
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

II Ст.38/2010

04.08.2020.

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: Ксенија Соколовић

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:01.01.2020. 31.03.2020.

 9.

Остала имовина

39.277.754,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

71.110.585,30Укупно без депозита

0,00

 5.

30.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

275.564,21

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.557.267,09

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.

01.01.2020.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 275.564,21 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 275.564,21 динара (извод бр. 56 од 31.12.2019. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
        2. Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара сачињавају:
            - на орочењу код Банка Поштанска штедионица АД Београд од 20.11.2019. године налази се износ од 27.000.000,00 динара који је
орочен до 18.02.2020. године,
            - на орочењу код Банка Поштанска штедионица АД Београд од 04.12.2019. године налази се износ од 3.000.000,00 динара који је
орочен до 03.03.2020. године.
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        Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног
дужника (без депозита) износи укупно 71.110.585,30 динара.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

41.110.585,30

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

39.277.754,00

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

275.564,21

Укупно

1.557.267,09

Коментар

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

 8.

275.564,21Готовина 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

1.557.267,09

 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

41.110.585,30

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

39.277.754,00

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.
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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

39.277.754,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

40.835.021,09

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.557.267,09

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

36.621,44

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

73.379,78

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

36.758,3473.379,78

0,00

197.541,76

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

36.758,34

2а

0,00234.163,20

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Приливи на име камате и других финансијских прихода у износу од 197.541,76 динара се састоје од :
            - приписа камате у износу од 5.237,76 динара на име орочених новчаних средства у износу од 3.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 04.12.2019. - 01.01.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
04.12.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,30 %.
            - приписа камате у износу од 61.163,13 динара на име орочених новчаних средства у износу од 27.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.12.2019. - 01.01.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
20.11.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,70 %,
            - приписа камате у износу од 5.783,63 динара на име орочених новчаних средства у износу од 3.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.01.2020. - 01.02.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
04.12.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,30 %,
            - приписа камате у износу од 60.995,83 динара на име орочених новчаних средства у износу од 27.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.01.2020. - 01.02.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
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20.11.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,70 %,
            - приписа камате у износу од 2.797,14 динара на име орочених новчаних средства у износу од 3.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.02.2020. - 16.02.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
04.12.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,30 %,
            - приписа камате у износу од 33.432,28 динара на име орочених новчаних средства у износу од 27.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.02.2020. - 18.02.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
20.11.2019. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,70 %,
            - приписа камате у износу од 28.131,99 динара на име орочених новчаних средства у износу од 30.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 18.02.2020. - 01.03.2020. године, која су орочена на период од 90 дана почев од
18.02.2020. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,90 %.
      10. Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 36.621,44 динара састоји се од:
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јануар 2020. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.227,00 динара по фактури бр. 1/2020,
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец фебруар 2020. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.169,00 динара по фактури бр. 2/2020,
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец март 2020. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.225,44 динара по фактури бр. 3/2020.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

       10. Фактурисани износ за закуп од 73.379,78 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јануар 2020. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у
износу од 12.227,00 динара (фактура бр. 1/2020),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец фебруар 2020. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из
Пирота у износу од 12.169,00 динара (фактура бр. 2/2020),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец март 2020. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у
износу од 12.225,44 динара (фактура бр. 3/2020),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец март 2020. године закупцу „БОРЈАНА“ доо из
Пирота у износу од 36.758,34 динара (фактура бр. 4/2020).

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 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

396.000,00 45.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 441.000,000,00

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 0,00846.000,00 45.000,00 45.000,00 891.000,00

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

2.693,50 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,502.693,00

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

823,65 492,763. Комуналне услуге 600,00 822,76493,65

26.177,34 25.296,804. Гориво и мазиво 25.296,80 27.200,5424.273,60

5.379,47 5.403,005. Пошта и телефон 5.403,00 6.228,474.554,00

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 2.650,008. Платни промет 2.650,00 0,002.650,00

0,00 0,009. Премија осигурања 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

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

178.322,00 70.602,0015. Бруто зараде по уговору о делу 71.202,00 225.340,0023.584,00

8.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 24.000,008.000,00

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

11.625,00 11.625,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 11.625,00 0,0023.250,00

4.200,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,004.200,00

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

1.800,00 1.200,0024. Остали трошкови стечајне масе 1.200,00 1.800,001.200,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 94.898,25239.020,96 141.976,80 141.269,56 285.392,27

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 25.05.2020. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јануар 2020. године у укупном износу од 59.005,20 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 25.05.2020. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
фебруар 2020. године у укупном износу од 68.835,40 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 25.05.2020. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
март 2020. године у укупном износу од 59.136,20 динара.
        Укупно одобрење за први квартал 2020. године износи 186.976,80 динара (59.005,20 + 68.835,40 + 59.136,20 = 186.976,80 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

