
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

11.02.2016.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Број лиценце: 155-0349

17397320Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48Текући рачуни стечајног дужника:

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202420-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

237.155.097,29

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

248.263.371,89Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

97.975,30

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

11.010.299,30

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2015.

 10.

0,00

0,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 97.975,30 динара чине средства која су затечена у моменту отварања стечајног
поступка и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-202420-48 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 94.324,30
динара,
            - средства у благајни у износу од 3.651,00 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

248.263.371,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

237.155.097,29

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

97.975,30

Укупно

11.010.299,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

97.975,30Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

11.010.299,30

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

248.263.371,89

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

237.155.097,29

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

706.477,620,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

706.477,62

0,00

Лиценце и патенти

237.155.097,29

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

247.458.918,97

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

10.303.821,68

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања – Прилив по овом основу у износу од 706.477,62 динара састоји се од:
            - уплате закупа за период од 16.09. до 30.09.2015. године од стране закупца „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
143.698,92 динара на име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице
површине 1.231,58 м2, са припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за период од 16.09. до
30.09.2015. године по испостављеној фактури на износ од 143.698,92 динара,
            - наплате потраживања од дужника „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 562.778,70 динара (274.417,50 + 288.361,20) на
име закупа у периоду пре отварања стечајног поступка, која су евидентирана у Извештају о економско-финансијском положају стечајног
дужника у износу од 562.778,70 динара са планираним процентом наплате у износу од 100%.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

532.498,11

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.958.544,28

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

336.851,49869.349,60

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

706.477,62

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

538.409,32

0,00

875.260,81

2а

0,002.238.355,79

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

1.089.194,68

448.594,70

550.785,36

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        4. Наплата потраживања у износу од 706.477,62 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 532.498,11 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец октобар 2015. године од стране закупца „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 286.457,04 динара
(250.653,80 + 35.803,24) на име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице
површине 1.231,58 м2, са припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец октобар 2015.
године по испостављеној фактури на износ од 286.457,04 динара,
           - уплате дела закупа за месец новембар 2015. године од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 246.041,07
динара на име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице површине 1.231,58
м2, са припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец новембар 2015. године по
испостављеној фактури на износ од 290.989,92 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 550.785,36 динара састоји се од:
            - уплате трошкова електричне енергије од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 460.828,36 динара на име
префактурисаних трошкова електричне енергије за месец август и септембар 2015. године у укупном износу од 460.828,36 динара,
            - исплате по пријављеној штети од стране осигуравајуће кућа "ДДОР Нови Сад" адо Нови Сад у износу од 89.957,00 динара.
      13. Предујам за покретање стечаја – Остварени приливи за извештајни период односи се предујам за покретање стечаја у износу од
448.594,70 динара, који чине средства пренесена са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног
дужника код Комерцијалне банке ад Београд бр. 205-224827-48, према решењу Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 30.09.2015.
године и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 500.000,00 динара која је
уплатио „S-Leasing“ доо Београд дана 10.08.2015. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

3ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  октобар - децембар
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      10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 869.349,60 динара састоји се од:
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец октобар 2015. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 286.457,04 динара,
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец новембар 2015. године закупцу
„ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 290.989,92 динара,
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец децембар 2015. године закупцу
„ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 291.902,64 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 1.089.194,68 састоји се од:
            - префактурисаних трошкова електричне енергије за месеце август и септембар 2015. године закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о.
Ниш у износу од 460.828,36 динара,
            - префактурисаних трошкова електричне енергије за месец октобар 2015. године закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у
износу од 206.908,55 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 1. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 44.773,20 динара,
            - префактурисаних трошкова електричне енергије за месец новембар 2015. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у
износу од 224.310,66 динара,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец октобар 2015. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу
од 8.460,11 динара,
            - префактурисане накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године
према Решењу бр. 434-5/1/20/2015 од 18.09.2015. године Општине Мерошина-Општинска управа-Одељење за финансије-Служба за
изворне приходе локалне самоуправе закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 53.956,80 динара,
            - евидентиране уплате на име исплате по пријављеној штети од стране осигуравајуће кућа „ДДОР Нови Сад“ адо Нови Сад у
износу од 89.957,00 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 448.594,701. Повраћај предујма за покретање стечаја 500.000,00 448.594,700,00

