
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

14.08.2016.

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:

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:01.04.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

237.155.097,29

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

249.307.302,11Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.308.904,58

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.843.300,24

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.

01.04.2016.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.308.904,58 динара чине средства која су затечена у моменту отварања стечајног
поступка и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 1.307.678,58
динара,
            - средства у благајни у износу од 1.226,00 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

249.351.702,11

0,00

0,00

0,00

44.400,00

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

237.199.497,29

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

44.400,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

1.308.904,58

Укупно

10.843.300,24

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ повећања вредности имовине стечајног дужника у износу од
44.400,00 динара се односи на повећање процењене вредности опреме стечајног дужника из разлога припреме продаје имовине
стечајног дужника и то:
            - повећање вредности опреме стечајног дужника - Рачунар ПЦ (5 комада) за износ од 23.400,00 динара односно са процењене
вредности приликом израде ЕФИ-ја у износу од 34.000,00 динара на износ од 57.400,00 динара,
            - повећање вредности опреме стечајног дужника - Палета метални рам (250 комада) за износ од 21.000,00 динара (3.000,00
динара по комаду) односно са процењене вредности приликом израде ЕФИ-ја у износу од 750.000,00 динара на износ од 771.000,00
динара из разлога евидентирања још 7 палета односно укупног износа од 257 комада (257 комада по 3.000,00 динара),

 8.

1.308.904,58Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

169.876,62

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

10.843.300,24

 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

249.181.825,49

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

237.029.620,67

1в

0,00

169.876,62

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

        7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ смањења вредности имовине стечајног дужника у износу од
169.876,62 динара се односи на смањење процењене вредности опреме стечајног дужника из разлога припреме продаје имовине
стечајног дужника и то:
            - смањење вредности опреме стечајног дужника - Цистерна од 25т за износ од 169.876,62 динара односно са процењене
вредности приликом израде ЕФИ-ја у износу од 201.876,62 динара на износ од 32.000,00 динара.
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539.478,560,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

539.478,56

0,00

Лиценце и патенти

237.029.620,67

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

247.333.442,35

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

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања – Прилив по овом основу у износу од 539.478,56 динара састоји се од:
            - евидентираног прилива у износу од 107.262,70 динара по основу спроведене КОМПЕНЗАЦИЈЕ од 11.04.2016. године са закупцем
„ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш (укупан износ компензације  од 114.992,40 динара) а на име уплате преосталог закупа за месец март
2016. године од стране закупца „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 107.262,70 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 март 2016. године по испостављеној фактури на износ од
110.632,06 динара
            - евидентираног прилива у износу од 7.729,70 динара по основу спроведене КОМПЕНЗАЦИЈЕ од 11.04.2016. године са закупцем
„ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш (укупан износ компензације  од 114.992,40 динара) на име уплате дела трошкова електричне енергије
од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од  7.729,70 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије
за месеце јануар и фебруар 2016. године у укупном износу од 312.435,76 динара,
            - уплате преосталих трошкова електричне енергије од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 304.706,06
динара (227.945,58 + 76.760,48) на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месеце јануар и фебруар 2016. године у
укупном износу од 312.435,76 динара,
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од  6.892,50 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец фебруар 2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
6.892,50 динара,
            - уплате трошкова пореза на имовину за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године од стране закупца „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 84.902,40 динара (16.347,02 + 68.555,38) на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за
период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 84.902,40 динара,
            - уплате трошкова осигурања од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш  у износу од 27.985,20 динара на име
префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 5. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 27.985,20 динара.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода одржана је продаја целокупне имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана
08.04.2016. године. Продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

113.816,80

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

730.798,42

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

218.312,29332.129,09

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

539.478,56

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

126.899,56

0,00

345.211,85

2а

0,00925.065,13

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

398.669,33

0,00

271.769,77

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        4. Наплата потраживања у износу од 539.478,56 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 113.816,80 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец април 2016. године од стране закупца „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 110.357,38 динара
(3.459,42 + 52.127,15 + 54.770,81) 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
април 2016. године по испостављеној фактури на износ од 110.357,38 динара,
            - уплате дела закупа за месец мај 2016. године од стране закупца „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 3.459,42 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 мај 2016. године по испостављеној
фактури на износ од 110.791,36 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 271.769,77 динара састоји се од:
            - уплате трошкова електричне енергије од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 235.454,41 динара
(45.229,19 + 100.000,00 + 90.225,22) на име префактурисаних трошкова електричне енергије за месец март 2016. године у укупном
износу од 235.454,41 динара,
            - евидентиране уплате од стране Привредног суда у Нишу у износу од 30.000,00 динара на име повраћаја уплаћеног депозита за
потребе вештачења имовине стечајног дужника од стране овлашћеног судског вештака машинске струке,
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 6.315,36 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец март 2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од 6.315,36
динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

      10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 332.129,09 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 април 2016. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 110.357,38 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 мај 2016. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 110.791,36 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 јун 2016. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 110.980,35 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 398.669,33 састоји се од:
            - префактурисаних трошкова електричне енергије за месец март 2016. године закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу
од 235.454,41 динара,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец март 2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
6.315,36 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 7. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав

4ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  април - јун 2016.



осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 14.148,12 динара,
            - евидентиране уплате од стране Привредног суда у Нишу у износу од 30.000,00 динара на име повраћаја уплаћеног депозита за
потребе вештачења имовине стечајног дужника од стране овлашћеног судског вештака машинске струке,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месеце април и мај 2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у
износу од 11.434,39 динара (за месец април 2016. године у износу од 5.256,14 динара и за месец мај 2016. године у износу од 6.178,25
динара),
            - префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 84.902,40 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 8. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 16.414,65 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 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

0,00 185.698,002. Судски трошкови 185.698,00 0,00185.698,00

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 185.698,000,00 185.698,00 185.698,00 0,00

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

1.899,00 4.820,001. Канцеларијски материјал 4.820,00 1.320,005.399,00

225.832,10 235.454,872. Електрична енергија 235.454,41 0,00461.286,97

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

5.319,00 15.000,004. Гориво и мазиво 15.000,20 5.000,0015.319,00

7.898,50 28.591,365. Пошта и телефон 28.591,36 8.383,6128.106,25

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

114.992,40 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,00114.992,40

0,00 3.177,768. Платни промет 3.167,76 0,003.177,76

0,00 69.963,009. Премија осигурања 69.963,00 46.642,0023.321,00

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 30.000,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0030.000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

8.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 16.000,00 16.000,0016.000,00

0,00 20.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 10.000,0010.000,00

115.716,00 70.752,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 70.752,00 115.716,0070.752,00

0,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,000,00

0,00 81.662,0020. ПДВ 18.584,00 0,0081.662,00

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

0,00 71.040,0022. Трошкови оглашавања 71.040,00 0,0071.040,00

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

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

0,00 20.000,0025. Тарифа АЛСУ 20.000,00 0,0020.000,00
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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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 951.056,38479.657,00 573.372,73 674.460,99 203.061,61

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 10.05.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2016. године у укупном износу од 303.665,22 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 08.06.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
мај 2016. године у укупном износу од 226.474,04 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 22.06.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2016. године у укупном износу од 101.058,39 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 14.07.2016. године одобрава се исплата допуне трошкова стечајног поступка за
месец јун 2016. године у укупном износу од 127.873,08 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2016. године износи 759.070,73 динара (303.665,22 + 226.474,04 + 101.058,39 +
127.873,08 = 759.070,73).

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године одобрава се исплата допунских трошкова стечајног
поступка за месец март 2016. године у износу од 30.000,00 динара који се односе на трошкове вештачења на име ангажовања вештака
машинске струке за потребе процене вредности опреме и машина стечајног дужника, док је исти трошак евидентиран у месецу априлу
2016. године када је и настао.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови - Износ од 185.698,00 динара састоји се од:
            - таксе на одговор на тужбу према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 23.05.2016. године у парници
пословодни број П-351/2016 у правној ствари тужиоца "ХЕТА ЛЕАСИНГ" доо Београд против стечајног дужника као туженог у износу од
185.698,00 динара (такса у износу од 184.918,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 4.820,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца априла 2016. године у износу од
1.500,00 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала код „Милбој“ доо Пирот из месеца маја 2016. године у износу од 2.000,00
динара.
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала код „Милбој“ доо Пирот из месеца јуна 2016. године у износу од 1.320,00 динара.
        2. Електрична енергија – Износ од 235.454,87 динара се састоји од:
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец март 2016. године у износу од 235.454,87 динара са датумом издавања на дан
19.04.2016. 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. Од рачуна за месец април 2016. године исти гласе на име
закупца који их плаћа директно издаваоцу рачуна.
        4. Гориво и мазиво – Износ од 15.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника у периоду од 01.04. до
30.06.2016. године (за месец април у износу од 6.000,00 динара, за месец мај у износу од 4.000,00 динара и за месец јун у износу од
5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина, Пирот-Варварин.
        5. Пошта и телефон - Износ од 28.591,36 динара се састоје од:
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец март 2016. године у износу од 6.315,36
динара,
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец април 2016. године у износу од 5.256,14
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец април 2016. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу априлу 2016. године у износу од 1.554,00 динара (16 писама - слање обавештења о неуспелој
продаји имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца, слање дописа члановима Одбора поверилаца, слање фактура
закупцу, слање поште у Привредни суд у Нишу),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец мај 2016. године у износу од 6.178,25
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец мај 2016. године у износу од 300,00 динара (део рачуна),
           - трошкова слања поште у месецу мају 2016. године у износу од 104,00 динара (1 писамо - слање фактура закупцу),
           - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец јун 2016. године у износу од 6.944,61
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец јун 2016. године у износу од 300,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу јуну 2016. године у износу од 1.139,00 динара (11 писама - слање обавештења о намери, плану,
начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца, слање фактура закупцу, слање поште у
Привредни суд у Нишу и других дописа),
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова фиксних телефона уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„

