
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 41/2017

05.07.2018.

Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS
Прва Кутина

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Душанка Ћетковић

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Број лиценце: 155-0514

20855487Матични број:

1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK bankaТекући 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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

212.105.449,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

211.909.935,74Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-195.513,26

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

504.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

На почетку другог квартала 2018.године укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 212.413.935,74  динара
(иако је у табели приказан износ од 211.909.935,74 динар).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На име депозита за закуп закупац је  уплатио на текући рачун стечајног дужника износ од 504.000,00 динара,   с обзиром да ст.дужник
није имао отворен засебно депозитни рачун. У току првог квартала 2018.године, део наведених новчаних средства, уплаћених на име
депозита,  потрошен је за измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,  и то у укупном износу од 195.513,26 динара.

С обзиром да је на дан 01.04.2018.године стање новчаних средстава на текућем рачуну износило 308.486,74 динара, наведени износ је у
Табели 5 приказан кроз две позиције и то:

1Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS Прва Кутина - Извештај за  април - јун 2018.



1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од:-195.513,26 динара, (увећана за износ депозита који је приказан на позицији 3 у
табели);
2. Депозит положен на име закупа у износу од 504.000,00 динара.

Поред наведених новчаних средстава, имовину стечајног дужника чинила је и имовина исказана на позицији бр.9 - Некретнине,
постројења и опрема по процењеној вредности из ЕФИ-ја у износу од: 212.105.449,00 динара.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

211.909.935,74

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

212.105.449,00

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

-195.513,26

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

 8.

-195.513,26Готовина 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

0,00

 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

211.909.935,74

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

212.105.449,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

2Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS Прва Кутина - Извештај за  април - јун 2018.



0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

212.105.449,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

212.105.449,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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 другом кварталу 2018.године,  стечајни управник није приступио продаји имовине  стечајног дужника, с обзором да се нису стекли
услови за спровођење исте, али је у складу са сагласношћу Суда, на крају првог кварталног извештаја,  ангажовао следећа стручна лица
за израду Елабората о процени ликвидационе  вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника:

1.Лиценцираног проценитеља из области процене вредности непокретности  др Драгана Костића из Ниша, бр.Решења 401-002231/2017-
16 од 09.08.2017.године, бр. Лиценце 028.

2. Судски вештак за машинску технику др Бобан Милошевић из Ниша, бр.Решења 740-05-2186/2010-03.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.890.000,00

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

1.890.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,001.890.000,00

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

0,001.890.000,00

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

У другом  кварталу 2018.године, на текући рачун стечајног дужника  остварен је укупан прилив у износу од 1.890.000,00 динара, који се у
целости односи на наплату  потраживања по основу фактурисаног закупа за месеце у извештајном периоду.

Како је у извештајном периоду  фактурисана вредност закупа била једнака оствареним приливима по истом основу, то је на крају
извештајног периода  разлика између остварених прихода и прилива износила 0,00 динара.

3Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS Прва Кутина - Извештај за  април - јун 2018.



Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

0,00 0,00
4.

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

20.000,00 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 80.000,000,00

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

50.000,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 50.000,000,00

Укупно 0,0070.000,00 60.000,00 60.000,00 130.000,00

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

1.125,00 1.299,001. Канцеларијски материјал 1.299,00 2.424,000,00

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

1.136,00 3.435,003. Комуналне услуге 3.435,00 4.571,000,00

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

590,78 2.093,005. Пошта и телефон 2.405,00 2.277,00406,78

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

60.000,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 60.000,000,00

0,00 1.053,118. Платни промет 2.000,00 0,001.053,11

563.924,62 0,009. Премија осигурања 0,00 366.123,99197.800,63

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

575.120,00 756.000,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 756.000,00 1.008.000,00323.120,00

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

30.000,00 90.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 90.000,00 120.000,000,00

25.000,00 75.000,0016. Књиговодствене услуге 75.000,00 100.000,000,00

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

4.000,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,004.000,00

42.543,00 125.783,0020. ПДВ 315.000,00 0,00168.326,00

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

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

60.000,00 20.000,0025. Тарифа АЛСУ 20.000,00 80.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 694.706,521.363.439,40 1.265.139,00 1.074.663,11 1.743.395,99

У извештајном периоду, стечајни управник је благовремено предао суду Захтеве за исплату стварно насталих трошкова за сваки месец
појединачно из извештајног периода.