0,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,000,00 500.000,00 448.594,70 448.594,70

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

200,00 6.093,001. Канцеларијски материјал 6.093,00 4.593,001.700,00

234.207,47 657.840,102. Електрична енергија 718.106,38 224.310,66667.736,91

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

6.143,20 14.999,804. Гориво и мазиво 15.000,00 10.000,0011.143,00

1.046,00 25.973,565. Пошта и телефон 25.979,56 18.319,468.700,10

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 2.312,208. Платни промет 2.357,20 0,002.312,20

0,00 83.953,009. Премија осигурања 83.953,00 23.321,0060.632,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

380,00 380,0013. Дневнице и путни трошкови 380,00 380,00380,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

0,00 21.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 21.000,00 0,0021.000,00

0,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 16.000,008.000,00

0,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

0,00 44.964,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 44.964,000,00

1.925,00 500,0019. Административне таксе 0,00 0,002.425,00

0,00 125.290,0020. ПДВ 187.243,00 0,00125.290,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

3.300,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,003.300,00

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 912.619,21247.201,67 1.084.112,14 1.007.305,66 341.888,12

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 17.12.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
октобар 2015. године у укупном износу од 377.606,83 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 28.12.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
новембар 2015. године у укупном износу од 886.620,79 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 21.01.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
децембар 2015. године у укупном износу од 120.118,40 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 04.02.2016. године одобрава се исплата допунских трошкова стечајног поступка
за месец децембар 2015. године у укупном износу од 199.766,12 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 1.584.112,14 динара (377.606,83 + 886.620,79 + 120.118,40 +
199.766,12 = 1.584.112,14).

НАПОМЕНА: У наредном периоду ће бити поднет захтев Привредном суду у Нишу за одобрење стварно насталих трошкова стечајне
масе у делу пореза у износу од 44.964,00 динара на име накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.01.2015.
године до 31.12.2015. године према Решењу бр. 434-5/1/20/2015 од 18.09.2015. године Општине Мерошина-Општинска управа-
Одељење за финансије-Служба за изворне приходе локалне самоуправе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 448.594,70 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова
вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 205-224827-48 отворен
код Комерцијалне банке АД Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних
поступака као новонастала обавеза.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 6.093,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца октобра 2015. године у износу од
1.500,00 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала (ПВЦ увлаке, фотокопир папир, блок налога, муниција за хефталицу) код
„Милбој“ доо Пирот из месеца новембра 2015. године у износу од 1.793,00 динара,
            - рачуна за куповину кертриџа за штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца децембра 2015. године у износу од 2.800,00
динара,
        2. Електрична енергија – Износ од 657.840,10 динара се састоји од:
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец септембар 2015. године у износу од 226.620,89 динара са датумом издавања
на дан 19.10.2015. године,
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец октобар 2015. године у износу од 206.908,55 динара са датумом издавања на
дан 30.11.2015. године,
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец новембар 2015. године у износу од 224.310,66 динара са датумом издавања
на дан 16.12.2015. године,
НАПОМЕНА: Износ на име утрошене електричне енергије уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
        4. Гориво и мазиво – Износ од 14.999,80 динара се односе на трошкове горива стечајног управника у периоду од 01.10. до
31.12.2015. године (за месец октобар у износу од 5.000,00 динара, за месец новембар у износу од 4.999,80 динара и за месец децембар
у износу од 5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина, Пирот-Варварин.

