746
6,202

232,628
5,418
2521

253,515

883

883

310,860 254,398
Finansijske obaveze

Nekamatonosne
Obaveze ргета dobavljacima 40,787 30,750
Ostale obaveze 6,067 5,032

46.854 35,782
ViJlijablJnaкетэт« stopa
Кгэtkогоспе fiпэпsiјskе obaveze 1 29

1 29

42,855 3~81.1

Na osnovu prethodno navedenih podataka sa stanjem па dan 31. decembra 2014. godine
Dгustvo пета finansijskih sredstava ј obaveza эа varijaЬJlnomkamatnom stopom i shodno tome
пјје izlozeno riziku рготепе kamatnih stopa.
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Kreditni rizik

Uргаvijэпје роЩШvвпјimа оо киовсе

PrivrednQ dгustvo Је izlozeno kreditnom riziku, koji pradstavlja rizik da duznici паса ыti џ
mogucnosti da эуоја dugovanja ргета Privrednom drustvu izmire u celosti i па vreme, te Ы ро
ovom osnovu nastao guЫtаk za Privredno drustvo. Izloz.anostPrivrednog drustVB kreditnom riziku
ogranicena је па potrazivanja od кџраса па сап Ыlапэа stanja. РоtгаziVЭllја оо кџраса џ
znacajl10mdelu odnose se па povezana ргаупа йса.

Struktura izlozenosti kreditnom riziku ukupnih potrazivanja od kupaca эа stanjem па dan 31.
decembra teku6e i prethodne godine рпкаааоа је па sledecoj taЬeIi.

Bruto izlozenost
31. decembar

~015. 2014.

Ispravka vrednosti
31. decembar
2015. 2014.

U hiljadama dinara
Nato Izlozenost
31. decembar
2015. 2014.

Nedospela
Dospela ispravljena
Dospela
neispravljena

44.932
437

244.33
1

42,220
204

44,932 42,220
(437) (204)

190,408 _______ - 244,331 190,408

Ukupno
289,70

О 232,832 (437) (204) 289,263 232,628

NerJospela potrailvanja od киовсг

Na сап 31. оесетЬга 2015. Privredno drustvo Јта nedospelih potraz.ivanja оо kираса u iznosu оо
44.932 hilјэdг оЈпага (31. decembra 2014. godine: 42,220 hllјэdг dinara). Оуа potraz.ivanja
dospevaju za пэрlаtu uglavnom u zavisnosti od ugovorenih rokova za placanje. Prosecno угете
парlэtе potraz.lvanja u 2015. godini iznosi 60 dana (u 2014. godini iznosi 60 dana)

Dospe/a, isргаv!јепа роtГ'аzivэпја0(1 kupaca

Privredno drustvo јта dospelih ispravljenih potrazivanja od kupaca u iznosLJоо 437 hiljade dinara
па dan 31. decembra 2015. godine (31. оесетЬга 2014. 204 hiljэdэ dinara)_ Privredno drustvo
(огтЈга ispravku vгеdпоsti za potrazivanja za koja је utvrdilo da је doslo do роgогsапјэ njihove
kreditne sposobnosti i dэ potrazivanja u пэvеdепim iznoslma песе ЬJtinaplacena, odnosno dэ се
Ыti delimitno naplacena kako Ы эе ova potrazivanja svela па njihovu naknadivu vrednost.

Dospela, пеfsргаvijепа роtrаz;vэпја od kupaca

Privredno drustvo пјје izvrsilo ispravku vrednosti, odnosno nija obezvredilo dospela potraz.ivanjaоо
kupaca iskazana па dan 31. decembra 2015. godine u iznosu 244,331 hiljade dinara (31
decembra 2014. godine: 190,408 hiljada ојпага), Od ukupnog iznosa dospelih а neispravnjenih
potrazivanja, 226,439 hilfade diпэга se odnose па ргаупо povezano lice Sojaprotein.Shodno tome,
rukovodstvo Privrednog drustva smatra da се sadasnja vrednost ovih potrazivanja Ьjti парlа6епэ.
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Dospela, пеisргаv/јепа potraZivanja оа киовс« (nastavak)

Starosna strukture dospelih. rleispгavljenih potrazivanja od kupaca ргikэzэпе је u sledecoj tabeli'

U hiljadama dinara
31. 31.

Оо 30 dana
Od 31 do 90 dana
Od 91 do 180 dana
Od 181 do 360 dana

decembar decembar
2015. 2014.

41.768 3О,688
50,513 25,108
43,022 44,559

109,028 90,053-
244,331 190408Ukupno

Upravijanje obavezama ргеmа dоЬаv/јэсimа

Obaveze ргеmа dobavljacima па dan 31. decembra 2015. godine iznose 40,787 hlljada dinara (31.
dесеmЬгэ 2014. godine: 30,750 hiljada dinara). Celokupan iznos ovih obaveza odnosi se па
nabavke materijala. гоЬе i usluga. Saglasno politici upravljanja finansijskim rizicima, Privredno
drustvo izmiruje dospele obaveze prema dobavljacima u ugovor.enirn гокомгпа i shodno lоте,
dObavljaci па zaraCUГlavajukamatu па dospele obaveze.

Rlzik likvidnosti

Odgovornost za upravljanje rizikom likvidпщф Је па rukovodstvu Privradnog drus.tva. za ovu svrhu
rukovodstvo Privrednog druStva је uspostavilo odgovarajuci sistem upravljanja za kratkorocno.
srednjerocno i dugQro6no finansiranje poslovanja Privrednog drustila Privredno drustvo upravlja
rizikom likvidnosti putem oi:lrzavanja odgovaгaju6eg nivoa novcane rezerve. kontinLllranill1
ргаСепјет planiranog i ostvaгenog novcanog toka, kao I putem оdгZэvэпја ad'ekvatl10g odnosa
dospeca finansijskih sl'edslava i obaveza.

Sledeca taЬela pгikazuje slrukturu dospelosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza sa
slanjem па dan 31. decembr<l tekuca i prethodne go.dine. Prikazani iznos[ zasnovani su па
nadiskontovanim tokovima gotovine finansijskih sredstava i finansijskih obaveza, uz pretpostavku
da се se finansijska sredstva naplatiti i da 6е se finansijske obaveze izmirlti prema navedenol
гоёпоsti dospeca.

Oosep6e ftnansijskih sredstava i оЬэvеzа iskazanih па dan З 1. decembar 20 i5, godine:

D03 3 meseca 1 do 5
meseca -1 godine godlna

ОugОI'оёпifinansijski plasmani 5,863
Potr<lzivanja od kupaca 244,331 44.932
Кгаlkогоёпi finansijski
рfэsmапi 7.090
Gotovina i golovinski
ekvivalenti 7.980
Ostala potrazivanja 664
Ukupno 252.975 52.022 5,863
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U hiljadama dinara
Preko 5
gOdina Ukupno

5,863
289,263

7.090

7,980
664

310.860



Kratkorocne final1sijske
obaveze
Obaveze iz poslovanja
Оагаје obaveze
Ukupno

1
40.787
6,067

1
40.787
6.067

46,855 46,855

264,005Neto devizna pozivicUaпа dan 206,120 52.022 5.863

Ооверсе finansijskih sl'edstava iobaveza iskazanih па dan 31 оесегпоаг 2014. godine;

Ougorocni finansijski plasmani
PotraZivanja od кџраса
Kratkorocni finansijski
рlаSГllэпi
Gotovina Igоtоviпski
еkvivаlепti
Ostala potraiivanja
Ukupno

Оо 3 3 meseca 1 do 5
теэеса -1 godine godina

6,746
190,408 42.222

7.085

U hiljadama dinara
Preko 5
godina Ukupno

6.746
232,630

7.085

5,418
2.521

49,307 6,746

5,418
2.521

198,347 254,400

Kratkorocne finansijske
obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ost:;lle obaveze
џкџогю

29
30,750
5032

35,811

29
30,750

5,032
35,811

Neto dеvizпа poziicija па dап 162.536 49,307 6,746 218.589

Fer vrednost flnansijskih instrumenata

Ргэtроstаv.kеza рюсепи иетлпе fer vгеdпоsli finansijskil) ;nslrtImenala

Obzirom па ёјпјепјси da пе postoji dovoljno triisno iskustvo. stаЫlпоst i likvidnost џ kupovini i
prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom па сјпјепјси da пе роэјоје dostupne trZisne
informacije koje Ы ве mogle koristiti za potrebe оЬеlоdапјivалја fer vrednosti finansijskih sreds(ava
I obaveza, koriS6en је metod diskоп(оvапја novcanih tokova. Ргј koriMenju ove metode
vrednovanja, koriste sе kamatne stope za finansijske il1strumente за sliёпim karakteristikama, за
ciljem da з'е doЬjje геlеvапtпа ргосепа trZisпе vrednosli finапsiјskih instrumenata оа dan Ьjlansa.
Pretpostavke koriscene za procenu tekuce fer vrednosli su i da kпјigоvоds(vепа vrednost
kratkorocnih роtгзzivапја od kupaca I obaveza рге.та dobavljacima aproksimira njihovoj feT
vrednosti zbog toga sto dospevaju za placanje/naplatu u relativno kratkom periodu.
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ZAKLJUCAK

Poslovni prihodi u 2015. эи vis! za 38 n1iliопа осповпо za 8,8% u odnosu па budzetirano i za 43
n1i1iona10% u odnosu па isti period 2014 godine. Prihodi od рогодаје 3. lјсјта su итапјеп! za 21
miliona u оопоеџ па budietirano, ali эи иуееап! za 20 тјlјопа. odnosno za 7,7% u odnos.uпа 2014
godinu. Prihodi od prodaje povezanim ргаvпim liсјта џуесап] za 59 miliona u odnosu па
budzetirano, i 23 тјlјопа u odnosu па 2014 godinu. Osnovni razlog za ovo иуесапје од ргооаје
3.lјсјта u odnosu па 2014 godinu је dalja stabllizacija trZista kao posledica пе ооповегџа naglih
ishitrenih odluka od strane Ministarstva poljoprivrede. Takode, pove6ali Sll эе prihodi od prodaje
џslugэ domaci proizvodacima. U izvestajnom periodu је ostvaren prihod od 234 ппйопа (роуесао]е
од 11,4%) dok је u istom periodu 2014 ostvaren prihod od 210 тјlјопа. Budzetom је planil'an уесј
rast, аlј i stаЫIПОpovecanje од 20 тiliопа smatramo zadovoljavajucim.
Prihodi od prodaje роvеzапim ргаупјт licima su эе takode роуе6аll za 59 miliona u odnosu па
budzetirano, odnosno za 23 тјlјопа u odnosu па јэјј period 2014 godine. Роуе6апје оЫта posla u
odnosu пэ 2014 gOdinu је роslедјса intenzivne kontrole, dok је smanjenje u odnosu пэ
budzetirano posledica stаЬШzасiје proizvodno.gprograma prvenstveno u Sojaprotein АО.

