
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

02.09.2017.

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:01.04.2017. 30.06.2017.

 9.

Остала имовина

126.737.620,67

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

138.909.776,28Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.577.504,67

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.594.650,94

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.

01.04.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2017. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.577.504,67 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 1.577.504,67
динара (Извод бр. 19 од 31.03.2017. године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

138.909.776,28

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

126.737.620,67

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

1.577.504,67

Укупно

10.594.650,94

Коментар

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

 8.

1.577.504,67Готовина 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

10.594.650,94

 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

138.909.776,28

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

126.737.620,67

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.

1.043.229,260,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

290.829,26

1.882.400,00

Лиценце и патенти

124.102.820,67

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

134.406.642,35

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

752.400,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

1.882.400,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење:

        6. Смањење вредности у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 1.882.400,00 динара
представља разлику између ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника - Возила у власништву стечајног дужника,
која у Економско-финансијском извештају износи 2.634.800,00 динара (за потребе продаје извршена је нова процена и иста су
процењена на износ од 1.504.800,00 динара), и постигнуте цене приликом продаје наведене имовине на јавном надметању одржаном
дана 14.04.2017. године у износу од 752.400,00 динара (2.634.800,00 – 752.400,00 = 1.882.400,00 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        Дана 14.04.2017. године одржана је продаја имовине стечајног дужника подељена у две имовинске целине методом јавног
надметања (оглас објављен дана 08.03.2017. године у дневним листовима "Политика" и "Данас") и то:

- Имовинска целина 1 - Непокретна и покретна имовина
            • Непокретна имовина
            1. Производна хала, нето површине 1.231,58 м2, од чега у приземљу 1.022,44 м2 и у поткровљу 209,14 м2;
            2. Објекат котларнице, нето површине 92 м2;
            3. Монтажнобетонска трафостаница, габарита 4,5 х 2,8 м, висина 3 м, са инсталацијама 10/0,4 kV, 630 kVА.
             • Покретна имовина:
            1. Опрема и инвентар,
Предметне некретнине – грађевински објекти налазе се у месту Александрово, Општина Мерошина.  Производна хала и котларница се
налазе на КП 2669, уписани у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина. Трафостаница се налази на КП 2668, уписана
у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина.
Процењена вредност објеката за потребе продаје је износила: 66.737.734,00 динара.
Процењена вредност опреме и инвентара за потребе продаје је износила: 21.713.330,00динара.

- Имовинска целина 2 - Возила
            1. Iveco EuroCargo ML 180 E 24 10t;
            2. Peugeot Partner 190C 1.9D FT;
            3. Iveco Daily Furgon 50 C 15 V.
Процењена вредност возила за потребе продаје је износила: 1.504.800,00 динара.

Продаја имовинске целине бр. 1 је била НЕУСПЕШНА.
Два лица су благовремено откупила продајну документацију, али закључно са 11.04.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није
достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш
у стечају - Имовинска целина бр. I из огласа.

Продаја имовинске целине бр. 2 јавним надметањем је била УСПЕШНА.
Седамнаест лица је благовремено откупило продајну документацију.
Тринаест лица је уплатило депозит за учешће на јавном надметању на рачун стечајног дужника и доставила су стечајном управнику
пријаву за учешће на јавном надметање и изјаву о губитку права на повраћај депозита, у складу са условима из објављеног огласа о
продаји имовине, чиме су стекли статус учесника на јавном надметању.
Купац имовинске целине бр. 2, «Графолист» дoo Ниш, ул. Мајаковски бр. 97 Л7, Ниш, који је као учесник на јавном надметању за
купопродају имовине стечајног дужника први прихватио почетну, што је уједно и највиша понуђена цена, купио је имовинску целини
бр. 2 по цени од 752.400,00 динара.

