
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

27. Ст. 2671/2010

23.01.2015.

АГРОХЕМИЈА Д.О.О. БЕОГРАД, БРАНКОВА 13-15

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Број лиценце: су

07008457Матични број:

1) Комерцијална банка, 205-203546-65Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

84.262.500,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

84.692.492,82Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-1.265.554,03

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.695.546,85

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

1.265.554,04

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2014.

 10.

0,00

0,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2014.године износи 84.692.492,82 динара и састоји се од:
      - Ред.бр.1 - Готовина - износ од -1.265.554,03 динара представља износ који је утрошен од позајмице - кредита добијеног од
физичког лица Марко Добрић.
      - Ред.бр.2 - Депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 1.265.554,04 динара  односи се на позајмицу - кредит од физичког
лица Марко Добрић (износ је сврстан у ову категорију обзиром да у ЕРС-у нема категорије позајмица - кредит)
      - Ред.бр.5 - Потраживања - износ од 1.695.546,85 динара односи се једним делом на затечена потраживања приликом отварања
стечајног поступка, а другим делом на потраживања од закупаца пословног простора.
      - Ред.бр.9 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – износ од 84.262.500,00 динара представља ликвидациону
вредност једине имовине стечајног дужника – пословна зграда, односно пословни простор у истој, у Београду у ул.Бранкова бр.13-15.

1АГРОХЕМИЈА Д.О.О. БЕОГРАД, БРАНКОВА 13-15 - Извештај за  октобар - децембар 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

85.958.046,86

0,00

0,00

0,00

1.265.554,04

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

1.265.554,04

0,00

84.262.500,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

0,01

Укупно

1.695.546,85

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је корективна трансакција на позицији бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти. Средства у
износу од 1.265.554,04 дин. која су се налазила на позицији "депозити" представљају део депозита који је стечајни дужник био у
обавези да врати Марку Добрићу, као члану конзорцијума  са Старел плус д.о.о., Ниш.
Укупан депозит од стране конзорцијума уплаћен је 04.12.2013.год. у износу од 14.967.390,80 дин.,  Обзиром да понуда конзорцијума за
куповину имовине стечајног дужника у износу од 15.000.000,00 дин. није прихваћена од стране Одбора поверилаца, ни стечајног
управника, депозит је враћен члановима конзорцијума 10.12.2013.год., али не у целости, него делимично,  у износу од 13.701.836,76
дин., пошто је текући рачун стечајног дужника у међувремену блокиран.
Обавеза стечајног дужника да врати остатак депозита потврђена је Пресудом Привредног суда у Београду бр.13 П.2965/14 од
11.06.2014.године, која је постала правноснажна 09.07.2014.год.

 8.

0,01Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.438.911,69

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

85.701.411,70

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

84.262.500,00

1в

256.635,16

256.635,16

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

     У извештајном периоду је извршен оптис потраживања од дужника стечајног дужника и то: "Латус" д.о.о. у износу од 18.212,40 дин.,
"Зипа" у износу од 11.317,80 дин. и "Данцо транс" д.о.о. у износу 227.104,96 дин., што укупно износи 256.635,16 динара, јер је увидом у
регистар АПР-а утврђено да су наведена привредна друштва обрисана.

2АГРОХЕМИЈА Д.О.О. БЕОГРАД, БРАНКОВА 13-15 - Извештај за  октобар - децембар 2014.



15.000,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

15.000,00

0,00

Лиценце и патенти

84.262.500,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

85.686.411,69

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.423.911,69

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање, што је евидентирано у табели под:
        Ред.бр.2 - Потраживања - износ од 15.000,00 динара представља наплаћено потраживање на име закупнина и зависних трошкова
из претходног периода.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

128.946,16

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

128.946,16128.946,16

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

15.000,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

128.946,16

2а

0,0015.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив, што је евидентирано под:
        Ред.бр.4 - Наплата потраживања - износ од 15.000,00  динара представља наплаћено потраживање на име закупнина и зависних
трошкова из претходног периода.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

378.484,20 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 378.484,200,00

0,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

1.968.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.968.000,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 1.265.554,048. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 1.265.554,040,00

Укупно 0,002.346.484,20 0,00 1.265.554,04 3.612.038,24

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

1.000,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 1.000,000,00

210.655,56 21.203,452. Електрична енергија 0,00 231.859,010,00

955.991,20 125.613,033. Комуналне услуге 0,00 1.066.604,2315.000,00

25.000,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 25.000,000,00

4.718,12 0,005. Пошта и телефон 0,00 4.718,120,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

50.000,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 50.000,000,00

0,00 0,008. Платни промет 0,00 0,000,00

70.747,97 0,009. Премија осигурања 0,00 70.747,970,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

1.106.720,00 185.184,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 1.291.904,000,00

660.000,00 60.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 720.000,000,00

380.000,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 410.000,000,00

338.000,45 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 338.000,450,00

0,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

194.519,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 194.519,000,00

120.714,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 120.714,000,00

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

180.776,31 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 180.776,310,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

