
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

II Ст.38/2010

12.10.2012.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Број лиценце:

07203292Матични број:

1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87Текући 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:01.04.2011. 30.06.2011.

 9.

Остала имовина

60.175.514,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

78.521.486,08Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

15.670.220,71

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.675.751,37

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2011.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2011 године :

1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 21 од 31.03.2011. год.      525.845,71 динара
2. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002459284-72 на орочењу                                      15.144.375,00 динара
___________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                  15.670.220,71 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

78.521.486,08

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

60.175.514,00

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

0,00

15.670.220,71

Укупно

2.675.751,37

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

15.670.220,71Готовина 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

2.675.751,37

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

78.521.486,08

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

60.175.514,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

433.698,870,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

433.698,87

0,00

Лиценце и патенти

60.175.514,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

62.417.566,50

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.242.052,50

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.

0,00

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

     2. Наплаћена потраживања у износу од 433.698,87 динара састоје се од :
            - уплате остатка дуга по префактурисаном рачуну за електричну енергију за децембар 2010. године од стране закупца „Pirotex
triko“ из Пирота у износу од 38.270,75 динара по фактури бр. 03/2011 ел.е.
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за јануар 2011. године од стране закупца „Pirotex triko“ из Пирота у
износу од 73.369,27 динара ( 21.729,25 + 50.000,00 + 1.640,02 динара ) по фактури бр. 11/2011.
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за децембар 2010. године од стране закупца „Tigar trade“ из Пирота у
износу од 35.687,46 динара по фактури бр. 04/2011,
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за јануар 2011. године од стране закупца „Tigar trade“ из Пирота у износу
од 31.443,97 динара по фактури бр. 10/2011,
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за фебруар 2011. године од стране закупца „Pirotex triko“ из Пирота у
износу од 76.939,56 динара ( 20.000,00 + 17.000,00 + 30.000,00 + 9.939,56 динара ) по фактури бр. 15/2011.
            - наплате закупа за пословни простор за мај месец 2010. године од закупца „Tigar trade“ из Пирота у износу од 72.506,88 динара
по Анексу уговора бр. 01 од 19.07.2010. год. и по фактури бр. 15/2010,
            - наплате закупа за пословни простор за јун месец 2010. године од закупца „Tigar trade“ из Пирота у износу од 72.506,88 динара
по Анексу уговора бр. 01 од 19.07.2010. год. и по фактури бр. 16/2010,
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за фебруар 2011. године од стране закупца „Tigar trade“ из Пирота у
износу од 32.974,10 динара по фактури бр. 16/2011,

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

20.459,40

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

3.305.876,62

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

654.407,16674.866,56

0,00

488.340,85

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

433.698,87

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

169.111,91

0,00

823.519,07

2а

0,003.404.397,27

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

2.631.010,06

0,00

2.461.898,15

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 488.340,85 динара се састоје од :
            - приписа камате у износу од 170.205,95 динара на орочена новчана средства од 15.144.375,00 динара за партију бр. 265-
0000002459284-72 на период од 23.03.2011. г. – 25.04.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 11,90 %,
            - приписа камате у износу од 153.145,81 динара на орочена новчана средства од 15.314.580,95 динара за партију бр. 265-
0000002459284-72 на период од 26.04.2011. г. – 25.05.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 12,00 %,,
            - приписа камате у износу од 164.989,09 динара на орочена новчана средства од 15.467.726,76 динара за партију бр. 265-
0000002459284-72 на период од 26.05.2011. г. – 26.06.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 12,00 %.
        4. Наплаћена потраживања у износу од 433.698,87 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине
због продаје“
       10. Прилив на име закупа ( у извештајном периоду ) у износу од 20.459,40 динара састоји се од :
            - наплате закупа за пословни простор за мај месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.314,20
динара,
            - наплате закупа за пословни простор за јун месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.145,20
динара,
       11. Прилив на име потраживања ( у извештајном периоду ) у износу од 2.461.898,15 динара састоји се од :
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            - уплата рата за отплату стана од стране Мадић Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од 1.836,00 динара ( 6
рата х 306,00 динара = 1.836,00 динара ).
            - наплате првог дела потраживања по основу извоза робе у Републику Ирак у периоду пре отварања стечајног поступка у износу
од 1.045.221,00 динара,
            - наплате другог дела потраживања по основу извоза робе у Републику Ирак у периоду пре отварања стечајног поступка у износу
од 1.252.088,78 динара,
            - уплате дела префактурисаног рачуна за електричну енергију за март 2011. године по фактури бр. 21/2011 од стране закупца
„Pirotex triko“ из Пирота у износу од 63.260,44 динара ( 20.060,44 + 17.000,00 + 13.700,00 + 12.500,00 ),
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за март 2011. године од стране закупца „Tigar trade“ из Пирота у износу
од 33.980,04 динара по фактури бр. 20/2011,
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за април 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу
од 35.356,08 динара по фактури бр. 43/2011,
            - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за мај 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу од
30.155,81 динара по фактури бр. 44/2011,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

