Romana KRUHAR PUC
Upraviteljica v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
Št. dovoljenja L95/2001
Datum: 31.7.2018

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
TAVČARJEVA 9
1000 LJUBLJANA

STEČAJNI DOLŽNIK: ZAVAROVALNA PREMIJA d.o.o. v stečaju, Sela pri
Kamniku 1B, 1241 Kamnik
Opr. št. St. 1166/2018

REDNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 5.4.2018 DO 30.6.2018

V skladu z 99. členom ZFPPIPP upraviteljica podajam prvo redno poročilo o poteku
stečajnega postopka nad dolžnikom ZAVAROVALNA PREMIJA d.o.o. podjetje za
svetovanja na področju zavarovanja, d.o.o. za čas od 5.4.2018 do 30.6.2018.
Predlog za začetek stečajnega postopka je vložil sam dolžnik. Ker je dolžnik
insolventen, se začetni stroški stečajnega postopka krijejo iz proračuna sodišča.

OPIS POSLOV IN DRUGIH DEJANJ
Upraviteljica sem takoj po začetku stečajnega postopka pozvala nekdanje odgovorno
osebe družbe na primopredajo poslov. Primopredaja se je z nekdanjim direktorjem
družbe vršila dne 11.04.2018. Družba je bila vpisana v sodni register dne
18.03.1992 ter se ukvarjala s svetovanjem na področju zavarovanja. Družba posluje
z izgubo in je insolventna od leta 2015.
Na ustrezne organe so bile poslane poizvedbe o premoženju družbe. Rezultati
poizvedb bodo navedeni v otvoritvenem poročilu, rok za izdelavo otvoritvenega
poročila je 4.8.2018.
Na dan začetka stečajnega postopka je dolžnik imel odprt transakcijski račun pri
NLB d.d., ki je bil zaprt dne 03.05.2018. Za naveden račun je bil naročen in
pregledan izpis prometa.
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Za potrebe stečajnega postopka je bil odprt transakcijski račun pri Delavski
hranilnici d.d., številka SI56 6100 0001 9248 930, ki je bila sporočena naslovnemu
sodišču.
RAČUNOVODSKA DOKUMENTACIJA
Nekdanje računovodstvo družbe je izdelalo računovodske izkaze do stečaja. Zadnja
izdelana bilanca stanja je na dan 04.04.2018.
Dne 29.5.2018 je bil oddan obračun DDPO za obdobje od 01.01.2018 do
04.04.2018.
STANJE STEČAJNE MASE
Na transakcijskem računu je bilo stanje na dan 30.6.2018 3.363,34€.
VIŠINA PRIHODKOV OD UNOVČENJA STEČAJNE MASE
V obdobju poročanja je bil na transakcijski račun prenakazan znesek po zaprtju
računa NLB d.d. v višini 1.451,89€
VIŠINA PRIHODKOV OD UPRAVLJANJA
Dne 29.5.2018 je bil nakazan predujem za začetne stroške stečajnega postopka v
višini 1.940,35€ s strani naslovnega sodišča.
VIŠINA STROŠKOV STEČAJNEGA POSTOPKA
V predmetnem obdobju so stroški vodenja transakcijskega računa znašali 28,90€.
NEUNOVČENA STEČAJNA MASA
Po podatkih pridobljenih na podlagi poizvedb, upraviteljica ugotavljam da stečajno
maso predstavljajo:
Nepremičnina:
- Predstavlja podstrešje na naslovu Staretova 8 C, Kamnik, v knjigovodski
vrednosti 10.781,81€. Nepremičnina ni vpisana v Zemljiško knjigo.
Osnovna sredstva, ki predstavljajo pisarniško opremo ter umetniško sliko, v
skupni knjigovodski vrednosti 538,30€.

S spoštovanjem,
Upraviteljica
Romana Kruhar Puc
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