
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:

Ст.40/2009

05.02.2016.

АД ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА "РУЛ" У СТЕЧАЈУ

01.07.2015. 30.09.2015.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

22.508.322,47

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

135.958,20

Друга финансијска средства (удели и акције)

22.644.280,67

Потраживања

0,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2015.

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 22.508.322,47 динара на рачуну стечајног дужника отвореном у Војвођанској банци.

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 135.958,20 динара - потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка.
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.508.322,47

135.958,20

0,00

0,00

0,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 22.644.280,67

1б

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.508.322,47

135.958,20

0,00

0,00

0,00

0,00 22.644.280,67

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

0,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

135.958,20

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

135.958,20

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.
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0,00

177.156,09 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

177.156,09

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
У извештајном периоду је извршена уплата камате на орочена средства у износу од 177.156,09 динара.

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

500.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 500.000,000,00

3.715,00 0,002. Судски трошкови 0,00 3.715,000,00

1.890.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 1.890.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

2.921.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 3.053.000,0018.000,00

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 18.000,005.314.715,00 150.000,00 150.000,00 5.446.715,00

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

15.560,00 3.000,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 17.560,001.000,00

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

2.544.912,46 0,003. Комуналне услуге 0,00 2.540.286,964.625,50

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

11.407,92 1.500,005. Пошта и телефон 1.500,00 11.907,921.000,00

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 11.015,008. Платни промет 3.000,00 0,0011.015,00

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

75.000,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,0075.000,00

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

110.757,00 142.398,0015. Бруто зараде по уговору о делу 142.406,00 47.466,00205.689,00

20.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 20.000,0030.000,00

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

137.444,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 137.444,000,00

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

326.920,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 270.760,0056.160,00

23.733,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,0023.733,00

9.000,00 4.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 6.000,00 13.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 408.222,503.274.734,38 185.906,00 191.913,00 3.058.424,88

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:
Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период јули - септембар 2015.г.
У извештајном периоду извршена је исплата 18.000,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника за
мај, јуни, јули и август  2015. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:
Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала. У извештајном периоду
извршена је исплата 1.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 3. - Комуналне услуге:
У извештајном периоду извршена је исплата по овом основу у износу од 4.625,50 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:
Стварно настали трошак у износу од 1.500,00 0 динара на име трошкова поштарине за извештајни период.У извештајном периоду
извршена је исплата у износу од 1.000,00 динара на име трошкова поштарине из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак на име плаћене провизије код банке у износу од 11.015,00 динара који је и исплаћен. До прекорачења између
одобрених и стварно насталих трошкова је настало због преноса средстава за орочење из Војвођанске у Комерцијалну банку а затим у
Алфа банку.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења:
Извршена исплата трошкова из претходног периода у износу од 75.000,00 динара.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:
Стварно настали трошак у износу од 142.398,00 динара за бруто зараде ангажованих радника за период јули - септембар  2015.г.  У
извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада у износу од 205.689,00 за ангажоване раднике за јуни, јули и август 2015.
године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене услуге за период јули - септембар 2015.г. У извештајном периоду
извршена је исплата износа од 30.000,00 динара за мај, јуни и јули 2015. године.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:
Исплаћен износ од 56.160,00 динара на име трошкова оглашавања дневном листу Политика и Данас за фактуре из 2015. године.

Позиција 23. - Трошкови продаје имовине:
Исплаћен  трошак за ангажовање комисије за праћење изношења опреме и примопредају продате имовине у износу од 23.733,00
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

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:
Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара за куповину средстава за хигијену.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 37/2010 од 21.08.2015,  и 23.09.2015. године одобрени су месечни планови
трошкова за извештајни период у укупном износу од 335.906,00 динара за период јули - септембар 2015. год.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

-733.824,20

0,00

0,00

666.193,66

-137.954,98

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

733.824,20

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

666.193,66

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

297.507.735,72

18.433.818,19

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

-7.508.132,15

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

305.015.867,87

 2.

