
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

3. Ст.83/2012

22.05.2018.

Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Број лиценце: 155-1333

07405871Матични број:

1) 200-2375270101034-56 ,  Поштанска штедионица а.д.Текући 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:01.01.2018. 31.03.2018.

 9.

Остала имовина

4.186.000,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

10.854.843,14Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-584,57

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

5.311.154,93

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

6.822,27

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2018.

 10.

0,00

1.358.272,78

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

1а

Коментар

Почетни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

1Привредно друштво за производњу, услуге и трговину АТОМИК ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март 2018.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

10.854.843,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

1.358.272,78

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

4.186.000,00

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

-584,57

Укупно

5.311.154,93

 8.

-584,57Готовина 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

5.311.154,93

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

1.358.272,78

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

10.854.843,14

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

4.186.000,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

396.667,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

730.428,78 231.177,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

4.186.000,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

9.728.331,93

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

5.311.154,93

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

396.667,00

730.428,78

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине( залиха робе) дана 23.02.2018.године, а на основу купопродајног уговора од
28.02.2018.године.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

396.667,00

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 171.247,00

 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

481.000,40

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

225.420,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

225.420,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

225.420,00481.000,40

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

84.333,40

0,00

84.333,40

0,00

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

495.310,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 495.310,000,00

631.846,18 0,002. Судски трошкови 0,00 162.175,00469.671,18

120.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 120.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

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

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 11.329,228. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,0011.329,22

Укупно 481.000,401.247.156,18 0,00 11.329,22 777.485,00

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

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

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

414,00 728,005. Пошта и телефон 416,00 622,00520,00

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

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

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

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

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

25.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 25.000,000,00

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

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

90.000,00 10.000,0016. Књиговодствене услуге 10.000,00 100.000,000,00

20.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 20.000,000,00

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

0,00 1.245,0019. Административне таксе 1.245,00 0,001.245,00

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

150.650,50 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 150.650,500,00

20.000,00 10.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 30.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.765,00306.064,50 11.661,00 21.973,00 326.272,50

Tабела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА,
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.
Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2018.године у укупном износу од
11.661,00 динара, према акту- захтеву стечајног управника од 14.03.2018.године;

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОД.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

23.813.022,02

7.

0,00

0,00

4.967.097,57

0,00

0,00

0,00

17.201.162,12

 5.

17.201.162,12

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

259.257,84 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

259.257,84

0,00

0,00

Укупно без депозита

1.385.504,49

0,00

1.385.504,49

4.967.097,57

Врста одлива

Разлучни повериоци

23.813.022,02

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2018.

 5.

481.000,40

 4.

0,00

 2. 481.000,40

 6.

Укупан одлив

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на рачуну бр. 200-2375270101034-56 код банке Поштанска штедионица ад Београд.

1.765,00

Крајње стање у благајни

6.237,7001.01.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 4.472,7031.03.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата одобрених трошкова ст.дужника за месец април 2017.године и фебруар 2018.године.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција за књ.послове" Роник"Ниш, власника Јасмине Бабић1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција"Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић за обављање послова
редовних књижења и израде редовног финансијског извештаја стечајног дужника за 2017.годину, пореских пријава и друго уз накнаду у
бруто износу од 10.000,00 динара месечно по фактури за месец фебруар 2018.године и уговору са наведеном агенцијом,на основу
сагласности стечајног судије.
У извештајном периоду није било исплате по овом основу због недостатка финансијских средстава.

Коментар
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 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

5.311.154,93

4.186.000,00

231.177,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

9.725.982,36

Лиценце и патенти

0,00

-2.349,57

 8.

31.03.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

6.822,27 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

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

06.02.2018.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017. године и достављен
ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ Београд.

02.02.2018.  Оглас
Оглас о продаји покретне имовине непосредном погодбом са купцем уз прикупљање писаних понуда, истакнут је на огласној табли
Привредног суда у Нишу дана 02.02.2018.године.