Poslovni rashodi su па пјуои budzetiranih, одпоsпо razlika koja posloji је 2 miliona dinara (0.5%).
Razlo.gроуе6апја је povecan оЬјт posla. а эатЈт tim ipove6anje potrosnje hemikalija i polrosnog
mаlегјјаlа za 4.5 тiliопа u odnosu па pudzelirano, odnosno 3,2%. Na poveeanje poslovnih
rashoda, odnosno па сепи hеmikэliја i potro§nog materijala Је иlјсаlа i рготепа kursa dolara u
2015 godine

Е.В.I.Т.О.Аје uvecan za·35.8 тiliопа II odnosu па budzetirano, odnosno za 11,3 miliona u odnosu
па 2014 godlllU.

Вгој analiziranih uzoraka ро nalogu ostalih ргаупјћ IЈеаје umanjen zз 3031 (7%) u odnosu па
ЬudZеtiгэпо. ali lNecan za 691 (1,76%) u odnosnu па isti period prethodne godine, sto је
rezultiralo i роуе6апјет prihoda u odnosu пэ 2014 godinu.

Prihodi ostvareni za ispitivanje sluzbenih uzoraka ви i dalje mЈпјтаlп! Trend izuzetrlO таlоЬгојпе
kontrole ро zahtevu MJnistarslva poljoprivrede ве nastavlja u skladu sа Uredbom Iz oklobra
meseca 2012 godine.
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VICTORIA GROUP ООО
SP LABORA TORIJA АО
ВЕСЕЈ

IZVESTAJ О POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSТVA
5Р LABORATORIJA

la perlod 01.01.-31.12.2015.

Весе], mагј 2016. godina
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rUVOD

ЗР Laboratorija је osnovana 1983 godine kao pogonska laboratorija za роЈгеЬе iskljLJcivo
Зојаргојејп АО, sa odelenjima za fizicko-hemijska i mikrobloloska ispitivanja. Prvenstveni zadatak
lаЬоrэјогјје је Ыо kontrola meaufaznih i finalnih proizvoda Sojaprotein АО, Tokom 25 godina
lаЬогајогјја se postepeno razvijala i эјГјlа оЫаst isрitivалја па meso i proizvode оо mesa, stocnu
ћгапџ, zita i mlinske proizvode i ispitivanje gепеtiсkе modifikovanosti.
Tranzicionim ргоmепата kao i prelaskom па IrZisni nаёјп poslovanja dolazi do znacajnih
тајегјјаlпјћ ulaganja u prosirenje kapaciteta usluga ргасепо adekvatr\im prosirenjima akreditacije.
23.05.2005. Izvrsena је ргосепа vrednosti gradevinskih objekata i оргете ЗР Laboratorije,
Odluka о osnivanju privrednog drustva ЗР LABORATORrJA akcinarsko drustvo Веёе] doneta је
29.06.2005. od strane Skupstine, а па predlog upravnog odbora Зојаргојејп АО, Jedini osnivac
drustva је SojapI'otein АО 8есеј,

Osnovni kapital ЗР Laboratorije је u trenutku osnivanja iznosio 78.330.900,00 dinara, od toga
73.700.000,00 dinara u stvarima-gradevinskim obektima i оргет! ј 4,630.900,00 dinara u novcu.
Kapital је podeljen u 46077 akcija nominalne vrednosti 1700,00 сТјпага.U toku 2009 godine је
Victoria Group kupila akcue ЗојаРГОјејп-а i dela sitnih akcionara tako da је struktura kapitala ЗР
Laboratorije па dan 31.12.2009. Ыlа 93,99%-Victoria Group АО Novi Sad. 6,01%-ostali akcionari.
U 2010. godini sproveden је postupak рriпudпе prodaje tako da је па dan 16,04,2010, vlasnik
100% akcija ЗР Laboratorije, Victoria Group АО Novi ЗасТ,Struktura kapitala пјје naknadno
rnепјапа.

РосТас!SP LABORATORIJE:
Odluka о osnivanju је akcionarskog drustva је overena u Opslinskom sudu u Весеји 26,08.2005,
Resenje Registra Privrednih Subjekata Ьгој 88365/2005 od 05.09.2005. i zakljucak осТ24.10.2005,
Ьгој 88365-1/2005, Maticni Ьгој 20074795, Ргеtеzпэ delatnost 74300-tehnicko ispitivanje i ,maliza
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, РојугсТа о izvrSenoj registraciji Ьгој 0000548972 od
17.10.2005., dodeljen РIВ-104076691
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Potvrda о izvrsenom evidentiranjll POV Ьгој 171474178 od
22.10.2005,
05,05.2006. skupstina akcior\ara radi dолоsепја OOlukeо usvajanju godisnjeg гасипа 1izvestaja о
poslovanju ЗР Laboratorija za postovnu 2005. i radi donosenja o.dlukeо raspodeli doblti.
22,11.2006. ЗР Laboratorija s'Эzivаргуи skupstinu akcinara. 8јга se predsednik skupstine i uргэvпi
осТЬогi usvaja se poslovnik о radu skupstine i јтепије se revizor i usvaja se Ugovor о
organizovanju ЗР Laboratorije АО Весеј radi usklабuvапја sa zakonom.
22.11.2006. odrzana је i ргуа sednica upravl10g odbora, па kojoj Је donesen poslovnik о radu
upravnog осТЬога,izabran predsednik i zamenik upravnog odbora, izabran generalni direktor,
izэЬгапi сlэпоvi izvrsnog odbora.
ЗР LаЬогаtоriјэ ро r'6senju ЬГОј120438/2008 od 18.07.2008. Пlепја ргаУпи formu I upisuje se kэо
otvoreno akcionarsko drustvo.
26.06.2009. odrZana skupstina akcionara. Вјга se predsednik skupstine, uргэvпi odbor i 1<ornisija
za glasanje, zapisnicari ј overivaci usvaja se zapisnik sa prethodne sednice, јтепије se revizor,
usvaja se godisnji гасип i izvestaj о poslovanju i donosi odlika о raspodeli doblti.
10.05.2010. odrzana је vanredna skupstina akcionara i doneta odluka о raspodeli nerasporedene
doblti za godine 2005,2006,2007 i 2008 u vrednosti od 255,168.039,15
20.05.2010. odrZana је геdОVП8skupstina akcionara. Вјга se predsednik skupstine, иргаупј odbor i
komisija za glasanje, zapisnicari i overivaci usvaja se zapisnik sa prethodne sednice, imenuje se
revizoг, usvaja se godisnji гасип i izvestaj о poslovanju i donosi se odluka о raspodeli za godinu
2009 u vrednosti od 84.299.878,55 dinara.
U toku 2008 godine је izvrsen tehnicki рпјеПl objekta А1,В1.о, а u toku 2009 је nastavljeno sa
aktjvnostima za preparcelizaciju tako da su pribavljena misljenja javnih sluzbi i роёео је оЬгаёипа
vode i gasa direktno SP Laboratoriji, Za telefone је dobljena saglasnost da idu i dalje preko
Sojaproteina. Za struju su izvrsene ispravke па trafo stanici, ali оЬгасип elektricne energije jos
LJvekne ide diгэktпо ЗР Laboratoriji,
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lJ таји 2009 godir1eје primljen subvencionirani kredit Komercijalne banke u vrednosti 500.000.00
еига па godinu dana sa godisnjom kamatom od 5,75%. U таји је otplacivana kamata dok se
роугасе] kredita оёекше u maju 2010. godine.
SP Laboratorija u loku 2010. је izvrsen ромасв] subvencioniranog kredila Komercijalne Ьапке u
vrednosli od 500.000,00 еџга i ргееегептепа otplala kredila Komercijalne оапке od 27 12.2005,
као i prevremena otplata оЬа Lizinga za opremu.
Od Sojaproteina је izvrsana kupovina putnickih vozila Тоуоlа (3 vozila) пакоп prevremene otplate
lizinga.
Sa 1.04.2010. је prekinut ugovor о sufiпаnsiгапјu гаса SP Laboratorije. te је u sktadu Ба
Llgovomirnobavezama ispla6eno ргеошесе Labsel ООО Novi Sad.
U 2010 i 2011 godini је izvrsena isplata dividende ргета Victoria Group аа period 2005·2009.
Doblt iz 201 Оdoblne је odlukom skupsline ostala nerasporedena.
U toku 2011 godine Sojaprotein је ргјтјо геsепје kojim se dozvoljava preparcelizacija, ali zvog
kreditnih zal09a koje Sojaprotein јта parcelizacija nije izvrsena u 2012 godini.
U 2012 godini SP Laboratorija preuzela funkciju upravljanja kvalitetom Victoria Group i 1.bogloga
menja огgапizэсiопu strukturu i оsnivэ S'ektor kvaliteta u SP Laboratoriji iТјт zэ kvalitet па nivou
ViCloria Group ёјјј clanovi Би rukovodioci kvaliteta i/ili rukovodioci lаЬосајосјја Sojaproteina, Fertila.
Victoriaoila, Victorialogistike. Victoriastarcha.
U 201З godini Би Бе Тјтџ za kvalilet pridruzili predstavnici Veterinarskog zavoda Subotica i
Agrotima, kao i fLlпkсiја EHS. Definisan је nасЈn иргаУlјапја dоkumепtасiјоm Victoria Group.
definisano mesto u ргаvпоm sektoru VG za ргосеБцјгапје dokumentacije i ргуј postupci Vicotria
Group su izdati.
2014 godine se donosi odluka da laboratorija implementira f1еksiЫlап оЫт аkгеditэсiје u delu
ispitivanja rezidua pesticida i geneticke modifikovanost. FleksiЫlan оЫт аkгеdИасiје је ргјјауlјеn
1.areakreditaciju 2015 godjne. Takode, imрlеmепtiгајu se zahtevi sistema IЗО 14001 i ISO 18001,
ali bez sertifikacije.
Ро popisu 2014 godine izvrsen је Olpis spomih potrazivanja u vrednosti od 6.8 mјlјопа dinara
U februaru 2015 godinu prilikom reakreditacije SP Laboratorija је akreditovala, ргуа u SrЫјi,
fleksiЬilan оЫт akreditacije za ispilivanje geneticke modifikovanosti i ispitivanje rezidua pesticida.
U septembru 2015 SP Laboratorija је ргуа u Srblji izvrsila resertifikaciju SMETА etickog audita.
U 2015 је Privredna komora Vojvodine dodeliia priznanje predstavniku ЗР Laboratorije, Ваиег
Aleksandri kao pojedincu za doprinos privredi Vojvodine
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1.KRATAK онв P05LOVNIH AKTIVN05TI
Ostvarenje КРI - Кljucni indikatori perfomansi procesa - CILJEVI U 2015

