Sara PUŠENJAK s.p.
upraviteljica v postopkih insolventnosti
Obrtna ulica 24, 9000 Murska Sobota
e-mail: odvetnica@pusenjak.eu

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Slomškova ul. 21
9000 Murska Sobota

St 642/2013

DRUGA SPREMEMBA PREDRAČUNA STROŠKOV STEČAJNEGA POSTOPKA

Dne 22.09.2015 sem upraviteljica podala predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega
postopka. Upraviteljica naslovenmu sodišču posredujem drugo spremembo predračuna
stroškov stečajnega postopka.
Po pridobljenih podatkih stečajne upraviteljice bo v stečajnem postopku nad Komercialno
banko Triglav d.d. opravljena končna razdelitev, kjer bo stečajni dolžnik prejel še poplačilo, ki
jo je prijavil v stečajnem postopku. V stečajnem postopku je potrebno opraviti še ostale
zaključne aktivnosti postopka ter razdelitev stečajne mase.
Upraviteljica sem predlagala podaljšanje načrta poteka stečajnega postopka za dobo dodatnih
12 mesecev s končanjem v decembru 2018. Skladno s tem pa bo potrebno ustrezno prilagoditi
postavko tekočih finančno-računovodskih del ter tekočih pisarniških in administrativnih del.
Ob tem je potrebno poudariti, da ostaja mesečni strošek navedenih storitev enak kot ga je
naslovno sodišče potrdilo s prvotnim sklepom o določitvi predračuna stroškov stečajnega
postopka.
Naslovnemu sodišču predlagam, da potrdi spremembo predračuna stroškov stečajnega
postopka, kot to predlaga upravitelj v predlogu predračuna stroškov, ki je priloga tega poročila.

Sara PUŠENJAK
stečajna upraviteljica

Murska Sobota, 8.3.2018

Priloga:
razpredelnica stroškov stečajnega postopka
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STEČAJNI DOLŽNIK:
PGP Ljutomer d.o.o. - v stečaju, Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer

St 642/2013

PREDRAČUN STROŠKOV STEČAJNEGA POSTOPKA
ZAP.
I. TEKOČI STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA
ŠT.
1
Stroški upravitelja
1a Stroški, do katerih povrnitve je upravičen upravitelj
1b Nagrada upravitelja za delo
Plače in druga nadomestila osebam, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega
2
postopka, vključno z davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati in plačati
hkrati s temi plačili
Stroški električne energije, vode, ogrevanja, telefona in drugi stroški v zvezi z uporabo
poslovnih prostorov za potrebe stečajnega postopka

3
4
5
6
6a
6b
6c
7
7a
7b

Zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, ki spada v stečajno maso
Stroški objav po 122. členu ZFPPIPP
Pravdni stroški stečajnega dolžnika v postopkih iz oddelka 5.6 ZFPPIPP (postopki v
zvezi s preizkusom terjatev)
stroški sodnih taks
stroški odvetniških in notarskih storitev
stroški izvršiteljev
Stroški računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega
postopka
Tekoča finančno-računovodska dela v stečaju
Tekoča pisarniška in administrativna dela, vodenje pošte, administrativna priprava
podatkov in gradiv za sodišče, uradne ure in podobno

7c Poštni stroški
7d Bančni stroški

0,00 €

1
2
3
4
5
6
6a
6b
6c
6d

II. OBČASNI STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA
Plačilo terjatev upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave iz drugega
odstavka 289.čl. ZFPPIPP
Izpolnitve obveznosti na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe po
drugem odstavku 265.čl. ZFPPIPP
Plačilo razlike po četrtem odstavku 268.čl. ZFPPIPP
Izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov iz 316. in 317.čl. ZFPPIPP
Nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika v skledu s 322. in 324.čl.
ZFPPIPP
Stroški ocenitve vrednosti premoženja in drugih dejanj v zvezi z izvedbo prodaje
Cenitve premoženja
Stroški prodajnega oglasa
Strošek sestave prodajnih pogodb
Strošek izročitve premoženja kupcem in prenosa lastništva
Davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin v zvezi s prodajo
premoženja, davek na nepremično premoženje
Drugi stroški razen tekočih stroškov iz 2.odstavka 355 člena ZFPPIPP