        2. Потраживања - Прилив по овом основу у износу од 290.829,26 динара састоји се од:
            - уплате преосталог неплаћеног закупа за месец фебруар 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у
износу од 50.048,81 динара на име фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец фебруар 2016. године по испостављеној
фактури на износ од 111.521,16 динара,
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 5.657,39 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец јануар 2017. године у износу од 5.657,39 динара закупцу "ProSweet Consulting"
д.о.о. Ниш,
            - уплате трошкова осигурања имовине од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш  у износу од 16.431,60 динара на име
префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 4. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће "Триглав
осигурање" адо Београд,
            - уплате трошкова пореза на имовину за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године од стране закупца „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 84.902,40 динара (46.374,75 + 38.527,65) на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за
период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године закупцу "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш.
            - уплате закупа за месец март 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 111.571,12 динара
(61.472,35 + 50.098,77) на име фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец фебруар 2016. године по испостављеној
фактури на износ од 111.571,12 динара,
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 5.786,34 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец фебруар 2017. године у износу од 5.786,34 динара закупцу "ProSweet Consulting"
д.о.о. Ниш,
            - уплате трошкова осигурања имовине од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш  у износу од 16.431,60 динара на име
префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 5. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће "Триглав
осигурање" адо Београд,
        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Постигнута купопродајна цена у износу од 752.400,00 динара (Имовинска
целина бр. 2, непокретна имовина-возила, у износу од 752.400,00 динара) на јавном надметању одржаном дана 14.04.2017. године.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

144.171,54

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

300.960,00

Списак готовинских прилива и одлива

752.400,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.510.177,38

Списак готовинских прилива

451.440,00

0,00

186.300,20330.471,74

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

290.829,26

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

3.912.480,00

0,00

 2.

125.827,35

0,00

312.127,55

2а

300.960,005.100.399,09

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

427.305,64

0,00

301.478,29

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – Прилив у износу од 3.912.480,00 динара се односи на уплате депозита од
стране 13 заинтересованих купаца (13 уплатилаца депозита по 300.960,00 динара) за учешће на јавном надметању одржаном дана
14.04.2017. године за потребе продаје имовинске целине бр. 2 - Возила из огласа објављеног дана 08.03.2017. године у два дневна
листа "Политика" и "Данас".
        4. Наплата потраживања у износу од 290.829,26 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 451.440,00 динара представља исплату преостале
купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника (возила) на јавном надметању одржаном дана 14.04.2017. године од стране
купца «Графолист» дoo Ниш, ул. Мајаковски бр. 97 Л7, Ниш (део до укупне купопродајне цене од 752.400,00 динара је плаћен кроз
депозит за учешће на јавном надметању у износу од 300.960,00 динара).
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 144.171,54 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец април 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 110.854,00 динара
(61.472,35 + 49.381,65) на име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец април 2017. године по испостављеној
фактури на износ од 110.854,00 динара,
            - уплате дела закупа за месец мај 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 33.317,54 динара
на име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са припадајућом опремом
и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец мај 2017. године по испостављеној фактури на износ од
110.854,00 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 301.478,29 динара састоји се од:
            - уплате у износу од 10.000,00 динара од стране привредног друштва ДОО "ALMEX" Панчево на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 1 -
непокретности и опрема,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва ДОО "ALMEX" Панчево на име откупа продајне документације
за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва "МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о. Зрењанин на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплата признате штете на имовини која је предмет осигурања по налогу 2017/0002626/773036 од стране осигуравајуће куће
„Триглав осигурање“ адо Београд у износу од 56.500,00 динара,
            - уплата признате штете на имовини која је предмет осигурања по налогу 2017/0002627/773037 од стране осигуравајуће куће
„Триглав осигурање“ адо Београд у износу од 27.766,00 динара,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране физичког лица Јефте Глушца из Ниша на име откупа продајне документације за
потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране предузетничке радње Срђан Стајић ПР, ПТР "ИКА-С" Сурдулица на име откупа
продајне документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине
бр. 2 - возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва "A&D-METAL PUKOVAC" д.о.о. Пуковац на име откупа
продајне документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине
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бр. 2 - возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва "МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва ДОО "ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Чачак на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране привредног друштва "ЕУРО-ТИР" д.о.о. Краљево на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране физичког лица Бранислава Радеке из Жарковца на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране физичког лица Милана Стојановића из Ниша на име откупа продајне
документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 -
возила,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране предузетничке радње Ивица Јовановић ПР, Радња за трговину на мало и велико и
превоз робе у друмском саобраћају "МИПРОМ" Нишка Бања на име откупа продајне документације за потребе учешћа на јавном
надметању заказаном за 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила,
            - уплата префактурисаног ПДВ-а на износ купопродајне цене за купљену покретну имовину стечајног дужника на јавном
надметању одржаном 14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила од стране купца "ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш у
износу од 150.480,00 динара,
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 1.732,29 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец март 2017. године у износу од 5.968,84 динара закупцу "ProSweet Consulting"
д.о.о. Ниш,

Плаћено депозитом

        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 300.960,00 динара представља исплату купопродајне
цене за купљену имовину стечајног дужника (возила) на јавном надметању одржаном дана 14.04.2017. године од стране купца
«Графолист» дoo Ниш, ул. Мајаковски бр. 97 Л7, Ниш (као део до укупне купопродајне цене од 752.400,00 динара који је уплаћен кроз
депозит за учешће на јавном надметању од 300.960,00 динара).