Коментар
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        5. Пошта и телефон - Износ од 25.973,56 динара се састоје од:
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец октобар 2015. године у износу од 7.050,10
динара (4.073,26 + 2.976,84),
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец октобар 2015. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу октобру 2015. године у износу од 104,00 динара (1 писмо),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец новембар 2015. године у износу од
6.648,36 динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец новембар 2015. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу новембру 2015. године у износу од 300,00 динара (3 писма),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец децембар 2015. године у износу од
5.682,83 динара,
            - обрачунате затезне камате на неблаговремено плаћене рачуне за месец децембар 2015. године у износу од 36,27 динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец децембар 2015. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу децембру 2015. године у износу од 4.652,00 динара (слање обавештења о отварању стечајног
поступка повериоцима, слање поште Привредном суду у Нишу, обраћање Одбору поверилаца и остала пошта укупно 45 писама као и
трошкови повратне поштарине и куповине коверата),
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова фиксних телефона уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„
д.о.о. Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
        8. Платни промет – Износ од 2.312,20 динара се односи на накнаду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући
рачун а на име услуга платног промета и месечне накнаде на име одржавања рачуна за период од 01.10.2015. године до 31.12.2015.
године.
        9. Премија осигурања – Износ од 83.953,00 динара се односи на трошкове осигурања имовине стечајног дужника за период од
24.10.2015. године до 31.12.2015. године према доспелим ратама осигурања и то 1.рата у износу од 37.311,00 динара, 2. рата у износу
од 23.231,00 динара и 3. рата у износу од 23.321,00 динара, а на основу осигурања имовине стечајног дужника код Триглав осигурање
адо Београд која обухвата: осигурање од пожара и других опасности, осигурање од провалне крађе и разбојништва, осигурање машина
од лома и осигурање рачунара према склопљеној полиси осигурања за период од 24.10.2015. године до 23.10.2016. године на укупан
износ од 293.842,00 динара.
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова осигурања уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о.
Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
      13. Дневнице и путни трошкови – Износ од 380,00 динара се односе на трошкове путарине на релацији Ниш-Појате и Појате-Ниш (2 *
190,00 динара) на име одласка стечајног управнике у месецу децембру 2015. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника
која се налази у Варварину.
      15. Бруто зараде по уговору о делу – Износ од 21.000,00 динара се односи на бруто зараде по уговору о делу ангажованој комисији
за попис целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 25.09. до 05.10.2015. године у саставу од 3 члана уз бруто накнаду у износу
од 7.000,00 динара по члану комисије.
      16. Књиговодствене услуге – Износ од 24.000,00 динара се односи на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених
услуга „GOODWILL“ из Доње Трнаве за пружање књиговодствених услуга у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године у
месечном бруто износу од 8.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).
      18. Порези – Износ од 44.964,00 динара се састоји од:
            - накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године према Решењу бр.
434-5/1/20/2015 од 18.09.2015. године Општине Мерошина-Општинска управа-Одељење за финансије-Служба за изворне приходе
локалне самоуправе у износу од 44.964,00 динара.
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова пореза уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш
који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
      19. Административне таксе – Износ од 500,00 динара састоје се од:
            - накнаде АПР-у за регистрацију ванредног финансијског извештаја са пресеком стања на дан отварања стечајног поступка у
износу од 500,00 динара.
      20. ПДВ – Износ од 125.290,00 динара се састоји од:
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.10. до 31.10.2015. године у износу од 69.826,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.11. до 30.11.2015. године у износу од 55.464,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одливи у износу од 1.700,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала (куповина деловодника) из месеца септембра 2015. године у износу од
200,00 динара.
            - плаћеног рачуна за куповину кертриџа за штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца октобра 2015. године у износу од
1.500,00 динара.
        2. Електрична енергија – Одливи у износу од 667.736,91 динара се састоји од:
            - плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију за месец август 2015. године у износу од 234.207,47 динара.
            - плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију за месец септембар 2015. године у износу од 226.620,89 динара,
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец октобар 2015. године у износу од 206.908,55 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одливи у износу од 11.143,00 динара се односе на плаћене трошкове горива стечајног управника за период
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септембар-октобар 2015. године (за месец септембар у износу од 6.143,00 динара и за месец октобар у износу од 5.000,00 динара) на
релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина, Пирот-Варварин.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 8.700,10 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца септембра 2015. године у износу од 1.046,00 динара,
            - плаћених рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец октобар 2015. године у износу
од 7.050,10 динара (4.073,26 + 2.976,84),
            - плаћеног рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец октобар 2015. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште у месецу октобру 2015. године у износу од 104,00 динара (1 писмо).
        8. Платни промет – Одлив у износу од 2.312,20 динара се односи на накнаду пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун а на име услуга платног промета и месечне накнаде на име одржавања рачуна за период од 01.10.2015. године до
31.12.2015. године.
        9. Премија осигурања – Износ од 60.632,00 динара се односи на плаћене трошкове осигурања имовине стечајног дужника за
период од 24.10.2015. године до 30.11.2015. године према доспелим ратама осигурања и то 1.рата у износу од 37.311,00 динара и 2.
рата у износу од 23.231,00 динара, а на основу осигурања имовине стечајног дужника код Триглав осигурање адо Београд која обухвата:
осигурање од пожара и других опасности, осигурање од провалне крађе и разбојништва, осигурање машина од лома и осигурање
рачунара према склопљеној полиси осигурања за период од 24.10.2015. године до 23.10.2016. године на укупан износ од 293.842,00
динара.
      13. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 380,00 динара се односе на исплаћене трошкове путарине на релацији Ниш-
Појате и Појате-Ниш (2 * 190,00 динара) на име одласка стечајног управнике у месецу септембру 2015. године за потребе обиласка
имовине стечајног дужника која се налази у Варварину.
      15. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату бруто зараде по уговору о делу
ангажованој комисији за попис целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 25.09. до 05.10.2015. године у саставу од 3 члана уз
бруто накнаду у износу од 7.000,00 динара по члану комисије.
      16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 8.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Доње Трнаве за пружање књиговодствених услуга за месец октобар 2015. године.
      19. Административне таксе – Одливи у износу од 2.425,00 динара састоје се од:
            - исплаћене накнаде за оверу ОП обрасца у укупном износу од 275,00 динара (накнада у износу од 230,00 динара + трошкови
уплате од 45,00 динара),
            - исплаћене накнаде РГЗ Служби за катастар непокретности Мерошина за издавање преписа листова непокретности за имовину
стечајног дужника која се налази на локацији Општине Мерошина у износу од 1.305,00 динара (накнада у износу од 1.260,00 динара +
трошкови уплате од 45,00 динара),
            - плаћене републичке административне таксе за издавање преписа листова непокретности за имовину стечајног дужника која се
налази на локацији Општине Мерошина у износу од 345,00 динара (накнада у износу од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00
динара),
            - плаћене накнаде АПР-у за регистрацију ванредног финансијског извештаја са пресеком стања на дан отварања стечајног
поступка у износу од 500,00 динара.
      20. ПДВ – Одлив у износу од 125.290,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.10. до 31.10.2015. године у износу од 69.826,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.11. до 30.11.2015. године у износу од 55.464,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 3.300,00 динара се односе на плаћене трошкове израде новог округлог
печата стечајног дужника у износу од 1.700,00 динара и новог деловодног печата у износу од 1.600,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

