Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ливидационог
поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
1 Ст.181/2010
17.03.2009/01.02.2005
Европа осигурање а.д. Београд у стечају
Љиљана Павловић
Снежана Михаиловић

Текући рачуни 1) 155-15134-04
стечајног / 2)205-143679-22
ликвидационог
дужника 3)
Матични број
ПИБ

7741677
103765140

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015)
достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од:
01.10.2015.
до:
31.12.2015.

1

године

СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА
На дан
01.10.2015.

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)
1
+
+
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Орочена средства
Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно без депозита

2.101.099,19

2.121.640,00
392.898.220,00
548.024.889,76
0,00
945.145.848,95

Коментар:

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
1б ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА
Износ повећања
по процењеној
вредности

ИМОВИНА
1
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно

Износ смањења
Коригована
по процењеној
вредност имовине
вредности

0,00
0,00
0,00
100.109.886,51
0,00

0,00
0,00
0,00
67.712,15
0,00

100.109.886,51

67.712,15

2.101.099,19
2.121.640,00
392.898.220,00
648.067.064,12
0,00
0,00
1.045.188.023,31

Коментар
Имовина Европа осигурања а.д, у стечају по основу потраживања од дужника у извештајном периоду је повећана у износу од 100,109,886.51
динара и то по следећим основима:
- повећање потраживања извршено по основу задужења износи укупно 64,495,310.33 динара и то: по основу задужења главнице у зносу од
258,946.17 динара и по основу задужења законске затезне камате у износу од 64,236,364,16 динара,
- повећање потраживања извршено по основу поновне процене износи 5,293.63 динара и то по основу укидања исправке вредности,
- повећање потраживања извршено по основу накнадно пронађеног потраживања износи 35,609,282.55 динара.
У извештајном периоду извршено је смањење имовине по основу отписа потраживања на име законске затезне камате у износу од 67,712.15
динара.

2

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

ИМОВИНА

2
3
4
5
6

Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације
трошкова
Остала имовина
Укупно

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене
продајне цене или наплате
потраживања
УМАЊЕЊЕ
ПОВЕЋАЊЕ
0,00
104.367.261,51

104.367.261,51

0,00
0,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коригована
вредност имовине

0,00
6.701.078,49
1.019.081,52

2.121.640,00
281.829.880,00
647.047.982,60

0,00

0,00
0,00
930.999.502,60

7.720.160,01

Коментар
Укупно умањење вредности имовине Стечајног дужника у извештајном периоду по основу промена вредности имовине због продаје и /или наплате
потраживања износи 112,087,421.52 динара и то:
- умањење вредности имовине у износу 111,068,340.00 динара се односи на умањење вредности акција код других правних лица и то по
основу продаје 5.000 обичних акција Комерцијалне банке а.д., као и по основу усклађивања књиговодствене са тржишном вредношћу акција на дан
31.12.2015. године,
- умањење вредности имовине у износу од 1,019,081.52 динара односи се на умањење вредности потраживања од дужника по основу наплаћених

3

ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3a Готовински приливи

ВРСТА ПРИЛИВА
Камата на средства на динарском рачуну
Камата на средства на депозитном рачуну
Уплата депозита за продају имовине и/или закуп
Дивиденда - расподела добити
Погрешно извршене уплате
Остали приливи
Потраживања по основу закупа и рефундације
6 трошкова
7 Продаја некретнина и опреме
8 Продаја удела или акција код других лица
9 Потраживања од дужника
10 Продаја остале имовине
Закуп и рефундација плаћених трошкова (у
11
извештајном периоду)
12 Повраћај орочених средстава
1
2
+
3
4
5

Укупни приливи без орочених средстава

Остварени
приливи за
извештајни
период

Наплаћено из
депозита

Задужење и
фактурисана
вредност у
извештајном
периоду

Разлика
остварених
прихода и прилива

18.466,52

10.000,00
0,00
0,00
6.701.078,49
1.019.081,52

0,00
6.701.078,49
64.495.310,33

0,00
0,00
-63.476.228,81
0,00

0,00

0,00

0,00

71.196.388,82

-63.476.228,81

7.748.626,53

0,00

Коментар

Укупно остварени приливи Стечајног дужника у извештајном периоду по свим основима износе 7,748,626.53 динара и то:
- прилив у износу од 18,466.52 динара по основу наплате камате на средства по виђењу на текућем рaчуну ,
- прилив у износу од 6,701,078.49 динара по основу продаје 5.000 обичних акција Комерцијалне банке а.д.,
- прилив у износу од 1,019,081.52 динара по основу наплате потраживања од дужника,
- прилив у износу од 10,000.00 динара односи се на поврат средстава по основу грешке у задужењу пословног текућег рачуна ЕО.