Redni Opis КРI Kriterijum џвреёповй Оашгп Realizacija
Ьгој ostvarenja

~ ("reiSliitivania)
1 Ukupni prihodi Роуесагџе prihoda па osnovu 31.12.2015. Ostvaren џкџрап

ostvareni od вџапе kontrole шогака ро nalogu prihod оо trecih
domacih proizvodaca d0n1a6ihproizvodaca (R nalozi) lica 285,5 miliona

za 2% u odnosu па 2014 godinu СЈокје 2014
ostvaren prihod

od 265 пийопа sto
је роуесапје

рпћоџа od 7,75%.
Такоёе, ostvaren

је prihod od
domacih

proizvodaca (R-
nalozi) od 229,7
n1ilionaбок је

2014
ostvaren prihod

od 206 ппйопа sto
је povecanje

prihoda od 11,5%
Cili је ostvaren

2 Potvrda эkгеditасlје Pozitivna осепа АТ5-а i 23.06.2015. Nadzor АТЭ
(uskladenost эа reakreditacija. izvrsen 19-20, 25-
zahtevima standarda 26.02.2015
18011ЕС 17025) Izvestaj о

izvrsenom
nadzoru od
11.06.2015.

Ostva['~.njU_OO%
3 Pove6anje kvaliteta Akreditacija metoda flеksiЫlпоg 23.06.2015. Izvrsena

usluga оЫmа za ispitivanje rezidua implementacija
pesticlda i za ispitivanje metode
prisustva genericke fleksibilnog obima
modifikovanosti akreditacije za

GMO i ispitivnaje
rezidua реstiсidЭ.

Novi оЫm
эkrеditасiје

aktuelano do
24.06.2015.

Ostvarenie 100%
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Prate6i indikatori репогпапы ргосева

Redni Орј$ РРI Kriterijum uspesnosll Datum Rеаlizасiјэ
ЬГОЈ ostvarenja

(I2reiseitivanja)
1 8тапјепје ЬГОја 8тапјепје Ьгоја povucenit1 31.12.2015. U 2015 Ьгој

ispravki izvestaja izvestaja koji эе ромаёе zbog povu6enih izvestaja
(ромаёеэ]е 7_, 5) greske 8Р Laboratorije z:a1% је Ыо 166. а џ 2014

(apsolutne vrednosti) је Ыо 154, sto је za
12 vise u

apsollllnom broju, а
u relativnom

odnosu (и odnosu
па Ьгој naloga)
екок па 0,93%

(2015) эа 0,85%
СiIi пјје ostvaren

OSTALE AKTIVNOSTI

1. Preispitivanje dokumentacije Izvrsano u periodu 1-21.09.2015 100%
sistema kvaliteta
Godisnje preispitivanje od strane Izvrseno polugodisnje preispitivanje u avgustu -

2. 100%
rukovodstva mesecu i QOdisnjej;JreisDitivanjeu decembru

3. Ргоуега sistema kvaliteta-preko Planirano i izvrseno 5 internih ргоуега i jedna 100%
internih огоуега provera ATS 19-20 i 25-26.02.2015.

4. Ргоvегэ sistema kvaliteta-test Izvrsena u decembru za эvе zaposlene 100%

5. Рlапјгапје i evidentiranje aktivnosti Realizovane эи эато aktivnosti, kako sledi u
laboratorije-formiranje informacionog nastavku. Pored planiravih aktivnosti је deo
sistema сјјј sastavni deo Ы bite programa za devizno fakturisanje је
nabavka, obuke. provere, validacije. оэроэоЫјеп.
etaloniranja. personalni kanoni.
ugovori". тега роЬоlјэапја - ZКJPM
2112009
.formiranje programa metode эа Formiran detaljni projektni zadatak 13.08.2015_ 100%
formiranjem matrice za MLI, deo Formiranje МАТ 14 kao deo prijeknog zadatka је
рlапјгаПја aktivnosti laboratorije predvideno do 30.11.2016
vezano za uvodenje metoda -
Definisanje potpunog projektnog
zadatka do 1.07.2015. ---optimizacija programa оргета u Optmizacija u delu programa za servisne naloge 0%
delu servisnih naloga - do ргеЬасена do 30.06.2016
1.07.2015.

6. DOkumentovanje sistema ISO 14001 U potpunosti је izvrseno dokumentovanje 100%
i 'ЭО 18001 sistema kvaliteta 180 14001 1180 18001 1

implementiranje u dOkumentaciju ЭР
Laboratorije. 5.08.2016. smatra se zavrsetak
implementacije 5а izmenom Politike kvaliteta 1
Prirucnika о kvalitetu.
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7. Aktivnosti vezane аа protivpozarnu Izvгsепа obuka novozaposlenih 100
zэstitu (ооџка, kontrola оргете ..) Udecembru је OdгzarI8osnovna obuka svih

zэроslепih која se odriava па svake З godine.
Vrsena: Rеdоvпэ kontrola stabllnog Sistema za
dојэvu ройага Оип,decembar). kontrola
ispravnosti hidrantske гпгейе I vatrogasnih

~ аоагата sistema (јџп, decembar\
8. Aktivnosti vezane еа bezbednost i Izvl'seni su: 10

zastitu па radu (ооџка za bezbedan -эаппаггн pregledi u 111, IV.VI. IХ. Х, XII mesecu
rad, ооџкв za pruzanje prve рогпос! -periodicni pregled sredstava ј оргете аа IicnLI
kontrola оргете. kontrola iпstаlэсiја. zastitu па radu u 111, VII, XII (unutrasnje gasne
гаопе sredine, паЬаvkэ zastitne instalacije - kotlarnica, elektroiz.olacione
оргете, ..) rukavice, elektroizolacione bizme, оргете џа

rad па visini, gromobranska iпstаlэсiја,
fэmiпаrnе котоге}
·kontrolni pregeled ргоtivрэпiспе rasvete VI 1 XII
-kontrolni pregled instalacije za detekciju gasova
VII XII
periodicni pregfed оргете za lј ispitivanje
оргете za rad izvrsen monitol'ing:
-и V izvrseno i'spitivanje emeisije u vazduh sa 14
emitera iz laboratoгije - isрitivпаја radena па
okside sumpora. okside эzоtа, hlor I пјеgоvэ
јеdiпјепјэ, smese organskih jedinjenja (асејоп,
эmопiјаk, etanol)
-vrsene obuke novozaposlenih

NэЬэvkа HTZ оргете izvrsena u IХ 1ХII u
skladu sa Aktom о !2госепјrizika.

9. ОЬцке поvоzэроslепih izvrsioca, U tOkl/ godine је zbog porodiljskog odsustva ili 10dodatne оЬике izvrSilaca sporazUmnog гаskidэ angazovano 5 ргјргаупјка
angazovano эа VII stepenom strucne эргеmе
(ISI-2, MBL- 2, РИ-I) i obuka је odmah
zэро6еtа,
Iz istih razloga је angazovano jos 2 laboranta u
ISI i 2 uzorkivaca Oedan od 3 llZol'kiva6 /1јје
zadovoljio u !2гоЬпот radu)

10. РГОЗјгепјеоЫта akreditacije- АTS је izvrsio nadzor u cilju reakreditacije i 10
kontrola od strane ATS-a prosirenja оЫта akreditacije 19, 20, 25, 26.02.

Zahtev za ргоsiгелје је u potpunosti prihvacen, ј
izdat је лоvi Sertifikat о akreditaciji za period
24.06.2015-23,06.2019,

11. Kontrola uzorkovanja Provera uzoТkovanje putem ргасепјэ 10
uzorkovanja па terenu izvrsena је u februaru,
эргilu, maju, junu, septembru, oktobru 1
поуетЬги,
Рroуега uzorkivaca putem testa izvrsena је u
avgustu.