117.473.522,90

9.

0,00

0,00

0,00

117.473.522,90

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

117.473.522,90117.473.522,900,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.09.2015. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником
„WUNDER“ ДОО, Ниш,  ул. Козарачка бр. 30, МБ 17397320, ПИБ 100615846 одређено је и рочиште за испитивање потраживања
поверилаца за 20.01.2016. године.

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        7. Заложни повериоци – Износ од 117.473.522,90 динара представља евидентирани износ заложног права на име Комерцијалне
банке АД Београд по основу:
- Уговор о јемству уз Уговор о издавању гаранције за уредну отплату кредита код Фонда за развој Републике Србије, партија бр.00-412-
0200052.3 од 08.06.2009. године и Анекса бр. 1,
- Заложна изјава Ов.бр. IБ 3201/09 од 08.06.2009. године,
- Решење СКН Мерошина број 952-02-216/2009 од 19.06.2009. године,
на непокретној имовини стечајног дужника Производној хали са котларницом.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства 0,00

Укупан прилив

94.324,30 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

910.694,21

 4.

1.421.985,88

 2. 2.238.355,79

 6.

Укупан одлив

Коментар

        Почетком извештајног периода новчана средства стечајног дужника су се налазила на текућем рачуну бр. 205-202420-48 који се
водио код Комерцијалне банка АД Београд.
        Након отварања новог рачуна стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код Комерцијалне банка АД Београд дана 01.10.2015.
године дошло је до пребацивања новчаних средстава са старог текућег рачуна на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 205-
224827-48 и гашења старог рачуна стечајног дужника
        Од 01.10.2015. године платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна бр. 205-224827-48.

