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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
О СПРОВОЂЕЊУ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ПЕЦКА из ПЕЦКЕ
За 2015 . годину.

Решењем Привредног суда у Ваљеву бр.15/2014 од 26.01.2015.године, усвојен је Унапред
припремљени план реорганизације (у даљем тексту УППР) који је поднела Земљорадничка
задруга ПЕЦКА из Пецке (у даљем тексту Задруга).
Решеље је постало правоснажно дана 14.04.2015. године, којим је потврђено усвајање УППР.
Сагласно тачки XIII УППР, дан почетка примене УППР је 14-ти дан од дана правоснажности, а то
је 28.04.2015. године.
Одредбама Плана из поглавља IX је предвиђено редовно извештавање поверилаца о
спровођењу истог, како месечо тако и шестомесечно. Обзиром да ми је Годишњи извештај са
ревизорским извештајем за 2015 годину достављен крајем маја, тек сада сам у могућности да
поднесем Извештај за 2015 годину, а на бази података из годишњег обрачуна .

I.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ УППР.

1. Отплата у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа и других услова зајма,
кредита и других потраживања
Сагласно усвојеном Плану, са финансијским повериоцима из класе Ц1 и Ц2 је предвиђено
измирење обавеза у року од 10 година, уз грејс период од 3 године, и камату од 1,5% на
годишњем нивоу.
Предвиђено је да се у грејс периоду, који траје 36 месеци, интеркаларна камата која се
обрачунава по стопи од 1,5% на годишњем нивоу плаћа 50% од обрачунате, а 50% приписује
главном дугу.
Из Финансијских извештаја за 2015 год. се види да су обрачунате камате по основу дугорочних
кредита 17.522 хиљ.дин, а да је стање обавеза по истим под 31.12.2015 год. 8.122 хиљ дин.
Обзиром да је Планом предвиђено да се обрачунате камате плаћају последњега дана квартала,
констатујем кашњење у измирењу обрачунатих камата у износу од 8.122 хиљ.дин. на дан
31.12.2015 год.
2. Потпуно намирење пре почетка примене плана
Овим УППР је предвиђена мера потпуног намирења поверилаца из класе А,Б и Ц пре почетка
примене плана, тј. до 28.04.2015. године. Укупне обавезе Задруге према повериоцима из ових
класа према УППР износе 54.227.604,00.
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На основу података из финансијског извештаја за 2015 год. и напомена ревизора утврђено је
да нису измирене обавезе према повериоцима из класе Ц, у износу од 12.598.034,54 дин. У
напоменама ревизора уз Финансијски извештај за 2015. годину је дата и спецификација ових
обавеза.
Констатује се да није испоштована динамика намирења обавеза по основу договора са
повериоцима из класа Ц, и да прети реална опасност да неко од поверилаца покрене поступак
за обарање УППР. Неопходно је у што краћем периоду измирити ове обавезе.
3. Регулисање односа са запосленима
Обзиром да је Задруга наставила са својим редовним пословањем наставила је са
ангажовањем већине запослених, тако да се није битније променио број запослених, сада их је
107, од којих су њих 89 у статусу стално запослених.
4. Намирење путем компензација.
Задруга није доставила податке да је током 2015 год. користила ову меру која је предвиђена
планом, мада се увидом у спецификације купаца и добављача може уочити да има могућности
са њено спровођење.
5. Промена средстава обезбеђења
По овој мери није било активности током 2015. године.
6. Промена правне форме
По овој мери није било активности током 2015. године.
7. Статусне и власничке промене
По овој мери није било активности током 2015. године.
8. Закључење Уговора о кредиту односно зајму
Задруга током 2015 године није користила нове кредите од финансијских институција, али је
добијала краткорочне позајмице од правних и физичких лица по основу уговора о бескаматним
зајмовима, а ради реализације откупа воћа. Стање добијених позајмица на дан 31.12.2015 год
износи 19.381 хиљ.дин.
Сличну намену имају и примљени аванси од добављача, и један део није затворен испоруком
роба током 2015 год., тако да стање на крају 2015. износи 29.985 хиљ.дин.
9. Налажење стратешког партнера
По овој мери није било активности током 2015. године.
10. Оспоравање и побијање потраживања која нису правно ваљана
По овој мери није било активности током 2015. године.
11. Усаглашавање имовинско правне документације са стварним стањем
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По речима директора Задруге на овом плану је било извесних активности, али још увек без
конкретних резултата. Рок за реализацију ове мере је три године.
12. Друге мере од значаја за реализацију Плана
Планом је предвиђено да се у року од 60 дана од почетка примене плана изврши пренос свога
пословања са повезаног правног лица ,,Пецка пром,, доо. Пецка, мб. 20972831, и да се
пословање Задруге обавља искључиво преко њеног пословног рачуна.
Увидом у евиденције АПР и НБС констатујем да је Пецка Пром још увек активно правно лице,
што је у супротности са Планом, али да не обавља пословање и нема промета преко рачуна
Пецке прома.