1.265.554,04

Укупно 1.280.554,044.298.842,61 0,00 422.000,48 4.705.843,09

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 6.645.326,81 дин.
Стварно настали трошкови у току извештајног периода укупно износе 1.687.554,52 дин.
Напомена:
- у извештајном периоду извршена је корективна трансакција у оквиру трошкова стречајног поступка, на позицији бр.7 Остали трошкови
стечајног поступка у складу са пресудом  Привредног суда у Београду бр.13 П.2965/14 од 11.06.2014.године, која је постала
правноснажна 09.07.2014.год. (обавеза према Марку Добрићу по основу дела депозита).
- техничком грешком. у претходном извештајном периоду (III квартал 2014.год.) нису евидентиране обавезе по основу бруто зарада за
радника ангажованог по уговору о делу у овом стечајном поступку, па су у овом извештајном периоду приказани трошкови за
претходни квартал, односно за период 01.07.-30.09.2014.г. и за овај извештајни период.

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Стварно плаћени трошкови у току извештајног периода укупно износе 15.000,00 дин. (принудна наплата од стране Београдских
електрана). Износ од 1.265.554,04 динара, у оквиру ставке "повраћај депозита" приказан је услед спровођења корективних трансакција,
ближе описаних у претходним секцијама, а у циљу правилног евидентирања имовине стечајног дужника и обавеза стечајне масе.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 8.317.881,33 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

16.178.564,80

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.516.611,55

 5.

15.516.611,55

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

249.010,67 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

249.010,67

0,00

0,00

Укупно без депозита

412.942,58

0,00

412.942,58

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

16.178.564,80

Коментар

     Решењем Привредног суда у Београду 27.Ст.2671/2010 од 13.12.2010.год. отворен је поступак стечаја над Предузећем за маркетинг у
мешовитој својини „АГРОХЕМИЈА“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Бранкова бр.13-15. У овом стечајном поступку одражано је
поверилачко и испитно рочиште, а 28.12.2011.год. је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.100, рок до којег се
повериоци позивају да пријаве своја потраживања.
     Укупно је поднето 12 пријава потраживања и на испитном рочишту одржаном 23.05.2011.год. стечајни управник се изјаснио о сваком
пријављеном потраживању у складу са листом потраживања која је достављена стечајном судији и објављена на огласној табли
Привредног суда у Београду. Стечајни судија је дана 23.05.2011.год. на испитном рочишту донео закључак о листи утврђених и
оспорених потраживања.
     Укупан износ пријављених потраживања износи 22.446.750,31 дин., од чега признат износ пријављеног потраживања износи
16.178.564,80 дин. (према исплатним редовима у табели 2в), а оспорени износ пријављеног потраживања износи 6.268.185,41 дин.

     У извештајном периоду није било промена те су на почетку и на крају извештајног периода потраживања у истом износу од
16.178.564,80 дин. (према исплатним редовима у табели 2в)

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства 1.265.554,04

Укупан прилив

0,01 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2014.

 5.

1.280.554,04

 4.

0,01

 2. 15.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

      Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014.године износи 0,01 динара.

НАПОМЕНА:
      Стечајном дужнику је блокиран рачун, дана 25.03.2014.године, по основу Принудне наплате НБС а на име дуговања ЈП "Београдске
електране" за услугу грејања у претходном периоду.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

    У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Александра Манојловић1. 0,00

"Финансијски центар" д.о.о.2. 0,00

Адвокат Војислав Илић3. 0,00

0,00Укупно

У циљу окончања започетих послова, а на основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно спровести у конкретном
стечајном поступку, стечајном управнику је Решењем Привредног суда бр.27 Ст.2671/2010 од 22.12.2011.год. одобрено да ангажује
потребан број лица ради вођења стечајног поступка, до окончања стечајног поступка. У извештајном периоду, ангажован је радник
Александра Манојловић, за обављање административних послова, послова вођења стечајног поступка преко система за
аутоматизовано вођење стечаја, послове израда фактура и праћење наплате потраживања од закупаца пословног простора стечајног
дужника уз укупне месечне трошкове у бруто износу од 30.864,00 динара.

- Стечајни дужник „АГРОХЕМИЈА" д.о.о. у стечају, Београд, ул.Бранкова бр.13-15, ангажовао је књиговодствену агенција "Финансијски
центар" д.о.о. из Београда уз укупне месечне трошкове у бруто износу од 20.000,00 динара у складу са чл. 17 став 1 Закона о
рачуноводству и ревизији.

- У овом стечајном поступку у споровима које стечајни дужник води око утврђивања имовинско-правних односа и у споровима
покренутим од стране поверилаца чија су потраживања оспорена на испитном рочишту, стечајног дужника заступа адвокат Војислав П.
Илић из Београда уз месечну накнаду од 10.000,00 дин. са којем је стечајни дужник закључио уговор.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.552.857,85

84.262.500,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

85.815.357,86

Лиценце и патенти

0,00

0,01

 8.