1.925,00

Крајње стање у благајни

3.651,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 1.726,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

        На почетку извештајног периода стање у благајни је износило 3.651,00 динара.
        У току извештајног периода је дошло до одлива средстава из благајне у износу од 1.925,00 динара и то на име исплаћених
трошкова:
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            - исплаћене накнаде за оверу ОП обрасца у укупном износу од 275,00 динара (накнада у износу од 230,00 динара + трошкови
уплате од 45,00 динара),
            - исплаћене накнаде РГЗ Служби за катастар непокретности Мерошина за издавање преписа листова непокретности за имовину
стечајног дужника која се налази на локацији Општине Мерошина у износу од 1.305,00 динара (накнада у износу од 1.260,00 динара +
трошкови уплате од 45,00 динара),
            - плаћене републичке административне таксе за издавање преписа листова непокретности за имовину стечајног дужника која се
налази на локацији Општине Мерошина у износу од 345,00 динара (накнада у износу од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00
динара).
        Све наведене таксе су због хитности плаћене готовински од стране стечајног управника јер у моменту плаћања истих још није био
отворен нови рачун стечајног дужника и исти трошкови су рефундирани стечајном управнику преко благајне након одобрења исплате
стварно насталих трошкова од стране стечајног судије.
        На крају извештајног периода стање у благајни износи 1.726,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Оливер Ристић1. 7.000,00

Зоран Стефановић2. 7.000,00

Славољуб Алексић3. 7.000,00

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"4. 8.000,00

29.000,00Укупно

        У периоду од 25.09.2015. године до 05.10.2015. године од стране стечајног управника била је ангажована пописна комисија за
попис целокупне имовине стечајног дужника у саставу од 3 члана уз бруто зараду по уговору о делу у износу од 7.000,00 динара по
сваком члану пописне комисије.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 30.09.2015. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„WUNDER“ ДОО у стечају из Ниша за ангажовање лица за попис целокупне имовине стечајног дужника и то:
- Оливера Ристића из Ниша, ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића бр. 19/78, као председника комисије
- Зорана Стефановића из Ниша, ул. Византијски булевар бр. 134/15, као члана комисије и
- Славољуба Алексића из Ниша, ул. Топличка бр. 2, као члана комисије
уз бруто накнаду од 7.000,00 динара по члану комисије, почев од 25.09.2015. године до 05.10.2015. године.
        У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима као члановима пописне комисије у бруто износу од 7.000,00
динара по члану пописне комисије.

         У току извештајног периода је ангажована и Агенције за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за потребе
пружање књиговодствених услуга почев од 01.10.2015. године уз бруто месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 13.10.2015. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„WUNDER“ доо у стечају из Ниша, за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику са Радњом за пружање
књиговодствених услуга „GOODWILL“ Перић Миодраг предузетник Доња Трнава, општина Ниш – Црвени Крст, матични број 54891610,
ПИБ 100680343, почев од 01.10.2015. године до 30.09.2016. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 8.000,00 динара.
        У извештајном периоду је ангажованој књиговодственој агенцији извршена исплата за услуге извршене у месецу октобру 2015.
године.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

11.179.082,49

237.155.097,29

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

249.757.891,66

Лиценце и патенти

0,00

1.423.711,88

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода
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        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.423.711,88 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 1.421.985,88 динара (Извод бр. 18 од 29.12.2015. године -
Комерцијална банка АД Београд),
            - у благајни се налази износ од 1.726,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2015.  Обавештење о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга
Дана 03.10.2015. године стечајни управник је упутио обавештење ProSweet Consulting doo Ниш-Медијана о отварању новог рачуна
стечајног дужника и захтев за измирење неизмирених обавеза према стечајном дужнику.

05.10.2015.  Захтев за достављањем понуда за осигурање имовине стечајног дужника
Стечајни управник упутио је осигуравајућим кућама захтев за достављањем понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

01.10.2015.  Анекс уговора о закупу
Закључен дана 01.10.2015. године Анекс уговора о закупу, од 08.01.2014. године, између:
1. WUNDER doo Ниш у стечају као закуподавац са једне стране и
2. ProSweet Consulting доо Ниш-Медијана као закупац са друге стране.

