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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

132.053.989,32
1.870.006.182,76
2.130.502.309,44
1.022.181.006,01
43.436.776.191,64
37.185.712,13
48.628.705.391,30

Коментар:
Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

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
по процењеној
вредности

33.432.207,75
0,00
624800,30
1.452.129.053,44
0,00

0,00
0,00
16.465.377,06
400.698.416,21
0,00

1.486.186.061,49

417.163.793,27

Коригована
вредност
имовине
2.035.492.379,83
2.130.502.309,44
1.006.340.429,25
44.488.206.828,87
37.185.712,13
0,00
49.697.727.659,52

Коментар:
Смањење акција је настало због смањења номиналне вредности акција код КБМ Банке АД Крагујевац, Рекреатурса ДОО Београд и Компаније Дунав
осигурање АД Београд дошло је до пада номиналне вредности акција. Потраживања од дужника су смањена због негативних курсних разлика.

2

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене
продајне цене или наплате
потраживања
УМАЊЕЊЕ
ПОВЕЋАЊЕ

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

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коригована
вредност
имовине

0,00
0,00
50.660.117,04

2.130.502.309,44
1.006.340.429,25
44.437.546.711,83

4.469.724,63

32.715.987,50
0,00
47.607.105.438,02

55.129.841,67

Коментар: Износ од 50.000.000,00 динара односи се на наплату по основу деобе стечајне масе Борске банке.

3

ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3a Готовински приливи
Остварени
приливи за
извештајни
период

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

Наплаћено из
депозита

Задужење и
фактурисана
вредност у
извештајном
периоду

Разлика
остварених
прихода и прилива

8.223.274,44
2.589.483,62

315.292,23
4.469.724,63
0,00
0,00
50.660.117,04

0,00
0,00
1.452.129.053,44

0,00
0,00
-1.401.468.936,40
0,00

8.010.165,16

11.290.439,62

-3.280.274,46

1.463.419.493,06

-1.404.749.210,86

74.268.057,12

0,00

Коментар:

Износ од 50.000.000,00 динара односи се на наплату по основу деобе стечајне масе Борске банке а остали приливи су по основу камате на динарске депозите,
девизне депозите. Редовни приливи по основу закупа пословног простора и рефундираних трошкова.

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе
Неизмирене
обавезе на
почетку
извештајног
периода

ВРСТА ОДЛИВА

1
2

Трошкови стечајног поступка и обавезе
стечајне масе
Трошкови измирени готовином
Укупно

0,00
0,00
0,00

Одобрени
планирани
трошкови по
решењу суда

Стварно настали
трошкови у
извештајном
периоду

42.160.992,64

40.994.797,84

42.160.992,64

40.994.797,84

Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
40.994.797,84
0,00
40.994.797,84

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

Kоментар:

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
43.880,72
2.614.862,77
0,00
2.658.743,49

Укупно

Коментар: Остале одливе чине враћене погрешне уплате , пренос орочених средстава чини динарска камата на орочен динарски депозит и
остали приливи у износу од 25.379,15 динара.

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
204.723.359,54
22.726.895.116,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.689.852.152,50
22.931.618.476,21

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
9.031.340,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.031.340,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
213.754.699,96
22.726.895.116,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.689.852.152,50
22.940.649.816,63

Коментар:
Под редним бројем 12 Оспорена потраживања, представљен је износ потраживања у спору над следећим повериоцима: ДП Бродоградилиште Н.Сад у износу од 454.342,49
РСД; Компанија Морава ДД у стечају Јагодина у износу од 137.221.312,23 РСД ; Mytilineos Atina, Grčka у износу од 5.588.158.854,92 РСД; Инвест банка АД Београд у стечају у
износу од 1.402.675.508,04 РСД, Стопанска банка АД Скопје у износу од 1.046.489.417,58 РСД; LHB Internationale Frankfurt, Nemačka у износу од 3.045.471.241,18 РСД и Calyon
S.A. Pariz у износу од 469.381.476,06 РСД.
Резервације за парнице у току у износу од 3,2% износе 374.075.268,88 РСД.
Број пријава које нису биле на испитном рочишту је 37. Укупна вредност 37 неиспитаних пријава потраживања са обрачунатом каматом до 30.06.2013. године износи
40.333.054.516,24 РСД, а резервације за прву делимичну исплату од 3,2% потраживања износе 1.290.657.744,52 РСД.

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)

2.002.060.172,08
74.268.057,12
41.038.678,56
33.432.207,75
0,00
2.068.721.758,39

Коментар:Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама ( прилив по
основу камата на орочене депозите, наплата од правних и физичких лица, наплата по основу закупа и рефундација) и умањено за трошкове одобрене
Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном ороченом депозиту.

5

БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
На дан
31.12.2015.