         5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.01.2020. – 31.03.2020. године у износу од 45.000,00 динара. (За
извештајни период одобрењем стечајног судије одобрена је накнада трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март
2020. године у износу од по 15.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

        3. Трошкови комуналних услуга у износу од 492,76 динара састоје се од рачуна за утрошену воду (накнада за мерно место) за
канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то:
            - рачуна за утрошену воду у месецу децембру 2019. године у износу од 168,17 динара,
            - рачуна за утрошену воду у месецу јануару 2020. године у износу од 173,12 динара,
            - рачуна за утрошену воду у месецу фебруару 2020. године у износу од 151,47 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 25.296,80 динара се односе на:
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца јануара 2020. године у износу од 9.883,20 динара,
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца фебруара 2020. године у износу од 5.936,40 динара,
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца марта 2020. године у износу од 9.477,20 динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.403,00 динара састоје се од :
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2020. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу јануару 2020. године у износу од 188,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2020. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу фебруару 2020. године у износу од 140,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2020. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу марту 2020. године у износу од 575,00 динара,
        8. Платни промет представља провизију банке Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 70.602,00 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.01. – 31.01.2020. године у износу од 23.584,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.02. – 29.02.2020. године у износу од 23.584,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.03. – 31.03.2020. године у износу од 23.584,00 динара,
            - смањења у ставци бруто зараде по уговору о делу у износу од -150,00 динара на име отписа разлике између обрачунате бруто
зараде по уговору о делу за месец децембар 2019. године која је по новом обрачуну од 2020. године где су порези и доприноси
смањени за 0,50% и по истом обрачуну је бруто зарада по уговору о делу износила 23.584,00 динара (нето износ од 15.000,00 динара), а

Коментар
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иста је по задужењу за месец децембар 2019. године која је евидентирана у претходном извештајном периоду износила 23.734,00
динара.
      16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара представљају:
            - накнаду на име пружених књиговодствених услуга за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године од стране
књиговодствене агенције „ДЕМС“ из Ниша у износу од 24.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 11.625,00 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године (први квартал 2020. године) у износу
од 11.625,00 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2019. годину јер у моменту задужења истог није била
поднета пореска пријава за 2020. годину.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у износу од 1.200,00
динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.693,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове фотокопирања документације из месеца октобра 2019. год. код Књижаре „УРАНА“ из Ниша у износу од
448,00 динара,
            - плаћене трошкове куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2019. год. Књижаре „Пословни папир плус“ из Ниша у
износу од 2.245,00 динара.
        3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 493,65 динара чине плаћени рачуни за утрошену воду за септембар 2019. године у износу
од 168,17 динара, за октобар 2019. године у износу од 168,17 динара и за новембар 2019. године у износу од 157,31 динара за
канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник.
        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 24.273,60 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца октобра 2019. године у износу од 9.622,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца новембра 2019. године у износу од 4.883,60 динара.
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца децембра 2019. године у износу од 9.768,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 4.554,00 динара састоји се од :
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период октобар-децембар 2019. године у укупном
износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
            - исплаћених трошкова на име слања поште из месеца октобра 2019. године у укупном износу од 54,00 динара.
        8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за јануар, фебруар и март 2020. године на име трошкова платног
промета и вођења рачуна.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 23.584,00 динара се односи на:
            - исплаћену бруто зараду по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.12. – 31.12.2019. године у износу од 23.584,00
динара.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 8.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду на име пружених књиговодствених
услуга за месец децембар 2019. године од стране књиговодствене агенције Слободанке Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и
менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 23.250,00 динара се односи на:
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године (четврти квартал 2019.
године) у износу од 11.625,00 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2019. годину,
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године (први квартал 2020. године)
у износу од 11.625,00 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2019. годину јер у моменту плаћања истог није
била поднета пореска пријава за 2020. годину.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 4.200,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду за регистрацију промене повереника, плаћену са текућег рачуна повереника стеч. управника Зорана
Милосављевића у износу од 4.200,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у износу од
1.200,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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0,00
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Врста одлива

Разлучни повериоци

641.073.902,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

275.564,21 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2020.

 5.

82.529,25

 4.

414.829,16

 2. 221.794,20

 6.

Укупан одлив
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Новчана средства стечајног дужника налазе се на :
        - текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 414.829,16 динара на дан
31.03.2020. године, према изводу бр. 15 од 31.03.2020. године.
        - на орочењу код Банка Поштанска штедионица АД Београд од 18.02.2020. године налази се износ од 30.000.000,00 динара који је
орочен до 18.05.2020. године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 30.414.829,16 динара (стање на текућем рачуну од 414.829,16
динара и орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара).

