
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:

X Ст.37/2009

16.06.2016.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И
ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
"АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

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

2.464.994,79

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

4.541.894,79

Потраживања

2.076.900,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2016.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2016 године :
1. Banca Intesa AD Beograd рачун бр. 160 - 0000000328473 - 80 извод бр. 40 од 31.12.2015. год.        664.994,79 динара
2. Еуробанк АД Београд на орочењу                                                                                                                  1.800.000,00 динара
_____________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                      2.464.994,79 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.464.994,79

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

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 4.541.894,79

1б

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

2.464.994,79

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

0,00 4.541.894,79

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

У извештај ном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

2.076.900,00Некретнине, 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

2.076.900,00

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.
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0,00

12.020,55 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

12.020,55

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Прилив у ставци „Камате и други финансијски приходи“ у износу од 12.020,55 динара се састоје од:
            - прилива у износу од 12.020,55 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Еуробанк А.Д.
Београд за период од 14.12.2015. год. до 17.02.2016. године уз номиналну камату од 3,75% на годишњем нивоу, а по закљученом
Уговору о ороченом депозиту од 14.12.2015. године.

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

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

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

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

2.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 2.500,000,00

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 0,002.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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

104,00 610,005. Пошта и телефон 0,00 714,000,00
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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 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

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

0,00 495,008. Платни промет 0,00 0,00495,00

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

10.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 10.000,000,00

130.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 130.000,000,00

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

653,09 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 653,090,00

4.426,00 535,0019. Административне таксе 0,00 4.961,000,00

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

500.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 500.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 495,00645.183,09 0,00 1.640,00 646.328,09

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 21.04.2016. године ОДБИЈА се захтев стечајног дужника АД
"АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају, Пирот за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и то:
        - за период од 01.01.2016. године до 31.01.2016. године,
        - за период од 01.02.2016. године до 29.02.2016. године и
        - за период од 01.03.2016. године до 31.03.2016. године
а према приложеном акту-захтеву за одобрење трошкова од 19.04.2016. годсине и то за месец јануар у износу од 10.649,00 динара, за
месец фебруар у износу од 10.703,00 динара и за месец март у износу од 12.114,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2016. године износи 0,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

        5. Трошкови поште и телефона у износу од 610,00 динара се односе на трошкове отпреме поште (6 писама) у извештајном периоду.
        8. Платни промет у износу од 495,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.01. до 31.03.2016. год.
      19. Административне таксе у износу од 535,00 динара састоје се од:
            - судске таксе за разгледање, препис и копирање докумената у предмету И.бр.757/2011, Основног суда у Пироту  (такса у износу
од 490,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
НАПОМЕНА: Наведена административна такса је плаћена од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка,
а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран
поверенику стечајног управника.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било исплата по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет - Одлив у износу од 495,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења рачуна
пословне банке у периоду од 01.01. до 31.03.2016. год. који се аутоматски скидају са рачуна.

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

227.318,20

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

246.069.696,02

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

227.318,20

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

201.774.893,25

5.327.972,61

 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

201.774.893,25

 2.

246.069.696,02

5.327.972,61

453.399.880,08453.399.880,08 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

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

2.464.994,79 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2016.

 5.

495,00

 4.

2.476.520,34

 2. 12.020,55

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160 - 0000000328473 - 80 отвореног код
Banca Intesa AD Beograd.

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

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака од стране стечајног управника као ни исплата по наведеном основу.

Коментар
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6.

 5. 0,00

2.476.520,34

 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

2.076.900,00

5

0,00

31.03.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

4.553.420,34

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.476.520,34 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код Banca Intesa AD Beograd налази се износ од 676.520,34 динара
(Извод бр. 2 од 29.02.2016. године),
            - на орочењу код Еуробанк АД Београд се налази износ од 1.800.000,00 динара орочен до 18.04.2016. године

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

14.01.2016.  План трошкова за месец јануар 2016. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јануар 2016. године.