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ од 752.400,00 динара представља остварену продајну цену за
имовину (возила) која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 14.04.2017. године.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 330.471,74 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 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 110.854,00 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 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 110.854,00 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 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 108.763,74 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 427.305,64 састоји се од:
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 1 - непокретности и опрема, у износу од 10.000,00 динара фактурисана привредном друштву ДОО
"ALMEX" Панчево,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву ДОО "ALMEX" Панчево,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву "МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о.
Зрењанин,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана физичком лицу Јефти Глушцу из Ниша,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана предузетничкој радњи Срђан Стајић ПР, ПТР
"ИКА-С" Сурдулица,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву "A&D-METAL PUKOVAC"
д.о.о. Пуковац,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана предузетничкој радњи Ивица Јовановић ПР,
Радња за трговину на мало и велико и превоз робе у друмском саобраћају "МИПРОМ" Нишка Бања,
            - призната штета на имовини која је предмет осигурања по налогу 2017/0002626/773036 осигуравајуће куће „Триглав осигурање“
адо Београд у износу од 56.500,00 динара,
            - призната штета на имовини која је предмет осигурања по налогу 2017/0002627/773037 осигуравајуће куће „Триглав осигурање“
адо Београд у износу од 27.766,00 динара,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву "МЕТАЛ АРТ" д.о.о.
Дољевац,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
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купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву ДОО "ОГИ МД АУТО
ЦЕНТАР" Чачак,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана привредном друштву "ЕУРО-ТИР" д.о.о.
Краљево,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана физичком лицу Милану Стојановићу из Ниша,
            - фактура за откуп продајне документације, за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 14.04.2017. године ради
купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила, у износу од 5.000,00 динара фактурисана физичком лицу Браниславу Радеки из
Жарковца,
            - фактурисани ПДВ на износ купопродајне цене за купљену покретну имовину стечајног дужника на јавном надметању одржаном
14.04.2017. године ради купопродаје имовинске целине бр. 2 - возила купцу "ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш у износу од 150.480,00 динара,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец март 2017. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
5.968,84 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 6. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 16.431,60 динара.
            - префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 59.848,80 динара,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец април 2017. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
6.031,94 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 7. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 16.431,60 динара.
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец мај 2017. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
6.415,26 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 16.431,60 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

0,00 903.255,002. Судски трошкови 133.581,00 769.674,00133.581,00

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 133.581,000,00 133.581,00 903.255,00 769.674,00

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

0,00 2.760,001. Канцеларијски материјал 2.760,00 0,002.760,00

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

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

6.000,00 14.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 5.000,0015.000,00

7.492,87 21.311,115. Пошта и телефон 10.029,26 18.822,149.981,84

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 6.016,008. Платни промет 4.892,76 0,006.016,00

54.772,00 41.079,009. Премија осигурања 27.386,00 95.851,000,00

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

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

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

10.000,00 20.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 10.000,0020.000,00

94.703,00 60.646,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 60.646,00 34.723,00120.626,00

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

0,00 246.879,0020. ПДВ 216.046,00 21.935,00224.944,00

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

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

10.000,00 10.000,0025. Тарифа АЛСУ 10.000,00 10.000,0010.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

3.611.520,00

Укупно 4.036.847,84198.967,87 376.760,02 446.691,11 220.331,14

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 08.06.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2017. године у укупном износу од 311.061,18 динара. Суд је делимично одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу
априлу 2017. године по захтеву стечајног управника у укупном износу од 321.061,18 динара, тако што је за ставку "гориво и мазиво"
уместо траженог износа од 9.524,93 динара одобрио износ од 4.000,00 динара и за ставку "пошта и телефон" уместо траженог износа од
8.612,94 динара одобрио износ од 3.000,00 динара што чини укупно смањење одобрених трошкова за износ од 11.137,87 динара
(9.524,93 - 4.000,00 + 8.612,94 - 3.000,00 = 11.137,87) што у односу на укупно тражене трошкове од 321.061,18 динара износ одобрених
трошкова износи 309.923,31 динара (321.061,18 - 11.137,87 = 309.923,31).
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 27.06.2017. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај
2017. године у укупном износу од 200.417,71 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2017. године износи 510.341,02 динара (309.923,31 + 200.417,71 = 510.341,02).