       10. Фактурисани износ за закуп од 674.866,56 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.686,00
динара ( фактура бр. 17/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2011. године закупцу „Tigar trade“ из Пирота у износу од 157.356,32
динара ( фактура бр. 18/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 55.488,00
динара ( фактура бр. 19/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 14.914,20
динара ( фактура бр. 22/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.462,20
динара ( фактура бр. 23/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.424,40
динара ( фактура бр. 24/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.773,00
динара ( фактура бр. 25/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јул 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.978,80
динара ( фактура бр. 26/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец август 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.155,20
динара ( фактура бр. 27/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец септембар 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од
11.046,00 динара ( фактура бр. 28/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од
11.167,80 динара ( фактура бр. 29/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од
11.281,20 динара ( фактура бр. 30/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2010. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од
11.277,00 динара ( фактура бр. 31/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јануар 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.075,40
динара ( фактура бр. 32/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец фебруар 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од
10.978,80 динара ( фактура бр. 33/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец март 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.852,80
динара ( фактура бр. 34/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 53.556,00
динара ( фактура бр. 35/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.314,20
динара ( фактура бр. 37/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 14.578,20
динара ( фактура бр. 38/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2011. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 14.338,80
динара ( фактура бр. 39/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.145,20
динара ( фактура бр. 40/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 52.674,00
динара ( фактура бр. 41/2011 ),
            - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од 149.343,04 динара (
фактура бр. 42/2011 ),
       11. Фактурисани износ потраживања ( у извештајном периоду ) од 2.631.010,06 динара састоји се од :
            - евидентираних уплата рата за отплату стана од стране Мадић Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од
1.836,00 динара ( 6 рата х 306,00 динара = 1.836,00 динара )
            - евидентиране наплате првог дела потраживања по основу извоза робе у Републику Ирак у периоду пре отварања стечајног
поступка у износу од 1.045.221,00 динара,
            - евидентиране наплате другог дела потраживања по основу извоза робе у Републику Ирак у периоду пре отварања стечајног
поступка у износу од 1.252.088,78 динара,
            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за март месец 2011. године закупцу „Tigar trade“ из Пирота у износу
од 33.980,04 динара ( фактура бр. 20/2011 ),
            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за март месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу
од 79.286,76 динара ( фактура бр. 21/2011 ),
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            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за април месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу
од 82.497,51 динара ( фактура бр. 36/2011 ),
            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за април месец 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од
35.356,08 динара ( фактура бр. 43/2011 ),
            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за мај месец 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од
30.155,81 динара ( фактура бр. 44/2011 ),
            - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за мај месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од
70.363,57 динара ( фактура бр. 45/2011 ),
            - евидентирана грешком уплаћена сума у износу од 224,51 динара на рачун Агенције за приватизацију – Центар за стечај уместо
на рачун Буџета РС на име доприноса по уговору о раду а која је у наредном периоду враћена на рачун стечајног дужника

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

450.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 450.000,000,00

0,00 28.000,002. Судски трошкови 28.000,00 0,0028.000,00

30.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 30.000,0090.000,00

0,00 0,00
4.

