
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

6. Ст. 1/2016

21.01.2017.

Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС
ДОО, Марковац - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Број лиценце: 155-0337

07626444Матични број:

1) Banca Intesa ad, 160-451196-26Текући 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:01.10.2016. 31.12.2016.

 9.

Остала имовина

15.772.153,68

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

16.066.762,62Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

82.140,35

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

189.165,34

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

23.303,25

 8.

01.10.2016.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

У стечајном билансу из претходног месеца на дан 30.09.2016. године, садржана је следећа имовина стечајног дужника: готовина и
готовински еквиваленти, ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и
ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 16.066.762,62 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

16.066.762,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

15.772.153,68

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

23.303,25

82.140,35

Укупно

189.165,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или
произведене имовине.

 8.

82.140,35Готовина 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

189.165,34

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

23.303,25

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

16.066.762,62

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

15.772.153,68

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или
излучних права.

4.176,003.967,20

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

4.176,00

0,00

Лиценце и патенти

15.772.153,68

Укупно

23.303,25

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

15.984.413,47

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

188.956,54

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.

3.967,20

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, те није дошло ни до умањења вредности имовине по том основу, већ се вредност
имовине увећала у секцији потраживања услед наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у износу
већем од ЕФИ-јем предвиђеног износа наплате потраживања

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

18.500,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

4.176,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0022.676,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

18.500,00

0,00

18.500,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног
поступка, као и по основу депонованих новчаних средстава за рачуне за утрошену електричну енергију ( заједничка потрошња ) на
локацији Погон за расецање и прераду меса у Марковцу.
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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

100.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 100.000,000,00

33.600,00 0,002. Судски трошкови 50.000,00 33.600,000,00

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

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

Укупно 0,00133.600,00 50.000,00 0,00 133.600,00

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

8.000,00 6.000,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 14.000,000,00

0,00 14.945,622. Електрична енергија 40.000,00 0,0014.945,62

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

15.000,00 12.000,004. Гориво и мазиво 12.000,00 27.000,000,00

10.398,00 6.387,005. Пошта и телефон 7.500,00 16.785,000,00

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 1.710,008. Платни промет 3.000,00 0,001.710,00

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

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

72.780,00 54.585,0015. Бруто зараде по уговору о делу 55.500,00 127.365,000,00

24.000,00 18.000,0016. Књиговодствене услуге 18.000,00 42.000,000,00

60.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 60.000,00 120.000,000,00

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

4.224,00 1.140,0019. Административне таксе 0,00 5.364,000,00

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

3.716,00 634,7624. Остали трошкови стечајне масе 1.000,00 944,763.406,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 20.061,62198.118,00 213.000,00 185.402,38 363.458,76

У извештајном периоду одобрен је трошак судских такси (На основу Решења Привредног суда у Пожаревцу П-361/2016 од 28.09.2016.
године, ради утврђења ништавости - побијања правних радњи стечајног дужника, наложено је стечајном дужнику као тужиоцу да
уплати на депозитни рачун суда трошкове постављења привременог заступника туженог Срећко и Велика доо Марковац, у износу од
50.000,00 динара. Тужилац је накнадно доставио суду адресу законског заступника туженог у иностранству ради уредне доставе тужбе,
али ће у случају неуредне доставе бити приморан да поступи по Решењу и уплати наведена средства за постављање привременог
заступника).

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (канцеларијски материјал, трошкови
електричне енергије, трошкови горива и путни трошкови стечајног управника, трошкови телефона и птт услуге, трошкови платног

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

промета, накнада лицу ангажованом за вођење стечаја у ЕРС-у, накнада књиговодственој агенцији, накнада адвокату, такса за издавање
информације о локацији за објекат Менза у Великој Плани, накнада за одводњавање за 2016. годину, као и Тарифа АЛСУ за обраду
података за 2016 годину.

Стечајни дужник је платио рачуне за утрошену електричну енергију за септембар, октобар и новембар 2016. године, накнаде и
провизије банке, као и накнаду РГЗ СКН за упис забележбе Решења по предлогу за одређивање обезбеђења у предмету П-361/2016 -
отуђење непокретности у Марковцу за време трајања претходног стечајног поступка, одобрену у претходном кварталу.

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

29.850.905,73

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

59.327.621,73

9.