12. Еtаlопiгапјэ iргоуеге оргете Izvrseno u skladu 5а Рlэпоm еtаlопiгапјэ 10
Validacije, revalidacija i verifikacije -

Izvrsena u potpUn05ti, а u skladu эа periodicnim13. 10metoda (ргосепа merne planovima aktivnosti
nesigurnosti)

14. Kontrola rada izvгsilэса Vrsena tOkom сеЈеgodine putem 10
medulaboratorijskih јэрјјјуапја, ponovljenih
analiza i testova u skladu регiОdiслim planovirna
aktivnosti ро Sektorima,
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15. PU5tanje u rad поее оргете Оргет а која је nabavljena је u пајкгасегп 100%
mogucem roku рџётепа u rad

16. Kontrola llslova гadne sredine Ргйпепогп wтv programa permanentno је 100%
--1-

uDravliano uslovima radne sredine u laboratoriji -
17. Ostale ргоуеге definisane Izvrsene u роюџповп. а u skladu за periodicnim 100%

uDutstvima рlэпоvimа aktivnosti
18. MedulaboratorijSkO ispitivanje Od ukupno 173 pOddisciplina ispitivallja, zэ 100%

proveru u 2015. је planiгano 73. Od planiranih
73 poddisciplina, provereno је 70 kroz
meaulaboratorijska ispitivanja. Dodatno је уап
рlапа provereno jos 12 poddisciplina, тако da је
ukupan Ьгој proverenih poddisciplina 82.
Ргосепа! proverenih РОddisсiрliщэ u 2015 gOdini
u ооповц па ukupan Ьгој poddisciplina 47.4%,
Za 3 pOddiscipline које зи рlапјгапе, а пјзџ
гealizovane u 2015 godinu зи poslati rezu!tati
medulaboratorijskih рогебепја РТ-pгovajderu, аlј
finalni izvestaj пјје stigao u kalendarskoj 2015
godini

19. Ispitivanje uzoraka korisnika usluga Рlапјгап Ьгој uzoraka za 2015 је Ыо 43000, а 93%
izvrSena su ispitivanja па 39969 IJZorka, sto
predstavlja realizaciju od 93%. S druge stгэпе u
odnosu па 2014 godinu d0510је do povecanja
Ьгоја uzoraka за 39278 па 39969, odnosno
роуеСаllје од 1,76%,
Izvrsena su iSDilivallia SYih dostaYlj~n,ih uzoraka

20, Vrsenje апаlizэ za сlапјсе Planiran Ьгој uzoraka za 2015 је Ыо 102000, а 106%
VICTORIA GROUP. prvenstyeno izvrsena su isрitivэпја па 107623 uzorka, sto
SOJAPROTEIN AD па osnovu ptedstavtja роvе6эпје od 1,055х (106%),
Planova kontrolisanja ј Ispitivanja i Izvrsena su ispitivanja svih dostaYljenih uzoraka
zahteva

21. Parcelizacija БР Laboгatorije U novembгu 2011 је Sojaprotein doblo роzitivпо 0%
resenje о parcelizaciji, аlј zvog kreditnih zal09a
koje Sojaprotein јта parcelizacija пјје izvгsena u

-- 2015 аОдјпј.
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2. VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZ.VOJA,FINANSIJSKOG POLOZAJA I REz.ULTATA POSLOVANJA
PRAVNOG џсхџкыџёшџс: FINANSIJSKE I NEFINSIJSKE POKAZATELJE RELEVENTNE ZA
ODREOENU VRSTU POSLOVNE AKТlVNOSTI КАО IINFORMACIJE О KADROVSSКlM PITANJIMA

БИЛАНС УСПЕХА
за период Cl,()1.201S -31.12.2015

~~;f~~.~;].'> ' ." .:. :..~. '.~'/.</.r'~'" .:. ,'~,;.~,;:;:::::;,ц,HOC>':',:_','_':':~~:" : ~~j}.,~.. ; •./,~~Ј.;.; •• _" ."~ '_, .- {., "'/.' ',' " " ,'1' • ,о' •• ,-О • '~';-"::-'i' ..'.' ',': Pa$1ItЏIЦ1", : розлцкоу'"'.f" f!..~;./:' ~. .:
~..'.}j:Q(~\''l; > , " ПО3ИЦИЈА' .' .•" ',' • • ". Т/ЖУIi•• ,'ј. 1I".rilxoilh.'-. .-: '.' '%" '.'
~1ЙfЈ;'-~~~Ј'.·;- :' ,r. . • <-, " .... ,. :"', .' :: .• г-: ~~,~;" - ',. ·>':',201S-2Q14.:.~.. ('v',: ,1 {:\:t~

.'" ", '- \ ',. :. ,џ- • ' •• ,/_;'••..гo~иH!'"' • .{~ ,'.1:00tlHt1 "(,~~ " • c'~\I.;.\ )._.-,J~{.

. -.р . ~'·.'B~_~J]~~i1..~ ~~~~
А. пословни ПРИХОДИ .569.538 426.14& 43.394 10.'l8%.

I.ПРИХОДИОДПРОДАЈЕРОБЕ о О (Ј 000%
1. йрикоди од fl/)()i)(Jje робе моmЏЧНt/М и зависним

О О О 0.00%IJРЏОIIЏМ/1џцимана dQмohPM (1){lжv{џrr)у

2. ЛРIJХQдџод продајерv6е лtотuчнuм и зоеvснџмлравН(lМ
О О о 0.00%лиЦU/АО110Ut'f)сf'l'tР(1Ј10,vifflр)кuшrfJУ

3. ГI(JtI)(oдџод лродоiе ообе СlIНОйЏМ nOt1C",CHfIJj\fIJt)()(}Jt(jM
О Q О 0/01)9(,

лицuм/') нџ д"/A!liiСм /ПРЖ!ltumу

4. Приходи од I1радсlР. ()обе ()(.mОЛ(lМ nОО(!1;)IIЏМпроо.ним
О О О 0,00%;tоцџ.W(j 1((/ uносmРОНОЛf mржtlUimу

,5. Приходџ од uрr;дојl: робенu домоће.о",mржtlЦlmу О О О 0.00%
б. ПРUХО(/iJод продо}е робе Џ(' џuосt1I(I(ЈЈ(() mР)!(UШ.7ЈУ О О О 0.00%

11.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕПРОИ380дА ИУСЛУГА 469.5Ј8 426.1.44 43.39' 10.18%

1. ПрtJходu-од nРQд(tЈеI1РОtJ1~од(1,~уСЛ)l~ОЛ10nнrчнимџ
О Q Q 0,00%

.$(J()(J<;HI/M0џџtiЏЏM Ј'Нlцџма но дамаћем mРЖiJЦЈf1Ј'f

2. ПРUХО~Џ()д IIродQјt!nрО!Ј'}tJод(1 џ УСЛУгаt.1СffЈLfЧНЏМЏ
О О Q 0,00%

$(ldv(:HIJ'!., nрсвнџ!.1Ј1UЦ(lМ!1на uноспIРО'10.\II ('r?РЖџш,~~"

.1.П(lt.lхсQ(Јод nродоје производа и усл,/го сстОЛI/М
184.Q7Z .161.006 23.066 14.33%

"овеЗ0ни!А "РО(Ј}'ЏIl1!IЏ((ЏМОно СОf;lићем т"жиwm"
4. П.оuх{.;дtlод :'1родо1е np(J;UJOQQџ УСЛ)'':-Q остО/)ЏI"

О О о 0,00%
ГlOfl(!.'1(I}fUlr'J"ItfIJUM'{J НОtlностnОНО/А n1nжиЩЈ11У

5. Приходи од nрОс)()је OPO(l~(J()д()(1yCnY~Oна дО!Ааћем
281.3.63 261.629 19.73' 7,54%

rt)"'ЖtlUllrЈ"
б. f1рv:кuдv од продаје nРО(Ј360да и ус:.лугоК(ЈuHot;m/)oHOM

4.lQS 3.509 594 16.93%
mРЖ!Ј{l.lmу
111.ПРИХОДИ ОД nРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА.

О О О 0,00;<;
ДОНА "ИЈА И ~Л.
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (} О О 0.00%

'l_ " >\.•• '0:' .....,. ~ • : ~ ,'.~ . "., ',,'''; ~,~·t~.,,"~~., ~
~ ПOCnОВНИРАСХОДИ 433.104 394.500 38.6б~ 9.80%
(,I'4.~б(lС\"" ОРСД!-IОСТпnо"ате nобе о о О О.ООј!,
II.Пn.,хо"Н OA3K'fa-.8ИЈ);)t-Ь3Y'-ll'li-Ij,)}(j,}и "обе о С Q 000%
111.n(l(iсћ~.t..с ереднос'lИ эаllll)(а Н~А()АршР.не ПРОИЭАОI'.J"t>e и

О О О 0.00%
rOTn~IIX nРОи'ООД3 и ЈН~Д()ClРWСНИХУСflуса

IУ.С(\'\ање'"Ье вреАн()ста 33/1И)(;) l1еДО6РШСlt~ !IР(>и;GОД~(!'и
(1 О О 0.00%

!'()'tОI)И.It г.РО:.lЭI30ца If недоврwени)( yc.flyra

\'. ТРОШКОRИM~Teplli(l/HI 117.420 !QЗ.197 14.223 13.78%
\'1. ТРОWКОIJИ 'ОРИS<Ј I'S e,",epГ~1je 14.740 14.045 695 '.95%
\fll.Тђ()IIII<О61i1 зt<Р;'А~,.нЭкн~_.. ')an"l"a 11ОС1,)/'II' :IИЧНII паСХОllИ 201.202 186.050 15.146 8.14'%
VIII. ТnОШКО8ИnрОИ.!lАО/\Н~)( \!(,_/lVr(j 29.ОО] 25.057 3.9~4 15.74%
IХ.Тu()wхоuИ"аМОDТilзације ЗО.789 27.310 3,479 )2.74%
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.ФИНАНСНlСКН nриха и
1.ФИНДlюtiСКИ ПРиходи од ПО8ЕЗЛНИХ JtиUA И ОСТдl1И о 59 -59 -100,00%ФИНАНСИЈСКи приходи
1. ФUI-IОI-'U;tЈјс'iЏnpџxo~и од AlornUVHIJ)(V 1()(Јџ(.:uих провних

О 59 59 -100,00%лица

2.Фuнонсu 'скиприходи од ОСiпаЛUЈ( поевзаниг (1J)(I_(JUtJx пица О о о 0,00%
3.Прџ>(()Џџ од )'чешhо удQбum((у "рuдруженuх np(1RHII)t' II!I(i(1

О О О 0.00%
џ заједНU\iК(l.х (loi)yxoo:rlo

4 дстоп« фUНОl-lсuјскu пооход» О Q 1) 0,01)%

11.ПРИХОДИ од ,<АМДТА(ОД тггъих /tИЦА) 97 93 4 00%
111позигивне I(УРСН~РА3ЛИI<Е И ПОЗИТИВНИ СФЕI(ТИ

375 92 283 307.61%8МУТНЕ I(JIAY3YI\E (ПРЕМА ТРП'ИМЛИЦИМд)

