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Na podlagi določbe 295. člena ZFPPIPP podajam poročilo za drugo trimesečje v letu 2018, t.j.
za obdobje 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018. V poročilu upravitelj naslovnemu sodišču poročam o
opravljenih dejanjih in poslih, v navedenem obdobju v predmetnem stečajnem postopku.

0

Splošno

S sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. St 1146/2017-11 z dne 25. 1. 2018, se
je začel postopek stečaja nad dolžnikom, RC MASPOS, Razvojni center za modularne in
adaptivne signalno procesne oddajniške sisteme d.o.o., Panonska ulica 023 , 9250 Gornja
Radgona, matična številka: 3995224000, davčna številka: 30143314. V postopku stečaja nad
pravno osebo sem imenovan za stečajnega upravitelja. Stečajni postopek se je začel na
predlog upnika.

1

Opis poslov in drugih dejanj, ki jih je opravil upravitelj

Seznam opravljenih aktivnosti:
- Upravitelj sem podal več predlogov k plačilu stroškov iz naslova zavarovanja, cenitev
premoženja, arhiviranja dokumentacije;
- Upravitelj sem pravočasno posredoval sodišču otvoritveno poročilo, predračun
stroškov, načrt poteka postopka in osnovni seznam preizkušenih terjatev;
- Upravitelj sem podal predlog prodaje računalniške opreme z zbiranjem nezavezujočih
ponudb;
- Upravitelj sem podal predlog prodaje premičnega premoženja (stroji in oprema) z
zbiranjem zavezujočih ponudb;
- Upravitelj sem sklenil aneks k najemni pogodbi z najemnikom Eltibms d.o.o., ter
podaljšal najemno razmerje za nadaljnje 3 mesece;

2

Stanje unovčene stečajne mase ob začetku in koncu obdobja

Na dan začetka obdobja poročanja je znašalo stanje denarnih sredstev na fiduciarnem računu
upravitelja za namen predmetnega stečajnega postopka 2.743,71 EUR, stanje na zadnji dan
poročanja, t.j. 30. 6. 2018, je 8.850,92 EUR.

3

Višina prihodkov od upravljanja stečajne mase, razčlenjeno po vrstah
prihodkov

V obravnavanem obdobju v predmetnem stečajnem postopku so prihodki iz naslova
unovčenja in upravljanja stečajne mase znašali skupaj 5.512,00 EUR, kar predstavljajo prihodki
od najemnin in prefakturiranih stroškov zavarovanja, kar je razvidno iz priloge 1 k temu
rednemu poročilu.

4

Višina stroškov stečajnega postopka, razčlenjeno po vrstah stroškov

Stroški stečajnega postopka so znašali 12.420,92 EUR, kar predstavljajo stroški vzdrževanja
poslovnih prostorov v višini 266,25 EUR, stroški zavarovanja v znesku 5.555,27 EUR, stroški
računovodskih, administrativnih ter drugih storitev za potrebe stečajnega postopka v višini
105,54 EUR, stroški iz naslova davkov in prispevkov (stavbno zemljišče) v višini 4.477,41 EUR
in stroški cenitev nepremičnega in premičnega premoženja v višini 2.016,45 EUR. Podrobno je
višina stroškov stečajnega postopka razvidna iz Priloge 1 k temu rednemu poročilu.
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Podatki o vrednosti stečajne mase, ki še ni unovčena, in o premoženju, ki
jo sestavlja

Neunovčeno stečajno maso predstavljajo nepremičnine:
- stavba št.: 570, ki stoji na parc. št. 366/6 k.o. 184 Gornja Radgona v deležu 1/1,
- stavba št.: 559, ki stoji na parc. št. 378/12, 387/11, 387/18, vse k.o. 184 Gornja Radgona v
deležu 1/1,
- stavba št.: 563, ki stoji na parc. Št. 387/19, k.o. 184 Gornja Radgona v deležu 7/20.
Na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca za oceno vrednosti nepremičnin znaša skupna tržna
vrednost nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika 850.000,00 EUR, likvidacijska
vrednost pa znaša 680.000,00 EUR.
Premičnine:
Stečajni dolžnik ima v lasti več strojev in opremo (manjši kosi orodij), katere likvidacijska
vrednost na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca za oceno strojev in opreme znaša v višini
1.127.688,00 EUR, tržna vrednost pa 1.404.842,00 EUR.
Računalniška oprema:
S strani upravitelja vrednost posameznega premoženja stečajnega dolžnika (računalniška
oprema) ne presega 15.000,00 EUR. Upravitelj ocenjuje računalniško opremo, ki je starejša od
treh let glede na trg rabljene opreme, da se giblje vrednost posamezne opreme na trgu
približno 10% nabavne vrednosti. Računalniška oprema, katere starost ne presega treh let pa
upravitelj ocenjuje, da vrednost posamezne opreme ne presega 30% nabavne vrednosti.
Na dan obdobja poročanja izkazuje stečajni dolžnik kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
v višini 597,60 EUR.

6

Drugi podatki, potrebni za presojo

Upravitelj opravlja dejanja v skladu s potrjenim načrtom poteka stečajnega postopka.
Upravitelj naslovnemu sodišču sporoča, da so stroški vključeni v predračun stroškov
stečajnega postopka po vrsti in obsegu še potrebni in zadostni za izvedbo dejanj, ki jih je
potrebno opraviti v stečajnem postopku.
S spoštovanjem,
Upravitelj
Igor Pirc
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