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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:
01.04.2019.
до:
30.06.2019.

1

године

СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА
На дан
01.04.2019.

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

19,524,734.15
1,533,151,074.31
8,129,045.00
437,677,994.92
47,182,750.71
19,669,347,847.17
6,546,846.39
34,598,112.66
21,748,029,360.31

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 27.653.779,15 динара а њихову структуру чине 17.762.842,69 динарских средстава на текућем рачуну који се
води код НБС (од чега је 8.129.045,00 динара примљено по основу депозита од продаје некретнина) и 9.890.936,46 динарске противвредности девизних
средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Слободна новчана средства пласирана су у друге комерцијалне банке на име орочења депозита у износу од 1.164.800.000,00 динара и на име пласмана
у обвезнице Републике Србије у износу од 367,909,046.80 динара.
Некретнине и опрема се у пословним књигама воде по ликвидационој вредности.
Потраживања од дужника приказана су у бруто износу и чине их билансна и ванбилансна потраживања (гаранције и евиденциона камата). У структури
потраживања од дужника преовлађују потраживања од правних лица са 97%.
Удели и акције код других лица односе се на хартије од вредности које су намењене продаји.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,
1б ОТПИСА, 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

187.44
16888764.60
0.00
6,158,246.54
0.00

5,256.81
1,041,358.01
289.09
900,136,984.82
0.00

23,047,198.58

901,183,888.73

Коригована
вредност
имовине
1,552,670,739.09
453,525,401.51
47,182,461.62
18,775,369,108.89
6,546,846.39
34,598,112.66
20,869,892,670.16

Коментар
Промена стања готовине настала је услед позитивних и негативних курсних разлика на девизном рачуну Банке.
У току јуна 2019. године, преостали износ потраживања од 895.329.508,79 динара, по партијама које су биле предмет Уговора о преносу потраживања,
отписан је у износу од и 222.383.698,93 динара, износ од 556.603.374,93 динара отписан је на терет исправке вредности потраживања, а 116.342.434,56
динара по основу затварања суспендоване камате услед чега је дошло до смањења потраживања од дужника за 900 милиона динара.
Вредност на позицији некретнина повећана је на основу стицања непокретности заменом испуњења, док је смањење настало на опреми услед
књижења расхода опреме утрврђеног пописом за 2018. годину.
Код удела и акција до смањења је дошло услед књижења курсних разлика.

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
36,742,591.66
0.00

113,975.16
0.00

36,742,591.66

115,780.09
229,755.25

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коригована
вредност
имовине

56,130,680.54
0.00
194,042,746.39

360,766,104.47
47,182,461.62
18,581,326,362.50

628,208.23

5,918,638.16
34,713,892.75
19,029,907,459.50

250,801,635.16

Коментар
Укупна вредност некретнина и опреме смањена је продајом некретнина и опреме која је фактурисана у вредности од 56,130,680.54 динара.
У другом кварталу, дошло је до смањења потраживања од дужника оствареном наплатом од 194,042,746,39 динара, и то највећим делом по основу Уговора о преносу
потраживања од 26.06.2019. године чија вредност износи 144.087.556,25 динара.

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

29,170,857.24
0.00
310,000.00
0.00
0.00
1,966,412.44
628,208.23
56,130,680.54
0.00
194,042,746.39
0.00
1,411,859.05
526,742,027.51
283,660,763.89

7,879,045.00

56,130,680.54
0.00
6,158,246.54

7,879,045.00
0.00
187,884,499.85
0.00

56116524

7,879,045.00

2,113,227.01

-701,367.96

2,040,067.28

64,402,154.09

195,062,176.89

266524219.3

Коментар
Приливи у другом кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од правних и физичких лица, затим од продаје некретнина и опреме, камата
на орочена средства код других комерцијалних банака као и од камата на средства инвестирана у Обвезнице РС . Део прилива остварен је издавањем у закуп
некретнина у власништву Банке у стечају а које су намењена продаји.
У структури осталих прилива доминирају приливи од наплате судских трошкова (725.607,00 динара) и приливи од продаје тендерске документације у износу од
270.000,00 динара.
Прилив по основу уплаћених депозита за продају имовине реализован је за некретнину у у Семегњеву (у априлу 50.000,00 динара и мају 260.000,00 динара).