14.01.2016.  Захтев за доставу понуда за процену тржишне вредности непокретне имовине
Дана 14.01.2016. године упућен је захтев заинтересованим проценитељима грађевинске струке за доставом понуда за процену
тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају  за потребе продаје у стечајном
поступку.

25.01.2016.  Позив за доставу понуде
Дана 25.01.2016. године упућен је позив заинтересованим геодетским бироима за доставу понуде за израду скице објекта и упис
ванкњижне непокретности (надстрешница за плинске боце) стечајног дужника у надлежни катастарски операт, односно код РГЗ Службе
за катастар непокретности Пирот.

01.02.2016.  Потврда
Дана 01.02.2016. године бившем запосленом Младеновић Зорану је издата потврда којом се потврђује да је наведени радник радио
код стечајног дужника на радном месту са увећаним трајањем (возач камиона) у периоду од 01.01.1988. године до 03.04.1998. године
са коефицијентом увећања 12/15 и у периоду од 04.04.1998. године до 05.03.2008. године са коефицијентом увећања 12/14 закона о
бенефицираном радном стажу, а потврда је издата на лични захтев ради регулисања радног стажа бившег запосленог.

02.02.2016.  Понуде за геодетске услуге
Дана 02.02.2016. године примљене су две понуде по упућеном захтеву од 25.01.2016. године за доставу понуде за израду скице објекта
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и упис ванкњижне непокретности (надстрешница за плинске боце) стечајног дужника у надлежни катастарски операт, односно код РГЗ
Службе за катастар непокретности Пирот и то од стране Геодетског бироа "ГЕО БОЈАН" из Пирота са понудом на износ од 16.900,00
динара и од стране Агенције за геодетске послове "ГЕОМЕР БИРО" из Пирота на износ од 21.500,00 динара + ПДВ.

17.02.2016.  План трошкова за месец фебруар 2016. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец фебруар 2016. године.

23.02.2016.  Захтев за измену података
Дана 23.02.2016. године РГЗ-у Служби за катастар непокретности Пирот поднет је захтев за измену података у Листу непокретности бр.
6257 КО Пирот-ван варош у вези површине објекта - Помоћна зграда (гаража) на катастарској парцели бр. 1095/1, Број зграде 1, Потес
Жуково а у складу са мерењем објекта на терену и складу са судским поступком 2П1. бр. 147/11 пред Основним судом у Пироту од
12.05.2013. године за чије потребе је рађено вештачење за наведени објекат од стране судског вештака за област грађевинарства
Небојше Милићевића из Пирота.

24.02.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова насталих у месецу
новембру и месецу децембру 2015. године.

29.02.2016.  Налог Основног суда у Пироту
Дана 29.02.2016. године примљен је налог Основног суда у Пироту 3. К.бр. 459/10 (2009) од 02.02.2016. године којим се налаже
поверенику стечајног управника да суду достави билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис
основних средстава од 31.07.2003. године.

29.02.2016.  Захтев Основном суду у Пироту
Дана 29.02.2016. године поднети су захтеви Основног суда у Пироту и то захтев за разгледање списа предмета И.бр. 757/2006 и захтев за
препис и фотокопирање списа предмета И.бр. 757/2006.

01.03.2016.  Позив Основног јавног тужилаштва у Пироту
Дана 01.03.2016. године примљен је позив Основног јавног тужилаштва у Пироту КТ.бр.  915/15 од 09.02.2016. године којим се
повереник стечајног управника позива да у својству сведока приступи у просторије Основног јавног тужилаштва у Пироту, дана
25.03.2016. године  у 10:00 часова, ради испитивања у поступку који се води против осум. Манић Миљана због кривичног дела тешка
крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. КЗ.

01.03.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 25.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец  новембар 2015. године у укупном износу од 10.625,61 динара и за месец децембар 2015. године у укупном изноу од
12.840,65 динара.