Коментар
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Врста одлива

д.о.о. Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
        8. Платни промет – Износ од 3.177,76 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 01.04.2016. године до 30.06.2016.
године.
        9. Премија осигурања – Износ од 69.963,00 динара се односи на трошкове осигурања имовине стечајног дужника за период од
01.04.2016. године до 30.06.2016. године према доспелим ратама осигурања и то 7.рата у износу од 23.231,00 динара, 8. рата у износу
од 23.231,00 динара и 9. 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.
      12. Вештачења и процене - Износ од 30.000,00 динара се односи на трошкове ангажовања овлашћеног судског проценитеља
машинске струке за потребе процене вредности дела имовине стечајног дужника - опреме и машине, а у вези са наводима на поднеску
стечајног повериоца "Heta leasing" доо из Београда.
      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 01.04.2016. године до 30.06.2016. године у
месечном бруто износу од 8.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Износ од 20.000,00 динара се односи на трошкове ангажовања адвоката Милана Ж.
Јовановића из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду од 01.05.2016. год. до 30.06.2016.
године (према Уговору о пружању адвокатских услуга од 01.05.2016. године) у месечном бруто износу од 10.000,00 динара
      18. Порези – Износ од 70.752,00 динара се састоји од:
            - пореза на имовину за друго тромесечје 2016. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошима, Одељењу за финансије, у износу од 70.752,00 динара.
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова пореза на имовину уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„
д.о.о. Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
      20. ПДВ – Износ од 81.662,00 динара се састоји од:
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03. до 31.03.2016. године у износу од 63.048,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.04. до 30.04.2016. године у износу од 30,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.05. до 31.05.2016. године у износу од 18.584,00 динара,
      22. Трошкови оглашавања - Износ од 71.040,00 динара састоји се од:
            - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима «Политика» и «Данас» према Рачуну бр.
166/2016 од 17.06.2016. године, Агенције за маркетинг и посредовање «Europolis» из Београда, у укупном износу од 71.040,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 20.000,00 динара састоји се од:
            - накнаде за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању
стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарфни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање
стечајних управника, Обрачун за 4. квартал 2015, Обрачун број: VIII – 32 -4/13/183/2016 од 18.04.2016. године, цена је у износу од
20.000,00 динара, за стечајне поступке у којим се у току извештајног периода оствари прилив од 1.789.761,09 динара, по основу
уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови - Одлив у износу од 185.698,00 динара састоји се од:
            - плаћене таксе на одговор на тужбу према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 23.05.2016. године у
парници пословодни број П-351/2016 у правној ствари тужиоца "ХЕТА ЛЕАСИНГ" доо Београд против стечајног дужника као туженог у
износу од 185.698,00 динара (такса у износу од 184.918,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одливи у износу од 5.399,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину 1 риса фотокопир папира код Радње "Плави чуперак 010" из Пирота из месеца марта 2016. године
у износу од 399,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала код „Милбој“ доо Пирот из месеца марта 2016. године у износу од
1.500,00 динара.
            - плаћеног рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца априла 2016. године у
износу од 1.500,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала код „Милбој“ доо Пирот из месеца маја 2016. године у износу од
2.000,00 динара.
        2. Електрична енергија – Одливи у износу од 461.286,97 динара се састоји од:
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец фебруар 2016. године у износу од 225.832,10 динара,
            - рачуна за утрошену електричну енергију за месец март 2016. године у износу од 235.454,87 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одливи у износу од 15.319,00 динара се односе на плаћене трошкове горива стечајног управника за период
март-мај 2016. године (за месец март у износу од 5.319,00 динара, за месец април у износу од 6.000,00 динара и за месец мај у износу
од 4.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина, Пирот-Варварин.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 28.106,25 динара се састоје од:
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец фебруар 2016. године у износу
од 6.982,50 динара,
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Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

