
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст-489/2011

15.01.2018.

КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустријска бб

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Број лиценце:

17195581Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26Текући рачуни стечајног дужника:

2) Војвођанска банка  а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-

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:01.10.2017. 31.12.2017.

 9.

Остала имовина

300.000,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

4.196.878,83Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.824.273,47

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.072.605,36

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.

01.10.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Имовина има исказану ликвидациону вредност и то укупно 4.196.878,83 динара, коју чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од  1.824.273,47 динара.
-потраживања у износу од 2.072.605,36 динара,
-опрема у износу од 300.000,00 динара,

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

1КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб  - Извештај за  октобар - децембар 2017.



Вредност опрема се односи на опрему која је пописана и у поседу је стечајног дужника, а за која није била предмет продаје, јер је за
исту поднет захтев за излучно право који је одбијен.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

4.196.878,83

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

300.000,00

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

1.824.273,47

Укупно

2.072.605,36

Коментар

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

 8.

1.824.273,47Готовина 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

2.072.605,36

 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

4.196.878,83

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

300.000,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

2КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб  - Извештај за  октобар - децембар 2017.



0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

300.000,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

2.372.605,36

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.072.605,36

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 имовине по основу продаје имовине.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

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

0,00

2а

0,000,00

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

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.
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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

0,00 950.719,202. Судски трошкови 959.000,00 950.719,200,00

1.171.021,92 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 1.171.021,920,00

0,00 0,00
4.

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

210.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 210.000,000,00

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 0,001.381.021,92 959.000,00 950.719,20 2.331.741,12

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 1.500,00 0,000,00

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

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

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,000,00

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 0,008. Платни промет 5.000,00 0,000,00

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

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

0,00 10.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 10.000,000,00

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

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

100.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 100.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,00100.000,00 21.500,00 10.000,00 110.000,00

Ставрно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 950.719,20 динара и то:

-судски трошкови- настали трокови  у износу од 950.719,20 динара се односе на накнаду досуђених судских трошкова наведеном
износу, у предмету посл. бр. П.468/13 (који се води код Привредног суда у Сремској Митровици по тужби тужиоца Ирва инвестиције доо
из Београд), који нису плаћени у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе износе укупно 10.000,00 динара и то:

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

-Књиговодствене услуге-настали трошкови у износу од 10.000,00 динара, који нису плаћени у извештајном периоду.

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

265.199.558,33

7.

0,00

0,00

80.678.405,12

0,00

0,00

0,00

159.252.931,77

 5.

159.252.931,77

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

83.023,40 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

83.023,40

0,00

0,00

Укупно без депозита

25.185.198,04

0,00

25.185.198,04

80.678.405,12

Врста одлива

Разлучни повериоци

265.199.558,33

Коментар

Признате обавезе на почетку и на крају извештајног периода  укупно износе  265.199.558,33 динара и то:

-разлучни повериоци укупно 80.678.405,12 динара,
-1. исплатни ред укупно 25.185.198,04 динара и односи се на потраживања 123 повериоца;
-2. исплатни ред укупно 83.023,40 динара  и односи се на потраживање 2 повериоца;
-3. исплатни ред укупно 159.252.931,77 динара и односи се на потраживања 295 поверилаца;

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.824.273,47 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2017.

 5.

0,00

 4.

1.824.273,47

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је износило је 1.824.273,74 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 1.824.273,74 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

очетно стање у блајани износи 0,00 динара.

Промет у благајни односи се на новчане износе којима су исплаћени трошкови за настале готовинске рачуне плаћене у извештајном, као
и претходним периодима.

Крајње стање у блајани износи 0,00 динара

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција Профикс Сремска Митровица1. 10.000,00

10.000,00Укупно

У извештајном периоду нису извршене исплате за ангажовано лице за услуге књиговодства.

Коментар

 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

2.072.605,36

300.000,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

4.196.878,83

Лиценце и патенти

0,00

1.824.273,47

 8.

31.12.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Имовина има исказану ликвидациону вредност и то укупно 4.196.878,83 динара, коју чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од  1.824.273,47 динара.
-потраживања у износу од 2.072.605,36 динара,
-опрема у износу од 300.000,00 динара,

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Вредност опрема се односи на опрему која је пописана и у поседу је стечајног дужника, а за која није била предмет продаје, јер је за
исту поднет захтев за излучно право који је одбијен.
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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

02.11.2017.  Поднет предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на Извештај стечајног управника
Поднет предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању
стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2017. године.

28.11.2017.  Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и
Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период
април-јун  2017. године

28.11.2017.  Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и
Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период
јул-септембар  2017. године

18.12.2017.  Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе
Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2017. године.

18.12.2017.  Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе
Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2017. године.

27.12.2017.  Поднет предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности
Поднет предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на Одговор поводом  захтева за преузимање машина и опреме
упућеног од стране привредног друштва ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/3, који је упућен дана 28.11.2017. године

22.12.2017.  Примљен допис- ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД
Примљен допис-Захтев за преузимање машина и опреме упућеног од стране привредног друштва ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО БЕОГРАД,
ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/3, који је упућен дана 28.11.2017. године

19.12.2017.  Поднет предлог АЛСУ-Центру за стечај као стечајном управнику за сагласност на план трошкова
Поднет предлог АЛСУ-Центру за стечај као стечајном управнику за сагласност на план трошкова за децембар 2017. године.

20.12.2017.  Примљен захтев Ирва Инвестиције доо Београд за исплату трошкова парничног поступка П.468/13
Примљен захтев Ирва Инвестиције доо Београд за исплату трошкова парничног поступка П.468/13. Парнични трошкови су досуђени у
корист наведедног лица као тужиоца и то у укупном износу од 95.719,20 динара, а која средства су резервисана Решењем за главну
деобу.

29.12.2017.  Примљен допис Ирва Инвестције доо из Београда
Примљен допис Ирва Инвестције доо из Београда којим се захтева исплата досуђених трошкова парничног поступка у предмету посл.
бр. 468/13, који се водио код Привредног суда у Сремској Митровици по тужби наведеног лица.

28.12.2017.  Дата сагласност АЛСУ као стечајног управника на одговор поводом захтева за преузимање машина и
Дата сагласност АЛСУ као стечајног управника на одговор поводом захтева за преузимање машина и опреме упућеног од стране Ирва
инвестиције доо из Београда.

29.12.2017.  Достављен одговор поводом захтев за преузимање машина и опреме
Достављен одговор поводом захтев за преузимање машина и опреме упућеног од стране привредног друштва ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО
БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/3 (који је упућен дана 28.11.2017. године).
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29.12.2017.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова за месец децембар 2017. године.

27.12.2017.  Дата је сагласност АЛСУ као стечајног управника   на план трошкова
Дата је сагласност АЛСУ као стечајног управника   на план трошкова за месец децембар 2017. године

8КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб  - Извештај за  октобар - децембар 2017.



Прилози

15.01.2018.Датум:

КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустријска бб

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст-489/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2017. 31.12.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Ирва -инвестиције доо, Београд 950.719,20П-468-13 26.12.2017.

Укупно: 950.719,20

950.719,20Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге

Агенција "Профикс" 10.000,00170555 31.12.2017.

Укупно: 10.000,00

10.000,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 960.719,20
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26
Војвођанска банка  а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-66
Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун,
908000000003550178
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355000320030803626
Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
Alpha bank Srbija ad Beograd, 180-0010010000031-66

01.10.2017. 1.824.273,47Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 1.824.273,47
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