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ZADEVA:

REDNO POROČILO od 16.02.2018 do 31.03.2018

1. UVOD
Stečajni postopek nad dolžnikom je bil začet s sklepom Okrožno sodišče v Kranju, opr. št. St 245/2018
z dne 16.02.2018.
Na podlagi 99. člena ZFPPIPP je potrebno podati obdobno redno poročilo upravitelja ne glede na to, da
še ni zapadel rok za izdelavo otvoritvenega poročila po 294 čl. ZFPPIPP in za preizkus terjatev po čl. 61
ZFPPIPP.
1. OPIS POSLOV IN DEJANJ
Upravitelj bom podrobnosti o aktivnostih v obdobju poročanja podal v otvoritvenem poročilu. Rok za
oddajo slednjega je 4 mesece od začetka postopka stečaja. V tem poročilu po čl. 99 ZFPPIPP navajam
sledeče aktivnosti:
- uvodni razgovor z bivšim poslovodstvom ni bil opravljen (s strani upravitelja je bil pisno
povabljen na primopredajo, vendar se ni odzval),
- bivši poslovodja je podal pritožbo zoper sklep o začetku stečajnega postopka,
- oddana so vsa obvestila zainteresiranim subjektom o začetku stečaja (banka, sodišče, davčni
urad…),
- odprtje denarnega računa in vzpostavitev nadzora nad denarnimi tokovi stečajnega dolžnika,
- poizvedbe o ugotavljanju premoženja stečajnega dolžnika (zemljiška knjiga, GURS, upravna

-

enota, sodišča, davčni urad, ZPIZ, ZZZS …),
izvedena potrebna dela za poročanje za davčne namene,

O ugotovitvah bom upravitelj poročal v otvoritvenem poročilu.

2. FINANČNO RAČUNOVODSKO STANJE
2.1.

BANČNI RAČUN

Upravitelj sem odprl nov TRR, ki SI56 6100 0001 8886 053 odprt pri Delavski hranilnici d.d..

2.2.

PODATKI O VREDNOSTI STEČAJNE MASE, KI ŠE NI UNOVČENA, IN O PREMOŽENJU, KI JO
SESTAVLJA

Z natančno oceno in podrobnim opisom bom počakal do oddaje otvoritvenega poročila. Morebitno
unovčljivo premoženje stečajnega dolžnika bo podrobneje opisano v otvoritvenem poročilu upravitelja.

S spoštovanjem,

