Извод из Кратког профила
Акционарског друштва „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента
Основни подаци о Друштву:
Назив:

Акционарско друштво „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента

Адреса:

Жељезничка бб,
Дервента,
Република Српска, БиХ

Правни статус:

затворено акционарско друштво

Матични број:

01757555

Ознака ХОВ:

TPDE-R-A

Структура капитала:
Власник капитала

Број акција

Акцијски Фонд РС
Фонд за реституцију РС
Фонд за ПИО РС
УКУПНО

2.208.300
129.900
259.800
2.598.000

% учешћа у
основном
капиталу
85,00
5,00
10,00
100,00

Номинална вриједност једне акције је 1 КМ.
Претежна дјелатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно
прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима
(47.11)

Број запослених:

3 (стање на дан 19.03.2015. године)

Имовина Друштва:
Друштво у пословним књигама има евидентирано земљиште површине 114.144 m2, те 45
објеката површине 12.349,50 m2. Друштво нема ријешене имовинско-правне односе на
некретнинама које књиговодствено води. Дио земљишта и објеката посједовно се води у
катастру на ОДП „Тргопромет“ Дервента, правном преднику Друштва. Према расположивој
документацији и на основу информација Друштва остале некретнине посједовно се у

катастру воде на физичким лицима или некадашњем СИЗ-у становања или Општини
Дервента. Поред тога што је већина објеката издата под закуп, на већем дијелу некретнина у
катастру је, крајем фебруара 2015. године, евидентирана забиљежба терета постојања
законске хипотеке у корист Управе за индиректно опорезивање БиХ ради осигурања наплате
дуга по основу неплаћених индиректних пореза, осталих прихода и такси за износ од
210.145,82 КМ, који ће се увећати за износ камате по стопи од 0,04% дневно до дана уплате
дуга на некретнинама дужника ОДП „Тргопромет“ са п.о, те упис забиљежбе чињенице
пљенидбе на непокретностима у корист исте Управе.
УИО БиХ је дана 04.06.2015. године објавила Јавну аукцију за продају 4 некретнине
Друштва која би се требала одржати 16.06.2015. године.
Финансијски извјештаји
Биланс успјеха
- у КМ2013.
Укупни приходи
Укупни расходи
Нето добитак (губитак)

2014.
211.626
276.761
(65.135)

192.917
344.278
(151.361)

Извор: Финансијски извјештаји Друштва

Биланс стања
- у KM2013.
АКТИВА
Стална имовина
Текућа имовина
Губитак изнад капитала
Пословна актива
Ванбилансна актива
УКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
Капитал
Основни капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак
Губитак до висине капитала
Дугорочна резервисања
Обавезе
Пословна пасива
Ванбилансна пасива
УКУПНА ПАСИВА
Извор: Финансијски извјештаји Друштва

2014.
1.939.682
236.736
2.176.418
2.176.418

1.878.634
211.334
2.089.968
2.089.968

1.608.369
2.598.000
989.631
568.049
2.176.418
2.176.418

1.457.008
2.598.000
1.140.992
632.960
2.089.968
2.089.968

Судски спорови
Друштво, као тужилац, води више судских спорова против закупаца ради наплате
потраживања по основу закупа.
Против Друштва се води судски спор покренут још 12.04.2008. године у Основном суду
Добој. Ријеч је о судском спору који су покренули бивши радници интерни дионичари дд
„Босна“ у мјешовитој својини Дервента, ради утврђивања власништва на интерним
дионицама и накнаде штете. Поступак је у току.
Виши привредни суд у Бањој Луци дана 27.01.2014. године донио је пресуду којом је АД
„Тргопромет“ Дервента дужно платити „Fructa trade“ доо Дервента износ од 972.361,77 КМ,
са законском затезном каматом од 15.01.2013. године, ради накнаде штете за уложена
средства. На наведену пресуду тужитељ је поднио ревизију Врховном суду РС Бања Лука
који је исту дјелимично усвојио и дана 26.11.2014. године донио пресуду којом је Друштво
обавезно да тужиоцу плати законску затезну камату на досуђени износ од 972.361,77 КМ
почев од 27.08.2007. године до исплате.
Напомена и контакт информације:
Овај профил Друштва је припремљен на основу података обезбијеђених од стране
руководства Друштва и других јавно доступних података. Инвестиционо-развојна банка
Републике Српске АД Бања Лука је прегледала наведене информације али није извршила
независну провјеру и ревизију. Циљ овог документа је да потенцијалном инвеститору
обезбиједи увид у основне податке о Друштву те да га потакне на даље испитивање у циљу
доношења коначне инвестиционе одлуке.
За даље информације можете се обратити:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука
Видовданска 2, 78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ
Телефон: +387 (51) 334 780
Факс: +387 (51) 334 770