II.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

На основу података исказаних у Годишњем извештају за 2015. годину, извршена је анализа
пословања Задруге и анализирани поједини параметри са аспекта успешности реализације
УППР-а.
-

Остварен је губитак у пословању у износу од 157,3 мил.динара, што се може сагледати
из наредног прегледа:
У 000 динара
1. Приходи
2015
2014
Планирани УППР
-пословни
- финансијски
- остали
2. Расходи
-пословни
- финансијски
- остали
3. Резултат
-добит/губитак

368.773

104.124

1.308

2.126

20.775

75

2015
368.773

2014
104.124

1.308

2.126

20.775

75

516.120

41.290
Планирани УППР
442.180

10.977

2015

2014

Планирани УППР

-157.258

-368.775

104.252

И поред чињенице да су приходи значајно порасли у односу на 2014 год, као и да су брже
расли од расхода, у пословној 2015 години Задруга је остварила негативан финансијски
резултат, тј. губитак од чак 157,3 мил.дин. Основне узроке оствареног губитка треба тражити у
чињеницама да су укалкулисане камате банкама до момента усвајања плана у износу од 62,8
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мил.дин., као и у губитку на супстанци у организовању откупа и преради воћа, у износу од око
80,0 мил.динара, што је недопустиво.
Поред исказаног губитка у текућој години, на терет губитка из претходних година су током 2015
године извршене исправке вредности залиха која се воде у туђим складиштима, у износу од
46,54 мил.динара.
-

-

-

Потраживања од купаца су незнатно смањена у односу на претходну годину и износе
47,1 мил.дин, од којих је чак 38,0 мил.дин. исправљено у претходним и овој години, и
чија је наплата крајње неизвесна.
Обавезе према добављачима износе 88,8 мил.дин, од којих 12,6 мил.дин. чине обавезе
из периода пре усвајања УППР-а, и за 15,8 мил.дин су увећане у односу на 2014.год.
Укупне краткорочне обавезе износе 138,17 мил.дин. у односу на 2014 год. када су
износиле 73,17 мил.дин.
Залихе су крајем 2015 год. смањене у односу на претходну годину и износе 103,0
мил.дин.
Позитивни аспекти у пословању задруге леже у чињеници да су пословни приходи
вишеструко повећани, чак 3,5 пута, као и да су биланси Задруге исчишћени од свих
потенцијалних и латентних губитака, тако да ће у наредном периоду одражавати
реално стање текућег пословања Задруге.

ЗАКЉУЧАК
На основу изнетих чињеница, констатујем да се спровођења УППР Задруге у одређеним
сегментима не одвија према одредбама истог, и у целости сам сагласан са мишљењем
ревизора, који је у свом ревизорском мишљењу,скренуо пажњу да без стратешког партнера,
кредитора или инвеститора Задруга не може нормално да послује на дужи рок..
Неопходно је да органи управе у што краћем року предузму мере из своје надлежности, и
определе даљи ток спровођења Плана.

Пецка, 20.06.2016.

Независно стручно лице за праћење спровођење плана
ВЕЛИБОР ЛУКИЋ, ср

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара, и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи
информације о спровођењу Плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну
тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника. У случају сумње у тачност неког
податка, или очигледне грешке, заинтерсовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице
и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

