
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

03.06.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ
БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

01.01.2016. 31.03.2016.

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.

01.01.2016.

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузето стање на дан 0.09.2015.године у износу од 5.775.000,00 динара.
Целокупна имовина стечајног дужника састоји се искључиво од непокретности.
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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

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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

Није било умањења имовинског стања услед преноса без накнаде или излучних потраживања.

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
основу.
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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).

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

3АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95  - Извештај за  јануар - март 2016.



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

11.112,00 1.000,001. Канцеларијски материјал 1.000,00 12.112,000,00

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

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

11.000,00 9.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 20.000,000,00

11.542,50 4.200,005. Пошта и телефон 4.200,00 15.742,500,00

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

5.634,00 0,0019. Административне таксе 1.200,00 5.634,000,00

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

3.925,00 800,0024. Остали трошкови стечајне масе 800,00 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 0,001.241.675,41 16.200,00 15.000,00 1.256.675,41

Трошкови у овом извештајном периоду који се односе на обавезе стечајне масе одобрени су Решењем Привредног суда у Нишу од
28.07.2016. године и износе:
1.)  4.400,00 динара за јануар 2016. године,
2.)  6.400,00 динара за фебруар 2016. године и
3.)  5.400,00 динара за март 2016. године.
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Због блокаде пословног рачуна стечајног дужника, трошкови 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 веће од оних са 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) 31.03.2016.

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

01.01.2016.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Промета преко пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду није било.
Рачун је блокиран од 19.08.2015. године и током целог четвртог квартала.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2016.

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 ангажовања стручних лица нити исплата по том основу.

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

31.03.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

5.775.000,00

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода на дан 31.03.2016.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

26.01.2016.  Решења ПАС-а достављена у ПС Ниш
Дана 26.01.2016. године Привредном суду Ниш достављена су пет Решења ПАС-а од 23.12.2015. године за пет стечајних поверилаца који
су поднели захтев ПАС-у за заштиту права на суђење у разумном року. Привредни Апелациони суд утврдио је повреду права и одредио
примерену накнаду подносиоцима захтева, и истовремено наложио Привредном суду да предузме све мере како би се стечајни
поступак окончао што пре.

28.01.2016.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
У Закључку ПС Ниш од 28.01.2016. године, наложено је стечајном управнику да се изјасни о разлозима зашто стечај није до сада
окончан, са посебним нагласком на постојање захтева за реституцију и уновчење покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

09.03.2016.  Изјашњење стечајног управника по налогу ПС Ниш од 28.01.2016.
У складу са налогом стечајног судије из Закључка ПС Ниш од 28.01.2016. године, стечајни управник је доставио Привредном суду
изјашњење по свим тачкама. Стечајни управник је посебно нагласио:
-да је продаја стечајног дужника као правног лица објављивана три пута, да су прве две продаје биле неуспешне, а трећа је
обустављена услед ступања на снагу Закона о реституцији и обештећењу;
-да је покретна имовина стечајног дужника продата у трећем покушају;
-да стечајни управник не може да приступи продаји непокретности, јер се пред Агенцијом за реституцију налазе три пријаве за враћање
одузете имовине која је тренутно у власништву стечајног дужника, а која се односи на објекте изграђене на парцели кп бр. 698/1 у
Пироту, Трг Републике 95-97, КО Пирот-град. До момента подношења изјашњења, Агенција за реституцију није донела решења о
поднетим захтевима.

18.03.2016.  Делимична решења Агенције за реституцију - Ниш
На основу две (од три) поднете пријаве за враћање непокретне имовине која је у власништву стечајног дужника, Агенција за реституцију
– подручна јединица Ниш донела је делимична решења о усвајању захтева подносилаца.
Због непрецизности идентификације објеката, као и постојања доказа од стране стечајног дужника о теретном стицању објеката,
стечајни управник уложиће жалбе на донета решења.

21.03.2016.  Делимично решење Агенције за реституцију - Ниш
На основу треће пријаве за враћање непокретне имовине која је у власништву стечајног дужника, Агенција за реституцију – подручна
јединица Ниш донела је делимично решење о усвајању захтева подносиоца.
Због непрецизности идентификације објеката, као и постојања доказа од стране стечајног дужника о теретном стицању објеката,
стечајни управник уложиће жалбу на донето решење.

31.03.2016.  Редовне активности
У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда
трошковника, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и достављање захтева
Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом и друго.
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Прилози

03.06.2017.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ
ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 53/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2016. 31.03.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2016.за период од: 31.03.2016.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

ФОТО ДУГА 1.000,001/16 31.01.2016.

Укупно: 1.000,00

Гориво и мазиво

МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 9.000,00гм-1/16 31.03.2016.

Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон

ПТТ СРБИЈА 4.200,00пт-1/16 31.03.2016.

Укупно: 4.200,00

Остали трошкови стечајне масе

ГРАФИК АРТ 800,00от-1/16 31.03.2016.

Укупно: 800,00

15.000,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 15.000,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvoðanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135905-23
ОТП Банка Србија ад, 325-9500700033632-82

01.01.2016. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2016.за период од: 31.03.2016.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 0,00
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