12.369,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 12.369,00

 4. 0,0031.03.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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        Стечајни дужник је у извештајном периоду вршио промет новчаним средствима и преко благајне.
        1. Стање новчаних средстава у благајни на почетку извештајног периода износило је 0,00 динара.
        2. Прилив у извештајном периоду износио је 12.369,00 динара и односио се на пренос средстава са рачуна стечајног дужника у
благајну за потребе исплате трошкова поверенику стечајног управника.
        3. Износ од 12.369,00 динара уједно представља и одлив за потребе исплате трошкова  поверенику стечајног управника које је исти
платио готовински из сопствених средстава и то:
            - исплату трошкова горива из месеца октобра 2019. године у износу од 9.622,00 динара,
            - исплату поштанских трошкова насталих у месецу октобру 2019. године у износу од 54,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име канцеларијског материјала насталих у месецу октобру 2019. године у износу од 2.693,00 динара,
         4. На крају извештајног периода на дан 31.03.2020. год. стање новчаних средстава у благајни износи 0,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Књиговодствена агенција "ДЕМС"1. 8.000,00

Љубинко Костур2. 23.584,00

31.584,00Укупно

        У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, ангажована је књиговодтвена агенција
"ДЕМС" из Ниша за обављање књиговодствених послова уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 26.11.2019. године даје се сагласност за ангажовање Слободанке Петровић
Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш, МБ 56139737, уз бруто месечну
накнаду у износу од 8.000,00 динара, за период од 01.12.2019. године до 30.06.2020. године, ради пружања књиговодствених услуга.
        По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији за месец децембар 2019.
године у износу од 8.000,00 динара.

        У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, ангажовано је једно лице по уговору о
делу ради обављања послова асистента у ЕРС-у, уз накнаду у месечном нето износу од 15.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 26.11.2019. године даје се сагласност за ангажовање Љубинка Костура из
Пирота, по уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 01.12.2019. године до 30.06.2020.
године, ради обављања послова асистента у ЕРС-у.
        По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованом лицу за месец децембар 2019. године у бруто
износу од 23.584,00 динара (нето износ од 15.000,00 динара).

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

30.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.594.025,43

39.277.754,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

71.286.608,59

Лиценце и патенти

0,00

414.829,16

 8.

31.03.2020.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 414.829,16 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 414.829,16 динара (извод бр. 15 од 31.03.2020. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
     2. Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара сачињавају:
        - на орочењу код Банка Поштанска штедионица АД Београд од 18.02.2020. године налази се износ од 30.000.000,00 динара који је
орочен до 18.05.2020. године.
        Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника
(без депозита) износи укупно 71.286.608,59 динара.
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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

01.01.2020.  Закључен анекс 10 уговора о закупу
Са закупцем "Кролукс" ДОО Пирот закључен је анекс 10. увовора о закупу пословног простора за период од 01.01.2020. до 30.06.2020.
год.

10.02.2020.  Изјашњење по закључку ПС Ниш од 23.01.2020. год.
Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку истог суда од 23.01.2020. год. о потраживањима
повериоца Ранчић Зденке.

14.02.2020.  Изјашњење по закључцима ПС Ниш од 09.02.2020. год.
Привредном суду у Нишу је достављена изјашњења стечајног управника по закључцима истог суда од 07.02.2020. год. о
потраживањима поверилаца: Соколовић Данијеле, Ристић Зорана, Панић Горана и  Ђорђевић Јасмине.

18.02.2020.  Закључен анекс 1. уговора о ороченом депозиту код Банке Поштанске штедионице
Са Банком Поштанска штедионица АД Београд закључен је анекс 1. уговора о ороченом депозиту износа од 30.000.000,00 дин. на рок од
90 дана са каматом од 2,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

02.03.2020.  Издата потврда Фонду ПИО за Јоцић Миодрага
Републичком фонду за ПИО, Филијали у Пирот достављено обавештење о непоседовању података о заради за Јоцић Миодрага, раније
запосленог код стечајног дужника и о периоду рада.

05.03.2020.  Закључен уговор о закупу пословног простора са закупцем "Борјана" ДОО Пирот
Са закупцем "Борјана" ДОО из Пирота закључен је уговор о закупу пословног простора за зграду 2-Производна хала 2 (хала Трико) на кп.
1350 у КО Пирот, укупне површине од 625м2 по цени од 312,50 ЕУР у дин. противвредности и почетком закупа од 01.03.2020. год.

13.03.2020.  Достава М-8 образаца за Костић Драгана
Републичком фонду за ПИО, Филијали у Пирот достављени М-8 обрасци за раније запосленог код стечајног дужника Костић Драгана.