05.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу - пренос предујма
Решењем Привредног суда у Нишу налаже се рачуноводству суда да изврши пренос дела предујма трошкова стечајног поступка.

05.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица за попис целокупне
имовине стечајног дужника.

07.10.2015.  Захтев за остављањем телефонских бројева
На основу извршене анализе потребе бројева стечајни управник упутио је Телекому Србија ад, Београд захтев за остављањем
телефонских бројева.

08.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на ангсажовање књиговодствене агенције
GOODWILL, уз месечну накнаду од 8.000,00 динара у бруто износу. Уговор се закључује за период важења од 01.10.2015. године до
30.09.2016. године.

09.10.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о излучном захтеву "S-LEASING" доо из
Београда.

13.10.2015.  Захтев за гашење наменских рачуна
Стечајни управник обратио се Комерцијалној банци ад Београд са захтевом за наменских рачуна за трговину хартија од вредности
отворених за потребе трговине акцијама.

13.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга
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стечајном дужнику са Радњом за пружање књиговодствених услуга GOODWILL.

15.10.2015.  Достављање ЕФИ Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника WUNDER доо
Ниш у стечају.

17.10.2015.  Достава оверених уговора
Стечајни управник доставља Телекому Србија ад,Београд, Регија Ниш, Служби за продају малим и средњим предузећима, оверене
уговоре за пребацивање сервиса на WUNDER доо Ниш у стечају.

19.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника и
предложио стечајном судији најбољу понуду.

22.10.2015.  Записник Привредног суда у Нишу
Дана 22.10.2015. године, одржано је прво поверилачко рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником и том приликом састављен
је записник пред Привредним судом у Нишу.

22.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност за закључење полисе осигурања целокупне покретне и
непокретне имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање адо Београд, чија понуда је изабрана као
најбоља понуда.

01.10.2015.  Уговор о пружању књиговодствених услуга
Закључен је у Нишу уговор са Агенцијом за пружање књиговодствених услуга GOODWILL.

25.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на ангажовање лица - административног
сарадника стечајног управника.

26.10.2015.  Достава Плана трошкова Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу План трошкова за месец септембар и октобар 2015. године.

26.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу - стварно настали трошкови
Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу
септембру 2015.

28.10.2015.  Изјашњење стечајног управника
Дана 28.10.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење о излучном захтеву "S-LEASING" доо
Београд по закључку за изјашњење стечајног судије од 09.10.2015. године.

29.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 29.10.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015.
године.

05.10.2015.  Извештај пописне комисије
Након извршеног пописа покретне и непокретне имовине стечајног дужника пописна комисија је стечајном управнику доставила
извештај пописне комисије.

02.11.2015.  Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш
Преузето је уверење РГЗ СКН Ниш о подацима последњег стања у катастру непокретности - НЕМА уписаних непокретности.

06.11.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу - излучни захтев
Закључком Привредног суда у Нишу дат је налог стечајном управнику да се изјасни о излучном захтеву "HETA LEASING" доо Београд.

26.11.2015.  Изјашњење стечајног управника
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење о излучном захтеву "HETA LEASING" доо Београд по закључку
стечајног судије од 04.11.2015. године.

26.11.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу
октобру 2015. године.

27.11.2015.  Достава плана трошкова Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу План трошкова за месец новембар и децембар 2015. године.

28.11.2015.  Решење Апелационог суда у Нишу
Решењем Апелационог суда у Нишу 7Гж1. 2202/15 прекида се поступак у парници у предмету Основног суда у Нишу 3П1.бр. 270/15 од
25.05.2015. године, због наступања правних последица отварања поступка стечаја над туженим.
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30.11.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу покренут је претходни стечајни поступак над дужником "Вулић & Вулић" доо Ниш.

30.11.2015.  Обавештење о отварању стечајног поступка
Стечајни управник упутио је познатим повериоцима обавештења о отварању стечајног поступка и позвао повериоце да у законском
року пријаве своја потраживања.

07.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Преузет је закључак Привредног суда у Нишу од 01.12.2015. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у вези закупа
пословног простора стечајног дужника.

