
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

19.09.2017.

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

01.01.2017. 31.03.2017.

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

2.366.370,21

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

4.443.270,21

Потраживања

2.076.900,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2017.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2017 године :
1. Banca Intesa AD Beograd рачун бр. 160 - 0000000328473 - 80 извод бр. 26 од 31.12.2016. год.           566.370,21 динара
2. Војвођанске банке АД Нови Сад на орочењу                                                                                                 1.800.000,00 динара
_____________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                         2.366.370,21 динара

1АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ -
Извештај за  јануар - март 2017.



Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.366.370,21

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 4.443.270,21

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

2.366.370,21

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

0,00 4.443.270,21

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
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        У току извештајног периода је одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 23.01.2017. године и
иста је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца.
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0,00

6.945,19 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

6.945,19

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 6.945,19 динара се састоји од:
            - прилива у износу од 6.945,19 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке
АД Нови Сад за период од 04.12.2016. год. до 06.02.2017. године уз номиналну камату од 2,35% на годишњем нивоу, а по закљученом
Уговору о ороченом депозиту од 04.12.2016. 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 0,002.500,00

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

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

2.000,00 3.000,004. Гориво и мазиво 3.000,00 5.000,000,00

3.098,00 796,005. Пошта и телефон 796,00 1.164,002.730,00
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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 1.900,008. Платни промет 1.900,00 0,001.900,00

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

140.000,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 125.000,0030.000,00

13.500,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,0013.500,00

653,09 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,00653,09

4.961,00 0,0019. Административне таксе 0,00 4.426,00535,00

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

501.415,29 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 501.415,290,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 49.318,09675.627,38 20.696,00 20.696,00 647.005,29

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 11.07.2017. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за период јануар-март 2017. године у укупном износу од 20.696,00 динара од чега се на име стварно насталих
трошкова у месецу јануару 2017. године одобрава износ од 6.010,00 динара, у месецу фебруару 2017. године одобрава износ од
5.396,00 динара и у месецу марту 2017. године одобрава износ од 9.290,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2017. године износи 20.696,00 динара (6.010,00 + 5.396,00 + 9.290,00 = 20.696,00).

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:

        4. Гориво и мазиво у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника насталих у месецу
марту 2017. године.
        5. Пошта и телефон у износу од 796,00 динара састоје се од:
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 196,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2017. године у износу од 200,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2017. године у износу од 200,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2017. године у износу од 200,00 динара.
        8. Платни промет у износу од 1.900,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.01. до 31.03.2017. год.
      16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000 динара састоје се од:
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец јануар 2017. године у износу од
5.000,00 динара,
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец фебруар 2017. године у износу од
5.000,00 динара,
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец март 2017. године у износу од
5.000,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 2.500,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду трошкова поверенику стечајног управника из месеца јула 2014. године у износу од 2.500,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе

        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.730,00 динара се односи на:
            - исплату трошкова на име слања поште у периоду мај-октобар 2016. године у износу од 830,00 динара.
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2016. године у износу од 300,00 динара,
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2016. године у износу од 200,00 динара,
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2016. године у износу од 500,00 динара,
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2016. године у износу од 300,00
динара,
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2016. године у износу од 300,00
динара,
            - исплату трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2016. године у износу од 300,00
динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 1.900,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.01. до 31.03.2017. год. који се аутоматски скидају са рачуна.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплату накнаде за пружање књиговодствених услуга
за месеце јануар, фебруар и март 2015. године (3 месеца х 10.000,00 динара) књиговодственој агенцији „Пи-СОФТ“ доо из Пирота,
према Уговору о пружању књиговодствених услуга број 128/2012, закљученом са књиговодственом агенцијом „Пи-СОФТ“ доо из
Пирота, а према решењу о давању сагласности Привредног суда у Нишу 2 Ст.54/2010, од 13.07.2012. године.
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Одлив у износу од 13.500,00 динара се односи на исплаћену накнаду за заступање
адвокату Марку Крстићу из Ниша у спору пред Привредним судом у Нишу 3. П. 525/2016, по тужби АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у
стечају против "Нибрас" д.о.о. Пирот и то: 6.000,00 динара на име накнаде адвокату за састав тужбе и 7.500,00 динара на име накнаде
адвокату за заступање, укупно 13.500,00 динара.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 653,09 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за одводњавање за период од 01.08.2015. год. до 31.12.2015. године у износу од 653,09 динара према решењу
Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 513 од 27.05.2015. године којим се одређује накнада за
одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 1.567,36 динара, а које је примљено дана 03.07.2015. године.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 535,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове поверенику стечајног управника у износу од 535,00 динара на име 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: Ова административна такса је у претходном периоду 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 је
рефундиран поверенику стечајног управника.

 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
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.366.370,21 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2017.

 5.

51.818,09

 4.

2.321.497,31

 2. 6.945,19

 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

0,0001.01.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2017.

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

Адвокат Марко Крстић1. 13.500,00

13.500,00Укупно

        У извештајном периоду није било ангажовања стручњака од стране стечајног управника.

        У току извештајног периода је извршена исплата ангажованом адвокату Марку Крстићу из Ниша у износу од 13.500,00 динара, који
је био ангажован за заступање стечајног дужника у спору пред Привредним судом у Нишу 3. П. 525/2016, по тужби АД
"АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају против "Нибрас" д.о.о. Пирот. Накнада за ангажовање адвоката је износила 13.500,00 динара и то:
6.000,00 динара на име накнаде адвокату за састав тужбе у месецу јуну 2016. године и 7.500,00 динара на име накнаде адвокату за
заступање на рочишту одржаном дана 22.09.2016. године.