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

134.000,00 45.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 162.775,4916.224,51

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 134.224,51614.000,00 163.000,00 163.000,00 642.775,49

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

1.415,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,001.415,00

334.624,27 331.639,772. Електрична енергија 331.639,77 223.440,51442.823,53

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

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

275,00 3.720,365. Пошта и телефон 3.720,36 0,003.995,36

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

0,00 22.118,517. Текуће одржавање 0,00 0,0022.118,51

0,00 3.607,318. Платни промет 3.000,00 0,003.607,31

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

33.372,76 99.133,2114. Бруто зараде по уговору o раду 100.000,00 34.345,5598.160,42

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

12.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,0012.000,00

20.000,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 20.000,0030.000,00

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

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

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

85,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 1.000,00 0,0085,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 614.205,13401.772,03 469.360,13 490.219,16 277.786,06

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 16.05.2011. године одобравају се трошкови стечајног поступка за април 2011.
године у укупном износу од 202.739,36 динара,
        Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 05.07.2011. године одобравају се трошкови стечајног поступка за мај 2011.
године у укупном износу од 237.507,90 динара
        Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 05.07.2011. године одобравају се трошкови стечајног поступка за јун 2011.
године у укупном износу од  192.112,87 динара.
        Укупно одобрење за други квартал 2011. године износи 632.360,13 динара ( 202.739,36 +  237.507,90 + 192.112,87 = 632.360,13
динара ).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Судски трошкови у износу од 28.000,00 динара састоје се од :
            - таксе на предлог за одређење извршења од 09.05.2011. год. у предмету пословни број Ив. 1654/2011 тужиоца ДП "Пиротекс" у
стечају из Пирота против туженог "Пиротекс трико" доо из Пирота, ул. Војводе Мишића бб у износу од 14.000,00 динара.
            - таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 10.05.2011. год. у предмету пословни број Ив. 1654/2011 тужиоца ДП
"Пиротекс" у стечају из Пирота против туженог "Пиротекс трико" доо из Пирота, ул. Војводе Мишића бб у износу од 14.000,00 динара.
        3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.04.2011. – 30.06.2011. године у износу од 90.000,00 динара.
Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 21.04.2011. године за период од
01.04.2011. – 30.09.2011. године износи 30.000,00 динара.месечно.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2011. – 30.06.2011. године у износу од 45.000,00 динара. ( 15.000,00
динара месечно )

Обавезе стечајне масе

        2. Трошкови ел. енергије у износу од 331.639,77 састоје се од :
            - рачуна за утрошену ел. енергију за март месец 2011. год. у укупном износу од 113.266,80 динара.
            - рачуна за утрошену ел. енергију за април месец 2011. год. у укупном износу од 117.853,59 динара,
            - рачуна за утрошену ел. енергију за мај месец 2011. год. у укупном износу од 100.519,38 динара.
Износи рачуна за утрошену електричну енергију су уједно и приходи јер се префактуришу закупцима пословног простора стечајног
дужника.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.720,36 динара састоје се од :
            - рачуна за телеком услуге за март месец 2011. године у укупном износу од 1.242,56 динара
            - рачуна за телеком услуге за април месец 2011. године у укупном износу од 1.154,31 динара,
            - рачуна за телеком услуге за мај месец 2011. године у укупном износу од 1.093,49 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 230,00 динара
        7. Трошкови текућег одржавања у износу од 22.118,51 динара састоје се од рачуна за извршене услуге на поправкама водоводних
инсталација у канцеларији коју користи стечајни дужник у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту ( Ови трошкови су одобрени кроз
трошковник за март месец 2011. године док су стварно настали у извештајном периоду односно фактура гласи на 27.05.2011. године )
        8. Платни промет представља провизију банке. Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
       14. Бруто зараде по уговору о раду у износу од 99.133,21 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.04. – 30.04.2011. године у износу од 30.442,11 динара,
            - бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.05. – 31.05.2011. године у износу од 34.345,55 динара,
            - бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.06. – 30.06.2011. године у износу од 34.345,55 динара.
       18. Накнаде за заступање у износу од 30.000,00 динара представљају трошкове ангажовања адвоката Милоша Манџукића из Ниша
за потребе заступања у судским поступцима пред Привредним судом у Нишу уз месечну накнаду од 10.000,00 динара. Накнада у износу
од 30.000,00 динара састоји се од накнаде за март, мај и јун 2011. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