1;. ФИНАНСИЈСI<И РАСХО 949 ZY9 б50 217,39%
1. ФИНАНСИЈСКИ РАС)(ОДИ "13ОДНОСА СЛ П6IJЕЭдНИМ

165 70 95 135,71%ПРАВНИМIlициrм v.оствли Ф~""А"IСИЈСКИ РАСХОДИ
1.фllнонuсјR(Ј РОсх()аи 1.J3од носп со 1VJ(Ј(nUЧНUМи зависним

(/ О о O~OO%ПРОI}Ј{lIlt1лtJЦIIIЮ

Z,фtЈН(Јнu<:јНIJ росходи иЈ однос» са (ЈСn1а/1и/,1nО(l(!.3(1иџм
О О Q 0,00%п QGHllNlntn (!M(f

3. едскови од )N~tt(J у<:уБUtllК)' nрllдрУ)l(еIJЏЈ< tlРО(Јних лuцо
О Q Q I1,ОО%џ эо/t:дН(ЈЧЈ(Џ)( nодУХВ(Јn>С

.f. Оста/НЈ фЩfонсuјскl.' расх()дu 165 70 95 135.71%

11.?АСХQДИ I<лr·,lI...ТАt 1)?Сl..,1АТРЕЋYlI.,JIЛИЦИ~.'1А I Н 43 -эо ·69.71%

III.НЕГДТ~1ВНЕ Ј<УРСНЕ РА3ЛИI<Е 1'1 "IЕfДТИВНИ ЕФЕКРII ВМ!У !Н(_
771 186 585 314.52%IV1АУ3УЛЕ inPE~IjAIР~ЋИrlf1лициr..1Л}

Е.ДОБИТАМ И3 Ф~НАНСИ~ДЊА О 0.00%
Н<. ГУБИТАК И3 ФИI~АНСИРДЊЛ 477 55 122 767,27%
З. ПРИХОДИ ОД УСКJlАnИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВиНЕ КОЈА св ИСКАЗУЈЕ ПОФF,Р ВРЕДНОСТИ кюв 118 3.17Ј '.~.OS3 '96,2$"
БИЛАНС успехА
И. РАСХОДИ ОДУСКЈ1Ат,И8ДЊЛ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕИСЦ/l3УЈЕ ПО ФЕР вњдности КРОЗ ЗSО 2()4 ].46 '71,57%

3.971 4.136 104.16%

...'>1: •
~,.,.'. - '

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВДЊД КОЈЕ СЕ ОGУСТДВЉА,ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДt1'Щ,tНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРДВКА
ГРЕШДКД ИЗРДИН/ИХ ПЕРИОДА

о о о 0.00%

о о о 0,00%

о
6.377 2.701 3,676 136,10%

О О О 0,00%
1.536 ~28 1.008 190,9Ј.%
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о о 0,00%

О О О 0,00%
О О О 0,00%

ч. 3ДРАдА ПО АIЩИЈИ о О О 0,00%
1 1 О 0.00%

2. YM;Hbcf..a О О О 0.00%

Prihodi
2015 godinu karakteris~ Ыаgо роуесапје prihoda za usluge ispitivanja ро zahtevu domacih
proizvodaca. U 2014 gоdiпi вџ prihodi od prodaje песип licima I:>iliпа nivou 265 miliona dinara, dok
је u 2015 godir1iostvaren prihod od 285,5 miliona dinara sto predslavlja роуесапје od 7,75%
Вгој sluzbenih џзогака ро nalogu gгапiспih inspekcija је па nivou 2014 godine.
Вгој uzoraka vezal10 аа monitoring rezidl.a реstiсidЭ је овтао па izuzetno visokom пјуои kao ј
2014 godine.
U 2015 gоdiпi se smanjio Ьгој uzoraka ро zahtevima сlапiса Victoria Group za 10%, ёю је
posledica stаЫlizасiје ргоizvоdпоg ргоргагпа pгvenstveno џ Sojaprotein АО.
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1. .ч:ратКОРОЧН(1 кредЏЛН11J lfl1QСЛI(1НЏ - ватично и 306(/0(0 Прй6110

О О о МО%
ЛUЦа

2.l<раn1корочни кредЏn1!Ј џ ЛIНlс/.1QНЏ -оС/пало повеэана паавно
О О о 0,00%

lаЈца

З. /{раткорочнu кредити IJ ЈОјl,106Џ У зеиљи 6.207 6.~n2 5 0,08%

4-. Храткорочнu воедито и З(Јјмови у uносtnронсmБУ О О О 0,00%

5.Остали краткооочиа ФЏНоНсtfјСi(U оласевн» 883 883 О;ОО%

,1, АkЦЏ-СХU .капитОIl
1. Уделџ дРJlШnl00 со огоекиченомодгдво uош!'l О
З.У/lОЗИ О О О о.оох

О о О ОДО%
о о /) (),009i,
О о о 0,00%

7. fM\JCIJOilO nРС.\1ија О о (] 0,00%
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(/ О.ОО%
о о (/ 0,00,"

о о о 0,0016

О О О {),ОО%
о о 0,00%

о О,ОО%

о {) о о.оо»
а о о 0,00%
о 1) о {),ОО%

5. овоееэе,» основу стояних средстава н срвдстсва
О О О 0,00%об, cmos/ueHO;: nОСЛО:)Оња номењвних П одыи

'9

С,и()')(,
12 Q 12 О,ОО%
'0 о о 0,00%

5. 34.747 2.5.955 8.792 33,87%
3.064 197 2.867 1455,33%

О о О /),00%
682 5ЗS 147 27,48%

3.828 1.1.58 30,,2.5%
О 1.376 О,ОО%

Kadrovska struktura u 2015 godil1i пјје pretrpela znacajnije izmene I па dan 31.12.2014 godine
јта ukupno 140 zaposlena.
Вгој zaposlenih u 2015 gOdini је uvecan za 5 zaposlenih.
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З.lNFОRМАСIЈЕ О ULAGANJIMA U CILJU ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Iпfогmэсiје о ulаgэпјimэ u cilju zastite zivotne sredine 2015. godine:

Копtгоlэ emisije iz isрustэ digestora izvrsena је u таји 2015, па 12 mernih mesta i tom
prilikom $vi рагэmеtгi su Ьili u okviru gгэпiспih vrednosti ргорisэпih zэkопskоm
regulativorY\,Мегепје је izvrsio Institut zastite па radu Novi Sad.

О zbrinjavanju otpadnih hеmikаliјэ ugovorena је sэгэdпјэ sa Миесо, Beograd. Proces
zbrinjavanje otpada је zэроtеt krajem 2015. Godine, а геэlizэсiјэ оtklэпјапја је izvrSena
12.02.2016.

Zэstitа zivotne sredine је dоЫlэ па јо!; уесо] znacajnosti kэdа su zэhtеvi sistema ISO
14001 Sistemi гпепапнпегпа zivotnom sredinom primenjeni i dokumentovani u
dоkumепtэсiјu SP LэЬогэtогiје. Obukom iz оуе оЫаsti koja је izvrsena u septembru, svi
zэроslепi su џрџсеп! u помпе i оЬэvеzе koje proisticu iz поуе ј izmenjene dоkumепtэсiје.
Izvгsепэ је i obuka za vodenje evidencije о dnevnoj kolicini оtрэdэ izvrsiocima koji su
zaduzeni za sklэdistепје otpada, а 26-27.11.2015. i:z.vrsenaје i In-house obuka za interne
ргоvегэvэ6е za sislem ISO 14001.

u 2015. godini је Ыlо РОјгеЬпоresiti zbrinjavanje рэрiгпоg/kаrtопskоg i plasticnog оtрэdа
kao sekundarnih siгоviпэ. S obzirom dэ SP LABORATORIJA proizvodi vrlo rnalu koli6inu
ovog otpada nijedno preduze6e пјје zэiпtегеsоvэпе dэ vrsi sэkuрlјэпје оуе vrste оtраdэ.

4.SVE ZNдёДЈNЕ DОGАБАЈЕ РО ZдVRSETKU POSLOVNE GODINE

Nije blloznacajnihposlovnil1dogadajaроzavrsetktlpostovnegodine.
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5.PLANfRANI вџоџс: RдZVOJ

Period vaienja рI8ПЭ:2016.g

..~.QГЦ,!~'·,),~:,Al{ti$[ip$!il :.:.~.::;".::.:; .$$.t.<i! _ .;,~: ·lzyr$!f~6kJi~~~v,oi,~9.јјсе.';" :,!. ': '; ·;.,d;R,ertO'( .
1. Preispitivanje SP Laboratorija Generalni direktor, -юкотп citav·-e"'g.;;..o....,d,_in-e~·Г--ј

dokumel1tacije sistema Direktori sektora ргета plal1uIzvrsnog
kvaliteta diгеktогэ sеktогэ

kvэlitеtа
2 Godisnje preispitivanje

od вџапе rukovodstva
SP Laboratorija Predstavnik rukovodstva

Ј

za kvalitet, Generalni
direktor, Direktori sеktогэ

S~Р~L-а-ь-о-гэ""'t-ОП"""~-аf-О~iгеktогsektora kvaliteta

4. Ргоуегвsistema :;Р Laboratorija Direktor sektora kvaliteta
kva.liteta-testr--=~~~~~~....,....,~~~~--------~~ ~-------------- ___

5. РЈапјгапјеi evidentiranje
aktivnosti lаЬогајогјје
formiranje informacionog
si$tema сјјј sastavni deo
Ы blle паоаукв, obuke,
ргоуеге, validacije,
etaloniranja, personalni
kartoni, ugovori, .. тега
poboljsanja - Zк/РМ
21/2009
-formiranje programa
metode sa fопniгапјеm
matrice za MLI, deo
planiranja эktivпоsti
lаЬогајогјје vezano za
UVod<>lliemetoda

З. Ргоуега sistema
kvaliteta-preko intemih
огоуега

SP Laboratorija Rukovodilac odeljenja za'
informatiku i tehnicku
podrsku, Generalni
direktor

dесеmЬэг

u 5 mesecnih ргомвге od
mеsесimэ 111,IV, V, IХ,
Х tako da sVakataGka
standarda bude
ргомегасапа пип
J~dno_m-:-_
ОесетЬаг

FormiranjeМАТ 14 kao
deo prijeknogzэdэtkаdo
30,11.2016 (deo projektnig
zadatkaod 1З.08.2015ј

-fаkturisэпјеusluga
ispitivanje

SF004

-mаgаСit1u7.oraka
(hladnja~a)

7.