            - исплаћених трошкова слања поште из месеца марта 2016. године у износу од 416,00 динара,
            - плаћеног рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец март 2016. године у износу од 500,00 динара (део рачуна).
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец март 2016. године у износу од
6.315,36 динара,
            - плаћеног рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец април 2016. године у износу од 500,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца априла 2016. године у износу од 1.554,00 динара,
            - плаћеног рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец мај 2016. године у износу од 300,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца маја 2016. године у износу од 104,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец април 2016. године у износу од
5.256,14 динара,
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец мај 2016. године у износу од
6.178,25 динара.
        7. Текуће одржавање - Одлив у износу од 114.992,40 динара се односи на плаћене трошкове сервисирања опреме у погону
стечајног дужника у Александрову по основу сервиса контролног панела пред-рафинатора и водене пумпе у котларници погона
префактурисаних од стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш.
НАПОМЕНА: Трошкове текућег одржавања чине следеће ставке:
- Трошкови замене ОP7 панела (неисправног) са миксера (PLC S7-300) панелом ОP77А, панела ОР77А, израде софтвера за нови панел
ОР77А на основу постојећег софтвера за ОР7, инсталације и пуштања у рад, према понуди бр. 358-15 од 19.10.2015. године, PIN доо
Београд, односно, замена оператер панела на машини Предрафинатор HCPM2019, са оператор панелом 6AV6641-OBA11-OAX1, уз
миграцију постојећег софтвера са ProTool-a на WinCC flexibile, према понуди РР15/04861, Микро Контрол доо Ниш, у укупном износу од
140.544,00 динара. Штета је настала приликом нестанка електричне енергије, дана 15.09.2015. године. ДДОР Нови Сад је дана
29.12.2015. године исплатио на име штете износ од 89.957,00 динара (извод бр. 18, од дана 29.12.2015. године, Комерцијална банка ад
Београд).
- Трошкови за пумпу UP 20-45N Grundfos, према Предрачуну бр. (97) 28-N0075 ETAZ доо Београд од 12.01.2016. године, у износу од
37.553,00 динара. Штета је настала услед лома керамичке осовине која је проузроковала отказивање рада циркулационе пумпе за
грејање. Штету је исплатило осигуравајуће друштво Триглав осигурање адо Београд у износу од 25.035,34 динара (извод бр. 9, од дана
17.02.2016. године, Комерцијална банка ад Београд).
Наведени одлив у износу од 114.992,40 динара представља евидентирани одлив по основу спроведене КОМПЕНЗАЦИЈЕ од 11.04.2016.
године са закупцем „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш.
        8. Платни промет – Одлив у износу од 3.177,76 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 01.04.2016. године до
30.06.2016. године.
        9. Премија осигурања – Одлив у износу од 23.321,00 динара се односи на плаћене трошкове осигурања имовине стечајног дужника
за период од 01.04.2016. године до 30.04.2016. године према доспелим ратама осигурања и то 7. рата у износу од по 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.
      12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на плаћене трошкове ангажовања овлашћеног судског
проценитеља машинске струке за потребе процене вредности имовине стечајног дужника - опреме и машине.
      16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 16.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Доње Трнаве за пружање књиговодствених услуга за месеце март и април 2016. године (2
месеца по 8.000,00 динара).
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на исплату трошкова ангажованом
адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду од 01.05.2016.
год. до 31.05.2016. године (према Уговору о пружању адвокатских услуга од 01.05.2016. године).
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 70.752,00 динара се односи на:
            - плаћени порез на имовину за прво тромесечје 2016. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошима, Одељењу за финансије, у износу од 70.752,00 динара.
      20. ПДВ – Одлив у износу од 81.662,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.03. до 31.03.2016. године у износу од 63.048,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.04. до 30.04.2016. године у износу од 30,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.05. до 31.05.2016. године у износу од 18.584,00 динара,
      22. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 71.040,00 динара састоји се од:
            - плаћених трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима «Политика» и «Данас» према Рачуну
бр. 166/2016 од 17.06.2016. године, Агенције за маркетинг и посредовање «Europolis» из Београда, у укупном износу од 71.040,00
динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаде АЛСУ за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног
поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарфни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за
лиценцирање стечајних управника, по Обрачуну за 4. квартал 2015. године, Обрачун број: VIII – 32 -4/13/183/2016 од 18.04.2016. године,
у износу од 20.000,00 динара, за стечајне поступке у којим се у току извештајног периода оствари прилив од 1.789.761,09 динара, по
основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала
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I исплатни ред

1.

III исплатни ред

648.652.541,29

9.

0,00

0,00

246.257.203,38

0,00

0,00

0,00

402.337.536,32

5.

402.337.536,32
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0,00
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6.

57.801,593.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

57.801,59

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

246.257.203,38

Врста одлива

Разлучни повериоци

648.652.541,29

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена по наведеном основу.

Покренуте парнице

        Дана 15.04.2016. године стечајни поверилац "HETA LEASING" доо Београд је покренуо парницу пред Привредним судом у Нишу
пословодни број П-351/2016 по основу оспорених потраживања.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.307.678,58 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

1.135.528,38

 4.

1.097.215,33

 2. 925.065,13

 6.

Укупан одлив

Коментар

         У току извештајног периодa платни промет се  обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000224827-48, који се
води код Комерцијалне банке ад Београд.

1.226,00

Крајње стање у благајни

1.226,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

        На почетку извештајног периода стање у благајни је износило 1.226,00 динара.
        У току извештајног периода је дошло до одлива средстава из благајне у износу од 1.226,00 динара и то на име исплаћених
трошкова:
            - исплаћених трошкова поштанских услуга из месеца априла 2016. године у износу од 1.226,00 динара,

        На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"1. 16.000,00

Судски вештак Жарко Николић2. 30.000,00

Адвокат Милан Ж. Јовановић3. 10.000,00

56.000,00Укупно

         У току извештајног периода је ангажована Агенције за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за потребе пружање
књиговодствених услуга 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 марту и априлу
2016. године.

        У току извештајног периода је ангажован судски вештак машинске струке Жарко Николић из Ниша за потребе процене опреме и
машина стечајног дужника уз бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 15.03.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„WUNDER“ доо у стечају из Ниша за ангажовање вештака машинске струке ради процене дела имовине стечајног дужника а у вези са
наводима на поднеску стечајног повериоца "Heta leasing" доо из Београда.
        По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованом вештаку у износу од 30.000,00 динара.