        1. Плаћене судске таксе у износу од 28.000,00 динара састоје се од :
            - таксе на предлог за одређење извршења од 09.05.2011. год. у предмету пословни број Ив. 1654/2011 тужиоца ДП "Пиротекс" у
стечају из Пирота против туженог "Пиротекс трико" доо из Пирота, ул. Војводе Мишића бб у износу од 14.000,00 динара.
            - таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 10.05.2011. год. у предмету пословни број Ив. 1654/2011 тужиоца ДП
"Пиротекс" у стечају из Пирота против туженог "Пиротекс трико" доо из Пирота, ул. Војводе Мишића бб у износу од 14.000,00 динара.
        3. Плаћени трошкови прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара састоје се од :
            - исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за март месец 2011. године у износу од 30.000,00 динара,
            - исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за април месец 2011. године у износу од 30.000,00 динара,
            - исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за мај месец 2011. године у износу од 30.000,00 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

        5. Ислаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 16.224,51 динара представљају исплаћене трошкове
горива из априла, маја и јуна 2011. године у износу од 16.000,00 динара као и од грешком уплаћене сума у износу од 224,51 динара на
рачун Агенције за приватизацију – Центар за стечај уместо на рачун Буџета РС на име доприноса по уговору о раду а која је у наредном
периоду враћена на рачун стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

        1. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.415,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског
материјала у марту месецу 2011. год. код Књижаре „Nax“ из Пирота.
        2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 442.823,53 динара састоје се од :
            - плаћеног остатка рачуна за утрошену електричну енергију из новембра месеца 2010. год. у износу од 939,14 динара,
            - плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из децембра месеца 2010. год. у износу од 118.958,22 динара ( 116.091,61 +
2.866,61 )
            - плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из јануара месеца 2011. год. у износу од 104.813,25 динара (100.476,39 +
4.336,86 ),
            - плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из фебруара месеца 2011. год. у износу од 109.913,66 динара (105.576,80 +
4.336,86 ),
            - плаћеног дела рачуна за утрошену електричну енергију из марта месеца 2011. год. у износу од 108.199,26 динара ( 31.019,22 +
64.680,04 + 12.500,00 ),
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.995,36 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за март месец 2011. године у износу од 1.242,56 динара,
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за април месец 2011. године у износу од 1.154,31 динара,
            - плаћених трошкова слања поштанских пошиљки из претходног извештајног периода у износу од 275,00 динара,
           - плаћених трошкова слања поштанских пошиљки из извештајног периода у износу од 230,00 динара,
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за мај месец 2011. године у износу од 1.093,49 динара,
        7. Плаћени трошкови текућег одржавања у износу од 22.118,51 динара састоје се од рачуна за извршене услуге на поправкама
водоводних инсталација у канцеларији коју користи стечајни дужник у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту
        8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за април, мај и јун 2011. године на име трошкова платног промета и
вођења рачуна.
       14. Исплаћене бруто зараде по уговору о раду у износу од 98.160,42 динара састоје се од :
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.03. – 31.03.2011. године у износу од 33.372,76
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.04. – 30.04.2011. године у износу од 30.442,11
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.05. – 31.05.2011. године у износу од 34.345,55
динара,
       16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара представљају плаћене трошкове израде редовног годишњег
финансијског извештаја за 2010. годину од стране књиговодствене агенције „ИГНАЦИО“ из Димитровграда.
       18. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за јануар, фебруар и март месец 2011. године у износу
од 30.000,00 динара ( 3 месеца по 10.000,00 динара )
       24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 85,00 динара представљају плаћени рачун за куповину једне факс ролне из
претходног извештајног периода.