925,00 €

stroški prevoza (50x50x0,37)=925,00 EUR

na letni ravni
odvisno od
odprodaje

13.125,00 €

4.218,98 €

17.343,98 €

Podjemne pogodbe za 5 oseb v različnem trajanju in odvisno od
potreb stečajnega postopka - skupni znesek vseh podjemnih
pogodb skupaj z davki in prispevki

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

stroški vezani na nepremičnine v lasti stečajnega dolžnika elektrika, toplotna energija, telefon in drugi obratovalni stroški do odprodaje nepremičnin

800,00 €

-800,00 €

0,00 €

v kolikor bo smotrno zavarovati opremo in zaloge na prostem
objave na AJPES (ocena)

50 €/mesečno
40 €/povprečni
mesečni
znesek

1.000,00 €
4.000,00 €

0,00 €
0,00 €

1.000,00 €
4.000,00 €

ocena stroškov

5.000,00 €

600,00 €

5.600,00 €

računovodska storitve

3.840,00 €

480,00 €

4.320,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

preusmeritev pošte in druge poštne storitve

50 na h

9.000,00 €

1.000,00 €

10.000,00 €

pregled terjatev, ki jih ima stečajni dolžnik, prevzem garancij,
pozivi za plačilo terjatev vodenje izterjave - urne postavke okvirno 180 ur
DDV na vse postavke iz poglavij I in II predračuna stroškov
postopka (morebitne druge dajatve pa naknadno oz. po potrebi);
stroški podjemnih pogodb glede na znesek (ZPIZ 8,85 %,
pavšalni prispevek za zdravstvo 4,55 EUR, posebni davek 25 %)

5.000,00 €
4.000,00 €
57.190,00 €
VREDNOST

0,00 €
0,00 €
5.498,98 €

5.000,00 €
4.000,00 €
62.688,98 €

PREDRAČUN
SKUPAJ

POJASNILO

0,00 €
128,10 €

13.000,00 €
128,10 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

13.000,00 €

-4.100,00 €

8.900,00 €

1.800,00 €

3.144,00 €

4.944,00 €

500,00 €

0,00 €

SKUPAJ

29.300,00 €

-827,90 €

SKUPAJ TEKOČI IN OBČASNI STROŠKI STEČJNEGA POSTOPKA

91.161,08 €

8b stroški skladiščenja stečajnega lastnika

izterjava

bančni stroški vodenja stečajnega računa

13.000,00 €
0,00 €

8a stroški arhiviranja

POJASNILO

V skladu s sklepom sodišča

Drugi stroški, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom
stečajnega postopka
9a Redni trimesečni vmesni stečajni računovodski izkazi
9b Izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb
SKUPAJ

ZAP.
ŠT.

8

925,00 €

SKUPAJ

Obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nastanejo med potekom stečajnega
postopka

8

7

POTRJEN PREDLAGANA
PREDRAČUN SPREMEMBA

po obračunu

7e Strokovna dela v stečajnem postopku

9

VREDNOST

cenitev vseh nepremičnin, zalog in premičnin

stroški trajnega arhiviranja in arhiviranje do 10 let, v skladu z
zakonskim določenim rokom po odprodaji nepremičnin
stroški nakladanja, prevoza in skladiščenja premičnin ter
poslovnih listin zaradi izpraznitve nepremičnin do
prodaje/arhiviranja

8c stroški uničenja in demontaže
8d stroški revizijskih storitev
8e stroški izdelave zaključne bilance pred začetkom stečajnega postopka
9f Nepredvideno

nepredvideni stoški- stroški, ki v tem trenutku stečajni

500,00 € upraviteljici še niso znani in bodo nujni za nemoten tek postopka
28.472,10 €

* Stroški bodo realizirani (poravnani) v skladu z razpoložljivo stečajno maso
UPRAVITELJICA
Sara Pušenjak, univ. dipl. pravnik
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