        У току извештајног периода односно у периоду од 01.05.2016. године до 30.06.2016. године је ангажован и адвокат Милан Ж.
Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у  судским поступцима који се воде пред надлежним судовима, а у којима
је стечајни дужник једна од страна у спору.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„WUNDER“ доо у стечају из Ниша за ангажовање адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 30/3, матични број
57308265, ПИБ 106718532, за заступање стечајног дужника у парничним и другим судским поступцима који се воде или ће се водити
пред надлежним судовима у Републици Србији, да подноси тужбе, правне лекове, сачињава уговоре и предузима све друге правне
радње за које му стечајни управник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за њега обаве, у периоду од 01.05.2016. године па
док траје потреба, а најкасније до 30.04.2017. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованом адвокату  за месец мај 2016. године у износу од
10.000,00 динара.

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

10.649.033,53

237.029.620,67

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

248.775.869,53

Лиценце и патенти

0,00

1.097.215,33

 8.

30.06.2016.

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

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.097.215,33 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 1.097.215,33 динара (Извод бр. 39 од 28.06.2016. године -
Комерцијална банка АД Београд),
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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

01.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 8
стечајног повериоца Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, поднете
преко пуномоћника Правобранилаштва Града Ниша, као НЕУРЕДНА.

01.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 40
стечајног повериоца "ПАПИР ПРИНТ" доо из Горњег Милановца, ул. Корчагинова бр. 65, као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

01.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 41
стечајног повериоца "АЛУРОЛ" доо из Баточине, ул. Карађорђева бр. 36, као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

04.04.2016.  Пореска пријава о утврђивању пореза на имовину за 2016. годину
Дана 04.04.2016. године Општинској управи Општине Мерошина-Одељењу за финансије поднета је пореска пријава о утврђивању
пореза на имовину за 2016. годину.

07.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 01.04.2016. године којим се одобрава исплата допунских трошкова
стечајног поступка за месец март 2016. године (Допуна бр. 2) у укупном износу од 225.832,10 динара.

07.04.2016.  Закључци Привредног суда у Нишу
Дана 07.04.2016. године преузети су закључци Привредног суда у Нишу о утврђеним потраживањима, оспореним потраживањима и
коначној листи сва три од 28.03.2016. године са рочишта за испитивање тражбина разлучних и стечајних поверилаца одржаног дана
28.03.2016. године.

12.04.2016.  Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а
Дана 12.04.2016. године поштом је Пореској управи-Филијала Ниш упућен захтев за брисање стечајног дужника из евиденције
обвезника ПДВ-а.

13.04.2016.  Обавештење о неуспелој продаји
Дана 13.04.2016. године члановима Одбора поверилаца и Комерцијалној банци АД Београд као разлучном повериоцу је поштом
послато обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника на продаји путем јавног надметања одржаној дана 08.04.2016.
године док је Привредном суду у Нишу истог дана обавештење о неуспелој продаји достављено лично.

13.04.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2016. године.
- Допуна број 3.

18.04.2016.  Изјашњење стечајног управника
Дана 18.04.2016. године поштом је Привредном суду у Нишу послато изјашњење стечајног управника на жалбу повериоца Града Ниша
на решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 8 стечајног
повериоца Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, поднете преко
пуномоћника Правобранилаштва Града Ниша, као НЕУРЕДНА.

18.04.2016.  Изјашњење стечајног управника
Дана 18.04.2016. године поштом је Привредном суду у Нишу послато изјашњење стечајног управника на жалбу повериоца "АЛУРОЛ"
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доо из Баточине на решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 41
стечајног повериоца "АЛУРОЛ" доо из Баточине, ул. Карађорђева бр. 36, као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

19.04.2016.  Поднесак стечајног повериоца
Дана 19.04.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет поднесак стечајног повериоца "Комерцијална банка" АД Београд поднет
Привредном суду у Нишу дана 18.04.2016. године  којим исти поверилац тражи исправку закључка Привредног суда у Нишу о
отврђеним потраживањима од 28.03.2016. године, којим се УТВРЂУЈЕ ЛИСТА ПОТРАЖИВАЊА поверилаца, висина пријављеног и висина
УТВРЂЕНОГ потраживања, као и исплатни ред утврђеног потраживања.

20.04.2016.  Изјашњење стечајног управника
Дана 20.04.2016. године Привредном суду у Нишу достављено је изјашњење стечајног управника по поднеску стечајног повериоца
"Комерцијална банка" АД Београд поднетог Привредном суду у Нишу дана 18.04.2016. године којим исти поверилац тражи исправку
закључка Привредног суда у Нишу о отврђеним потраживањима од 28.03.2016. године, којим се УТВРЂУЈЕ ЛИСТА ПОТРАЖИВАЊА
поверилаца, висина пријављеног и висина УТВРЂЕНОГ потраживања, као и исплатни ред утврђеног потраживања.