0,00

18.295.863,21

316.469.792,59324.849.703,92 -8.379.911,33

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Испитно рочиште заказано је за 22.02.2010.г. и одложено за 27.04.2010.г. а потом за 17.06.2010.г. када је рочиште одржано и утврђена
потраживања поверилаца. Допунско испитно рочиште одржано је 09.09.2010. године и 05.05.2011. године и 26.01.2012. године.
Према закључцима стечајног судије којима је наложена промена повериоца у првом исплатном реду због намирења дела првог
исплатног реда од стране Фонда солидарности, извршена је измена листе потраживања.
У новембру 2013. године је извршена исправка листе потраживања, у листу је додато потраживање Фонда солидарности у износу од
10.122.648,36 динара а извршено је смањење код 61 радника према закључцима суда којима је Фонд солидарности извршио исплату
нето зарада у износу од 6.805.868,45 динара  и код Пореске управе износ од 3.316.779,91 динара на име доприноса за ПИО за период 9
месеци пре отварања стечјног поступка.
Како је Фонд солидарности вршио исплату према последњој основици која претходи исплати, десило се то да је износ исплаћених
зарада за период 9 месеци пре отварања стечајног поступка безмало једнак признатом потраживању од стране суда за период 12
месеци пре отварања стечајног поступка, па је вршен прерачун потраживања поверилаца за период 9 месеци пре отварања стечајног
поступка са обрачунатом каматом простом методом за 61 повериоца. Из овог разлога је дошло до тога да је Фонд солидарности
уплатио 11.499.646,00 динара а да му је признато 10.122.648,36 динара.
У претходном периоду дошло је до повећања утврђених потраживања у другом исплатном реду у износу од 187.554,49 динара и у
четвртом исплатном реду у износу од 1.077.820,08 динара на основу пресуде П.бр. 1175/2013 од 17.04.2014.г. повериоца Вуковић
Радована - износ 214.539,14 динара (у четвртом исплатном реду) и пресуде П.бр. 736/2011 и Пж.бр.9306/13 које су постале правоснажне
03.04.2014.г. повериоца Стошић Горана и то 187.554,49 дин. у другом исплатном реду и 863.280,94 динара у четвртом исплатном реду.
На допунском испитном рочишту одржаном 24.12.2014. године утврђена су потраживања поверилаца па је дошло до повећања
утврђених потраживања у другом исплатном реду за 128.852,81 динара и у четвртом исплатном реду за 4.418.667,57 динара.

У претходном периоду била је исплата разлучном повериоцу  - Министарство финансија Пореска управа Лесковац у износу од 47.057,00
динара. Разлучно право уписано је на основу  Решењa  АПР 6544/09 од 18.05.2009. године о упису заложног права на возилима на износ
од 1.347.806,20 динара. Разлучно право признато је Закључком Привредног суда у Лесковцу Ст. 37/2010 од 17.06.2010. године, односно
Решењем Привредног суда у Лесковцу Посл бр. 37/2010 од 19.12.2010. године.

У извештајном периоду је извршен прерачун камате простом методом сходно одлуци Уставног суда, па је дошло до смањења обавеза
по основу камата у износу од 8.379.911,33 динара.

Коментар
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

22.508.322,47 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

426.222,50

 4.

22.259.256,06

 2. 177.156,09

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника:
Износ од 22.508.322,47 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду је 177.156,09 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду је 426.222,50 динара.

4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника:
Износ од 22.259.256,06 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Слађана Ђорђевић1. 47.466,00

Светлана Младеновић2. 47.466,00

Љиљана Илић3. 110.757,00

Књиговодствена агенција МД4. 30.000,00

235.689,00Укупно

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованих радника уговором о делу за јуни, јули и август 2015. године и
разлика мање исплаћене зараде Илић Љиљани из претходног периода и књиговодственој агенцији МД за мај, јуни и јули 2015. године.

Коментар

6.

 5. 0,00

22.259.256,06

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

0,00

5

0,00

30.09.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

135.958,20

22.395.214,26
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Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 22.259.256,06 динара на рачуну стечајног дужника отвореном у Војвођанској банци.

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 135.958,20 динара - потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
- Свакодневне активности на обезбеђењу неометаног вођена стечајног поступка.
- Израда планова трошкова за јули, август и септембар 2015. године.
- Израда периодичног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.
- Прерачун камате простом методом према одлуци Уставног суда којом је обрачун камате конформном методом проглашен
неуставним.
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Прилози

05.02.2016.Датум:

АД ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА "РУЛ" У СТЕЧАЈУНазив стечајног дужника:

Број предмета: Ст.40/2009

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Центар за стечај 45.500,00417 31.07.2015.

Павловић Никола 4.500,00418 31.07.2015.

Центар за стечај 45.500,00424 31.08.2015.

Павловић Никола 4.500,00425 31.08.2015.

Центар за стечај 45.500,00430 30.09.2015.

Павловић Никола 4.500,00431 30.09.2015.

Укупно: 150.000,00

150.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Академац д.о.о 1.000,00419 31.07.2015.

