SOLVENS d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Upravitelj Matjaž Polenčič
ISTAL Trgovina in montaža instalacijske opreme d.o.o. - v stečaju
Prešernova ulica 17, 5000 Nova Gorica, matična št.: 5574838000
Opr. št.: St 2098/2014
Ljubljana, 10.4.2018
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Kidričeva 14
5000 Nova Gorica

KONČNO POROČILO UPRAVITELJA
Skladno z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) podajam končno poročilo upravitelja v skladu
s 375. členom ZFPPIPP.
Navedeno končno poročilo vsebuje tudi opis aktivnosti v stečajnem postopku do oddaje
končnega poročila in tako nadomešča redno poročilo za navedeno obdobje.
1. OPIS POSLOV IN DEJANJ
Stečajni postopek nad dolžnikom se je začel s sklepom sodišča dne 24.11.2017. Z zadnjim
direktorjem je bil decembra 2017 opravljen uvodni razgovor, na katerem je izjavil da mu ob
prevzemu poslovodstva v letu 2013 dokumentacija družbe ni bila predana in nadalje da
družba od leta 2012 dalje ne posluje. Stečajni postopek se tako vodi na podlagi podatkov
pridobljenih iz uradnih evidenc.
Skladno s 4. in 5. odstavkom 291. člena ZFPPIPP sem pri upravljavcih zbirk podatkov opravil
poizvedbe pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika na
dan začetka postopka. Na podlagi pridobljenih podatkov in opravljenih poizvedb sem
evidentiral premoženje stečajnega dolžnika in ga opisal v otvoritvenem poročilu upravitelja
Otvoritvena bilanca in otvoritveno poročilo, sta bila v zakonsko določenem roku predložena
naslovnemu sodišču. Kot sestavni del otvoritvenega poročila sta bila naslovnemu sodišču
predložena tudi predlog načrta poteka in predračuna stroškov stečajnega postopka.
Otvoritveno poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh AJPES-a dne 13.3.2018.
Glede na to, da je bilo že v otvoritvenem poročilu ugotovljeno, da sredstva ne bodo
zadoščala za kritje osnovnih stroškov stečajnega postopka sem v predlogu načrta predlagal,
da se preizkus terjatev skladno s 5. odstavkom 378. člena ZFPPIPP ne opravi in posledično
nisem na sodišče posredoval osnovnega seznama preizkušenih terjatev.
S tem so bile opravljene vse aktivnosti v stečajnem postopku zato naslovnemu sodišču
posredujem končno poročilo upravitelja s predlogom končanja postopka brez razdelitve
upnikom.
2. SKUPNI ZNESEK
POSTOPKA

UNOVČENE

STEČAJNE MASE

in

SKUPNI STROŠKI

Unovčeno stečajno maso v predmetnem postopku predstavljajo sredstva iz naslova izterjave
terjatev v višini 200,02 EUR.

Skupni stroški v predmetnem stečajnem postopku so znašali 2.281,11 EUR. Razčlenitev
posameznih stroškov je prikazana v finančnem poročilu v prilogi. Nastali stroški v stečajnem
postopku so v okviru potrjenega predračuna stroškov stečajnega postopka.
3. KONČNI DELEŽ PLAČILA TERJATEV UPNIKOV IZ 3. odst. 359. čl. ZFPPIPP
Unovčena stečajna masa ne zadošča za poplačilo stroškov stečajnega postopka in vračilo
celotnega predujma, zato tudi poplačila terjatev upnikov iz 3. odstavka 359. člena ZFPPIPP ni
bilo mogoče izvesti. Končni delež plačila navedenih terjatev je tako 0,00%.
4. IZJAVA UPRAVITELJA SKLADNO S 4. tč. 2. odst. 375. čl. ZFPPIPP
V skladu s 4. točko 2. odstavka 375. člena ZFPPIPP kot upravitelj izjavljam, da so bila
izvedena vsa dejanja, ki jih je potrebno opraviti v stečajnem postopku v skladu z ZFPPIPP.
5. PREDLOGI SKLEPOV POTREBNIH ZA KONČANJE STEČAJNEGA POSTOPKA
Skladno z ZFPPIPP kot upravitelj naslovnemu sodišču predlagam izdajo naslednjih sklepov:

Predlog Sklepa 1:

Skladno z 3. točko 2. odstavka 104. člena ZFPPIPP naslovnemu sodišču predlagam, da
odloči o odmeri zadnjega dela nagrade upravitelja, po katerem se upravitelju prizna
plačilo zadnjih 10% zneska nadomestila po sklepu z dne 15.3.2018.