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

ВРСТА ОДЛИВА

1
2

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне
масе
Трошкови измирени готовином
Укупно

Неизмирене
обавезе на
почетку
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00

Одобрени
планирани
трошкови по
решењу суда

Стварно настали
трошкови у
извештајном
периоду

8.126.000,00

6.505.429,00

8.126.000,00

6.505.429,00

Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
6.433.294,62
0,00
6.433.294,62

Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
72.134,38
0,00
72.134,38

Kоментар

Одобрени планирани трошкови по решењу суда за извештајни период износе укупно 8,126,000.00 динара, а стварно настали трошкови у
овом периоду износе 6,505.429,00 динара, од чега плаћени трошкови износe 6,433,294.62 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног
периода у износу од 72.134,38 динара односе се на трошкове прелиминарне награде АОД за децембар месец 2015. године, које ће бити

3в Готовински одливи по осталим основима

ВРСТА ОДЛИВА
1
2
3
4

Пренос средстава

Пренос портфеља осигурања
Остали одливи
Пренос новчаних средстава - орочење
Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа

0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

Укупно

Коментар:

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

ВРСТА ОДЛИВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Разлучни повериоци
I исплатни ред
II исплатни ред
III исплатни ред
IV исплатни ред
V исплатни ред
VI исплатни ред
VII Потраживања поверилаца акционара банке
Заложни повериоци
Исплате власницима капитала
Исплаћена камата
Оспорена потраживања
Укупно без оспорених потраживања

Утврђена
потраживања на
почетку
извештајног
периода
0,00
305.908.580,89
12.152.625,14
336.269.659,57
8.196.221,00
870.430,44
703.296.858,79
0,00
0,00
0,00
0,00
42.953.078,57
1.366.694.375,83

Повећање
Исплаћена
Преостали износ
потраживања по
потраживања у
утврђених
основу испитних
извештајном периоду
рочишта и обрачуна
потраживања на
или смањење по
камате или
крају извештајног
основу окончаних
покренутих
периода
парничних поступака
парничних поступака

0,00
0,00
0,00
725.865,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556.234,00
725.865,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.195.497,22
0,00

0,00
305.908.580,89
12.152.625,14
336.995.525,45
8.196.221,00
870.430,44
703.296.858,79
0,00
0,00
0,00
0,00
10.313.815,35
1.367.420.241,71

Коментар

У извештајном периоду утврђена потраживања поверилаца су повећана у износу од 725,865.88 динара, а по основу донете пресуде бр.7.ПЖ 7163/14 у
корист повериоца Удружење осигуравача Србије, тако да на дан 31.12.2015. године укупна утврђена потраживања износе 1,367,420,241.71 динара.
У истом периоду извршено је повећање резервисаних средстава у износу од 556,234.000 динара, по основу тужбе поднете од стране
повериоца за оспорено потраживање, као и смањење резервисаних средстава по основу окончаних спорова у износу од 33,195,497.22 динара,
тако да на дан 31.12.2015. године укупно резервисана средства по оспореним потраживањима поверилаца износе 10,313,815.35 динара.

4
1
2
3
4
5
6

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА
Почетно стање на рачунима (без депозита за
01.10.2015.
продају имовине и/или закуп)
Укупан прилив без поврађаја орочених средстава
Укупан одлив без орочења средстава
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно
пронађена новчана средства
Негативне курсне разлике и друга евентуална
смањења новчаних средстава
Крајње стање на рачунима (без депозита за продају
31.12.2015.
имовине и/или закуп)

2.101.099,19
7.748.626,53
6.443.294,62
0,00
0,00
3.406.431,10

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима Стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 2,101,099.19 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 7,748,626.53 динара, а укупан одлив износи 6,443,294.62 динара .
Крајње стање на пословним рачунима Стечајног дужника на да н 31.12.2015. године износи 3.406.431,10 динара и у односу на почетно стање
је повећано за износ од 1.305.331,91 динара.

5

БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
ИМОВИНА (ликвидациона вредност)

1
+
+
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Орочена средства
Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно без депозита

На дан
31.12.2015.
3.406.431,10
0,00
0,00
2.121.640,00
281.829.880,00
647.047.982,60
0,00
0,00
934.405.933,70

Коментар:

Имовина стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи укупно 934,405,933.70 динара и смањена је у односу на имовину на почетку
извештајног периода за износ од 10,739,915.25 динара, а као резултат промена вредности следећих билансних позиција:
- стање средстава на пословним рачунима Стечајног дужника на крају извештајног периода повећано за износ од 1.305.331,91 динара,
-вредност некретнине и опреме су непромењене,
- вредност акција код других правних лица смањена је за износ од 111,068,340.00 динара, а односи на смањење вредности по основу продаје
5.000 обичних акција Комерцијалне банке а.д. и по основу усклађивања књиговодствене са тржишном вредношћу ових акција на дан
31.12.2015. године,
- потраживања од дужника на крају периода износе 647,047,982.60 динара и повећана су за износ од 99,023,092.84 динара, и то као резултат
разлике између извршеног повећања потраживања у укупном износу од 100,109,886.51 динара и смањења потраживања у укупном износу од
1,086,793.67 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
Снежана Михаиловић