-optimizacija ргоgгаmэ 5Р Laboratorija Rukovodilac odeljenja za
оргета 1I delu servisnih informatiku ј tehniёku
naloaa _ .l'0drsku

5Р Laboratorija Direktar sektora ргјјета
uzoraka i uргаvlјапја
ispitivanjima, Rukovodilac
odeljenja za informatiku i
tehnicku f?.o,.::d:..,:rs"'k"'u-!- __

3Р Laboratorija Oirektor sektora ргјјета Preispitivanjepotrebazэ
uzoraka i uргаvlјапја uvocfenjemovogdela
ispitivanjima. Rukovodilac progгamaсе se izvi'Sitiпа
оdеlјепјэ za infom1atiku i kraju2016 godine
tehnicku podrskur--:::6-,+-A:-:k"'ti"'v-no-s""'t:-iv-е-z-а-п-е-z-а----lр,,~Р-:L-з-Ь-о-га-t-О-гiј-аlSef odeJjenjauzorkovanja

protivpozarnu zastitu ј transporta, referent
(obuka, kопtгоlа zastitr od ројЕага
opreme,·2 --i~-- ~----- -1- _:..
Aktivnosti vеzапе za SP Laboratorija Samostalni referent U skladu sa рlапоm
bezbednost ј zastitLI па bezbednosti i =z,::сdг:.,:а:.,:v.:Ј.liа:::...:.;п::::з__;'-'г..::е,;,,;fе"'г,;:,е;,,;,пt:.:;ас.._-'
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иУОдепјетovogdela
progгamaсе "е izvrsitiпа
kraju2016 godine

U skladu sa pl,mom
referenta
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гadu (obuka za radu
bezbedan гad, obuka za
ргuzапје pгve рогпосј,
kопtгоlа оргетпе,
kontrola iпstаlасiја,
гadne sгedine, nabavka
zastitne оогете, ..)

8 Obuke novozaposlenih 3Р Laboгatorija Direktori sektora U skladu sa planom
izvгsioca, dodatne peгiodicnih aktivnosli
obuke izvrsilaca

9 Prosirenje ооипа 3Р Lat)oratorija Zaposleni SP Laboratorija Doslavljanje
akreditacije-kontrola od dokumentacije ATS-u
slrane ATS-a izvrsenu ioktobгu 2015,

Eksteгna ргоvегэ-паdzог
ооёеткош Qodine

10 Rаzгаdэ i иУОдепје 3Р Laboгatoгija Diгeklori sektoгa i drugo U skladu ва Planom za
metoda i рпргвгпа Stгucno osoblje 2016 (Pгilog 1)
dokumentacije za laboгaloгije svako u svom
eventualno рговпепје оогпепџ
оЫта акгеойасйе

-11~ -St''llёПi skltpovi. sajmovi, 3Р Laboгalorija Strucno osoblje U skladu ва Рlапот za
seminal'i 2016 (Prilog 2)

12, <ontrola uzorkovanja Sektor рпјета Diгektoг sektora za U dva termina:
uzoгaka i ргјјета uzoraka i -april-maj

upravljanja upravljanja ispitival1jima -avgusl-oktobar
ispilivanjima i Test u поуетЬги

Sektorza
mikгоЫоlоskа

isoitivania
13.t.taloniranja i ргоуеге ;Р Laboratoгija Direktori sektoгa U skladu sa Progгamom

"'гете SPLAB·OPREMA
14, validacije, гevalidacija i 3Р Laboratoгija Direktori sel.<toгa tokom godine', U skladu

~егifikЭсiје metoda sa periodicnim
ргосепа тете planovima aktivnosli
esiaurnosti)

15, ontrola гada izvrsilaca 5Р Laboratoгija Direktori sektora tokom godine', u skladu
$01periodicnim
Dlanovima эktivпоsti

16, ~abavka поуе оргете LI 3Р Laboratoгija Generalni diгektor, U skladu sa Planom
.kladu sa prosirenjem Diгektori $ektora investicija <:а2016
)Ьiтa akreditacije i (Prilog 3)
Еоуесапја kapaciteta rada
,aboratoriie

17.Duslanje u rad поуе 5Р Laboratorija Diгektori sektora ·usаglаSепо sa
рргете nabavkom I)оуе оргете

18, ,ontrola uslova radne 5Р Laboratoгija Diгek!ori sektora tI skladu sa programom
~redine wrv

19, pstale ргоуеге dеfiпisапе ,Р Laboratoгija Diгektori sektora tokom Qodine*, u skladu Iuputstvima sa periodicnim
planovima aktivnosti I

I
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'Р Laboratorija

ЗР Laboratorija

21~ Ispitivanje џаогака
'--_--1-,-korisnika usluga

22~ Vrsenje analiza za
clanice VICTORIA
GROUP, prvenstveno
SOJAPROTEIN АО па
osnovu Рlапоуа
konlrolisanja ј ispitivanja
i zahleva

Svi zaposlani зуаКо u
вуогп domenu
Svi zaposlani svako u
svom domenu

tokom godine

tokom godine

SP Laboralorija Generalni direktor i
sekrelar drustva

Sojaprotein је dоЫо
resenje, zbog ргоЫета
за ргепатепот
zemljista fakturisanje
parcele i uknjizba Ы
mogla da ве ostvari
2016.

23. Parcelizacija SP
Laboratorije

6. AKTIVNOSTllSTRдZlVANJA RдZVOJA

ЗР Laboratorija preko svojih гпепасёвга predaje usluga реппапегппо prati triiste, ispitujuci зуе
mogucnosti Које Ы pospesile роуесаоје Ьгоја izvrsenih usluga како u zemJji tako I u inostranslvu.

7. INFORMACIJE О OTKUPU SOPSТVENIH AKCIJA,OONOSNO UDELД

Ne postoji otkup soslvenih аКсЈја.

8. POSTOJANJE OGRДNAKA

ЗР Laboratorija пета registrovane ogranke.

9. КОЈЕ FINANSIJSKE INSTRUMENTE KORJSTI АКО ЈЕ ТО ZNACAJNO ZA PROCENU

FINANSIJSKOG POlOZAJA I USPESNOSTI POSLOVANJA

ЗР LaboratorUau poslovnoj 2015 godini пјје koristila nijedan vid finansijskih instrumenata u cilju
obezbedenja poslovanja.
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10. CILJEVE I POLITIKE VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSt<lM RIZICIMA, ZAJEONO
SA POLITIKOM ZASTITE SVAKE ZNAtAJNIJE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU
SE KORISTI ZдSTIТA I
11.1ZLOZENOST CENOVNOM RlZIKU, KREOITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIONOSТlI RIZIKU
NOVtANOG ТОКА, STRATEGIJU zд UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I OCENU NJIHOVE
EFIКASNOSTI

Upavljanje rizikom kapitala

Ne postoji (огтаlпј okvir аа upravljanje rizikom kapitala Druslva. Rukovodstvo Dгustva razmalra
rizik kapitala putem uЬJazavanjarizika i uverenja da се Drustvo ЫЈЈu mogu6nosti da odrZi рппор
stalnoslJ poslovanja, uz istovremeno роуесапјв doblti vlasnika. putem optimizacije duga. odnosno
obaveza i kapitala.

џса koja konlrolisu finansije па nivou Drustva yг~e pregled strukture kapitala па godisnjem пјуои.
U sklopu log pregleda rukovodstvo Dгustva гаипапа сепu kapitala i rizike povezane sa vrstom
kapitaJa.

Poka:zateljizaduzenosti PrivrednOg drustva sa stanjem па kraju godine su sledeci:

Neto zаduzепоst

U hiljadama dinara
31. 31.

decelnbar decembar

2015. 2014.

1 29
__ (7.98Q)_ (5.418)

п/р nlQ

537,207 508.114

пШ_ п:е

Zаduzепщ;t*
Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Kapital"

Racio/(odnos) zaduzenosti ргета kapitaJu

• ZadLlzenost obuhvat.adugorocne obaveze i kratkorocne finansijske obaveze
.. Kapital оЬuhvаtэ iZl10sukupnog kapitala

Znа{;ајпе racunovodstvene politike u vezi sa finansijsk/т instruтentiтa

Zna6ajne гэeuпоvоdstvепе politike. kao i kriterijun1iza priznavanje prihoda ј rashoda za sve vrste
finansijskih sredstava i obaveza obelodanjene su u napomenama 3. и, finansijske izvestaje.

Kategorije finansijskih instrumenata
U hiljadama dinara

31. 31. decembar
decembar

Finansijska sredstva
Dugorocni finansijski plasmani
Potrazivanja od kupaca
Kratkorocni finansijsl<i рlаэтапј
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
OstaJaроltэzivапја

2015, 2014.

5,863 6.746
289,263 232.630

7,090 7,085
7,980 5,418

664 2,521
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FinansiJske obaveze
Kratkorocne finansijske obaveze
Oba'Jeze ргетпаdobavljacima
Ostale оЬэvеzе

310,860 254,400

29
30,750
5,031

1
40,787
6,067

46,855 35,810
Finansijskl rizici

Сilјеуј иргаУlјапја finansijskim rizicima

Finansijski rizici ukljtJcuju triisni nzik (devizni i kэтаtпi), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski
rizjci se sagledavaju па vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavajll umanjenjem izlozenosli
Drustva оупп rizicima. Drustvo пе korisli posebne finansijske instrumente dэ Ы izЬeglo uticaj
finansijskij) rizika па poslovanje zbog toga 510 takv! finansijski instrumenti nisu u sirokoj uроtгеЫ,
niti postoji organizovano trziste tih instrumenata u RерuЫiсi SrЬjji.

Triisni rizlk

U svom poslovanju Drustvo је iZlo2:enofinansijskim rizicima i u тогп sklopu izlozeno је trzisnom
riziku којј se javlja као devizni rizik ј rizik od рготепе kamatnih stopa.