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу је поднет захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец јун 2017. године у укупном износу од 825.094,15 динара и то: судски трошкови у износу од 769.674,00 динара,
гориво и мазиво у износу од 5.000,00 динара, пошта и телефон у износу од 5.668,91 динара, платни промет у износу од 1.123,24 динара,
премија осигурања у износу од 13.693,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 8.000,00 динара и ПДВ у износу од 21.935,00
динара, али до момента сачињавања овог извештаја стечајни судија није донео решење.
        За одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка насталих у претходном извештајном периоду (јануар-март
2017. године) поднета је суду захтев за одобрење исплате  трошкова за месец март 2017. године у укупном износу од 51.488,84 динара
и то: гориво и мазиво у износу од 6.000,00 динара, пошта и телефон у износу од 7.400,84 динара, платни промет у износу од 1.190,00
динара, књиговодствене услуге у износу од 8.000,00 динара, накнада за заступање у износу од 10.000,00 динара, ПДВ у износу од
8.898,00 динара и тарифа АЛСУ (Тарифни број 6) у износу од 10.000,00 динара, који до момента сачињавања извештаја за период
јануар-март 2017. године, нису били одобрени од стране Суда. Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 23.05.2017. године
исти трошкови су одобрени у целости у укупно траженом износу од 51.488,84 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови - Износ од 903.255,00 састоји се од:
            - судске ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, према Опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-385/2016 од 26.05.2017. године,
у правној ствари тужиоца «S-Leasing» доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 11а, против туженог «WUNDER» доо Ниш - у стечају, у
укупном износу од 133.581,00 динара (судска такса у износу од 132.801,00 динара, као и 780,00 динара за опомену).
            - трошкова парничног поступка у укупном износу од 769.674,00 динара, у правној ствари тужиоца HETA LEASING доо Београд,
против туженог «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ради утврђења, вредност спора 24.047.302,90 динара, према Решењу Привредног
апелационог суда 3 ПЖ 7157/16 од 17.05.2017. године којим се одбија жалба туженог и потврђује одлука о трошковима поступка,
садржана у пресуди Привредног суда у Нишу П. Бр. 351/16 од 13.09.2016. године, у ставу III изреке наведене пресуде.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 2.760,00 динара састоје се од:
            - рачуна за укоричење продајне документације код СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић ПР, Пирот из месеца априла 2017. године у
износу од 140,00 динара,
            - рачуна за куповину тонера за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца априла 2017. године у износу од
1.400,00 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала код "Милбој" доо Пирот из месеца априла 2017. године у износу од 1.220,00
динара.

Коментар
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        4. Гориво и мазиво – Износ од 14.000,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.04. до
30.06.2017. године (за месец април у износу од 4.000,00 динара, за месец мај у износу од 5.000,00 динара и за месец јун у износу од
5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Износ од 21.311,11 динара се састоје од:
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец април 2017. године у износу од 6.031,94
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец април 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу априлу 2017. године у износу од 2.081,00 динара (18 писама - слање фактура закупцу, слање
рачуна и продајне документације уплатиоцима, слање обавештења о делимичној продаји имовине члановима Одбора поверилаца и
Привредном суду у Нишу),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец мај 2017. године у износу од 6.415,26
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец мај 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу мају 2016. године у износу од 114,00 динара (1 писмо - слање поште у Привредни суд у Нишу),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец јун 2017. године у износу од 5.064,91
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец јун 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу јуну 2017. године у укупном износу од 104,00 динара (1 писм0 - слање фактура закупцу),
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова фиксних телефона уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу имовине стечајног
дужника "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш.
        8. Платни промет – Износ од 6.016,00 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 01.04.2017. године до 30.06.2017.
године.
        9. Премија осигурања – Износ од 41.079,00 динара се односи на трошкове осигурања имовине стечајног дужника за период од
01.04.2017. године до 30.06.2016. године према доспелим ратама осигурања и то 6, 7 и 8. рата у износу од по 13.693,00 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 25.10.2016. године до 24.10.2017. године на укупан износ од 172.527,00 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.
      16. Књиговодствене услуге – Износ од 24.000,00 динара се односи на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених
услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017. 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 01.04.2017. год. до 31.05.2017.
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 60.646,00 динара се састоји од:
            - пореза на имовину за друго тромесечје 2017. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошима, Одељењу за финансије, у износу од 60.646,00 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 246.879,00 динара се састоји од:
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03. до 31.03.2017. године у износу од 8.898,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.04. до 30.04.2017. године у износу од 193.826,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.05. до 21.05.2017. године у износу од 22.220,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.06. до 20.06.2017. године у износу од 21.935,00 динара,
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 10.000,00 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 2016, Обрачун број: VIII – 32 -4/13/251/2017 од 30.03.2017. године, цена је у износу од
10.000,00 динара, за стечајне поступке у којим се у току извештајног периода оствари прилив од 541.060,19 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  133.581,00 динара се односи на:
            - плаћену судску ТАКСУ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, према Опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-385/2016 од
26.05.2017. године, у правној ствари тужиоца «S-Leasing» доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 11а, против туженог «WUNDER»
доо Ниш - у стечају, у укупном износу од 133.581,00 динара (судска такса у износу од 132.801,00 динара, као и 780,00 динара за
опомену).