02.02.2018.  Обавештење о продаји
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине ст.дужника  непосредном погодбом са купцем уз
прикупљање писаних понуда, достављено је стечајном дужнику,  суду и одбору поверилаца дана 02.02.2018.године.
Стечајни управник је информисао више потенцијалних купаца о имовини која је оглашена на продају.

02.02.2018.  Продајна документација
Урађена је продајна документација за продају покретне имовине ст.дужника непосредном погодбом са купцем, као једне целине-
Залихе робе за широку потрошњу, резервни делови за моторне тестере, разни пољопривредни алати и опрема за баштованство и друго
по спецификацији у продајној документацији, ликвидационе вредности 1.127.096,00 динара.

23.02.2018.  Продаја
Дана 23.02.2018.године са почетком у 11,00 часова одржана је продаја  покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом са
купцем у складу са Огласом о продаји од 02.02.2018.године. У складу са Огласом, један заинтересовани купац  је откупио продајну
документацију и извршио уплату депозита за учешће на продаји непосредном погодбом  у износу од 225.420,00 динара на депозитни
рачун Привредног суда у Нишу дана 20.02.2018.године и то Радња Екстра тестера комерц из Ниша ПР Јадранка Николић. Учесник у
продаји имовине је у понуди за оглашену имовину понудио купопродајну цену у износу од 396.667,00 динара, која је била мања д 50%
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процењене ликвидационе вредности имовине.Одбор поверилаца дао је сагласност на прихватање купопродајне цене те је учесник на
продаји проглашен за купца наведене имовине. Сачињен је Записник о продаји  број 10/32018 од 23.02.2018.године.

28.02.2018.  Купопродајни уговор
Дана 28.02.2018.године потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине са купцем Радња Екстра тестера комерц Јадранка Николић
ПР, Ниш.

08.03.2018.  Уплата купопродајне цене
С обзиром да је купопродајна цена 396.667,00 динара без ПДВ-а, а са трошковима ПДВ-а- 476.000,40 динара( 396.667,00 + 79.333,40-
20% ПДВ), да је купац на име депозита уплатио износ од 225. 420,00 динара,преостали износ купопродајне цене у укупном бруто износу
од 250.580,40 динара(  нето  + ПДВ ) купац је исплатио дана 08.03.2018.године уплатом наведеног износа  на текући рачун продавца.
Након исплате купопродајне цене извршена је примопредаја продате имовине купцу дана 12.03.2018.године.

20.03.2018.  Обавештење о продаји
Обавештење о извршеној продаји достављено је стечајном судији и одбору поверилаца дана 20.03.2018.године.

16.01.2018.  Упућен захтев одбору поверилаца за давање сагласности на продају имовине непосредном погодбом са
У складу са чланом 132.став 9 Закона о стечају и националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине ст.дужника,
стечајни управник упутио је 16.01.2018.године  писани захтев одбору поверилаца( три члана одбора) за давање сагласности на продају
целокупне имовине ( покретне и непокретне) непосредном погодбом са купцем и то:
- Непокретна имовина- пословни простор- један просторија за коју није утврђена делатност- ЛОКАЛ површине 91м2 као посебан део
1/А  , на међуспрату  у згради бр. 2, на кп. бр. 3046 КО Бубањ у ул. Козарачка бр. 30/2/8 у Нишу,уписан у лист В- 2 део ЛН 2404 КО Бубањ
ка приватна својина са обимом удела 1/2, ликвидациона вредност удела 1/2 износи 2.510.905,00 динара;
- Пакет бр. 1- Залихе робе за широку потрошњу( резерви делови за моторне тестере, разни пољопривредни алати и друго по
спецификацији, ликвидациона вредност 1.127.096,00 динара;
Пакет 2- Роба- резерви делови за моторне тестере, ) складиштена на јавном царинском складишту- Царинарница Ниш, лик.вредности
231.177,00 динара.
С обзиром да је  текући рачун ст.дужника у блокади због неплаћених судских такси, као и да су трошкови оглашавања продаје имовине
у два високотиражна дневна листа велики у односу на ликв. вредност имовине( око 112.200,00 дин),ст.управник тражи сагласност
одбора поверилаца за продају имовине непосредном погодбом са купцем.