Како до дана израде овог кварталног извештаја, стечајни судија није одлучивао о поднетим захтевима за исплату стварно насталих
трошкова за март, април, мај и јун месец 2018.године, у циљу поштовања законом прописаног рока за доставу кварталних извештаја,
стечајни управник је  трошкове за наведене месеце прокњижио као одобрене, али напомиње, да ће исплати истих  приступити тек
након добијене сагласности суда и то само у износима које  стечајни судија буде одобрио.

НАПОМЕНА БР.1: Током месеца априла 2018.године у Привредном суду у Нишу дошло је до прерасподеле предмета међу  судијама.

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

У другом  кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 дин, док су стварно настале
обавезе стечајне масе износиле 1.074.663,11 дин.

НАПОМЕНА БР.2: С обзиром да је Решењем суда од 06.02.2018.године одобрена исплата трошкова на име уплаћеног предујма у износу
од 50.000,00 динара, који износ је Привредни суд у целости задржао, стечајни управник је кроз ЕРС, под редним  бројем 6 "Остали
трошкови стечајног поступка"  направио задужење на име трошкова уплаћеног износа предујма од 50.000,00 динара, с обзиром да ЕРС
систем не дозвољава књижење ове врсте трошка без претходног прилива на текући рачун стечајног дужника.

У извештајном периоду:
1. Није вршена  исплата  трошкова стечајног поступка из напред наведеног разлога.
2. Извршена је исплата дела обавезе стечајне масе из ранијег периода  у износу од: 694.706,52 динара, осим трошкова ПДВ-а у износу
од 168.326,00 динара, које је стечајни управник у складу са Законом о ПДВ-а исплаћивао редовно за сваки месец појединачно, а на
основу издатих и плаћених фактура за закуп пословног простора.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:
1. Стечајног поступка, у износу од: 130.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 1.743.395,99 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

322.272.766,29

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

76.368.819,69

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

949.124.874,40

9.

0,00

0,00

539.649.914,45

949.124.874,40

4.145.798,90

0,00

76.368.819,69

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

539.649.914,45

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

6.687.575,073.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

6.687.575,07

Укупно без депозита

4.145.798,90

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

322.272.766,290,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Решењем суда о отварању стечајног поступка рочиште за испитивање пријављених потраживања заказано је за 30.04.2018. године.

Како  је 17. априла 2018.године у Привредном суду у Нишу ступила на снагу Одлука о прерасподели судија, у циљу упознавања са
предметом нови стечајни судија донео Решење 6.Ст.41/2017 од 23.04.2018.године о отказивању раније заказаног рочишта и заказивању
новог термина за 07.06.2018. године.

На испитном рочишту које је одржано 07.06.2018.године  детаљно се раматрала достављена Листа призатих и оспорених потраживања
и то по пријавама од редног броја 1 до редног броја 68, наком чега је донет Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 2.Ст.41/2017 од 07.06.2018.године утврђена су потраживања поверилаца у
укупном износу од 949.124.874,40 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања разлучних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 539.649.914,45 дин.
2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 4.145.798,90 дин.
3. Утврђена потраживања у другом исплатном реду у износу од: 6.687.575,07 дин.
4. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од: 76.368.819,69 дин.
5. Утврђена потраживања у четвртом исплатном реду у износу од: 322.272.766,29 дин.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

308.486,74 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2018.

 5.

694.706,52

 4.