Коментар

6.

 5. 0,00

2.321.497,31

 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

31.03.2017.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

4.398.397,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.321.497,31 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код Banca Intesa AD Beograd налази се износ од 521.497,31 динара
(Извод бр. 7 од 31.03.2017. године),
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            - на орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад се налази износ од 1.800.000,00 динара орочен до 07.04.2017. 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

04.01.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника поднео је захтев Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова стечајног поступка у месецу јулу, августу и септембру  2016. године.

10.01.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника поднео је захтев Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова стечајног поступка у месецу октобру и новембру 2016. године.

11.01.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Повереник стечајног управник је примио решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 11.10.2016. године којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за период јул - новембар 2016. године.

12.01.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Повереник стечајног управника је дана 12.01.2017. године примио Решење Привредног суда у Нишу којим се одбија приговор стечајног
повериоца Република Србија, кога заступа Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу, на предложену продају имовине стечајног
дужника АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот - у стечају, изјављен дана 10.01.2017. године, као неоснован.

24.01.2017.  Понуда за прибављање непокретности Слободне зоне Пирот
Примљена је понуда Слободне зоне Пирот за куповину дела имовине АД "Аутотранспортно" Пирот - у стечају,
- зграда бензинске станице - надстрешница;
- помоћна зграда - гаража;
- помоћна зграда - портирница.

24.01.2017.  Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим
Комисија за спровођење продаје, формирана Решењем директора Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника,
прогласила је неуспелим јавно надметање заказано за 23.01.2017. године, ради продаје имовине АД "Аутотранспортно" - у стечају
Пирот, и то за непокретну и покретну имовину из огласа који је објављен дана 23.12.2016. године.

01.02.2017.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Нишу обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника АД
"Аутотранспортно" Пирот - у стечају јавним надметањем.

06.02.2017.  Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком
Дана 06.02.2017. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 1.800.000,00 динара са Војвођанском банком
ад Нови Сад.

14.02.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је решење Привредног суда у Нишу којим се одбија жалба стечајног повериоца Република Србија, кога заступа Државно
правобранилаштво - Одељење у Нишу, на Решење Привредног суда у Нишу 1 Ст. 54/2010 од 12.01.2017. године, изјављена дана
24.01.2017. године, као неоснована.

18.02.2017.  План трошкова за месец фебруар 2017.
Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец фебруар 2017. године.
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27.02.2017.  Захтев Одбору поверилаца за давање одобрења на продају непосредном погодбом
Повереник стечајног управника упутио је свим члановима Одбора поверилаца захтев за давање одобрења на продају имовине стечајног
дужника методом непосредне погодбе.

27.03.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова
стечајног поступка у месецу децембру 2017. године.

28.03.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 28.03.2017. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец децембар 2016. године.

31.03.2017.  Приступ рочиштима у кровочним постпцима у својству оштећеног
У току извештајног периода повереник стечајног управника је приступао рочиштима у кривичним поступцима који се воде против
бившег власника и директора АД "Аутотранспортно" Пирот и других, који се воде пред Основним и Вишим судом у Пироту.

8АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ -
Извештај за  јануар - март 2017.



Прилози

19.09.2017.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:01.01.2017. 31.03.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 3.000,001247000127 20.03.2017.

Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д.
200,00

23-184-066-
3717971

31.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE191529699RS 01.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175177300RS 18.02.2017.

"Телеком Србија" а.д.
200,00

17-185-066-
3709582

28.02.2017.

"Телеком Србија" а.д.
200,00

67-186-066-
3578340

31.03.2017.

Укупно: 796,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.01.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2017.

Укупно: 1.900,00
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Књиговодствене услуге

Пи-СОФТ доо Пирот 5.000,00310117/128 31.01.2017.

Пи-СОФТ доо Пирот 5.000,00280217/128 28.02.2017.

Пи-СОФТ доо Пирот 5.000,00310317/128 31.03.2017.

Укупно: 15.000,00

20.696,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 20.696,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200400956-44
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.01.2017. 2.366.370,21Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад 6.945,1904.02.2017.

Укупно: 6.945,19

6.945,19Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију- Центар за стечај 2.500,0019.01.2017.

Укупно: 2.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 200,0019.01.2017.

"Телеком Србија" а.д. 500,0019.01.2017.

"Телеком Србија" а.д. 300,0019.01.2017.

"Телеком Србија" а.д. 300,0019.01.2017.

"Телеком Србија" а.д. 300,0019.01.2017.

"Телеком Србија" а.д. 300,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0019.01.2017.

Укупно: 2.730,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 280,0020.01.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd 35,0031.01.2017.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0031.01.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0001.03.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.03.2017.

Укупно: 1.900,00

Књиговодствене услуге

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0019.01.2017.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0019.01.2017.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0019.01.2017.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Марко Крстић 13.500,0019.01.2017.

Укупно: 13.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш 130,6119.01.2017.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш 130,6119.01.2017.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш 130,6119.01.2017.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш 130,6119.01.2017.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш 130,6519.01.2017.

Укупно: 653,09

Административне таксе

Основни суд у Пироту 535,0019.01.2017.

Укупно: 535,00

51.818,09Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 2.321.497,31

11АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ -
Извештај за  јануар - март 2017.