17.01.2018.  Сагласност Одбора поверилаца на продају непосредном погодбом са купцем.
На захтев стечајног управника Одбор поверилаца , два од три члана Одбора, дао је сагласност за продају непокретне и покретне
имовине ст.дужника непосредном погодбом са купцем и то
ДОО" Јовановић компани" Куршумлија од 17.01.2018.године и Милојевић Груја  из Пасјаче од 22.01.2018.године.

20.02.2018.  Информисање потенцијалних купаца о имовини која се продаје.
У периоду од истицања Огласа о продаји залиха робе стечајног дужника непосредном погодбом са купцем уз прикупљање писаних
понуда на Огласној табли суда од 02.02. 2018.године до 20.02.2018.године стечајни управник је информисао неколико потенцијалних
купаца о имовини која се продаје и извршио показивање исте.

23.02.2018.  Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2017.годину.
Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2017.годину и у законском року достављен АПР- у на регистрацију и
објављивање.

14.03.2018.  Поднет захтев ст.судији за сагласност на трошкове за фебруар 2018.године.
Стечајни управник поднео је захте стечајном судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за
месец фебруар 2018.године, са доказима и образложењем за исте.Решењем од 15.03.2018.године стечајни судија одобрио је исплату
стварно насталих трошкова стечајног дужника за фебруар 2018.године у укупном износу од 11.661,00 динара.
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Прилози

22.05.2018.Датум:

Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 3. Ст.83/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2018. 31.03.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ
396.667,00

20-3294-13531-
555900-32670

28.02.2018.

Укупно: 396.667,00

Потраживања (у извештајном периоду)

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 5.000,000/01-откуп док 19.02.2018.

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 79.333,4003/2018 28.02.2018.

Укупно: 84.333,40

Укупни приходи: 481.000,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка

Принудна наплата Крагујевац 4.700,00300 02.03.2018.

Принудна наплата Крагујевац 4.700,00301 08.03.2018.

Принудна наплата Крагујевац 1.929,22304 08.03.2018.

Укупно: 11.329,22

11.329,22Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,00295 01.02.2018.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 312,00296 01.02.2018.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 312,00303 20.03.2018.

Укупно: 728,00

Књиговодствене услуге

Роник 10.000,00298 28.02.2018.

Укупно: 10.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре РС 1.245,00297 23.02.2018.

Укупно: 1.245,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

АЛСУ 10.000,00302 01.03.2018.

Укупно: 10.000,00
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21.973,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 33.302,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2375270101034-56 ,  Поштанска штедионица а.д.Београд

01.01.2018. 6.237,70Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Уплаћени депозити

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 225.420,0020.02.2018.

Укупно: 225.420,00

Имовина

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 171.247,0008.03.2018.

Укупно: 171.247,00

Потраживања (у извештајном периоду)

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 5.000,0019.02.2018.

ЕКСТРА-ТЕСТЕРА КОМЕРЦ ПР ЈАДРАНКА НИКОЛИЋ 79.333,4008.03.2018.

Укупно: 84.333,40

481.000,40Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 5.000,0019.02.2018.

Привредни суд у Нишу 151.741,1802.03.2018.

Привредни суд у Нишу 68.978,8202.03.2018.

Привредни суд у Нишу 87.096,1808.03.2018.

Привредни суд у Нишу 156.855,0008.03.2018.

Укупно: 469.671,18

Остали трошкови стечајног поступка

Принудна наплата Крагујевац 4.700,0002.03.2018.

Принудна наплата Крагујевац 4.700,0008.03.2018.

Принудна наплата Крагујевац 1.929,2208.03.2018.

Укупно: 11.329,22

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,0020.03.2018.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 312,0020.03.2018.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,0020.03.2018.

Укупно: 520,00
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Административне таксе

Агенција за привредне регистре РС 1.245,0020.03.2018.

Укупно: 1.245,00

482.765,40Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 4.472,70
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