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одливи у износу од 2.760,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за укоричење продајне документације код СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић ПР, Пирот из месеца априла 2017.
године у износу од 140,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину тонера за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца априла 2017. године у износу
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од 1.400,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала код "Милбој" доо Пирот из месеца априла 2017. године у износу од
1.220,00 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одливи у износу од 15.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
март-мај 2017. године (за месец март у износу од 6.000,00 динара, за месец април у износу од 4.000,00 динара и за месец мај у износу
од 5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 9.981,84 динара се састоје од:
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец март 2017. године у износу од
5.968,84 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец март 2017. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца марта 2017. године у износу од 932,00 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец април 2017. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца априла 2017. године у износу од 2.081,00 динара,
        8. Платни промет – Одлив у износу од 6.016,00 динара се односи на накнаду пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун а на име услуга платног промета и месечне накнаде за одржавање рачуна у периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017.
године.
      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, Ниш, за пружање књиговодствених услуга за месеце март и април 2017. године (2
месеца по 8.000,00 динара).
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Одлив у износу од 20.000,00 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 01.03.2017.
год. до 30.04.2017. године (према Уговору о пружању адвокатских услуга од 01.05.2016. године).
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 120.626,00 динара се односи на:
            - плаћени порез на имовину за прво тромесечје 2017. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 59.980,00 динара,
            - плаћени порез на имовину за друго тромесечје 2017. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 60.646,00 динара.
      20. ПДВ – Одлив у износу од 224.944,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.03. до 31.03.2017. године у износу од 8.898,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.04. до 30.04.2017. године у износу од 193.826,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.05. до 31.05.2017. године у износу од 22.220,00 динара,
      24. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду 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 3. квартал 2016, Обрачун број: VIII – 32 -4/13/38/2017 од 06.03.2017. године, цена је у
износу од 10.000,00 динара, за стечајне поступке у којим се у току извештајног периода оствари прилив од 616.482,16 динара, по основу
уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

        - Повраћај депозита - Одлив у износу од 3.611.520,00 динара представља повраћај уплаћених депозита на 12 уплатилаца (12
уплатилаца по 300.960,00 динара = 3.611.520,00 динара) за потребе учешћа на јавном надметању одржаном дана 14.04.2017. године,
након окончане продаје имовинске целине бр. 2 - возила која је продата купцу «Графолист» дoo Ниш. За имовинску целину бр. 2 -
возила укупно је уплаћено 13 депозита, при чему је депозит купца «Графолист» дoo Ниш задржан на име дела исплаћене купопродајне
цене.

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

24.047.302,90

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

672.699.844,19

9.

0,00

0,00

246.257.203,38

24.047.302,90

0,00

0,00

426.384.839,22

5.

402.337.536,32

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

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

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        4. III исплатни ред - Пресудом Привредног суда у Нишу 4. П.351/2016 од 13.09.2016. године, утврђено је потраживање повериоцу
"HETA LEASING" доо Београд, које је било предмет спора, у укупном износу од 24.047.302,90 динара са законском затезном каматом
почев од 13.09.2016. године па до исплате.
        Пресудом Привредног апелационог суда 3 ПЖ 7157/16 од 17.05.2017. године, која је примљена у Привредном суду у Нишу дана
19.06.2017. године, одбија се жалба туженог и потврђује одлука о трошковима садржана у пресуди Привредног суда у Нишу П.351/2016
од 13.09.2016. године, у ставу III изреке наведене пресуде, а по жалби туженог - стечајног дужника на одлуку о висини трошкова.