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

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

641.073.902,57

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.076.849,81

 5.

620.076.849,81

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

4.281.526,18 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

4.281.526,18

0,00

0,00

Укупно без депозита

16.715.526,58

0,00

16.715.526,58

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

641.073.902,57
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Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2011.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

15.670.220,71 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2011.

 5.

748.429,64

 4.

18.326.188,34

 2. 3.404.397,27

 6.

Укупан одлив

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D.
Beograd као и на рачуну партија бр. 265-0000002459284-72 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd а на којем се налазе
орочена средства.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2011. године износи 18.326.188,34 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.11.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2011.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Мирјана Веселиновић1. 33.372,76

Мирјана Веселиновић2. 30.442,11

Мирјана Веселиновић3. 34.345,55

Адвокат Милош Манџукић4. 30.000,00

Књиговодствена агенција "Игнацио"5. 12.000,00

140.160,42Укупно

Исплаћени бруто износи по уговору о раду :

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО
                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Веселиновић Мирјана     01.03.-31.03.2011.       20.364,00           13.008,76          33.372,76
2. Веселиновић Мирјана     01.04.-30.04.2011.       18.593,00           11.849,11          30.442,11
3. Веселиновић Мирјана     01.05.-31.05.2011.       20.914,00           13.431,55          34.345,55

У извештајном периоду односно у периоду од 01.04. - 30.06.2011. год. извршено је ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша,
за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу у парницама 4 П. 1717/2010 и 1 П. 1650/2010 на име оспореног
разлучног права по пријавама потраживања поверилаца уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин.
По истом основу је извршена исплата у износу од 30.000,00 динара за ангажовање у јануару, фебруару и марту месецу 2011. године.
 У извештајном периоду су плаћени трошкови ангажовања агенције."Игнацио" из Димитровграда за израду редовног годишњег
финансијског извештаја за 2010. годину.

Коментар

8ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ - Извештај за  април - јун 2011.



 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.065.571,57

60.175.514,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

81.567.273,91

Лиценце и патенти

0,00

18.326.188,34

 8.

30.06.2011.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 18.326.188,34 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 693.472,49 динара (извод бр. 56 од 30.06.2011. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
        - На текућем рачуну број 265-0000002459284-72, који је отворен наменски за потребе орочења слободних динарских средстава на
дан 27.06.2011. године налази се износ од 17.632.715,85 динара

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

19.04.2011.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за одређивање висине прелиминарне награде стечајном управнику и накнаде трошкова
стечајном управнику за период од 01.04.2011. - 30.09.2011. године.

21.04.2011.  Решење Привредног суда у Нишу
Решење Привредног суда у Нишу од 21.04.2011. године којим се одређује висина прелиминарне награде стечајном управнику у
месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2011. год. до 30.09.2011. године.

10.05.2011.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за април 2011 године.

11.05.2011.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложене трошковнике за фебруар и март 2011 године.
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16.05.2011.  Решење Привредног суда у Нишу
Решење Привредног суда у Нишу од 16.05.2011. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за фебруар месец 2011 године
у укупном износу од 184.113,16 динара као и трошкови стечајног поступка за март месец 2011. године у укупном износу од 237.718,46
динара.

16.05.2011.  Решење Привредног суда у Нишу
Решење Привредног суда у Нишу од 16.05.2011. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април месец 2011 године у
укупном износу од 202.739,36 динара.

29.06.2011.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложене трошковнике за мај и јун 2011 године.
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Прилози

12.10.2012.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: II Ст.38/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2011. 30.06.2011.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 10.686,0017/2011 04.04.2011.

TIGAR TRADE 157.356,3218/2011 04.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 55.488,0019/2011 04.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 14.914,2022/2011 15.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.462,2023/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.424,4024/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.773,0025/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.978,8026/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.155,2027/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.046,0028/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.167,8029/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.281,2030/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.277,0031/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 11.075,4032/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.978,8033/2011 30.04.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 10.852,8034/2011 30.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 53.556,0035/2011 04.05.2011.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 10.314,2037/2011 04.05.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 14.578,2038/2011 04.05.2011.