0,00

0,00

29.445.781,63

59.327.621,73

0,00

0,00

29.850.905,73

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

29.445.781,63

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

30.934,373.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

30.934,37

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Након одржаног испитног рочишта дана 28.09.2016. године , стечајни судија је донео Закључак на листу признатих и оспорених
потраживања разлучних и стечајних поверилаца за пријављена потраживања под редним бројем од 1 до 24 .

Након одржаног допунског испитног рочишта дана 01.11.2016. године, стечајни судија је донео Закључак на листу признатих и
оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за пријављена потраживања под редним бројем од 25 до 29 .

Наведеним Закључцима утврђена су укупна потраживања поверилаца по исплатним редовима и у износима приказаним у табели.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

82.140,35 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2016.

 5.

20.061,62

 4.

84.754,73

 2. 22.676,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводима Интеза банке од броја 19 до броја 27, који
чине прилог овог извештаја.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање нула.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ивана Игњатовић1. 0,00

Сташа плус ПР Милица Палић2. 0,00

Душан Младеновић3. 0,00

0,00Укупно

За потребе вођења стечајног поступка, стечајни управник је по добијеној сагласности стечајног судије, ангажовао лице за вођење стечаја
у ЕРС-у, књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника као и адвоката за правно саветовање и заступање
стечајног дужника пред судовима и државним органима.

У извештајном периоду наведеним лицима нису исплаћене накнаде по уговорима.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

23.303,25

Депозит за продају имовине и/или закуп

188.956,54

15.772.153,68

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

16.069.168,20

Лиценце и патенти

0,00

84.754,73

 8.

31.12.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине
готовина и готовински еквиваленти, ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као
и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 16.069.168,20 динара.
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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

04.10.2016.  105 - Решење о банкротсву - правоснажно
Дана 04.10.2016. године, Решење о банкротству је правоснажно и извршно.

11.10.2016.  Предлог суду - трошковник октобар 2016. године
Дана 11.10.2016. године стечајни управник је поднео Привредном суду Предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
масе за месец октобар 2016. године.

11.10.2016.  107 - Извештај адвоката за месец август и септембар
Дана 11.10.2016. године адвокат Душан Младеновић доставио је Извештаје за август и септембар 2016. године.

14.10.2016.  108 - Ургенција РГЗ СКН В. Плана
Дана 14.10.2016. године пуномоћник стечајног дужника адвокат Душан Младеновић је доставио РГЗ СКН Велика Плана Ургенцију за
прекоредно решавање по жалби Министарства финансија - Пореске управе на Решење РГЗ СКН ( кп бр. 996/2 КО Велика Плана ).

17.10.2016.  109 - обавештења о оспоравању
Дана 17.10.2016. године стечајни управник је доставио Обавештења о оспоравању потраживања за пријављена потраживања под
бројевима 25,26,27 и 28.

17.10.2016.  110 - Листа за испитно рочиште 01-11-2016
Дана 17.10.2016. године стечајнио управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Листу признатих и оспорених потраживања
разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 01.11.2016. године.

19.10.2016.  113 - Састанак Credit Agricole banka
Дана 19.10.2016. године стечајни управник је са представницима повериоца Credit Agricole banka обишао имовину стечајног дужника -
зграда Мензе у Великој Плани, на којој овај поверилац има уписану хипотеку првог реда.

20.10.2016.  115 - Извештај III квартал 2016
Дана 20.10.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији и члановима одбора поверилаца Периодични финансијски
извештај за трећи квартал 2016. године о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

20.10.2016.  117 - Решење суда трошковник 10/2016
Дана 20.10.2016. године стечајни судија је својим решењем одобрио план трошкова за месец октобар 2016. године.

26.10.2016.  118 - Закључак на листу 28.09.2016.
Дана 26.10.2016. године стечајном управнику је достављен Закључак суда на листу признатих и оспорених потраживања разлучних и
стечајних поверилаца за испитно рочиште одржано 28.09.2016. године за пријављена потраживања под редним бројем од 1 до 24 .

26.10.2016.  119 - Извештај адвоката 10/2016
Дана 31.10.2016. године адвокат Душан Младеновић доставио је извештај за месец октобар 2016 . године.

01.11.2016.  120 - Записник допунско испитно рочиште 01.11.2016
Дана 01.11.2016. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања од редног броја 25 до броја
29.