10.12.2015.  Изјашњење стечајног управника
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење о закупу пословног простора стечајног дужника по закључку суда од
01.12.2015. године.

21.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу
новембру 2015.

22.12.2015.  Захтев за понуду за снабдевање електричном енергијом у 2016. години
Стечајни управник упутио је ПД "ЕПС Снабдевање" Дирекцији за комерцијално снабдевање, захтев за понуду за снабдевање
електричном енергијом у 2016. години.

23.12.2015.  Понуда за продају електричне енергије
ЕПС Снабдевање доставио је стечајном управнику понуду за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од
01.01.2015. до 31.12.2016. године.

23.12.2015.  Решење о банкротству Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се поступак стечаја над стечајним дужником "WUNDER" доо Ниш у стечају наставља
у правцу банкротства па се започиње поступак продаје имовине.

23.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године.

23.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Закључком Привредног суда у Нишу налаже се стечајном управнику да се изјасни о наводима трећег лица (закупца) на поднеску
поднетог дана 16.12.2015. године, који је подносилац назначио као "писмо намере".

26.12.2015.  Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности
Стечајни управник упутио је члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за издавање у закуп имовине стечајног
дужника.

26.12.2015.  Изјашњење стечајног управника
Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из закључка од 26.12.2015. године.

30.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године.

30.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Закључком Привредног суда у Нишу налаже се стечајном управнику да се изјасни о излучном захтеву "HETA LEASING" доо Београд од
22.12.2015. године.
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Прилози

11.02.2016.Датум:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2.Ст.57/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 286.457,04103115-57/2015 31.10.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 290.989,92113015-57/2015 30.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 291.902,64123115-57/2015 31.12.2015.

Укупно: 869.349,60

Потраживања (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
460.828,36

103115-57/2015-
ел.ен.

31.10.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
206.908,55

113015-57/2015-
ел.ен.

30.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
44.773,20

113015-57/2015-
осигурање

30.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
224.310,66

123115-57/2015-
ел.ен.

31.12.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
8.460,11

123115-57/2015-
телефон

31.12.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
53.956,80

123115-57/2015-
накнада за ЗУЖС

31.12.2015.

АДО "ДДOР Нови Сад", Нови Сад
89.957,00

36-150555126-
11511074384

29.12.2015.

Укупно: 1.089.194,68

Укупни приходи: 1.958.544,28
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
448.594,70

POVRACAJ_PREDU
JMA-1874190

02.10.2015.

Укупно: 448.594,70

448.594,70Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.500,00VPR00644 13.10.2015.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.793,00546/15 30.11.2015.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 2.800,00RNB07229 12.12.2015.

Укупно: 6.093,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд
226.620,89

56-4010739387-
1509

19.10.2015.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд
206.908,55

87-4012960463-
1510

30.11.2015.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд
224.310,66

84-4012960463-
1511

16.12.2015.

Укупно: 657.840,10

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,00БИ 206622 23.10.2015.

"ЕКО СЕРБИА" АД 4.999,80БИ 56583 19.11.2015.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,00БИ 249091 22.12.2015.

Укупно: 14.999,80

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE048978436RS 19.10.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

10-169-066-
1403094

31.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE025844351RS 25.11.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE112200072RS 26.11.2015.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE112200086RS 26.11.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

59-170-066-
2045686

30.11.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
4.073,26

33-169-018-
1061964

31.10.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
2.976,84

57-169-018-
1111620

31.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 150,00БИ 12681 01.12.2015.

ЈП "Пошта Србије"
564,00

RE025844793-
025844847RS

01.12.2015.

ЈП "Пошта Србије"
1.840,00

RE112259360-
112259696RS

02.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 69,0003122015 03.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 81,0007122015 07.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE025845330RS 07.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE025845343RS 07.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE025845365RS 07.12.2015.

ЈП "Пошта Србије"
564,00

RE112259719-
112259767RS

03.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE112201308RS 10.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 69,0014122015 14.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE048991976RS 22.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE112191574RS 22.12.2015.
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE136505184RS 25.12.2015.