СТР "Нолит" Лесковац 1.000,00426 31.08.2015.

Академац д.о.о 1.000,00432 30.09.2015.

Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон

ПТТ Србија - Лесковац 500,00420 31.07.2015.

ПТТ Србија - Лесковац 500,00427 31.08.2015.

ПТТ Србија - Лесковац 500,00433 30.09.2015.

Укупно: 1.500,00

Платни промет

Војвођанска банка

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2015.

Војвођанска банка

225,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2015.

Војвођанска банка

180,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.07.2015.
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Платни промет

Војвођанска банка

115,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.07.2015.

Војвођанска банка

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.07.2015.

Војвођанска банка

4.500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2015.

Војвођанска банка

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2015.

Војвођанска банка

180,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.08.2015.

Војвођанска банка

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.08.2015.

Војвођанска банка

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.08.2015.

Војвођанска банка

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2015.

Војвођанска банка

205,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2015.

Војвођанска банка

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2015.

Војвођанска банка

4.500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2015.

Укупно: 11.015,00

Бруто зараде по уговору о делу

Бруто зараде по уговору о делу 47.466,00421 31.07.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 47.466,00428 31.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 47.466,00444 30.09.2015.

Укупно: 142.398,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,00422 31.07.2015.

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,00429 31.08.2015.

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,00445 30.09.2015.

Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Дадапром 2.000,00423 31.07.2015.

Дадапром 2.000,00446 30.09.2015.

Укупно: 4.000,00

191.913,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 341.913,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД Београд, 290-15503-97
Војвођанска банка, 355-0000001030633-07
Комерцијална банка АД Београд, 908000000002050170
Алфа банка АД Београд, 180001001000003166

01.07.2015. 22.508.322,47Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка 177.156,0929.09.2015.

Укупно: 177.156,09

177.156,09Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Павловић Никола 4.500,0001.07.2015.

Павловић Никола 4.500,0002.07.2015.

Павловић Никола 4.500,0003.08.2015.

Павловић Никола 4.500,0001.09.2015.

Укупно: 18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Дата 016 д.о.о. 1.000,0020.08.2015.

Укупно: 1.000,00

Комуналне услуге

ЈКП "Водовод" Лесковац 1.046,9128.07.2015.

ЈКП "Водовод" Лесковац 767,1228.07.2015.

ЈКП "Водовод" Лесковац 823,5928.07.2015.

ЈКП "Водовод" Лесковац 1.987,8828.07.2015.

Укупно: 4.625,50

Пошта и телефон

ПТТ Србија - Лесковац 500,0022.07.2015.

ПТТ Србија - Лесковац 500,0001.09.2015.

Укупно: 1.000,00

Платни промет

Војвођанска банка 280,0001.07.2015.

Војвођанска банка 225,0001.07.2015.

Војвођанска банка 180,0002.07.2015.

Војвођанска банка 115,0022.07.2015.

Војвођанска банка 45,0028.07.2015.

Војвођанска банка 4.500,0031.07.2015.

Војвођанска банка 280,0001.08.2015.

Војвођанска банка 180,0003.08.2015.

Војвођанска банка 90,0005.08.2015.

Војвођанска банка 45,0020.08.2015.

Војвођанска банка 280,0001.09.2015.

10АД ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА "РУЛ" У СТЕЧАЈУ - Извештај за  јул - септембар 2015.



Платни промет

Војвођанска банка 205,0001.09.2015.

Војвођанска банка 90,0010.09.2015.

Војвођанска банка 4.500,0030.09.2015.

Укупно: 11.015,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Безбедоносни систем 92 75.000,0022.07.2015.

Укупно: 75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Бруто зараде по уговору о делу 63.289,0001.07.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 47.466,0003.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.910,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.910,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.910,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.910,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.910,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 7.918,0005.08.2015.

Бруто зараде по уговору о делу 47.466,0001.09.2015.

Укупно: 205.689,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,0001.07.2015.

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,0003.08.2015.

Књиговодствена агенција "МД" Лесковац 10.000,0001.09.2015.

Укупно: 30.000,00

Трошкови оглашавања

ДАНАС Друштво за новинско издавачку делатност ДАН ГРАФ д.о.о. 29.760,0010.09.2015.

Политика новине и магазин 26.400,0010.09.2015.

Укупно: 56.160,00

Трошкови продаје имовине

Комисија за примопредају 23.733,0002.07.2015.

Укупно: 23.733,00

426.222,50Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 22.259.256,06
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