
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:

53/2010

15.10.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ
БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

01.10.2016. 31.12.2016.

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

0,00

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

5.775.000,00

Потраживања

5.775.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2016.

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2016. године идентичан је са билансом из претходног периода који приказује стање на дан 30.09.2016.
године.
Целокупна имовина стечајног дужника састоји се искључиво од непокретности у износу од 5.775.000,00 динара по ликвидационим
вредностима.
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775.000,00

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 5.775.000,00

1б

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

Коментар

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

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775.000,00

0,00 5.775.000,00

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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

5.775.000,00Некретнине, 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

5.775.000,00

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, па самим тим нити умањења вредности имовине по овом
ооснову.
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0,00

0,00 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.

0,00

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

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи нису евидентирани.
Рачун стечајног дужника је у блокади у току целог извештајног периода.
Блокада је наступила активирањем решења о извршењу И-438/2015. године од стране извршног повериоца - града Београда, дана
19.08.2015. године.
Укупан износ блокаде на дан активирања је 29.784,51 динара.
Доказ о трајању блокаде током целог извештајног периода је увид у Претраживање дужника у принудној наплати на сајту Народне
банке Србије (у Прилогу).
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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

20.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 20.000,000,00

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

210.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 210.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

630.084,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 630.084,000,00

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 0,00860.084,00 0,00 0,00 860.084,00

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

13.112,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 13.112,000,00

8.630,91 0,002. Електрична енергија 0,00 8.630,910,00

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

23.000,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 23.000,000,00

17.142,50 0,005. Пошта и телефон 0,00 17.142,500,00

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

3.823,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 3.823,000,00

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

93.324,00 0,009. Премија осигурања 0,00 93.324,000,00

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

747.584,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 747.584,000,00

312.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 312.000,000,00

10.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 10.000,000,00

23.100,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 23.100,000,00

9.924,00 0,0019. Административне таксе 0,00 9.924,000,00

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

4.725,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 4.725,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,001.266.365,41 0,00 0,00 1.266.365,41

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду нису евидентирани.
Због блокаде пословног рачуна стечајног дужника, трошкови настали у ранијем периоду нису исплаћивани.
Блокада рачуна стечајног дужника настала је 19.08.2015. године, када је извршни поверилац - нови поверилац из периода од отварања
стечаја - Град Београд активирао Решење о извршењу на основу правноснажне пресуде 3.П. 413/11 од 23.09.2011. године у погледу
трошкова парничног поступка.
Укупан износ блокаде је 29.784,51 динара.
У наредни период преносе се неисплаћене обавезе у истом износу као на почетка извештајног периода.

Коментар
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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

2.276.381,08

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

2.276.381,08

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

57.614.757,02

9.034.197,20

 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

57.614.757,02

 2.

0,00

9.034.197,20

68.925.335,3068.925.335,30 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У овом извештајном периоду није било повећања обавеза према стечајним повериоцима: није било нових рочишта, нити су окончане
парнице за утврђивање неутврђених потраживања.
Такође није било исплата по овом основу.

Коментар

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

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2016.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Промета преко пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду није било због блокаде рачуна.
Блокада пословног рачуна стечајног дужника настала је 19.08.2015. године, када је извршни поверилац - нови поверилац из периода од
отварања стечаја - Град Београд активирао Решење о извршењу на основу правноснажне пресуде 3.П. 413/11 од 23.09.2011. године у
погледу трошкова парничног поступка.
Укупан износ блокаде је 29.784,51 динара нето - у моменту активирања Извршења.

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

Промета средстава преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

.1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду није било активности ангажованих лица од стране стечајног управника, па самим тим ни исплате накнаде.

Коментар

6.

 5. 0,00

0,00

 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

5.775.000,00

5

0,00

31.12.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

5.775.000,00

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода на дан 31.12.2016.године износи 5.775.000,00 динара и идентична је са имовином на
почетку извештајног периода.
Имовина се састоји искључиво од непокретности.

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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2016.  Промена законског заступника стечајног дужника
Након Решења АПР-а БД 74703/2016 од 23.09.2016. године којим је усвојена регистрациона пријава промене података код привредног
субјекта АД ИО Будућност у стечају из Пирота, нови повереник стечајног управника је и званично уведен као законски заступник
стечајног дужника, чиме је омогућено да преузме активности на даљем спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником.

03.10.2016.  Достава Поднеска у ПС Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник је поднеском од 03.10.2016. године обавестио Привредни суд у Нишу о промени повереника стечајног управника
Агенције за лиценцирање стечајних управника у предмету стечаја над стечајним дужником АД ИО Будућност у стечају из Пирота. У
Прилогу поднеска достављено је Пуномоћје АЛСУ и Записник о примопредаји дужности.