"CAN - KOM" d.o.o. 14.338,8039/2011 04.06.2011.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 10.145,2040/2011 04.06.2011.

"PIROTEX TRIKO" 52.674,0041/2011 04.06.2011.

TIGAR AD 149.343,0442/2011 22.06.2011.

Укупно: 674.866,56

Потраживања (у извештајном периоду)

CENTROTEXTIL 1.045.221,00CTX IR dug 1 12.05.2011.

CENTROTEXTIL 1.252.088,78CTX IR dug 2 08.06.2011.

Мадић Јован 306,0008042011 08.04.2011.

Мадић Јован 306,0027042011 27.04.2011.

Мадић Јован 306,0010052011 10.05.2011.

Мадић Јован 306,0025052011 25.05.2011.

Мадић Јован 306,0009062011 09.06.2011.

Мадић Јован 306,0024062011 24.06.2011.

TIGAR TRADE 33.980,0420/2011 15.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 79.286,7621/2011 15.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 82.497,5136/2011 13.05.2011.

TIGAR AD 35.356,0843/2011 22.06.2011.

TIGAR AD 30.155,8144/2011 22.06.2011.

"PIROTEX TRIKO" 70.363,5745/2011 22.06.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 224,51АП-Гр. 29.06.2011.

Укупно: 2.631.010,06

Укупни приходи: 3.305.876,62
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

ПРИВРЕДНИ СУД НИШ
14.000,00

05-028-01654-
2011-001

09.05.2011.

ПРИВРЕДНИ СУД НИШ
14.000,00

02-028-01654-
2011-002

10.05.2011.

Укупно: 28.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
30.000,00

04/2011
прелиминарна
награда

30.04.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
30.000,00

05/2011
прелиминарна
награда

31.05.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
30.000,00

06/2011
прелиминарна
награда

30.06.2011.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Мартиновић Зоран 5.000,0029042011 29.04.2011.

Мартиновић Зоран 5.000,0018052011 18.05.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0022062011 29.06.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,00АП-04/2011 30.04.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,00АП-05/2011 31.05.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0007062011 07.06.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0014062011 14.06.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 9.000,00АП-06/2011 30.06.2011.

Укупно: 45.000,00

163.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот
113.266,80

93-767-0230710-
028

06.04.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот
117.853,59

90-767-0230710-
029

09.05.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот
100.519,38

87-767-0230710-
030

06.06.2011.

Укупно: 331.639,77

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д.
1.242,56

24-114-010-
0023005

01.04.2011.

"Телеком Србија" а.д.
1.154,31

57-115-010-
0006261

01.05.2011.

"Телеком Србија" а.д.
1.093,49

25-116-010-
0022939

01.06.2011.

Мартиновић Зоран 230,00ПТТ 03 и 04/2011 15.04.2011.

Укупно: 3.720,36

Текуће одржавање

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 22.118,51228 27.05.2011.

Укупно: 22.118,51
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Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

441,82

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

585,92

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

584,57

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2011.

Укупно: 3.607,31

Бруто зараде по уговору o раду

Веселиновић Мирјана
30.442,11

Уг. о раду
04/2011

30.04.2011.

Веселиновић Мирјана
34.345,55

Уг. о раду
05/2011

31.05.2011.

Веселиновић Мирјана
34.345,55

Уг. о раду
06/2011

30.06.2011.

Укупно: 99.133,21

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Милош Манџукић 10.000,0018/11 05.04.2011.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0039/11 31.05.2011.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0053/11 30.06.2011.

Укупно: 30.000,00

490.219,16Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 653.219,16
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
RAIFFEISEN BANKA, 265-0000002459284-72

01.04.2011. 15.670.220,71Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.

Камате и други финансијски приходи

RAIFFEISEN BANKA 170.205,9525.04.2011.

RAIFFEISEN BANKA 153.145,8125.05.2011.

RAIFFEISEN BANKA 164.989,0926.06.2011.