ПРИЛОЗИ:
* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
* Извештај правног заступника о споровима
* Дневни изводи из банака за извештајни период
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
1. У току извештајног периода израђен је Квартални извештај о спровођењу поступка стечаја и стању стечајне масе и обавеза за п ериод јул - септембар 2015.
године који је достављен стечајном управнику Агенцији за осигурање депозита.
2. У овом периоду израђени су предлог плана трошкова за месец новембар, децембар 2015. године и јануар 2016. године, који су одобрени решењем
стечајног судије Привредног суда у Београду, а на основу претходно прибављене сагласности стечајног управника Агенције за о сигурање депозита.
3. У циљу праћења тока поступка у овом периоду урађени су редовни месечни извештаји и табеларни прегледи према стандардима и захтевима АОД и исти
су благовремено послати надлежним комисијама АОД.
4. Дана 21.10.2015. године, у одржан је састанак са руководством Агенције, на челу са председником Управног одбора, на тему нормативно правног оквира
рада и понашања запослених у примени постојећих аката Агенције и извештаја о спровођењу поступака стечаја и планираних активн ости у наредном
периоду.

5.У извештајном периоду одржана је осмнаеста седница Одбора поверилаца дана 30. октобра 2015. године. Једногласно је усвојен предложени дневни ред
за наведену седницу. У оквиру треће тачке дневног реда, чланови Одбора су констатовали да су упознати са предложеним смерница ма упуствима за
поступање у поступцима наплате потраживања од дужника Европа осигурања ад Београд у стечају. Повереник је после кратког усмен ог излагања на ову тему
усмено одговарао на питања чланова Одбора. Након дискусије, прешло се на гласање, за усвајање предложених смерница за поступа ње при наплати
потраживања од дужника Европа осигурања ад Београд у стечају, гласали су сви осим представника Војислава Бошковића испред Удр ужења осигуравача
Србије, који је гласао против предложених упуства. У оквиру четврте тачке дневног реда Разно, Одбор је прихватио информацију о тренутном стању спора
који се води пред Привредним судом у Београду, по тужби Европа осигурања ад Београд у стечају против Мобтела -а ПТТ Београд, као и информацију везано
за локацију у ул. Призренска 1а-3.
6. У овом периоду одржали смо више састанака са руководством Агенције из Сектора за стечај, ликвидацију и административно упра вљање, тема састанка је
везана за спорна питања окончања стечајног поступка, да се размоти могућност мирног решења судског спора који се води пред Пр ивредним судом у
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Београду П- 10334/2011 против Мобтел-а ПТТ доо Београд, у циљу брже и ефикасније наплате потраживања, затим пријава потраживања коју је поднела
Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу града Београда, дана 02.06.2009. године преко Трговинског суда у Београду бр. 31467/96000-VI у
поступку стечаја над Европа осигурањем ад из Београда. Иста пријава је поднета у ликвидационом поступку који се водио над Ев ропа осигурањем ад из
Београда по истом основу и која је у целости утврђена.
Дана 24.11.2015. године, упутили смо допис генералном директору Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу града Београда Бранисла ву
Поповићу, са молбом, да нас обавести да ли Дирекција и даље остаје код пријаве потраживања од 02.06.2009. године која је поднета у стечајном поступку,
ради даљег поступања стечајног управника Европа осигурања ад Београд у стечају по истој.
Напомињем да смо у вези овог питања, више пута се обраћали дописима као и на састанцима који су одржани са представницима Дир екције, али да до
данас нисмо добили никакв одговор.

7. На предлог повереника, дана 10.11.2015. године одржан је састанак у просторијама дужника Ступ Вршац ад Вршац, а све у циљу наплате потраживања по
основу Уговора о уступању дела потраживања депозита које Ступ Вршац има код Астра банке ад у стечају.
8. Дана 23.11.2015. године Агенција за осигурање депозита, у функцији стечајног управника Европа осигурања ад Београд у стечају, дала је Саглас ност да
Европа осигурање ад Београд у стечају као суинвеститор и сукорисник YUGOSLAVIA COMMERCE ад Београд поднесе заједнички захтев Дирекцији за имовину
РС за укњижбу на катастарским парцелама које се налазе у ул. Призренска 1а са заједничким уделом, након добијања сагласности од Дирекције за имовину
РС, поднеће се заједнички захтев Служби за катастар непокретности Стари град, за упис права коришћења на катастарским парцела ма са заједничким
уделом.
9. На основу прикупљених доказа о аконтационој испати накнаде штета туженом Мобтелу, дат је предлог адвокату Ивану Вукоју за подношење повећања
тужбеног захтева у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Београду П -10334/2011 против туженог Мобтел-a ПТТ д.о.о. Београд. ПСБ је
на рочишту одржаном дана 10.11.2015. године одбио преиначење тужбеног захтева.
10. На предлог поверника, и правног мишљења адвоката Ивана Вукоја дана 25.11.2015. године, поднета је нова тужба П–7045/2015 против Мобтел-а ПТТ доо
Београд на име штета који је тужени пријавио и за које није пружио доказ да су настале, а исплаћене су туженом као аконтација штета у износу од
35.609.282,55 динара.
Тужбени захтев тужиоца обавезује туженог да тужиоцу исплати износ од 35.609.282,55 динара са законском затезном каматом почев од 26.11.2004. године,
па до дана исплате.
9. Остали послови на спровођењу поступка стечаја благовремено су извршавани.