1.503.780,22

 2. 1.890.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 308.486,74 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.890.000,00 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 694.706,52 динара;

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2018. године износило је: 1.503.780,22 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

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

Goodwill - књиговодствена агенција1. 0,00

Миљан Станисавић2. 0,00

0,00Укупно

Појединачиним Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећих ангажованих лица:

1. Решењем Суда од 29.12.2017. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције “Goodwill”, у
периоду од почетка до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном
периоду, књиговодственој агенцији  није вршена исплата накнаде.

2. Решењем Суда од 14.03.2018.године године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Миљана Станисавића ,
лиценцираног стечајног управника,   на административно-техничким  пословима (уместо раније ангажованог Горана Цветковића), за
период  ангажовања од  01.03.2018. године до 01.09.2018 године, уз месечну бруто накнаду  од 30.000,00 динара.  У извештајном
периоду није вршена исплата ангажованог лица.

Коментар
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 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

0,00

212.105.449,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

213.105.229,22

Лиценце и патенти

0,00

999.780,22

 8.

30.06.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

504.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је
213.105.229,22 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 999.780,22  динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 504.000,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 212.105.449,00 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

12.04.2018.  Решење суда - Ангажовање Станисавић Миљана
Дана 12.04.2018. године стечајни управник је од Привредног суда у Нишу добила Решење којим се одобрава ангажовање Станисавић
Миљана као сарадника на административно-техничким пословима за период од 01.03.2018.године до 01.09.2018.године.

17.04.2018.  Промена надлежног судије
17. априла 2018. године у  Привредном суду у Нишу ступила на снагу Одлука о прерасподели судија, па је у  складу са наведеним дошло
је до промене надлежног судије у овом стечајном поступку, на тај начин што је умести именованог судије Божидара Станковића
именован судија Вања Серјевић.

23.05.2018.  Коначна листа признатих и оспорених потраживања
У складу са чланом 113 Закона о стечају дана 18.04.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду Листу признатих и
оспорених потраживања, а повериоцима чија су потраживања оспорена Обавештење о оспоравању .

Како је због промене стечајног судије  отказано испитно рочиште заказано за 30.04.2018.године и заказан нови термин за
07.06.2018.године, дана 23.05.2018. године стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио коначну листу признатих и
оспорених потраживања, којом су обухваћене и пријаве потраживања умеђувремену уређене од стране појединих поверилаца.
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07.06.2018.  Рочиште за испитивање потраживања стечајних и разлучних  поверилаца
Дана 07.06.2018. године одржано је рочиште за испитивање потраживања стечајних и разлучних  поверилаца у поступку стечаја који се
води над стечајним дужником ДОО ''WOOD&FRUITS'' - у стечају Прва Кутина.
Предмет расправљања било је испитивање пријавњених потраживања према износима и у редовима који су приказани у Листи
признатих и оспорених  потраживања од 23.05.2018. године. Након што су испитана сва пријављена потраживања, утврђено да нема
примедби поверилаца на утврђена и оспорена потраживања, након чега је  рочиште затворено.

21.06.2018.  Припрема продајне документације
У току месеца јуна стечајни управник је отпочео припрему продајне документације неопходне за предстојећу продају покретне и
непокретне имовине стечајног дужника.
Прилоком израде продајне документације, уочено је да  Трафо станица - евидентирана у Листу непокретности као објекат бр.6, срушена
у периоду пре отварања стечајног поступка и измештена у објекат бр.2 - није избрисана из надлежног катастра непокретности, због чега
се застало са продајом до коначног брисања наведеног објекта из надлежног катастра непокретности.
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Прилози

05.07.2018.Датум:

Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS
Прва Кутина

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 41/2017

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0004/2018 01.04.2018.

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0005/2018 01.05.2018.

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0006/2018 01.06.2018.

Укупно: 1.890.000,00

Укупни приходи: 1.890.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Ћетковић Душанка 20.000,00Т-04/2018 30.04.2018.

Ћетковић Душанка 20.000,00Т-05/2018 30.05.2018.

Ћетковић Душанка 20.000,00Т-06/2018 30.06.2018.

Укупно: 60.000,00

60.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Графолист ДОО Ниш 1.299,00КМ 05/2018 30.05.2018.

