
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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:

Ст. 40/2009

19.10.2015.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

01.07.2015. 30.09.2015.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

-25.172,93

408.070,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

28.497.458,86

Потраживања

28.522.631,79

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2015.

Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.172,93

0,00

0,00

0,00

28.522.631,79

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 28.497.458,86

1б
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Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.172,93

0,00

0,00

0,00

28.522.631,79

0,00 28.497.458,86

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

28.522.631,79Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

28.522.631,79

0,00

0,00

0,00

1г

0,00

70.000,00 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

70.000,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00 70.000,00

2а

2

2АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4 - Извештај за  јул - септембар 2015.



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

500.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 500.000,000,00

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

492.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 492.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

10.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 10.000,000,00

270.000,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 270.000,000,00

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

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,001.272.000,00 0,00 0,00 1.272.000,00

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

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

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

120.000,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 120.000,000,00

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,000,00

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

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

0,00 245,008. Платни промет 0,00 0,00245,00

10.044,98 0,009. Премија осигурања 0,00 10.044,980,00

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

360.000,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 360.000,000,00

28.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 28.000,000,00

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

2.012.084,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 2.012.084,000,00

20.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 20.000,000,00

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

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

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

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

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

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

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 245,002.550.128,98 0,00 245,00 2.550.128,98
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 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

676.945.278,32

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

0,00

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

4.993.923.944,03

1.056.344,00

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

4.993.923.944,03

 2.

676.945.278,32

1.056.344,00

5.671.925.566,355.671.925.566,35 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства 0,00

Укупан прилив

382.897,07 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

245,00

 4.

452.652,07

 2. 70.000,00

 6.

Укупан одлив

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Светозар Зечар1. 0,00

Радован Миљковић2. 0,00

Снежана Масникоса3. 0,00

Смиљана Здравковић4. 0,00

"Логистик" Даринка Станијић пр5. 0,00

0,00Укупно

У овој секцији су наведена имена лица која су ангажована у овом стечајном поступку, али у периоду јул - септембар 2015. године није
било исплата по основу накнада по уговору о делу, јер нема довољно средстава на рачуну стечајног дужника.

Коментар
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6.

 5. 0,00

44.582,07

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

28.522.631,79

5

408.070,00

30.09.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

28.567.213,86

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У кварталном периоду јули - септембар 2015. године, стечајни управник је обавио низ активности које су се односиле на прибављање
понуда за уклањање опасног отпада, као и активности везане за припреме уновчења преосталог дела имовине стечајног дужника.
Наведене активности састојале су се у следећем:
На основу добијене сагласности Одбора поверилаца извршена је, од стране Градског завода за вештачење, процена вредности
преосталог дела имовине стечајног дужника.
Извештај о извршеној процени вредности грађевинских објеката у Звечанској улици бр. 1, у Београду, сачињен од стране Градског
завода за вештачење Г-364/15 од 06.07.2015. године, достављен је стечајном управнику 07.07.2015. године, а стечајни управник је
Извештај доставио стечајном судији 23.07.2015. године и Одбору поверилаца.
Седница Одбора поверилаца одржана је 15.07.2015. године.
На седници Одбора поверилаца, Одбор поверилаца је упознат са проценом објеката у Звечанској бр. 1 у Београду и исту прихватио.
Одбор поверилаца је прихватио Извештај о испитивању отпада бр, 2503130201 од 05.05.2015. године, који је сачињен од лабораторије
"Анахем" д.о.о. Београд, Моцартова бр. 10, а реч је о отпаду који се налази на локацији стечајног дужника у објектима у Звечанској
улици бр. 1.

30.09.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је прикупио понуде за уклањање и трајно збрињавање опасног отпада са локације стечајног дужника, о чему је
детаљно информисан Одбор поверилаца на истој седници.
Понуде су захтеване од 7 овлашћених друштава које се баве делатношћу трајног збрињавања опасног отпада.
По захтеву су достављене три понуде, од којих је као најповољнија изабрана од стране Одбора поверилаца понуда "Југо-импекс" д.о.о.
Ниш, на износ од
34.170,00 евра + ПДВ.
Понуда је прихваћена уз услов да понуђач пружи гаранцију за уредно извршење посла.
Том приликом Одбор поверилаца је донео одлуку да се трошкови трајног збрињавања опасног отпада надокнаде из купопродајне
цене, а по најповољнијој понуди која је прихваћена.
На истој седници Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику да се уновчење преосталог дела имовине стечајног дужника
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изврши у поступку јавног прикупљања понуда са почетном ценом у износу од 326.300,00 евра, сагласно извршеној процени и
оглашавањем у три високотиражна дневна листа.

30.09.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду продужено је осигурање имовине стечајног дужника код "Глобос осигурања" а.д.о. по Полиси бр. 312804 од
01.08.2015. године до 31.01.2016. године.

"Југо-импекс" д.о.о. Ниш, као најповољнији понуђач,  је доставио изјаву да је спреман да изда гараницију за добро извршење посла по
понуди бр. 171-1 од 15.07.2015. године наручиоцу "Протекта" а.д. у стечају, а која се односи на уклањање опасног отпада, о чему су
обавештени чланови Одбора поверилаца 25.08.2015. године, писменим обавештењем.

Стечајни управник је обавестио дана 01.09.2015. године, Банку Интеза а.д. Београд и председника Одбора поверилаца, Татјану Лабус, о
намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.
Ово обавештење упућено је Банци Интеза а.д. Београд, јер ова банка има установљено заложно право и признато разлучно
потраживање на покретним стварима - роби, која се налази у магацинском простору, односно делу имовине која је предмет уновчења,
а која је због истека рока категорисана као опасан отпад.
Поступајући на овај начин, стечајни управник је испунио обавезу обавештавања заложног повериоца, у складу са Законом о стечајном
поступку.

30.09.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са одлукама Одбора поверилаца и датим сагласностима, започет је поступак уновчења преосталог дела имовине овог стечајног
дужника.
Оглашена је продаја преосталог дела имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда у три високотиражна дневна листа који
се дистрибуирају на подручју РС, дана 25.09.2015. године и то у: "Политици", "Новостима" и "Данас".
Оглас је достављен Суду ради истицања на огласну таблу Суда.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено је Привредном суду у Београду
30.09.2015. године, а дана 29.09.2015. године, Одбору поверилаца, лицима која су исказала заинтересованост за куповину наведене
имовине, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у складу са Законом о стечајном поступку.
Поступак прикупљања понуда по наведеном огласу је у току.
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Прилози

19.10.2015.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 40/2009

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

INTER-HOLLYWOOD DOO 70.000,001/OPD/2015 29.09.2015.

Укупно: 70.000,00

Укупни приходи: 70.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa a.d.

245,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2015.

Укупно: 245,00

245,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 245,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка а.д. Београд, 290-15930-77
Благајна, 1
Banca Intesa a.d. , 160-403861-23

01.07.2015. 382.897,07Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Потраживања (у извештајном периоду)

INTER-HOLLYWOOD DOO 70.000,0029.09.2015.

Укупно: 70.000,00

70.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa a.d. 245,0030.09.2015.

Укупно: 245,00

245,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 452.652,07
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