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IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 4Q 2014
Društvo je sukladno rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi posl.br. Stpn-178/13 od 23. siječnja 2013.
godine pozvalo vjerovnike da zamijene svoja potraživanja za dionice Društva. Isto je pravo iskoristilo 130
vjerovnika koji su upisali 232.174.170,00kn kapitala što je 77% od ukupnog iznosa potraživanja vjerovnika.
Navedeni upis dionica obavljen je u dva roka, u periodu između 1.- 30. rujna 2014. godine te 28. listopada 28. studenog 2014. godine.
Ukupan iznos dionica nije iskazan na poziciji kapitala Društva jer Trgovački sud u Zagrebu još uvijek nije donio
rješenje o povećanju temeljnog kapitala sukladno podnesenom prijedlogu od strane Društva.
Posljedično, Društvo zbog navedenog još uvijek iskazuje obveze prema dobavljačima koji su upisali dionice, i to
na dvije bilančne pozicije:
1. Obveze prema dobavljačima u iznosu 177.812.491,00kn
2. Obveze po vrijednosnim papirima u iznosu 55.927.500,00kn
Nakon što Trgovački sud donese rješenje o povećanju temeljnog kapitala, Društvo će otpisati navedene obveze
te iskazati odgovarajuće promjene na poziciji temeljnog kapitala Društva.
Obveze prema vjerovnicima koji nisu izvršili upis dionica, a imali su pravo na isti, su otpisane sa danom
31.12.2014. godine. Isto tako, otpisana je u cijelosti nematerijalna imovina koja se ne koristi, a dugotrajna
imovina na koju postoji razlučno pravo temeljem rješenja o predstečajnoj nagodbi vodi se u bilanci kako na
poziciji aktive tako i pasive te će njen otpis nakon preuzimanja od strane vjerovnika biti neutralan za bilancu
Društva.
Dana 30. rujna 2014. godine Visoki trgovački sud RH usvojio je žalbu jednog vjerovnika na rješenje o
sklopljenoj predstečajnoj nagodbi posl.br. Stpn-178/13 od 23.siječnja 2013. godine te je donio rješenje kojim
se ukida rješenje Trgovačkog suda a predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak.
Nastavno, Trgovački sud u Zagrebu je dana 19. studenog 2014. godine donio rješenje kojim se ukida klauzula
pravomoćnosti na rješenje kojim je odobreno sklapanje predstečajne nagodbe od 23.siječnja 2013.godine te su
se time stekli uvjeti da vjerovnici mogu uložiti žalbu na sklopljenu predstečajnu nagodbu, a što su dva
vjerovnika i učinila.
Društvo očekuje rješenje Visokog trgovačkog suda na navedene žalbe.
Sukladno navedenom, Društvo je na dan 31.12.2014. godine djelomično iskazalo efekte predstečajne nagodbe.
Društvo je u potpunosti izvršilo svoje obveze iz Plana operativnog restrukturiranja implementacijom platforme
www.likefigures.com 20.studenog 2014. godine. Platforma je namijenjena globalnom tržištu a društvo kćer
Magma21 d.o.o. ima ekskluzivno pravo korištenja iste za sve države Europske unije.
Uspoređujući se sa 16 globalnih web platformi koje u određenim elementima imaju djelomično sličnu funkciju,
možemo konstatirati da je www.likefigures.com imala daleko najbrži rast.
Svoj uspjeh može zahvaliti tome što je i dalje jedina platforma koja se obraća krajnjem korisniku na potpuno
novom i za veliku većinu potrošača nepoznatom tržištu.
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