Devizni rizik

Drustvo је izlozeno deviznom riziku preko gоtоv;пskih ekvivalenata 1 gotovine, potrazivanja od
kupaca, dugoroCnih i kratkorocnih kredita i obaveza ргета dobavljacima, denominovanih u stranoj
valuti. Drustvo пе koristi posebne final1sijske instrumente za zastitu od devizno.g rizika, odnosno
rizika рготеnе kurseva stranih valuta obzirom da ti instrumenti nisu u зјгој upotreЬj u RерuЫiсi
SrЬjji.

Stablln05t ekonom5kog okruzenja u којет Drustvo posluje, II velikoj тегј zavisi od тега vlade u
privredi, ukljucujuci i uspostavljanje odgovaraju6eg pravnog i zakonodavnog okvira.

Кnjigovodstvene vrednosti monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti па dап 31.
decembar 2015. godine u Drustvu Ьjle su slede6e:

U hiljadama dinara

Ostalo USD EUR RSD Ukupno

Dugогоспi fiпsпsiјski plasmani 5,863 5,863
Potrazivanja od kupaca 1,224 288,038 289,263
Kratkorocni finansij5ki
plasmani 7,090 7,090
Gоtоviпа i gotovinski
еkvivаlепt; 1,944 6,035 7,980
Ostala potгazivanja 664 664
Икирnо 3,168 307.690 310.860

Kralkorocne finansijske
obaveze 1 1
Obaveze iz роslоvапја 3,064 37,723 40,787
Ostale obaveze 6,067 6,067
Ukupno 3,064 43,791 46,855
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Neto devlzna pozivicija па оап ~_~~ 104 263,899 _:o.::26,-,-4"QQi

Deviznj (izil< (пэslаvаk)

Knjigovodstvel1e vrednosti monetarnih sredstava i obaveza iskаzапih ц впапо] valuti па
dan 31. deceтbar 2014. godine u Drustvtl Ыlе su slede6e:

Ostalo

U 11iljadamadinara

RSD Ukupno

6,746 6,746
231,488 232,630

7,085 7,085

4,624 5,418
2521 2,521

252,464 254,400

29 29
30,553 30,750
5,032 5.032

35,614 35,811

216,850 218,589

USD EUR

Dugoro6ni finansijski рlазтапј
Potrazivanja od кџраса
Kratkorocni finansijski
plasmani
Gotovina i gotovinski
ekvivalenti
Ostala potrazivanja
Ukupno

1.142

794

1,936

Kratkorocne finansijske
obaveze
Obaveze iz poslovanja
ОЗјаlе obaveze
Ukupno

197

197

Neto dеvizла pozivicija па dan _ _ 1,739

Drustvo је osetljivo па proтene deviznog kursa evra (EUR) i americkog dolara (USD). Sledeca
tabela predstavlja detalje analize osetljivosti Drustva па porast i зтапјепје od 10% kursa dinara u
odnosu па datu виаоџ valutu. Stopa osetljivosti od 10% se koristi ргј internom prikazivanju
deviznog rizika i predstavlja ргосепи rukovodstva гааџптоо ocekivanih рготепа u kuгsevima
stranih valuta. Analiza osetljivosti ukljucuje зато neizmirena potrazivanja i obaveze iskazane u
stranoj valuti i uskladuje njihovo pгevodenje па kraju perioda za рготепи od 10% u kuгseviтa
stгanih valuta. Pozilivan Ьгој iz tabele ukazuje па pove6anje rezultata teku6eg perioda u
slu6ajeviтa kada dinar devalvira u odnosu па EUR. U sluёaju da dinar oslahi 10% u odnosu rla
EUR, uticaj па rezultat tekuceg perioda Ыо Ы suprotan опот iSkazanom u pretl1Odnoт slucaju, sto
је prikazano u slede60j tabeli:

U hiljadama dinara

Na dan 31. decembra 2015.
Uticaj па dobltak +/(-)

Na dan 31. decembra 2014.
Uticaj па dobltak +/(-)
Ро osnovu preracuna:

Ро osnovu preracuna:
Sredstav<l Obaveza Neto Obaveza Neto---Sredstava

Kигs EUR +
10% 317 (174)(20)(306) 10 194

KursEUR·
10% 317 (306) 10 20 174194
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Rizik od promene kamatnill stopa

Privredno drustvo је izlozeno riziku od рготепе kэmэtПih stopa па sredstva I obaveze kod Којјћ је
varijabllna kamatna stopa. Ovaj rizik zavisi od finansijskDg trZista, а Prlvredno drustvo пета па
raspolaganju instrumente sa kojima Ы uЬJaziloијјсај rizika od рготепе kamatnih stopa.

U sledecoj јаЬеli је prikazana izlozenost Drustva riziku рготепе kamatnih зюра:

U hiljadama dfnara

31. 31.
decembar decembar

2015. 2014.
Finansijska sredstva

Nekamatonosrra
Dщ)о(оспl finansijski plasmani 5,863 6,746
KratkoroCI1ifinansijski plasmani 6,207 6,202
Potra.zivanja od kupaca 289,263 232,628
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 7,980 5,418
Ostala potrazivanja 664 2,521

309,977 253,515
Fiksna кетвтв stopa

Kratkorocni fil1ansijski plasmani
883 __ 883

883 883

310,86Q 254,398
Fil1ansijske obavez.e

Nekamatonosne
Obaveze ргета dobavljacima 40,787 30,750
Ostale obaveze 6,067 5.032

46,854 35,782
Varijabllna кетвтв stopa
Kratkorocne finansijske obaveze 29

1 29

46.855 35,81_1

Na OSf)OVU prethodno паvеdепih podataka ва stапјеm па dan 31. decembra 2014. godine
Drustvo пета finansijskih sredstava i obaveza sa уагјјаЫlпот kamatnom stopom i shodno tome
пјје izlozeno riziku рготепе kamatnih stopa.
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Kreditni rizik

Uргэvljапје pdlrazivanjim!J od киовсв

Privredno drustvo је izlozer1O kreditnon1 riziku, којј predstavlja rizik da duZ:nici песе blti u
mogucnosti da svојэ dugovanja ргепта Privrednom drustvlJ izmire u celosti i па vreme. te Ы ро
ovom osnovu nastao guЫtаk za Privredno drustvo. Izlozenost Privrednog drustva kreditnom riziku
оgГЭГ1iсепаје па potraZ:ivanja od кираса па оап Ыlапsа stanja. PotraZivanja od кџраса u
zпасајпоm delu odnose эе па povezana pravna lica.

Strukttlra izlozenosti kreditnom riziku ukupnih роtгаzivэпја od кџраса эа stanjem па dan 31,
decembra teku6e i ргеџюспе godine prikazana је па slede60j tabeli.

Вгијо izlozenost
31. decembar

2015. 2014.

Ispravka vrednosti
31. decembar
2015. 2014.

U hiljadama dinara
Neto izlozenost
31. decemЬar
2015. 2014.

Nedospela 44.932 42,220 44,932 42.220
Dospela isргаvlјепэ 437 204 (437) (204)
Dospela 244,33
neispravljena 1 190,408 244,331 .1.9.Qc40~.----

289,70
Ukupno О 232.832 (437) (204) 289,263 232,628

NэdоsреЈа роtгаzivапја od kupace

Na dan 31. decembra 2015. Privredllo drustvo јта nedospelih potrazivanja od kupaca u јапоэи od
44,932 hiljada dinara (31. decembra 2014. godine: 42.220 hiljada dinara). Ova potrazivanja
dospevaju za naplatu uglavhom u zavisnosti od ugovorenih rokova za plaeanje. Prosecno угете
naplate potrazlvanja u 2015. godini iznosi 60 dana (и 2014. godini iznosi 60 dana)

Dospela, ispravJjena роlгаzivэпјэ od kupaca

Privredno drustvo јта dospelih ispravljenih potrazivanja od kupaca u iznosu od 437 hiljade dinara
па dan 31. decembra 2015. godine (31. decembra 2014. 204 hiljada dinara). Privredno druMvo
formira ispravku vrednosfi zэ potrazivanja za koja је utvrdilo da је doslo do pogorsanja njihove
kreditne sposobnosti i da роtгэzivапја u navedenim iznosima nece Ьjli napla6ena, odnosno da се
Ыti delimicno napla6ena kako Ы se ova potrazivanja svela па njihovu naknadivu vrednost.

Dospele, neispгavljena potrazivanja оЈ kupaca

Privredno .drustvo пјје izvrsilo ispravku vrednosti. odnosno пјје obezvredilo dospela potrazivanja od
kupaca iskazana па dan 31. decembra 2015. godine u iznosu 244,331 hiljade dinara (31
decembra 2014. godine: 190,408 hiljada dinara). Od ukupnog iznosa dospelih а neispravnjenih
potrazivanja, 226,439 hiljade dinara se odnose па pravno povezano 'јсе Sojaprotein.Shodno tOn1e,
rukovodstvo Privrednog drustva smatra da 6е sаdаsпјэ \/rednost ovih potrazivanja Ьjti naplacena.
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Dospela, пеisргэvljепа pOlraz;vanja od kupaca (l1fJstavak)

Starosna struktura dospelih, neispravljenih potrazivanja od kupaca рпкааапа је II sledecoj tabeli:

U hiljadama dinara
31. 31,

decembar
2015.--_

decembar
2014.

Оо 30 dana
Od 31 do 90 dana
Od 91 do 180 dana
Od 181 do 360 оапа

41,768
50,513
43,022

109,028

30,688
25,108
44,559
90,053

Ukupno 244 331 190,408

Upravijanje obavezarпa ргеmа dobav!jacima

Obaveze ргегпа dobavljacima па dan 31, dесеmЬгэ 2015, godine izno.se40.787 hiljada ошага (31.
decembra 2014. godine: 30,750 hiljada dinara). сеюкџоап iznos ovih obaveza odnosi se па
nabavke materijala, гоЬе i usluga. Saglasno politici upravljanja finansijskim rizicima. Privredno
drustvo izmiruje dospele obaveze ргета dОЬаvUасimэu ugovorenim rokovima i shodno tome,
dоЬэvlјасi пе zэгасuпаvајll kamatu па dospele obaveze.

