Zagreb, 21.04.2020.
TRGOVAČKI SUD
U PAZINU
Na broj: St-336/2019

Dužnik:

ALPHA ADRIATIC d.d., sa sjedištem u Puli, Carrarina 6,
OIB: 49693360447, koje zastupaju odvjetnici Branimir Škurla i
Goran Durmiš te ostali odvjetnici iz Odvjetničkog društva
BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o., Zagreb,
Preradovićeva 24

PODNESAK DUŽNIKA
kojim se očituje na prijavu
vjerovnika Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.
od 15.4.2020.

1.

1x

Trgovački sud u Pazinu je dana 15.04.2020. godine u gore navedenom predmetu
objavio prijavu tražbine vjerovnika Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. koja u biti
predstavlja obavijest o izlučnom pravu u odnosu na vozila:
a) Mercedes Benz E220, broj šasije WDD212001B208042;
b) Mercedes Benz E220, broj šasije WDD2120011B189805

2.
Iako je predmetna obavijest o izlučnom pravu podnijeta izvan roka određenog
rješenjem naslovnog suda broj St-336/2019 od 4.10.2019. godine, u svrhu transparentnosti,
Dužnik će ukratko pojasniti poslovni odnos s navedenim vjerovnikom.
Točno je da su Dužnik i vjerovnik Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. u srpnju 2015.
godine sklopili dva ugovora o operativnom leasingu temeljem kojih Dužnik kao najmoprimac
koristi predmetna vozila i po kojima uredno podmiruje naknadu vjerovniku prema izdanim
računima. Predmetni ugovori istječu u lipnju 2020. godine s eventualnom mogućnošću
njihovog produljenja za daljnje dvije godine. U suprotnom, Dužnik je dužan izvršiti povrat
vozila vjerovniku jer kod operativnog leasinga otkup vozila nije dopušten.

Međutim, neovisno o navedenom, ovdje nije riječ o izlučnom pravu. Dužnik niti jednim
dokumentom, ili izvorno dostavljenim prijedlogom plana restrukturiranja nije predmetna
vozila označio kao dio svoje imovine iz kojeg bi razloga bilo potrebno vršiti njeno izdvajanje,
kao predmeta na kojem postoji izlučno pravo, a u korist navedenog vjerovnika.
Dužnik je opisani poslovni odnos knjižio po novom računovodstvenom standardu MSFI 16 –
po tom standardu najmovi nastali nakon 01.01.2019. godine knjiže se u poslovnim knjigama
na način da se proknjižuje cjelokupan iznos preostalog duga čime se postiže vjerodostojan
prikaz stanja duga u poslovnim knjigama društva uz istovremenu protustavku povećanja
materijalne imovine u tuđem vlasništvu.
Kako je riječ o vozilima u operativnom leasingu ista predstavljaju privremenu stavku bilance
Dužnika te će prestankom ugovora o operativnom leasingu ista biti isknjižena iz bilance
Dužnika imajući u vidu, kako je veće rečeno, da poslovni subjekti u operativnom leasingu
nemaju mogućnost otkupa korištenog vozila.
3.

Dužnik prepušta odluku sudu hoće li navedena vozila uvrstiti u popis izlučnih prava.
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