Predlog Sklepa 2:

Upniki - delavci, ki so predlagali začetek stečajnega postopka so bili oproščeni založitve
predujma, zato je bil le-ta založen iz proračuna sodišča. Unovčena stečajna masa presega
znesek plačil iz 7. odstavka 233. člena ZFPPIPP. Naslovnemu sodišču zato predlagam, da
skladno z 8. odstavkom 233. člena ZFPPIPP odloči o vračilu unovčenih sredstev v višini
200,02 EUR v dobro proračuna sodišča.

Predlog Sklepa 3:

Skladno s 376. in 378. členom ZFPPIPP naslovnemu sodišču predlagam izdajo sklepa o
končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom s katerim se:
- odloči, da se stečajni postopek konča brez razdelitve upnikom
- razreši upravitelja Matjaža Polenčiča.
S spoštovanjem,
Upravitelj
Matjaž Polenčič
Priloge:
- Končno finančno poročilo dolžnika

Naziv in naslov podjetja: ISTAL d.o.o. v stečaju, Nova Gorica
Opr. št.: St 2098/2014

PODATKI ZA KONČNO POROČILO UPRAVITELJA
A)

STANJE UNOVČENE STEČAJNE MASE
Stanje denarnih sredstev ob začetku stečaja
KR terjatve do kupcev do začetka postopka
KR terjatve do drugih
Predujem za stečajni postopek
Prodaja opreme
Prodaja zalog
Prodaja nepremičnin

SKUPAJ
B)

200,02

PRIHODKI OD UPRAVLJANJA STEČAJNE MASE
Prihodki od avista obresti
Prihodki od vezanih sredstev
Prihodki od povračila sodnih taks
Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje
Drugi prihodki

V tekočem obdboju
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA

V tekočem obdobju

SKUPAJ
C)

Ob koncu obdobja
0,00
200,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

A. Tekoči stroški stečajnega postopka
1.
Stroški upravitelja
2.
Plače in druga nadom. osebam, ki opravljajo posle za potrebe stečaj.post., vključno z
dajatvami
3.
Stroški el.energije, vode, ogrevanja,tel.in dr.str.v zvezi z uporabo posl.prostorov za potrebe
4.
Zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, ki spada v stečajno maso
5.
Stroški objav
6.
Pravdni stroški stečajnega dolžnika v postopkih iz oddelka 5.6. ZFPPIPP

2.281,11
1.213,11

7.
Stroški računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega postopka
8.
Obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nast.med potekom steč.postopka (stavbno
9.
Drugi stroški, ki nastanejo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega
postopka

946,00
0,00

B. Občasni stroški stečajnega postopka
1.
Stroški plačila terjatev upnikov po 2. odst. 289.čl.ZFPPIPP
2.
Strošek izpolnitve obv. na podl.vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe po 2.odst.
3.
Strošek plačila razlike po 4. odst. 268.čl.ZFPPIPP
4.
Strošek izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov iz 316. in 317. čl. ZFPPIPP
5.
Strošek nalaganja denarnega dobroimetja stečajenga dolžnika v skladu s 322. in 324 čl.
ZFPPIPP
6.
Strošek ocenitve vrednosti premoženja in drugih dejanj v zvezi z izvedbo prodaje
7.
DDV, davek na promet nepremičnin v zvezi s prodajo premoženja
8.
Drugi stroški stečajnega postopka:
8.1.
stroški arhiviranja poslovne korespondence stečajnega dolžnika
8.2.
stroški skladiščenja opreme stečajnega dolžnika
8.3.
stroški uničenja, demontaže
8.4.
stroški revizijskih storitev,davčnih storitev
8.5.
stroški izdelave zaključne bilance pred začetkom stečajnega postopka
8.6.
vračilo predujma predlagatelju

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SKUPAJ:

0,00
0,00
0,00
122,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.281,11