14.11.2016.  123 - Обавештење о целисходности
Дана 14.11.2016. године стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца Обавештење о процени целисходности продаје
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имовине стечајног дужника у деловима – продајним пакетима, у односу на продају стечајног дужника као правног лица сагласно члану
132 став 2 Закона о стечају.

14.11.2016.  124 - Предлог суду план трошкова 11/2016
Дана 14.11.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог плана трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне
масе за месец новембар 2016. године.

17.11.2016.  126 - Налог суда - окончање псотупка
Дана 17.11.2016. године стечајни судија је својим Решењем наложио стечајном управнику да спроведе све неопходне радње у циљу
окончања стечајног поступка.

17.11.2016.  127 - Закључак на листу 01.11.2016
Дана 17.11.2016. године стечајни судија је доставио стечајном управнику Закључак на листу признатих и оспорених потраживања
разлучних и стечајних поверилаца са допунског испитног рочишта одржаног 01.11.2016. године а за пријављена потраживања
поверилаца од редног броја 25  до броја 29.

17.10.2016.  128 - Записник ЛПА Велика Плана - порез на имовину
Дана 17.11.2016. године стечајном управнику је достављен Записник којим се утврђује пореска обавеза стечајног дужника за порез на
имовину за 2016. годину. На исти стечајни управник је уложио приговор те је коначно уврђена обавеза достављена записником од
19.12.2016. године за укупан износ пореза од 149.995,36 динара.

28.11.2016.  131 - Захтев МУП Велика Плана
Дана 28.11.2016. године стечајни управник се обратио МУП РС Полицијској станици у Великој Плани захтевом за достављање
информације о евентуално регистрованим моторним возилима на стечајног дужника. Дана 21.12.2016. године стечајном управнику је
достављен податак да је једно возило било регистровано ( стара регистрација СД908-61 ) на стечајног дужника и то марке Peugeot тип
2500 BOKSER TURBO DIZEL, број шасије VF323ZJ92015108178, број мотора 0052015, годиште 1995.

30.11.2016.  132 - Извештај адвоката
Дана 30.11.2016. године адвокат Душан Младеновић доставио је извештај за месец новембар 2016. године.

07.12.2016.  134 - Предлог план трошкова 12/2016
Дана 07.12.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији Предлог плана трошкова за месец децембар 2016. године.

11.12.2016.  135 - Захтев за понуду проценитељима
Дана 11.12.2016. године стечајни управник се обратио проценитељима захтевом за достављање понуде за вршење услуге процене
вредности непокретности и опреме стечајног дужника.

12.12.2016.  136 - Информација о локацији
Дана 12.12.2016. године стечајни управник је поднео захтев за издавање Информације о локацији за објекат Менза у Великој Плани.
Општинска управа Општине Велиак Плана је тражени документ доставила 21.12.2016. године.

15.12.2016.  141 - Понуда проценитеља
Дана 15.12.2016. године консултантска кућа Фимакс доо из Смед. Паланке доставила је своју понуду за вршење услуге процене
вредности имовине стечајног дужника за износ од 144.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

15.12.2016.  142 - Захтев суду проценитељ
дана 15.12.2016. године стечајни управник се обратио стечајном судији захтевом за закључење уговора о пружању услуга процене
вредности имовине стечајног дужника са консултанстком кућом Фимакс доо Смед. Паланка.

22.12.2016.  146 - Налог суда
Дана 22.12.2016. године стечајни судија је доставио стечајном управнику налог за достављање извештаја о планираним радњама у
циљу окончања поступка.

26.12.2016.  148 - Извештај суду
Дана 326.12.2016. године стечајни управник је доставип Извештај суду о планираним радњама у циљу окончања стечајног поступка.

26.12.2016.  149 - Обавештење Месопромет доо
Дана 26.12.2016. године стечајном управнику је достављено Обавештење друштва Месопромет доо да изнесе опрему ( витрине и
роштиљ ) из пословног простора - локала на зеленој пијаци у Великој Плани. Наведени простор је стечајни дужник отуђио Споразумом о
намирењу дуга из 2011. године.

30.12.2016.  150 - Извештај адвоката 12/2016
Дана 30.12.2016. године адвокат Душан Младеновић је доставио извештај за месец децембар 2016. године.
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Прилози

21.01.2017.Датум:

Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС ДОО,
Марковац - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 6. Ст. 1/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2016. 31.12.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Насковић Биљана
5.000,00

Депозит за ЗП
електричне
енергије 08/2016

20.10.2016.