ЈП "Пошта Србије"
520,00

RE136505269-
136505309RS

26.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE112202060RS 28.12.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

59-171-066-
2235078

31.12.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.648,36

42-170-018-
1168515

30.11.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.682,83

53-171-018-
1160282

31.12.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд
36,27

15-171-018-
1203201

31.12.2015.

Укупно: 25.973,56

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

649,84

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

62,15

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

251,06

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

254,15

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

145,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.12.2015.

Укупно: 2.312,20

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
37.311,00

22-
110900021069122
10-1/12

23.10.2015.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
23.321,00

22-
110900021069122
10-2/12

23.11.2015.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
23.321,00

22-
110900021069122
10-3/12

23.12.2015.

Укупно: 83.953,00

15ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  октобар - децембар
2015.



Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 190,0012503-172878 08.12.2015.

ЈП "Путеви Србије" 190,0012906-492342 08.12.2015.

Укупно: 380,00

Бруто зараде по уговору о делу

Ристић Оливер
7.000,00

Уг. о делу попис -
1

05.10.2015.

Стефановић Зоран
7.000,00

Уг. о делу попис –
2

05.10.2015.

Алексић Славољуб
7.000,00

Уг. о делу попис –
3

05.10.2015.

Укупно: 21.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

57-15-02002-
00264-000505

31.10.2015.

Радња за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

54-15-02002-
00264-000506

30.11.2015.

Радња за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

08-15-02002-
00264-000586

31.12.2015.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 44.964,0021068100615846 01.10.2015.

Укупно: 44.964,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 500,0042-40546148 29.12.2015.

Укупно: 500,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
69.826,00

72-601-
100615846/10-
2015

10.11.2015.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
55.464,00

72-601-
100615846/11-
2015

10.12.2015.

Укупно: 125.290,00

1.007.305,66Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.455.900,36
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202420-48

01.10.2015. 97.975,30Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Наплата потраживања

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 143.698,9209.10.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 274.417,5013.10.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 288.361,2026.10.2015.

Укупно: 706.477,62

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 250.653,8013.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 35.803,2419.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 246.041,0714.12.2015.

Укупно: 532.498,11

Потраживања (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 64.196,7619.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 100.000,0027.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 200.000,0030.11.2015.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 96.631,6014.12.2015.

АДО "ДДOР Нови Сад", Нови Сад 89.957,0029.12.2015.

Укупно: 550.785,36

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 448.594,7002.10.2015.

Укупно: 448.594,70

2.238.355,79Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"ВЕРДИ МПА" доо Пирот 200,0030.10.2015.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.500,0025.12.2015.

Укупно: 1.700,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 234.207,4730.10.2015.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 226.620,8914.12.2015.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 206.908,5516.12.2015.

Укупно: 667.736,91

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 6.143,0030.10.2015.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,0025.12.2015.

Укупно: 11.143,00
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 110,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.10.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд 4.073,2616.12.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд 2.976,8416.12.2015.

ЈП "Пошта Србије" 104,0025.12.2015.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0025.12.2015.

Укупно: 8.700,10

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 649,8430.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0013.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 62,1516.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0007.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 251,0614.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 254,1516.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 145,0025.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0029.12.2015.

Укупно: 2.312,20

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 37.311,0013.11.2015.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 23.321,0007.12.2015.

Укупно: 60.632,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 380,0030.10.2015.

Укупно: 380,00

Бруто зараде по уговору о делу

Стефановић Зоран 7.000,0030.10.2015.

Алексић Славољуб 7.000,0030.10.2015.

Ристић Оливер 7.000,0030.10.2015.

Укупно: 21.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Перић Миодраг Предузетник
Доња Трнава 8.000,00

07.12.2015.

Укупно: 8.000,00

Административне таксе

Основни суд у Пироту 275,0029.10.2015.

РГЗ-Служба за катастар непокретности Мерошина 1.305,0029.10.2015.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 345,0029.10.2015.

Агенција за привредне регистре 500,0029.12.2015.

Укупно: 2.425,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 69.826,0016.11.2015.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 55.464,0014.12.2015.

Укупно: 125.290,00
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Остали трошкови стечајне масе

"ФОРМАТ ГЛАСС" Слободан Ковачевић Пр. 3.300,0030.10.2015.

Укупно: 3.300,00

912.619,21Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 1.423.711,88
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