Укупно: 488.340,85

Наплата потраживања

"PIROTEX TRIKO" 38.270,7504.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 21.729,2504.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 50.000,0012.04.2011.

TIGAR TRADE 35.687,4612.04.2011.

TIGAR TRADE 31.443,9712.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 1.640,0213.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 20.000,0013.04.2011.

TIGAR TRADE 72.506,8829.04.2011.

TIGAR TRADE 72.506,8829.04.2011.

"PIROTEX TRIKO" 17.000,0018.05.2011.

"PIROTEX TRIKO" 30.000,0019.05.2011.

"PIROTEX TRIKO" 9.939,5602.06.2011.

TIGAR TRADE 32.974,1007.06.2011.

Укупно: 433.698,87

Закуп (у извештајном периоду)

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 10.314,2006.06.2011.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 10.145,2030.06.2011.

Укупно: 20.459,40

Потраживања (у извештајном периоду)

CENTROTEXTIL 1.045.221,0012.05.2011.

CENTROTEXTIL 1.252.088,7808.06.2011.

Мадић Јован 306,0008.04.2011.

Мадић Јован 306,0027.04.2011.

Мадић Јован 306,0010.05.2011.

Мадић Јован 306,0025.05.2011.

"PIROTEX TRIKO" 20.060,4402.06.2011.

Мадић Јован 306,0009.06.2011.

"PIROTEX TRIKO" 17.000,0022.06.2011.

"PIROTEX TRIKO" 13.700,0022.06.2011.

TIGAR TRADE 33.980,0422.06.2011.

TIGAR AD 35.356,0822.06.2011.

TIGAR AD 30.155,8122.06.2011.

"PIROTEX TRIKO" 12.500,0023.06.2011.

Мадић Јован 306,0024.06.2011.

Укупно: 2.461.898,15

3.404.397,27Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.
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Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

ПРИВРЕДНИ СУД НИШ 14.000,0013.05.2011.

ПРИВРЕДНИ СУД НИШ 14.000,0030.05.2011.

Укупно: 28.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0029.04.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0018.05.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0029.06.2011.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Мартиновић Зоран 5.000,0029.04.2011.

Мартиновић Зоран 5.000,0018.05.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0029.06.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0029.06.2011.

Мартиновић Зоран 2.000,0029.06.2011.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 224,5129.06.2011.

Укупно: 16.224,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Књижара NAX 1.415,0018.05.2011.

Укупно: 1.415,00

Електрична енергија

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 939,1412.04.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 116.091,6112.04.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 2.866,6113.04.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 100.476,3913.04.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 4.336,8610.06.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 105.576,8010.06.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 4.336,8623.06.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 31.019,2223.06.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 64.680,0423.06.2011.

ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот 12.500,0027.06.2011.

Укупно: 442.823,53

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 1.242,5618.04.2011.

"Телеком Србија" а.д. 1.154,3116.05.2011.

Мартиновић Зоран 275,0026.05.2011.

Мартиновић Зоран 230,0026.05.2011.

"Телеком Србија" а.д. 1.093,4914.06.2011.

Укупно: 3.995,36

Текуће одржавање

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 22.118,5127.05.2011.

Укупно: 22.118,51

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd 200,0015.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 441,8230.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0030.04.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 75,0016.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 585,9231.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.05.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 220,0015.06.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 584,5730.06.2011.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0030.06.2011.
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Платни промет

Укупно: 3.607,31

Бруто зараде по уговору o раду

Веселиновић Мирјана 33.372,7629.04.2011.

Веселиновић Мирјана 30.442,1118.05.2011.

Веселиновић Мирјана 34.121,0429.06.2011.

Веселиновић Мирјана 224,5130.06.2011.

Укупно: 98.160,42

Књиговодствене услуге

ИГНАЦИО 12.000,0027.05.2011.

Укупно: 12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Милош Манџукић 10.000,0026.05.2011.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0003.06.2011.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0003.06.2011.

Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Мартиновић Зоран 85,0026.05.2011.

Укупно: 85,00

748.429,64Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2011. 18.326.188,34
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