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
819,329.54
0.00
819,329.54

Одобрени
планирани
трошкови по
решењу суда

Стварно настали
трошкови у
извештајном
периоду

27,970,790.93

22,460,418.48

27,970,790.93

22,460,418.48

Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
22,800,980.41
0.00
22,800,980.41

Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
478,767.61
0.00
478,767.61

Kоментар
Планирани трошкови у другом кварталу реализовани су са 82%, а неизмирене обавезе, у односу на претходни квартал су се смањиле.

3в Готовински одливи по осталим основима

ВРСТА ОДЛИВА
1
2
3
4

Пренос средстава
0.00
27,963,210.33
729,000,000.00
0.00
756,963,210.33

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

Коментар:
Одлив слободних новчаних средства односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 729.000.000,00 динара која су прикупљена по основу
разорочења средстава и продаје некретнина у власништву Банке у стечају као и по основу Уговора о преносу потраживања. Остали одливи су преусмерени на
Министарство финансија на име превремене делимичне отплате кредита, а износ од 10.758.655,30 динара исплаћен је по основу Решења о извршењу бр. И.И-73/2019
од стране АГРО НОВАКОВ, а по пресуди П.1120/2018.

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 - утужена (образложење)
Укупно без оспорених потраживања

Утврђена
потраживања на
почетку
извештајног
периода
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,115,227.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,115,227.17

Повећање
потраживања по
основу испитних
рочишта и обрачуна
камате или
покренутих
парничних
поступака

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,088.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,088.73

Исплаћена
потраживања у
извештајном
периоду или
смањење по основу
окончаних
парничних
поступака

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,331,698.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,331,698.73

Преостали износ
утврђених
потраживања на
крају извештајног
периода
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,977,617.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,977,617.17

Коментар

На основу правоснажне пресуде П.1366/2016 основано је потраживање Јасминовић Јамина и дана 18.03.2019. године донето је Решење о измени листе
где се признаје потраживање стечајном повериоцу Јасминовић Јамину у износу од 3.137.610,00 динара. Дана 01.04.2019. године извршена је исплата
повериоцу јер је успео у спору.
На основу Закључка Привредог суда у Новом Саду од 22.05.2019. године наложена је исплата стечајном повериоцу Стани Вујиновић износа од 194.088,73
динара јер је поверилац успео у спору. На основу сагласности АОД-а од 11.06.2019. године и Решења Привредног суда од 12.06.2019. године измењена је
листа признатих и оспорених потраживања. Стечајном повериоцу дана 11.06.2019. године исплаћен је износ од 194.088,73 динара.

4
1
2
3
4
5
6

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА
Почетно стање на рачунима (без депозита за
01.04.2019.
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
30.06.2019.
имовине и/или закуп)

1,552,675,808.46
283,350,763.89
54,095,889.47
187.44
5,256.81
1,781,925,613.51

Коментар
Укупна новчана средства Банке повећана су за 229.2 милиона динара у односу на претходни извештајни период превасходно по основу наплате потраживања од
дужника (правних лица) и продаје непокретности у власништву Банке у стечају.

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
30.06.2019.
46,516,566.71
1,735,409,046.80
560,000.00
360,766,104.47
47,182,461.62
18,581,326,362.50
6,620,006.12
34,713,892.75
20,812,534,440.97

Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената, орочених средства и средстава уложених у ХОВ
Републике Србије, у односу на стање на почетку извештајног периода за 220 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом
потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу.
У другом кварталу 2019. године Банка у стечају продала је 9 непокретности што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за
76,9 милиона динара. Истовремено је Банка стекла две непокретности заменом испуњења потраживања.
Укупна потраживања од дужника смањена су на крају другог квартала за око милијарду динара реализованом редовном наплатом потраживања и
спровођењем књижења по основу Уговора о преносу потраживања.
Потраживања по основу закупа односе се на фактурисане закупнине за издате пословне просторе у власништву Банке у стечају.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

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

