ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма који су одбијени на 9. седници Управног одбора
24.10.2014. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Мачвански округ
1.

Danex Co ДОО, Лешница Лозница

Трајна обртна средства

14.000.000,00
14.000.000,00

УКУПНО за

Мачвански округ

Имајући у виду да су средства по Програму Фонда за привредне субјекте са
поплављених подручја за 2014. годину ограничена и предвиђена за
ревитализацију наведених подручја, пројекти набавке нафте и нафтних деривата
нису у приоритету финансирања од стране Фонда.

14.000.000,00
14.000.000,00

Колубарски округ
2.

"Феникс - Иверак" ДОО

Ваљево

Улагање у трајна обртна средства

2.975.345,00
2.200.000,00

3.

"МИГ ПРЕСС" ДОО

УКУПНО за

Ваљево

Колубарски округ

Улагање у проширење капацитета
производње подлошки за јаја од
рециклажног папира, набавком опреме и
изградњом трафостанице снаге 250кВА

28.973.270,00
12.215.398,00

- Оцена финансијског стања инвеститора по завршним рачунима не задовољава
јер ликвидност сва три степена није задовољавајућа, НОФ је негативан, а степен
задужености износи око 98% у 2012.г и око 91% у 2013.г.
- Инструмент обезбеђења враћања кредита је хипотека другог реда на
непокретностима, која није довољна за обезбеђење кредита. Тражени додатни
инструмент обезбеђења враћања кредита није достављен.
-Бонитет Друштва није у складу за захтевом за кредит; висок степен
задужености - у 2012.години износи 92,42% и у 2013.години износи 90,28%;
вредност капитала по завршним рачунима у претходне две године није у складу
са захтевом за кредит (у 2013.години износи 3.489.000,00 динара).
-Понуђач за израду сушаре није прихватљив - Друштво је према АПР-у
регистровано за постављање водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система, а не за производњу опреме.

31.948.615,00
14.415.398,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Пчињски округ
4.

"Симпен" доо

Бујановац

Улагање у трајна обртна средства

289.563.000,00
100.000.000,00

УКУПНО за

Пчињски округ

- Оснивач друштва је Симпо АД Врање, са учешћем у власништву друштва од
33%, од кога Фонд има висока потраживања. Изложеност Фонда према Симпу је
висока, те даља задуживања према Симпу или повезаним лицима нису
прихватљива.
- У августу 2014.г донет је закључак Владе РС којим су дефинисане активности
Симпа и једног броја повезаних лица у циљу конверзије капитала државних
поверилаца, превасходно Пореске управе. Неприхватљиво је одобрење кредита у
поступку трансформације Симпа било ком члану групе и повећање изложености
Фонда.
- Симпо је значајан купац што указује на зависност и ризике у пословања
инвеститора од Симпа. У 2014.г је смањена пословна активности инвеститора.
- Постоји висок ризик евентуалне реализације хипотеке, јер се поставља питање
утрживости непокретности.

289.563.000,00
100.000.000,00

УКУПНО

335.511.615,00
128.415.398,00
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