20.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 15.04.2016. године којим се одобрава исплата допунских трошкова
стечајног поступка за месец март 2016. године (Допуна бр. 3) у укупном износу од 157.483,28 динара.

20.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 20.04.2016. године којим се ИСПРАВЉА решење овог суда 2. Ст. 57/2015
од 31.03.2016. године на следећи начин:
- у образложењу у 5. пасусу, уместо речи "објављен дана 24.10.2015. године у "Службеном гласнику РС" број 81 од 24.10.2015. године"
треба да стоји "објављен дана 24.09.2015. године у "Службеном гласнику РС" број 81 од 24.09.2015. године" тако да цела реченица
треба да гласи "Увидом у списе предмета, утврђује се да је оглас о отварању стечајног поступка објављен дана 24.09.2015. године у
"Службеном гласнику РС" број 81 од 24.09.2015. године"
У осталом делу решење 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године остаје неизмењено.

21.04.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 20.04.2016. године којим се ИСПРАВЉА Закључак о коначној листи и
Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст. 57/2015 оба од 28.03.2016. године, по пријави потраживања број 24, повериоца
"Комерцијална банка" АД Београд, на следећи начин:
а) У закључку о коначној листи 2. Ст. 57/2015 од 28.03.2016. године:
     - у колони "Признато-Обезбеђено (Главни дуг)" брише се "Износ од 114.931.027,82 динара", а уписује се "Износ од 229.928.080,30
динара"
     - у колони "Признато-Обезбеђено (Камата на главни дуг)" брише се "Износ од 2.542.495,08 динара", а уписује се "Износ од
5.078.731,77 динара"
     - у колони "Признато-Обезбеђено (УКУПНО)" брише се "Износ од 117.473.522,90 динара", а уписује се "Износ од 235.006.812,07
динара"
б) У закључку о утврђеним потраживањима 2. Ст. 57/2015 од 28.03.2016. године:
     - у колони "Признато-Обезбеђено (Главни дуг)" брише се "Износ од 114.931.027,82 динара", а уписује се "Износ од 229.928.080,30
динара"
     - у колони "Признато-Обезбеђено (Камата на главни дуг)" брише се "Износ од 2.542.495,08 динара", а уписује се "Износ од
5.078.731,77 динара"
     - у колони "Признато-Обезбеђено (УКУПНО)" брише се "Износ од 117.473.522,90 динара", а уписује се "Износ од 235.006.812,07
динара"
У осталом делу, закључак којим је усвојена коначна табела, закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст. 57/2015 оба од 28.03.2016.
године остају неизмењени.

21.04.2016.  Допис стечајног повериоца "HETA LEASING" доо Београд
Дана 21.04.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет поднесак стечајног повериоца "HETA LEASING" доо из Београда, поднет
дана 20.04.2016. године Привредном суду у Нишу, којим обавештавају да су дана 15.04.2016. године поднели тужбу ради утврђивања
потраживања у стечајном поступку који се води против стечајног дужника из разлога оспореног потраживања.

09.05.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2016.
године.

10.05.2016.  Обавештење о оспоравању потраживања
Дана 10.05.2016. године примљено је обавештење о оспоравању потраживања достављено од стране стечајног дужника "Вулић &
Вулић" доо из Ниша у стечају везано са пријавом потраживања стечајног дужника у поступку стечаја над "Вулић & Вулић" доо из Ниша.

12.05.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 10.05.2016. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 303.665,22 динара.

12.05.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар -
март 2016. године.

13.05.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2016. године.
- Допуна број 4.
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13.05.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша за
заступање стечајног дужника у парничним и другим судским поступцима који се воде или ће се водити пред надлежним судовима у
Републици Србији, да подноси тужбе, правне лекове, сачињава уговоре и предузима све друге правне радње за које му стечајни
управник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за њега обаве, у периоду од 01.05.2016. године па док траје потреба, а
најкасније до 30.04.2017. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

20.05.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године којим се одобрава исплата допунских трошкова
стечајног поступка за месец март 2016. године (Допуна бр. 4) у укупном износу од 30.000,00 динара.

20.05.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године којим се даје сагласност стечајном управнику
стечајног дужника „WUNDER“ доо у стечају из Ниша за ангажовање адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, ул. Синђелићев трг бр.
30/3, матични број 57308265, ПИБ 106718532, за заступање стечајног дужника у парничним и другим судским поступцима који се воде
или ће се водити пред надлежним судовима у Републици Србији, да подноси тужбе, правне лекове, сачињава уговоре и предузима све
друге правне радње за које му стечајни управник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за њега обаве, у периоду од
01.05.2016. године па док траје потреба, а најкасније до 30.04.2017. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

21.05.2016.  Уговор о пружању адвокатских услуга
У складу са решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године којим се даје сагласност стечајном управнику
стечајног дужника „WUNDER“ доо у стечају из Ниша за ангажовање адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, ул. Синђелићев трг бр.
30/3, матични број 57308265, ПИБ 106718532 закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем
из Ниша.