Парнице по основу оспорених потраживања

        Покренуте су две парнице пред Привредним судом у Нишу за утврђење оспорених потраживања и то:
        1. Парница пред Привредним судом у Нишу пословодни број П-351/2016, покренута од стране повериоца "HETA LEASING" доо
Београд ради утврђивања оспореног потраживања у износу од 24.047.302,90 динара. Предмет је РЕШЕН.
        2. Парница пред Привредним судом у Нишу пословодни број П-385/2016, покренута од стране повериоца «S-LEASING» доо Београд
ради утврђивања оспореног потраживања у износу од 7.820.150,00 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.577.504,67 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2017.

 5.

4.170.428,84

 4.

2.507.474,92

 2. 5.100.399,09

 6.

Укупан одлив

Коментар

         У току извештајног периода платни промет се  обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-0000000224827-48, који је отворен
код Комерцијалне банке ад Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.577.504,67 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.100.399,09 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.170.428,84 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.507.474,92 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 30.06.2017. године, износи
2.507.474,92 динара, према изводу бр. 39 од 30.06.2017. године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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

Адвокат Милан Ж. Јовановић2. 20.000,00

36.000,00Укупно

         У току извештајног периода је ангажована Агенција за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" из Ниша уз бруто месечну
накнаду у износу од 8.000,00 динара.
         У извештајном периоду је ангажованој књиговодственој агенцији извршена исплата за услуге извршене у месецима марту и априлу
2017. године у укупном износу од 16.000,00 динара (2 месеца по 8.000,00 динара).

        У току извештајног периода (у периоду од 01.04.2017. године до 31.05.2017. 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 месеце март и април 2017. године у
укупном износу од 20.000,00 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

10.615.949,23

124.102.820,67

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

137.226.244,82

Лиценце и патенти

0,00

2.507.474,92

 8.

30.06.2017.

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 2.507.474,92 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 2.507.474,92 динара (Извод бр. 39 од 30.06.2017. 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

04.04.2017.  Одлука Акционарског друштва за осигурање Триглав осигурање Нови Београд
На основу детаљне обраде захтева и увида у достављену документацију констатовано је да није дошло до остваривања осигураног
ризика, па је Триглав осигурања адо донео одлуку о одбијању захтева за исплату штете настале код пумпи код којих су страдали
механички-керамички заптивачи, док је код једне пумпе типа CRE 16-30 оштећена електроника - инверторски склоп, а све услед
замрзавања воде у радним колима пумпи за воду.

05.04.2017.  Одлука Акционарског друштва за осигурање Триглав осигурање Нови Београд
Поводом захтева стечајног управника дужника WUNDER доо у стечају за надокнаду штете настале 20.02.2017. године, услед промене
напона напајања и оштећења ИНК Јет принтера Домино А 100, Триглав осигурање адо је утврдио основаност истог и донео одлуку о
исплати штете.

05.04.2017.  Месечни извештај адвоката
Стечајном управнику је достављен је месечни извештај адвоката за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.

11.04.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 11.04.2017. године, којим се Одбија захтев стечајног управника
и УСКРАЋУЈЕ СЕ сагласност на ангажовање лица-чланова комисије, која спроводи поступак продаје имовине стечајног дужника методом
јавног надметања.

11.04.2017.  Записник о примопредаји продајне документације
За потребе учешћа на јавном надметању ради купопродаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника "WUNDER" доо Ниш у
стечају, груписане у две имовинске целине, свим потенцијалним купцима који су откупили продајну документацију иста је уз записник
предата са прилозима.

14.04.2017.  Записник о регистрацији за јавно надметање
Дана 14.04.2017. године, пре почетка јавног надметања, комисија за јавно надметање регистровала је учеснике који су дошли на место
одржавања надметања ради купопродаје имовине стечајног дужника, према редоследу њиховог доласка. Регистровање учесника
обухватило је: проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника, проверу веродостојности овлашћења пуномоћника,
издавање нумерисање картице и потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листу учесника. Сачињен је и потписан записник о
регистрацији за јавно надметање са листом учесника од стране учесника. Након тога, стечајни управник је констатовао да су испуњени
услови за одржавање надметања.

