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ЕКОНОМИЈА

БИЗНИСМЕН ПДНТО ВУЧУРОВИЋ ПОД ХИПОТЕКУ ЗДЛОЖИО ИМОВИНУ ПКБ-а зд ПОТРЕБЕ СВОЈЕ ФИРМЕ

Узео '9 милиона кредита,
предузећа гурнуо у стечај
• у ревизорсном извјештају, измеf>у осталог, наведено је да је ПКБ у својим пословним
нњигама и биланси ма тоном прошле године при назао унупно 49,37 милиона еура оба
веза према различитим повјериоцима, за ноје је друштво гарантовало својом имовином
повјериоцима повезаног правног лица - .Пантомарнет· у стечају
Ревиэорск.а кућа МВ Конс8ЈП

дarJ8 је ыишљсње са резервом
на финансијске исказе преду
зећа "тп ПКЬ Херцег Нови" за
прошлу годину, у lIDјем је ве·

генфурта.
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П остоје yryжена потраживања
друштва, шја су приказана као

потраживања и за која није из
ВРLUсиа исправка вриједности
- lLUистатује се у ревиэорском
ювјеurтВју.

,,лшrroмаркет" у сте

cтaвКl)M

-

паца

эtNЉИ

у

потраживa.lЫl од ку
наведен

износ

чај)'. Истовремено, то пorpа

од

живање од истог правног пица

се иа потраживање од Вучуро
виllсаог ПаЈП'Оыаркета OДlE(}
си 347,58 XИЉЦlIД а од фирме

UћИЖИ се под ставком

-

спорна

щrграживања.

у ПaнroМ8ркет је OДIIYJ'ON
Привредног суда од 12. сел·
тt..\iбра 2013. roдине у стечају. а
стечај је yвeдell на 33Х1јев ХН
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њи којнм је формирана Мре.а
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Меркатора у износу од
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!oIилиона, док су обавезе пре
Пентом.аркету 33,3 юuьaд.е,
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НВО ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ

Основана Мрежа за
заwтиту потроwача
зала да су ПОТРОLUачка

ПJlвтиа правна пом О!!.
Извршни директор ЦеМИ-ја

кој и припадају !oIЛађој попу
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ПOJlитика и пружању услуга у

телефоие, раЗВIШИ смо прву
мобилну anJJикацију такве вр
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