01.06.2016.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: Привредном суду у Нишу, Стечајном
дужнику, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Лицима која су исказала
интерес за имовину која се продаје, АЛСУ.

02.06.2016.  Решење Привредног апелационог суда
Дана 02.06.2016. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење Привредног апелационог суда 8 Пвж 308/16 од 18.05.2016.
године којим се ОДБИЈА жалба "ПАПИР ПРИНТ" доо Горњи Милановац , ул. Корчагинова бр. 65 као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ решење
Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 40 стечајног повериоца
"ПАПИР ПРИНТ" доо из Горњег Милановца, ул. Корчагинова бр. 65, као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

02.06.2016.  Поднесак стечајног повериоца
Дана 02.06.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет поднесак повериоца KUHNE + NAGEL доо Београд поднет Привредном
суду у Нишу дана 26.05.2016. године којим поверилац подноси захтев за доставу информација о року наплате утврђених потраживања.

07.06.2016.  Доказ о уплати таксе
Дана 07.06.2016. године Привредном суду у Нишу је достављен доказ о уплати судске таксе - таксе на одговор на тужбу према опомени
за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 23.05.2016. године у парници пословодни број П-351/2016 у правној ствари
тужиоца "ХЕТА ЛЕАСИНГ" доо Београд против стечајног дужника као туженог у износу од 185.698,00 динара (такса у износу од
184.918,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

08.06.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2016. године.

08.06.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 08.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец мај 2016. године у укупном износу од 226.474,04 динара.

08.06.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 08.06.2016. године којим се НАЛАЖЕ рачуноводству суда да изврши
пренос уплаћених средстава за вештачење у стечајном поступку у износу од 30.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број
205-224827-48, који се води код Комерцијалне банке АД Београд. Трошкове за вештачење је уплатио HETA LEASING доо Београд дана
03.06.2016. године у износу од 30.000,00 динара.

08.06.2016.  Решење Привредног апелационог суда
Дана 08.06.2016. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење Привредног апелационог суда 8 Пвж 310/16 од 01.06.2016.
године којим се УКИДА решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања
бр. 8 стечајног повериоца Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
поднете преко пуномоћника Правобранилаштва Града Ниша, као НЕУРЕДНА и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак и
одлучивање.

21.06.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2016. године.

27.06.2016.  Одговор на поднесак повериоца KUHNE + NAGEL доо Београд
Дана 27.06.2016. године Привредном суду у Нишу је поднет одговор на поднесак повериоца KUHNE + NAGEL доо Београд поднет
Привредном суду у Нишу дана 26.05.2016. године којим поверилац подноси захтев за доставу информација о року наплате утврђених

13ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  април - јун 2016.



потраживања, док је истом повериоцу одговор прослеђен поштом истог дана и увидом у повратницу евидентиран као примљен дана
28.06.2016. године.

27.06.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 22.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 101.058,39 динара.

29.06.2016.  Предлог Привредном суду у Нишу
Дана 29.06.2016. године Привредном суду у Нишу је достављен предлог за одређивање допунског испитног рочишта из разлога
поновног изјашњења по пријави потраживања бр. 8 стечајног повериоца Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, поднете преко пуномоћника Правобранилаштва Града Ниша из разлога што је укинуто
решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 8 стечајног повериоца
Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, поднете преко пуномоћника
Правобранилаштва Града Ниша, као НЕУРЕДНА, јер се решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 310/16 од 01.06.2016. године
УКИДА решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.03.2016. године којим се одбацује пријава потраживања бр. 8 стечајног
повериоца Република Србија-Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, поднете преко
пуномоћника Правобранилаштва Града Ниша, као НЕУРЕДНА и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.
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Прилози

14.08.2016.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:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 110.357,38043016-4/57 30.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 110.791,36053116-5/57 31.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 110.980,35063016-6/57 30.06.2016.

Укупно: 332.129,09

Потраживања (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
235.454,41

043016-4/57-
ел.ен.

30.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
6.315,36

043016-4/57-
телефон

30.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
14.148,12

053116-5/57-
осигурање

31.05.2016.

Привредни суд у Нишу 30.000,0014062016 14.06.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
11.434,39

063016-6/57-
телефон

30.06.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
84.902,40

063016-6/57-
порез

30.06.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
16.414,65

063016-6/57-
осигурање

30.06.2016.

Укупно: 398.669,33

Укупни приходи: 730.798,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
185.698,00

19-026-00351-
2016-002

30.05.2016.

Укупно: 185.698,00

185.698,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.500,00VPR00306 27.04.2016.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 2.000,00255/16 30.05.2016.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.320,00297/16 28.06.2016.

Укупно: 4.820,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд
235.454,87

02-4012960463-
1603

19.04.2016.
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Електрична енергија

Укупно: 235.454,87

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 6.000,002247000070025 17.04.2016.

"ЕКО СЕРБИА" АД 4.000,002247000070512 06.05.2016.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,002247000071513 06.06.2016.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120646105RS 01.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120647247RS 11.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120647255RS 11.04.2016.

ЈП "Пошта Србије"
312,00

RE120647264-
120647281RS

11.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120648361RS 12.04.2016.