31.12.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године износи 85.815.357,85 динара и састоји се од:

- Ред.бр.5 - Потраживања - износ од 1.552.857,85 динара  односи се једним делом на затечена потраживања  приликом отварања
стечајног поступка, а другим делом на потраживања од закупаца пословног простора.

- Ред.бр.9 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – износ од 84.262.500,00 динара представља ликвидациону вредност
једине имовине стечајног дужника – пословна зграда у Београду у ул.Бранкова бр.13-15.
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014.  Активности у периоду 01.10.-31.12.2014.
Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне радње: израду месечних планова трошкова и доставе истих Суду,
фактурисање закупа закупцима пословног простора у власништву стечајног дужника и праћење наплате потраживања по основу закупа
и зависних трошкова од закупаца.
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Прилози

23.01.2015.Датум:

АГРОХЕМИЈА Д.О.О. БЕОГРАД, БРАНКОВА 13-15Назив стечајног дужника:

Број предмета: 27. Ст. 2671/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"АС Гроуп" д.о.о 35.000,0053/2014 01.10.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0054/2014 01.10.2014.

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,00555/2014 01.10.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 498,5156/2014 09.10.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 457,2457/2014 17.10.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 35.000,0058/2014 03.11.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0059/2014 03.11.2014.

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,0060/2014 03.11.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 2.349,2161/2014 03.11.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 2.349,2162/2014 03.11.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 457,2464/2014 13.11.2014.

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,0065/2014 01.12.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0066/2014 01.12.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 35.000,0067/2014 01.12.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 485,5463/2014 12.11.2014.

"АС Гроуп" д.о.о 2.349,2168/2014 03.12.2014.

Укупно: 128.946,16

Укупни приходи: 128.946,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка

Добрић Марко
1.265.554,04

13.П 2965/14 -
пресуда тужилац
Марко Добрић

20.12.2014.

Укупно: 1.265.554,04

1.265.554,04Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. 7.277,46e.e.09/2014 08.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. 7.088,19е.е.10/2014 13.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. 6.837,80е.е.11/2014 11.12.2014.

Укупно: 21.203,45

Комуналне услуге

ЈП "Градска чистоћа"
6.674,98

09/2014 - 97 54-
00920-01-09

16.10.2014.

ЈП "Градска чистоћа"
900,59

09/2014 - 97 45-
00920-02-09

16.10.2014.
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Комуналне услуге

ЈП "Градска чистоћа"
6.674,98

10/2014 - 97 51-
00920-01-10

12.11.2014.

ЈП "Градска чистоћа"
900,59

10/2014 - 97 42-
00920-02-10

12.11.2014.

ЈП "Београдске електране"
34.295,44

11/2014 - 42-
2383729

03.12.2014.

ЈП "Београдске електране"
34.295,44

09/2014 - 36-
2370830

06.10.2014.

ЈП "Београдске електране"
34.295,44

10/2014 - 94-
2377148

04.11.2014.

ЈП "Градска чистоћа"
6.674,98

11/2014 - 97 39-
00920-01-11

09.12.2014.

ЈП "Градска чистоћа"
900,59

11/2014 - 97 39-
00920-02-11

09.12.2014.

Укупно: 125.613,03

Бруто зараде по уговору о делу

Манојловић Александра 30.864,00з.07/2014 01.10.2014.

Манојловић Александра 30.864,00з.08/2014 01.10.2014.

Манојловић Александра 30.864,00з.09/2014 01.10.2014.

Манојловић Александра 30.864,00з.10/2014 01.10.2014.

Манојловић Александра 30.864,00з.11/2014 01.11.2014.

Манојловић Александра 30.864,00з.12/2014 01.12.2014.

Укупно: 185.184,00

Књиговодствене услуге

"Финансијски центар" д.о.о. 20.000,00к.10/2014 01.10.2014.

"Финансијски центар" д.о.о. 20.000,00к.11/2014 01.11.2014.

"Финансијски центар" д.о.о. 20.000,00к.12/2014 01.12.2014.

Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Војислав Илић 10.000,00а.10/2014 01.10.2014.

Адвокат Војислав Илић 10.000,00а.11/2014 01.11.2014.

Адвокат Војислав Илић 10.000,00а.12/2014 01.12.2014.

Укупно: 30.000,00

422.000,48Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.687.554,52
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203546-65

01.10.2014. 0,01Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Наплата потраживања

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,0010.10.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0030.10.2014.

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,0012.11.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0028.11.2014.

"МЕЛИТА" -Максимовић Филип и ортак 2.000,0005.12.2014.

"ИГГЕРО" д.о.о. 3.000,0030.12.2014.

Укупно: 15.000,00

15.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈП "Београдске електране" 2.000,0010.10.2014.

ЈП "Београдске електране" 3.000,0030.10.2014.

ЈП "Београдске електране" 2.000,0012.11.2014.

ЈП "Београдске електране" 3.000,0028.11.2014.

ЈП "Београдске електране" 2.000,0005.12.2014.

ЈП "Београдске електране" 3.000,0030.12.2014.

Укупно: 15.000,00

15.000,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 0,01
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