ятн /{kvidnostl

Odgovornost za upr'avljanje rizikom IIkvidnosti је па rukovodstvu Privrednog drustva. Za ovu svmu
rukovodstvo Privrednog drustva је uspostavilo odgovarajuci sistem џргамјапја za kratkorocno,
srednjerocno ј dugorocno finansiranje poslovanja Privrednog drustva. Privredno drustvo upravlja
rizikom likvidnosti putem odriavanja odgovarajuceg nivoa novcane rezerve, kontinuiranim
ргэсепјеm planiranog i ostvarenog novc<lnog toka. kao i putem odrzavanja аdеkvэ!поg odnosa
dospeca fiпэпsiјskih sredstava ј obaveza,

Sledeca tabela prikazuje struk!urLI dospelosti finansijskih sгеdstэvэ i fil1ansijskil1 obaveza sa
stanjem па dan 31. decembra (еКисе i prethodne godine. Ргikаzэпi iznosi zasnovani su па
nediskontovanim tоkоvimэ go!ovine finansijskih sгеdstэvа ј finansijskih оЬэvеzа, uz pretpos!avku
da се se finansijska sreds!va naplati!i i dэ се se finans~ske obaveze izmiriti ргета navedenoj
rocnosti dospe6a.

Оозерсе finansijskih sredstava i obaveza iSkЭZЭl1ihпа dan 31. decembar 2015, godine:

U hiljadama dinara
DоЗ З mезеса 1 do5 Preko 5
meseca • 1godil1.e gOdina godina ....!:!.Kи~

Dugorocni finansijski plasmani 5,863 5,863
Ро!гэzivапја od kuрасз 244,331 44.932 289,263
Kratkorocni finansijski
рlазmапј 7.090 7,090
Gotovina i gotovinski
ekvivalenti 7,980 7,980
Ostala роtгэzivэпјэ 664 664
Ukupno 252,975 52,022 ---5,863 310,860
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Kratkorocne fiпапsiјskе
obaveze
ОЬэvеzе iz poslovanja
Ostale obaveze
Ukupno

1
40,787
6,067

1
40,787
6,067

46,85546,855

206,120Neto devizna pozivicija па dan 52,022 5,863 264,005

Ооверсе finansijskih sredstava i obaveza iskazanih па dan 31. decembar 2014. godine:

U hiljadama dinara
DоЗ 3 тезеса 1do 5 Preko 5

meseca ·1godine godina godina Ukupno

Dugorocni finansijski plasmani 6,746 6,746
Potrazivanja od кџраса 190,408 42,222 232,630
Kratkorocni finansijski
plasmani 7,085 7,085
Gotovina i gotovinski
еkvivаlепti 5,418 5,418
Озјаlа роtгаzivалја 2,521 2521
Ukupno 198,347 49,307 6,746 254,400

Kratkorotne finansijske
obaveze 29 29
Obaveze ј;!; poslovanja 30,750 30,750
Озјаlе obaveze _J~32 5,032
Ukupno 35,811 35,811

Neto devizna poziicija па dan 162,536 49,307 6,746 218,589

Fer vrednost fiпапsiјskih instrumenata

Ргеtроstэvkе аа рюсепи иэпиию (ег vredl10sli fiпапsijskil1твиитепт«

Obzirom па сiпјепiси da пе postoji dovoljno trii5ПО iskustvo, stаЫlпоst i likvidnost u kupovini i
prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom па cinjenicu da пе postoje оовшрпе triisne
i'1formacije koje Ы зе mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava
i obaveza, koriscen је metod diskontovanja novcanih tokova. Ргј koriS6enju оуе metode
vrednovanja, koriste se kamatne stope za finansijske instrumente за slicnim karakteristikama, за
ciljem da se doblje геlеvэпtпа procena triisne vrednosti finansijskih Instrllmenata па dan bllansa.
Pretpostavke koriseene za procenu tekuce fer vrednosti зи i da knjigovodstvena vrednost
kratkorocnih potrazivanja od kupaca i obaveza ргета dobavljacima aproksimira njihovoj fer
vrednosti zbog t09a §to dospevaju za placanjeJnaplatu u relativno kratkom periodu.
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ZAKLJUCAK

Poslo\lni prihodi u 2015. вц visi za 38 miliona ооповпо za 8,8% u odnosu па budzetirano i za 43
miliona 10% u odnosu па isti period 2014 godine. Prihodi od porodaje 3. 'јсјта вџ umanjerli za 21
miliопа u odnosu па budzetirano, ali эи uveMni za 20 miliona. odnosno za 7,7% u odnosu па 2014
godinu. Prihodi od prodaje povezanim pravnim licima uvecani za 59 miliona u odnosu па
budzetirano, i 23 miliona u odnosu па 2014 godinu. Osnovni razl09 za ovo uvecanje od prodaje
3.licima u odnosu па 2014 godinu је dalja staЬJlizacijaIriista као posledica пе donosenja naglih
ishitrenih odluka od strane Ministarstva poljoprivrede. Твкоое. povecali эи ве prihodi od prodaje
usluga domaci proizvodacima. U izvestajnom periodu је oslvaren prihod od 234 тilјопа (pove6anje
od 11,4%) dok је u јSlот periodu 2014 ostvaren plihod od 21О 'l1iliona. Budietom је planiran "ес!
газ!, ali i stabllno роуесапје od 20 miliona зmаlгаmо zadovoljavajucin1.
Prihodi od prodaje povezanim pravnim lјСЈта su se !akode pove6ali za 59 miliona u odnosu па
budietiranO', odnosno za 23 miliona u odnosu па isli penod 2014 godine. Роуе6апје оЫта posla u
odnosu па 2014 godinu је posledica intenzivne kопtгоlе, dok је зта'lјепје u odnosu па
budietiran6 posledica зlаЫlizасiје proizvodnog programa prvenstveno u Sojaprotein АО.

Розlоvпi rashodi зu па nivou budzetiranih, odnosno razlika koja postoji је 2 miliona dinara (0.5%).
Razlog povecanja је роvе6ап оЫт posla, а заmim tim i pove6anje polrosnje hemikalija i potrosnog
materijala za 4,5 miliona u оdпозu па budielirano, odnosno 3,2%. Na pove6anje poslovnih
rashoda, odnosno па сепи hemikalija i potrosnog materijala је uticala i promena kursa dolara u
2015 godine

Е.В.I.Т.О.Аје uvecan za 35,8 miliorla u odnosu па budzetirano, оdпоsпо zэ 11,3 mјliопа u odnosu
па 2014 godil1U.

Вгој analiziranih uzогэkа ро nalogu ostalih pravnih 'јса је umanjen za 3031 (7%) u odnosu па
budzelirano, ali uve6an za 691 (1,76%) u odnosnu па isti регјOd prethodne godine. sto је
rezultiralo i роуе6апјеm prihoda u оdпозu па 2014 godinu.

Plihodi озtvагепi za ispitivanje sluzbenih uzогэkа su ј dalje minimalni. Trer,d izuzetno malobrojne
kontrole ро zahtevu Minislarstva poljoprivrede se nastavlja u зkЈаdu за Uredbom iz oktobra
теэеса 2012 godine.

SPLABORATQRтJe<~;r~~o/tor
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SPlABORATORIJA

IZjAVA иСА ODGOVORNIH ZA SASTAVI,JANJE JZVESTAjA
Oo<1j~I1Jj IlnaJ1~ijskj i7.vе.~tзј s8sta\'ljen је (IZ ргипепџ оdgоvаrајш:iJl mеОШ!аJ'QЈпil1stаn<lаrtlи
fiшшsiјskоg izvе$tаvапја ј daje istiпitе i objckti\"1e роdиtkе о iI110v111i,оl>аvсzзша, fiПЗl1siјskоm
polozaju i poslovanJlI, dоЫсimз ј gublcima, tokovima gotoyine I ртогпеиагпа па kарitзlu javnog
dru~tI'a.

Lica odgovoma 18 Sдstэvlјаnје godisnjeg izvеstэја:
"SP lэЬоrаtоriја" A.D. Весеј, Iщјl)Slriiskэьг.з, 21220 Веёеј SPLABORATOpT',,\
Gеnеrэlпi direktor АlеksапdГдBaџ~;;г. ( ~ AKC"l~G~~lAf '1 iI~
Set га~Ulюvоdstvа: оес. Dragija Veljkovic (Ј"" 'ot ј) ,Ј 7:./;;'-1\ ..,:O,.Q,-r........

ODLUКA SKUPSТlNE DRUSTVA О USVAjANJU GODISNJIH FLNANSIJSKIH
IZVESTAJA

Napom(;1'l8·:
<1о(li§пјi izve1:taj <IJ'\Istvau пюгпешџ оЬјауlјјУ<l1lја јо!! uvek гцјс usvojeo од зтгаис lladleZnog organa
(Iшstvа (Skupstine аксюпага). Dru§tvo се \1 сејовп пакпаопо ob.iaviti odJuku пасllеzпоg оrgапа о
џвуајапјџ Go(li~!)jegj7.v~taja.

оошк» SK\JPSTINE DRUSTVA О I~SPODELI 0081TI *
Nарошеf1З *:
Oc\Juka о IЋsроdеЈi dobiti (Irustva zu 2015. godil1u dOI1cce se 11~ f(;(lo\'11oj godisl1joj Skttp;;til1i
akсiОl1Щ'skоg drustva. Dш~I\'О се u celosti l)akna(!l1Qobja\'iti Odluku пud\еzпоg organa о raspodcli
dоЫti druStva.

l)nt~t\(o oogo\rara za taC\1Q$tј istiniiost podai.Hka паvеdСL1Щu (rоdiSl1јеП1. izv~staju.

LiСдodgovorna za sastavljanje g()(jisnjeg izveStaja: SPLABOP-D.TO~'" , .
"SP Laboratorija" A.D. Весеј, Indllstгiis~~j:}, 2)~2~eёej ~ дl(O(\1'·,R.: !<.U

~ener~lnl direktor: Aleks~ndra.ва~~_р.ч !л,...;; . 1 OK,J:.:tS
Sef f<Jcunovodstva: Огама Ve1lkov1c (J;}R-~(LV" (//2.
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