Укупно: 1.299,00

Комуналне услуге

ЈКП Обједињена наплата 1.142,00ОЛИ 04/2018 20.04.2018.

ЈКП Обједињена наплата 1.150,00ОЛИ 06-04/2018 10.06.2018.

ЈКП Обједињена наплата 1.143,00ОЛИ 06-05/2018 25.06.2018.

Укупно: 3.435,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта 2.001,00ПТТ 04/2018 30.04.2018.

ЈП Пошта 92,00ПТТ 05/2018 30.05.2018.

Укупно: 2.093,00

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

29,78

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.04.2018.
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Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

154,22

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

28,22

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

39,69

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

44,81

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

112,44

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.06.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

43,95

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.06.2018.

Укупно: 1.053,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Nifon Security d.o.o. 252.000,00ФТО 04/2018 30.04.2018.

Nifon Security d.o.o. 252.000,00ФТО 05/2018 30.05.2018.

Nifon Security d.o.o. 252.000,00ФТО 06/2018 30.06.2018.

Укупно: 756.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

ПР Миљан Станисавић, стечајни управник 30.000,00УОД 04/2018 30.04.2018.

ПР Миљан Станисавић, стечајни управник 30.000,00УОД 05/2018 30.05.2018.

ПР Миљан Станисавић, стечајни управник 30.000,00УОД 06/2018 30.06.2018.

Укупно: 90.000,00

Књиговодствене услуге

Goodwill Agencija 25.000,00КУ 04/2018 30.04.2018.

Goodwill Agencija 25.000,00КУ 05/2018 30.05.2018.

Goodwill Agencija 25.000,00КУ 06/2018 30.06.2018.

Укупно: 75.000,00

ПДВ

Министарство Финансија, Пореска управа, Филијала Ниш 63.000,00ПДВ 04/2018 30.04.2018.

Министарство Финансија, Пореска управа, Филијала Ниш 62.783,00ПДВ 05/2018 30.05.2018.

Укупно: 125.783,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,00АЛСУ 05/2018 21.05.2018.

Укупно: 20.000,00

1.074.663,11Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.134.663,11
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2289327-36

01.04.2018. 308.486,74Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Закуп (у извештајном периоду)

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0002.04.2018.

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0007.05.2018.

Тристрел ДОО, Ниш 630.000,0005.06.2018.

Укупно: 1.890.000,00

1.890.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

Телеком Србија АД 406,7818.04.2018.

Укупно: 406,78

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 200,0002.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 29,7812.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 154,2218.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 200,0030.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 28,2230.04.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 39,6914.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 44,8125.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 200,0031.05.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 112,4426.06.2018.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 43,9511.06.2018.

Укупно: 1.053,11

Премија осигурања

Wiener Stadtische Osiguranje ADO Beograd 40.320,1818.04.2018.

Uniqa Osiguranje ADO 12.173,3018.04.2018.

Wiener Stadtische Osiguranje ADO Beograd 40.320,1830.04.2018.

Uniqa Osiguranje ADO 24.346,6026.06.2018.

Wiener Stadtische Osiguranje ADO Beograd 80.640,3726.06.2018.

Укупно: 197.800,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Nifon Security d.o.o. 152.000,0018.04.2018.

Codex-DN Security DOO 100.000,0018.04.2018.

Codex-DN Security DOO 71.120,0025.05.2018.

Укупно: 323.120,00

Административне таксе

Агенција за лиценцирање стечајних управника 4.000,0023.04.2018.

Укупно: 4.000,00
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ПДВ

Министарство Финансија, Пореска управа, Филијала Ниш 42.543,0012.04.2018.

Министарство Финансија, Пореска управа, Филијала Ниш 63.000,0014.05.2018.

Министарство Финансија, Пореска управа, Филијала Ниш 62.783,0011.06.2018.

Укупно: 168.326,00

694.706,52Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 1.503.780,22

12Друштво са ограниченом одговорношћу WOOD & FRUITS Прва Кутина - Извештај за  април - јун 2018.