ЈП "Пошта Србије"
484,00

RE120620377-
120620417RS

13.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120651388RS 18.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120651564RS 18.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120621871RS 20.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE120632052RS 22.04.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

53-175-066-
2880322

30.04.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.315,36

80-174-018-
1089510

01.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE205072870RS 09.05.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

09-176-010-
2759931

31.05.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.256,14

89-175-018-
1158910

30.04.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.178,25

63-176-018-
1171415

31.05.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.944,61

88-177-018-
1179053

30.06.2016.

ЈП "Пошта Србије"
520,00

RE151470006-
151470037RS

01.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE151471148RS 06.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE151471165RS 06.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE151471125RS 06.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE120630895RS 22.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE120630025RS 27.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE120630175RS 28.06.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

52-177-066-
3227840

30.06.2016.

Укупно: 28.591,36

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

216,80

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,53

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

235,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.04.2016.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

67,92

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

566,04

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

178,27

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

188,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.06.2016.

Укупно: 3.177,76

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
23.321,00

22-
110900021069122
10-7/12

23.04.2016.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
23.321,00

22-
110900021069122
10-8/12

23.05.2016.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
23.321,00

22-
110900021069122
10-9/12

23.06.2016.

Укупно: 69.963,00

Вештачења и процене

Судски вештак за машинску технику Николић Жарко 30.000,0027032016 05.04.2016.

Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге

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

81-16-02002-
00264-000144

30.04.2016.

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

67-16-02002-
00264-000181

31.05.2016.

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

02-16-02002-
00264-000235

30.06.2016.

Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,001-6/16 31.05.2016.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,001-7/16 30.06.2016.
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије
70.752,00

21-068-
100615846/2016-
2/4

30.06.2016.

Укупно: 70.752,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
63.048,00

72-601-
100615846/03-
2016

10.04.2016.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
30,00

72-601-
100615846/04-
2016

10.05.2016.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
18.584,00

72-601-
100615846/05-
2016

10.06.2016.

Укупно: 81.662,00

Трошкови оглашавања

Миливоје Ђорђевић Пр. Агенција за маркетинг рент а цар и
трговину "ЕУРОПОЛИС" Београд 71.040,00

166/2016 17.06.2016.

Укупно: 71.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,005772-659416 18.04.2016.

Укупно: 20.000,00

674.460,99Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 860.158,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48

01.04.2016. 1.308.904,58Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Наплата потраживања

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 107.262,7013.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 7.729,7013.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 227.945,5814.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 76.760,4825.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 6.892,5025.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 16.347,0225.04.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 68.555,3811.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 27.985,2011.05.2016.

Укупно: 539.478,56

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 3.459,4211.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 52.127,1513.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 54.770,8126.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 3.459,4220.06.2016.

Укупно: 113.816,80
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Потраживања (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 45.229,1926.05.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 100.000,0007.06.2016.

Привредни суд у Нишу 30.000,0014.06.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 90.225,2220.06.2016.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 6.315,3620.06.2016.

Укупно: 271.769,77

925.065,13Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 185.698,0006.06.2016.

Укупно: 185.698,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.500,0021.04.2016.

Јелена Стојановић Пр. "Плави чуперак 010" 399,0021.04.2016.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.500,0013.05.2016.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 2.000,0013.06.2016.

Укупно: 5.399,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 225.832,1001.04.2016.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 235.454,8713.05.2016.

Укупно: 461.286,97

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.319,0019.04.2016.

"ЕКО СЕРБИА" АД 6.000,0013.05.2016.

"ЕКО СЕРБИА" АД 4.000,0013.06.2016.

Укупно: 15.319,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 6.982,5021.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0021.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0021.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0021.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0021.04.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0021.04.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 6.315,3613.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 312,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 484,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 50,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 42,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,0013.05.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0013.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0013.06.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0013.06.2016.
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Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 5.256,1428.06.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 6.178,2528.06.2016.

Укупно: 28.106,25

Текуће одржавање

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 114.992,4013.04.2016.

Укупно: 114.992,40

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 216,8001.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,5314.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 50,0019.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 235,0021.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 67,9227.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 566,0413.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0016.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0027.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 178,2706.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 280,0013.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0015.06.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 188,2028.06.2016.

Укупно: 3.177,76

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 23.321,0013.06.2016.

Укупно: 23.321,00

Вештачења и процене

Судски вештак за машинску технику Николић Жарко 30.000,0027.05.2016.

Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге

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

21.04.2016.

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

13.05.2016.

Укупно: 16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0013.06.2016.

Укупно: 10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 70.752,0027.04.2016.

Укупно: 70.752,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 63.048,0014.04.2016.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 30,0016.05.2016.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 18.584,0015.06.2016.

Укупно: 81.662,00

Трошкови оглашавања

Миливоје Ђорђевић Пр. Агенција за маркетинг рент а цар и трговину "ЕУРОПОЛИС"
Београд 71.040,00

28.06.2016.

Укупно: 71.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,0013.05.2016.

Укупно: 20.000,00
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1.136.754,38Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 1.097.215,33
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