14.04.2017.  Листа учесника на јавном надметању
Пре почетка јавног надметања сачињена је листа учесника за јавно надметање за куповину имовинске целине бр. 2. Евидентирано је 13
учесника.

14.04.2017.  Записник о јавном надметању имовинске целине 2
Продаја имовинске целине 2 на јавном надметању је  УСПЕЛА.
Почетна цена имовинске целине бр. 2 - возила стечајног дужника износила је 752.400,00 динара. Учесник са картицом број 5 прихватио
је почетну цену и проглашен је купцем имовине на јавном надметању. Имовинска целина бр. 2 је овом учеснику продата за 752.400,00
динара.

18.04.2017.  Закључење Уговора о купопродаји покретне имовине
Уговор о купопродаји покретне имовине закључен је дана 18.04.2017. године у Нишу, између:
1. "WUNDER" доо Ниш - у стечају, продавац, кога заступа стечајни управник Горан Пауновић из Пирота,
2. "GRAFOLIST" доо Ниш, купац, кога заступа директор Душан Костић.
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19.04.2017.  Записник о примопредаји покретне имовине
Записник о примопредаји покретне имовине потписали су дaнa 19.04.2017. године у месту Александрово, општина Мерошина:
1. «WUNDER» доо Ниш - у стечају из Ниша, ул. Козарачка бр. 30, матични број: 17397320, ПИБ: 100615846, као продавац, кога заступа
стечајни управник Горан Пауновић из Пирота,
и
2. «GRAFOLIST» доо Ниш из Ниша, ул. Мајаковски бр. 97 Л7, матични број 17013181, ПИБ: 100667096, као купац, кога заступа директор
Душан Костић,
пo oснoву Угoвoрa o купопродаји покретне имовине стечајног дужника«WUNDER» доо Ниш - у стечају од 18.04.2017. године. Продавац
је прeдaо a Купaц примио у пoсeд предмет купопродаје. Извршена је примопредаја саобраћајних дозвола и кључева од возила.

24.04.2017.  Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника
Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, у складу
са чланом 133. став 8. Закона о стечају, стечајни управник је доставио ОБАВЕШТЕЊЕ о извршеној продаји дела имовине стечајног
дужника.

29.04.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2017. године.

05.05.2017.  Закључак Привредног суда у Нишу
Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на основу којих параметара је извршио
процену вредности Имовинске целине 2, а о чијој продаји је обавестио суд својим поднеском.

16.05.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка од 05.05.2017. године
Дана 16.05.2017. године, стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из закључка од 05.05.2017.
године.
Стечајни управник је приликом процене користио католошку цену половних возила по важећем каталогу АМСС - Центра за моторна
возила. Каталог користи Републичка пореска управа Р. Србије. Каталог користе и све агенције које се баве прометом возила и сва
осигуравајућа друштва. При процени стечајни управник је имао у виду још и комплетност, опремљеност и опште стање возила.

18.05.2017.  Захтев за доставом понуде за процену тржишне вредности имовине стечајног дужника
Стечајни управник упутио је захтев судском вештаку за област грађевинарство да за потребе уновчења имовине стечајног дужника
"WUNDER" доо Ниш у стечају достави заједничку понуду са вештаком за област машинска техника за процену тржишне вредности
имовине стечајног дужника.

18.05.2017.  Месечни извештај адвоката
Стечајном управнику је достављен је месечни извештај адвоката за период од 01.04.2017. до 30.04.2017. године.

24.05.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу
априлу 2017. године.

24.05.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузето решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 24.05.2017. године, којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2017. године.

31.05.2017.  Опомена за плаћање судске таксе
Стечајни управник је примио опомену за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у предмету Посл. бр. П-385/2016, тужиоца "S-
LEASING" доо Београд, против туженог "WUNDER" доо Ниш у стечају.

06.06.2017.  Достава доказа о уплати таксе Привредном суду у Нишу
Поступајући по опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-385/2016 од 26.05.2017. године, таксени обвезник "WUNDER" доо Ниш у
стечају доставља доказ о уплати таксе на жалбу против пресуде, и то реализовани налог за пренос.

08.06.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 08.06.2017. године, којим се делимично
одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2017. године.

12.06.2017.  Месечни извештај адвоката
Стечајном управнику је достављен је месечни извештај адвоката за период од 01.05.2017. до 31.05.2017. године.

19.06.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2017. године.