03.03.2016.  Захтев за доставу документације
Дана 03.03.2016. године достављен је захтев РГЗ-у Служби за катастар непокретности Бабушница за доставу документације у вези
Аутобуске станице у Бабушници.

04.03.2016.  Преузимање документације
Дана 04.03.2016. године у складу са упућеним захтевом Основном суду у Пироту из истог су преузете тражене копије списа предмета
И.бр. 757/2006.

09.03.2016.  Захтев за доставу копија документације
Дана 09.03.2016. године Историјском архиву у Пироту је достављен захтев за доставу копија документације стечајног дужника и то
билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис основних средстава од 31.07.2003. године у
складу са налогом Основног суда у Пироту 3. К.бр. 459/10 (2009) од 02.02.2016. године којим се налаже поверенику стечајног управника
да суду достави билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис основних средстава од
31.07.2003. године.

14.03.2016.  Одговор Историјског архива у Пироту
Дана 14.03.2016. године примљен је одговор Историјског архива у Пироту којим се потврђује да исти не поседује тражену
документацију из дописа стечајног дужника од 09.03.2016. године - билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и
2006. годину и попис основних средстава од 31.07.2003. године.

16.03.2016.  Обавештење Агенције за реституцију
Дана 16.03.2016. године примљено је обавештење Агенције за реституцију бр. 446-06-021-000295/2016-01 од 09.03.2016. године којим
се потврђује да је увидом у електронску базу података Агенције за реституцију утврђено да није пронађен захтев за враћање одузете
имовине, односно обештећење за катастарске парцеле које се воде на име стечајног дужника.

22.03.2016.  Захтев за доставу копије докумената
Дана 22.03.2016. године Агенцији за привредне регистре је достављен захтев за доставу копија документације стечајног дужника и то
билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис основних средстава од 31.07.2003. године у
складу са налогом Основног суда у Пироту 3. К.бр. 459/10 (2009) од 02.02.2016. године којим се налаже поверенику стечајног управника
да суду достави билансе стања за АД Аутотранспортно Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис основних средстава од
31.07.2003. године.

25.03.2016.  План трошкова за месец март 2016. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец март 2016. године.
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31.03.2016.  Обавештење Основног јавног тужилаштва у Пироту
Дана 31.03.2016. године примљено је обавештење Основног јавног тужилаштва у Пироту од 15.03.2016. године којим се обавештава
повереник стечајног управника да се рочиште заказано пред Основним јавним тужилаштвом у Пироту у предмету КТ.бр.  915/15 за дан
25.03.2016. године у 10:00 часова, одлаже за 20.04.2016. године у 13:00 часова.

31.03.2016.  Одговор Агенције за привредне регистре
Дана 31.03.2016. године примљен је одговор Агенције за привредне регистре од 29.03.2016. године којим се потврђује да исти не
поседује тражену документацију из дописа стечајног дужника бр. 29 од 21.03.2016. године - билансе стања за АД Аутотранспортно
Пирот за 2003, 2004, 2005 и 2006. годину и попис основних средстава од 31.07.2003. године.
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Прилози

16.06.2016.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ,
ПИРОТ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: X Ст.37/2009

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

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE112202586RS 13.01.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120278224RS 13.02.2016.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE120280188RS 23.02.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120643109RS 02.03.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE151381310RS 21.03.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE151381014RS 24.03.2016.

Укупно: 610,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.02.2016.

Укупно: 495,00

Административне таксе

Основни суд у Пироту 535,0004032016 04.03.2016.

Укупно: 535,00

1.640,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.640,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.01.2016. 2.464.994,79Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2016.за период од: 31.03.2016.

Камате и други финансијски приходи

Eurobank A.D. Beograd 12.020,5517.02.2016.

Укупно: 12.020,55

12.020,55Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2016.за период од: 31.03.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0029.02.2016.

Укупно: 495,00

495,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 2.476.520,34
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