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

163.332.135,83
1.905.389.622,56
0,00
2.130.502.309,44
1.006.340.429,25
44.437.546.711,83
35.996.261,96
0,00
49.679.107.470,87

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
Рада Дивац

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
У периоду октобар - децембар 2015. године настављене су активности на даљем уновчењу стечајне масе Југобанке и активности у циљу увећања и правне заштите
стечајне масе.
У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 74,3 мил. динара и то по основу наплате од правних лица (50 мил. динара), физичких лица (614,2 хиљ.
динара), наплате по основу закупа и рефундација (12,5 мил. динара) и прихода од камата на орочене депозите (11 мил. динара).
Након усвајања УППР-а Компаније „Прогрес“ Београд, Банка као један од поверилаца коме није дозвољено гласање на рочишту за усвај ање овог УППР-а, уложила је
жалбу Привредном Апелационом суду против Решења о усвајању УППР-а. У ожалбеном поступку против усвајања УППР-а друштва „Прогрес“, Привредни апелациони суд
је усвојио жалбу Југобанке и вратио поступак на поновно разматрање, са прецизним налогом да се Југобанка као поверилац уврсти у ред поверилаца за гласање за
усвајање овог УППР-а.
У овом кварталу припремљенаје документација за пријаве потраживања у стечајном поступку за друштва Генекс и ИЦГ.
Након потписивања необавезујућих изјава за гласање за УППР РТБ Бор Група, где је Југобанка један од поверилаца за потраживање од 457,6 милиона динара на дан
31.05.2015. године, Банка је сврстана у трећу класу поверилаца са необезбеђеним потраживањем. Рочиште за гласање требало је да се одржи 25. новембра 2015. године,
али је одложено за 27. јануар 2016. године.
У САД је настављен посебан ликвидациони поступак над Југобанком Агенцијом Њујорк и ускоро се очекује подела ликвидационе масе повериоцима и преузимање архиве
од ликвидатора – (Superintendent Financial Service). Највећи повериоци у овом поступку су државе сукцесори бивше СФРЈ, по основу депозита бивше Народне банке СФРЈ,
који се деле у складу са Анексом „Ц“ Споразума о сукцесији.
Такође је настављен посебан стечајни поступак у Републици Хрватској, над имовином Југобанке у тој држави и након окончања Уст авног поступка, поднета је Апликација
Међународном суду у Стразбуру против отварања посебног стечаја у Републици Хрватској, међутим иста је одбачена.
Стечајни судија је донео 14. октобра 2015. године Решење о оспоравању пријаве потраживања поверилаца у поступку стечаја над имовином Југобанке у Републици

Стечајни судија је донео 14. октобра 2015. године Решење о оспоравању пријаве потраживања поверилаца у поступку стечаја над имовином Југобанке у Републици
Хрватској и упутио повериоце на парнице, а Југобанку само на парницу у којој постоји извршна исправа (пресуђени трошкови парн ица у Републици Хрватској).
Интензивно се радило на окончању ликвидације BFY. У сарадњи са адвокатом који заступа Југобанку и Београдску банку у Паризу, у овом поступку постигнут је договор са
француским акционарима - BNP Paribas и Societe Generale Bank да се у јануару 2016. године одржи Скупштина акционара BFY, постави нови ликвидатор и окончање
ликвидације по принципу добровољне ликвидације, тако да се већ у првој половини 2016. очекује закључење овог поступка и подела ликвидационе масе акционарима.
На Косову и Метохији се води већи број поступака против Косовске Агенције за приватизацију у вези оспоравања пријава потражив ања од дужника Банке – Фероникла и
РМХК Трепча, од којих Банка има потраживања од преко ЕУР 90 мил.
Повереник Југобанке учествује у раду Радне групе за реализацију пресуде Међународног суда за људска права за исплату старе девизне штедње и изради Нацрта З акона о
исплати старе девизне штедње лицима која нису остварила своја права, а седиште банака је у Републици Србији. Неисплаћена деви зна штедња за главне филијале
Југобанке у Републици Хрватској износи око ЕУР 30 мил. без камате.
У трећем кварталу, у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Решењем Стечајног судије од 01.09.2015. године, формиран је одбор
поверилаца Југобанке, састављен од пет чланова и то: Република Србија – Министарство финансија, Народна банка Србије, Комерцијална банка а.д. Београд, Banque
Franco Yougoslav у ликвидацији, Париз и Алфа банк Србија а.д. Београд. Прва седница Одбора је одржана 3.12. 2015. године.
У четвртом кварталу је издато 83 брисовне изјаве о брисању заложног права на непокретностима и највећим делом су овераване од стране нотара.
У поступку јавне продаје пословног објекта Југобанке у Новом Саду и апартмана у Бечићима, није се јавио ниједан понуђач. У првој половини 2016. године организоваће
се поновна продаја са смањеном ценом од 10% у складу са Правилником који реулише ову материју.
Банка је у децембру месецу наплатила део утврђеног потраживања од Борске банке у стечају, у износу од 50 мил. динара, у поступку треће деобе повериоцима II
исплатног реда. Укупно намирење од ове Банке износи близу 19 % утврђеног потраживања.
Све законске обавезе, плаћање пореза, доприноса, ПДВ, пореза на имовину и др. су благовремено извршаване и то у складу са одобрењима стечајног судије.