16.03.2020.  Достава извештаја о току стечајног поступка
Привредном суду у Нишу достављени извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2015. год. све до
30.09.2019. године.

24.03.2020.  Достава М-8 образаца за Костић Зарана
Републичком фонду за ПИО, Филијали у Пирот достављени М-8 обрасци за раније запосленог код стечајног дужника Костић Зорана.

24.03.2020.  Изјашњење по закључку ПС Ниш од 12.03.2020. год.
Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку истог суда од 12.03.2020. год. о потраживањима
повериоца Јоцић Душице
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Прилози

04.08.2020.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:01.01.2020. 31.03.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,001/2020 09.01.2020.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.169,002/2020 12.02.2020.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.225,443/2020 07.03.2020.

"БОРЈАНА" д.о.о. 36.758,344/2020 17.03.2020.

Укупно: 73.379,78

Укупни приходи: 73.379,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/01-20 31.01.2020.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/02-20 29.02.2020.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/03-20 31.03.2020.

Укупно: 45.000,00

45.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 168,1724-190-42-10355 06.01.2020.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 173,1254-200-42-8431 06.02.2020.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 151,4764-200-42-16986 05.03.2020.

Укупно: 492,76

Гориво и мазиво

Стечајни управник Зоран Милосављевић 9.883,2011/01-20 31.01.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 5.936,4011/02-20 29.02.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 9.477,2011/03-20 31.03.2020.

Укупно: 25.296,80

Пошта и телефон

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 188,0012/01-20ПТТ 31.01.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/01-20 31.01.2020.

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 140,0012/02-20ПТТ 29.02.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/02-20 29.02.2020.

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 575,0012/03-20ПТТ 31.03.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/03-20 31.03.2020.

Укупно: 5.403,00

10ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ - Извештај за  јануар - март 2020.



Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

800,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2020.

Укупно: 2.650,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 23.584,0022/01-20 31.01.2020.

Костур Љубинко 23.584,0022/02-20 29.02.2020.

Костур Љубинко 23.584,0022/03-20 31.03.2020.

Укупно: 70.752,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција Демс 8.000,005-1/2020 31.01.2020.

Књиговодствена агенција Демс 8.000,0026-2/2020 29.02.2020.

Књиговодствена агенција Демс 8.000,0035-3/2020 31.03.2020.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Локална пореска администрација Општине Пирот 11.625,0025/1-20 15.02.2020.

Укупно: 11.625,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за привредне регистре 1.200,0016-42170745 26.02.2020.

Укупно: 1.200,00

141.419,56Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 186.419,56
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200398653-66
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
Alpha bank Srbija A.D. Beograd, 180-10010000031-66
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-20001-18
АИК банка А.Д. Београд, 105-0000000000006-11
Erste bank A.D. Novi Sad, 908-34001-19

01.01.2020. 30.275.564,21Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Камате и други финансијски приходи

Raiffeisen banka A.D. Beograd 5.237,7603.01.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 61.163,1303.01.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 5.783,6303.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 60.995,8303.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 2.797,1418.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 33.432,2818.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 28.131,9902.03.2020.

Укупно: 197.541,76

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,0014.01.2020.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.169,0014.02.2020.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.225,4418.03.2020.

Укупно: 36.621,44

234.163,20Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Љубинка Илић Предузетник, Књижарска радња "УРАНА", Ниш 448,0012.03.2020.

Knjizara Poslovni papir plus 2.245,0012.03.2020.

Укупно: 2.693,00

Комуналне услуге

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 168,1714.02.2020.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 168,1714.02.2020.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 157,3114.02.2020.

Укупно: 493,65

Гориво и мазиво

Стечајни управник Зоран Милосављевић 4.883,6011.02.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 9.768,0011.02.2020.

НИС а.д. Нови Сад 6.424,0012.03.2020.

НИС а.д. Нови Сад 3.198,0012.03.2020.

Укупно: 24.273,60

Пошта и телефон

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0011.02.2020.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0011.02.2020.

Бугарски Звонко 1.500,0014.02.2020.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 54,0012.03.2020.

Укупно: 4.554,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.01.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 800,0015.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 200,0029.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0029.02.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 150,0015.03.2020.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.03.2020.

Укупно: 2.650,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 23.584,0014.02.2020.

Укупно: 23.584,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција Демс 8.000,0014.02.2020.

Укупно: 8.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Локална пореска администрација Општине Пирот 11.625,0014.02.2020.

Локална пореска администрација Општине Пирот 11.625,0018.02.2020.

Укупно: 23.250,00

Административне таксе

Стечајни управник Зоран Милосављевић 4.200,0011.02.2020.

Укупно: 4.200,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за привредне регистре 1.200,0026.02.2020.

Укупно: 1.200,00

94.898,25Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 30.414.829,16
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