04.10.2016.  Израда ОП обрасца за повереника Дејана Петровића
У Општинској управи Бела Паланка повереник Дејан Петровић, као овлашћено лице за заступање стечајног дужника, оверио је
службени потпис, чиме му је омогућен приступ свим институцијама које ће му бити од помоћи на решавању проблема у вези са
стечајем над стечајним дужником.

04.10.2016.  Депоновање потписа у пословној банци стечајног дужника
Повереник стечајног управника извршио је депоновање потписа у OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, филијала Пирот, банци која је
регистрована као пословна банка стечајног дужника од 09.06.2014. године.

04.10.2016.  Прибављање потврде о промету и стању новчаних средстава
Стечајни управник је преко повереника прибавио Потврду о промету новчаних средстава на пословном рачуну стечајног дужника који је
отворен код OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, филијала Пирот, за период од 01.01.2016. до 01.10.2016. године. Потврда је такође
садржавала и стање новчаних средстава на рачуну на дан 01.10.2016. године.
Ова потврдаје има за циљ комплетирање свеобухватног увида у активности у стечају пре примопредаје дужности.

04.10.2016.  Подношење Ургенције Министарству финансија од стране стечајног управника
У писаној форми, путем поште, стечајни управник је поднео Ургенцију Министарству финансија са молбом за прекоредно решавање по
Жалбама које су изјављене на Делимична решења Агенције за реституцију. Жалбе на Решења Агенције – укупно их има четири –
поднете су од стране стечајног управника другостепеном органу МФ РС у току априла/маја 2016. године, на Решења из марта односно
маја 2016. године.

16.10.2016.  Израда детаљних планова - скица објеката
Личним увидом на терену, као и претрагом сајтова РГЗ-Катастар Пирот и ГеоСрбија-Гис Пирот,  израђена је детаљна скица објеката у
власништву стечајног дужника са ажурираним подацима о локацији, површини, власништву, грађевинским и употребним дозволама и
подацима из Пријава за повраћај непокретности, како би стечајни управник дошао до што прецизнијих информација које су му
неопходне у поступку решавања проблематике везане за поднете захтеве за реституцију објеката у власништву, као и могућности брзог
уновчења оних објеката за које нису поднети захтеви за реституцију.

23.10.2016.  Информација о току стечајног поступка и стању у поступку
Повереник стечајног управника поднео је АЛСУ – ЦС Информацију о току стечајног поступка и стању у поступку, како је он сагледава, са
предлогом за продају неспорне имовине – шест од девет објеката за које није поднет захтев за реституцију, или евентуално за закуп
истих, неспорних објеката, док се правоснажно не окончају Поступци по Пријавама за реституцију.
Овај предлог представља иницијативу, коју је дао повереник у циљу убрзања вођења стечајног поступка, продајом имовине - објеката
чија продаја није ничим условљена, посебно вођењем поступака пред Агецијом за реституцију, све са циљу бржег намирења
поверилаца.

14.11.2016.  Захтев Фонда ПИО упућен стечајном управнику
Стечајном управнику поднет је Захтев од стране РС Фонда ПИО – Филијала Пирот за доставом доказа – М4 образаца за март 2003.
године за бившу радницу Живковић Драгану из Пирота, по њеном захтеву ради комплетирања документације за старосну пензију.

14.12.2016.  Израда заосталих Месечних планова трошкова
Стечајни управник је анализирајући преузету документацију стечајног дужника, као и податке са сајта о Току  поступка у Привредном
суду у Нишу, дошао до сазнања да нису поднети Месечни планови трошкова за период од априла до децембра 2016. године. Користећи
доступне податке израђени су недостајући Планови.

26.12.2016.  Достава Планова трошкова Привредном суду у Нишу
Наведени Месечни планови трошкова за период од априла до децембра 2016. године достављени су Привредном суду Ниш дана
26.12.2016. године.

31.12.2016.  Остале активности
У току извештајног периода повереник стечајног управника је углавном обављао активности везане за детаљно упознавање са свим
аспектима стечаја, како би што квалитетније и професионалније приступио наставку процеса.  Посебно је одржавао контакте са
помоћником председника града Пирота задуженим за праћење стања код стечајног дужника АД ИО Будућност у стечају Пирот, ради
евентуалне куповине од стране града Пирота с обзиром да постоји њихово интересовање. Такође, вршен је обилазак и разгледање
објеката и од стране других заинтересованих купаца (два) и једног потенцијалног закупца објеката стечајног дужника.
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Прилози

15.10.2017.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ
ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 53/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2016. 31.12.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Укупно: 0,00

Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvoðanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135905-23
ОТП Банка Србија ад, 325-9500700033632-82

01.10.2016. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 0,00
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