Насковић Биљана
7.000,00

Депозит за ЗП
електричне
енергије 10/2016

23.11.2016.

Насковић Биљана
6.500,00

Депозит за ЗП
електричне
енергије 11/2016

21.12.2016.

Укупно: 18.500,00

Укупни приходи: 18.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Солидност биро ПР Павловић Мирослав
2.000,00

канц. материјал
10/2016

31.10.2016.

Солидност биро ПР Павловић Мирослав
2.000,00

канц. материјал
11/2016

30.11.2016.

Солидност биро ПР Павловић Мирослав
2.000,00

канц. материјал
12/2016

31.12.2016.

Укупно: 6.000,00

Електрична енергија

ЕПС Дистрибуција доо 5.924,42ЕПС 09/2016 01.10.2016.

ЕПС Дистрибуција доо 6.698,76ЕПС 10/2016 01.11.2016.

ЕПС Дистрибуција доо 6.471,48ЕПС 11/2016 01.12.2016.

Укупно: 19.094,66

Гориво и мазиво

Мијушковић Жељко 4.000,00гориво 10/2016 31.10.2016.

Мијушковић Жељко 4.000,00гориво 11/2016 30.11.2016.

Мијушковић Жељко 4.000,00гориво 12/2016 31.12.2016.

Укупно: 12.000,00

Пошта и телефон

Мијушковић Жељко 2.489,00птт-тел 10/2016 31.10.2016.

Мијушковић Жељко 2.064,00птт-тел 11/2016 30.11.2016.

Мијушковић Жељко 1.834,00птт-тел 12/2016 31.12.2016.

Укупно: 6.387,00
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Платни промет

Банка Интеза ад 60,0020 10 2016 20.10.2016.

Банка Интеза ад 540,0031 10 2016 31.10.2016.

Банка Интеза ад 555,0030 11 2016 30.11.2016.

Банка Интеза ад 555,0031 12 2016 31.12.2016.

Укупно: 1.710,00

Бруто зараде по уговору о делу

Игњатовић Ивана 18.195,00ЕРС 10/2016 31.10.2016.

Игњатовић Ивана 18.195,00ЕРС 11/2016 30.11.2016.

Игњатовић Ивана 18.195,00ЕРС 12/2016 31.12.2016.

Укупно: 54.585,00

Књиговодствене услуге

Сташа плус
6.000,00

књиговођа
10/2016

31.10.2016.

Сташа плус
6.000,00

књиговођа
11/2016

30.11.2016.

Сташа плус
6.000,00

књиговођа
12/2016

31.12.2016.

Укупно: 18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Душан Младеновић 20.000,00адв 10/2016 31.10.2016.

Адвокат Душан Младеновић 20.000,00адв 11/2016 30.11.2016.

Адвокат Душан Младеновић 20.000,00адв 12/2016 31.12.2016.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

Мијушковић Жељко
1.140,00

Информација о
локацији - Менза

12.12.2016.

Укупно: 1.140,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈВП Србијаводе
634,76

Одводњавање
2016

31.12.2016.

Укупно: 634,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

АЛСУ 10.000,00АЛСУ -  2016 01.12.2016.

Укупно: 10.000,00

189.551,42Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 189.551,42
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Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad, 160-451196-26

01.10.2016. 82.140,35Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Наплата потраживања

ТР Аро мил 4.176,0018.10.2016.

Укупно: 4.176,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Насковић Биљана 5.000,0025.10.2016.

Насковић Биљана 7.000,0023.11.2016.

Насковић Биљана 6.500,0021.12.2016.

Укупно: 18.500,00

22.676,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЕПС Дистрибуција доо 1.775,3831.10.2016.

ЕПС Дистрибуција доо 6.698,7630.11.2016.

ЕПС Дистрибуција доо 6.471,4829.12.2016.

Укупно: 14.945,62

Платни промет

Банка Интеза ад 60,0020.10.2016.

Банка Интеза ад 540,0031.10.2016.

Банка Интеза ад 555,0030.11.2016.

Банка Интеза ад 555,0031.12.2016.

Укупно: 1.710,00

Остали трошкови стечајне масе

РГЗ СКН 3.406,0018.10.2016.

Укупно: 3.406,00

20.061,62Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 84.754,73

11Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС ДОО, Марковац - у стечају - Извештај за  октобар - децембар 2016.