26.06.2017.  Решење Привредног апелационог суда Београд
Стечајни управник је примио Решење Привредног апелационог суда у Београду, 3 ПЖ 7157/2016, којим се одбија као неоснована жалба
туженог "WUNDER" доо Ниш у стечају и потврђује одлука о трошковима поступка, садржана у пресуди Привредног суда у Нишу П. Бр.
351/16 од 13.09.2016. године, у предмету тужиоца "HETA LEASING" доо Београд против туженог стечајног дужника "Wunder" доо Ниш у
стечају.

27.06.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је примио решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 27.06.2017. године којим се  одобрава
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исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2017. године.
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Прилози

02.09.2017.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:01.04.2017. 30.06.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш
752.400,00

20-4546-12422-
501971-30270

18.04.2017.

Укупно: 752.400,00

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 110.854,00043017-24/57 30.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 110.854,00053117-25/57 31.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 108.763,74063017-26/57 30.06.2017.

Укупно: 330.471,74

Потраживања (у извештајном периоду)

ДОО "ALMEX" Панчево 10.000,00040517-10/57 04.04.2017.

ДОО "ALMEX" Панчево 5.000,00040517-11/57 04.04.2017.

"МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о. Зрењанин 5.000,00040517-12/57 04.04.2017.

Глушац Јефто 5.000,00040617-13/57 06.04.2017.

Срђан Стајић Пр. ПТР "ИКА-С" Сурдулица 5.000,00040617-14/57 06.04.2017.

"A&D-METAL PUKOVAC" д.о.о. Пуковац 5.000,00040717-15/57 07.04.2017.

Ивица Јовановић Пр. Радња за трговину на мало и велико и превоз
робе у друмском саобраћају "МИПРОМ" Нишка Бања 5.000,00

040717-16/57 07.04.2017.

"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац 5.000,00040717-18/57 07.04.2017.

ДОО "ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Чачак 5.000,00040717-19/57 07.04.2017.

"ЕУРО-ТИР" д.о.о. Краљево 5.000,00040717-20/57 07.04.2017.

Стојановић Милан 5.000,00040717-21/57 07.04.2017.

Радека Бранисллав 5.000,00040717-22/57 07.04.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
56.500,00

2017/0002626/77
3036

06.04.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
27.766,00

2017/0002627/77
3037

06.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
5.968,84

043017-24/57-
телефон

30.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
16.431,60

043017-24/57-
осигурање

30.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
59.848,80

043017-24/57-
порез

30.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
6.031,94

053117-25/57-
телефон

31.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
16.431,60

053117-25/57-
осигурање

31.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
6.415,26

063017-26/57-
телефон

30.06.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
16.431,60

063017-26/57-
осигурање

30.06.2017.

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 150.480,00041817-23/57 18.04.2017.

Укупно: 427.305,64

Укупни приходи: 1.510.177,38
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
133.581,00

24-026-00385-
2016-003

26.05.2017.

«HETA LEASING» доо Београд 769.674,003 ПЖ 7157/16 02.06.2017.

Укупно: 903.255,00

903.255,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 140,0005042017 05.04.2017.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.400,00VPR00209 08.04.2017.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.220,00185/017 21.04.2017.

Укупно: 2.760,00

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 4.000,00742444 12.04.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,001247001396 03.05.2017.

НИС а.д. Нови Сад 5.000,001097677 19.06.2017.

Укупно: 14.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 180,00PE578384412RS 05.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE226943532RS 05.04.2017.

ЈП "Пошта Србије"
750,00

RE226944144-
226944191RS

08.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE226944232RS 08.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE226944246RS 08.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE226944250RS 08.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE226944263RS 08.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE250838248RS 22.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE250839699RS 24.04.2017.

ЈП "Пошта Србије"
368,00

RE250839760-
250839795RS

24.04.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

65-187-066-
3307791

30.04.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.031,94

10-187-018-
1049191

30.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250840771RS 03.05.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

85-188-066-
2800393

31.05.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
6.415,26

46-188-018-
1085408

31.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175189909RS 03.06.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

29-189-066-
3740519

30.06.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.064,91

48-189-018-
1108024

30.06.2017.

Укупно: 21.311,11

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.117,75

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.04.2017.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

490,56

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

53,38

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

186,07

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

128,24

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

510,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2017.

Укупно: 6.016,00

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-6/12

05.04.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-7/12

05.05.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-8/12

05.06.2017.

Укупно: 41.079,00

Књиговодствене услуге

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

58-17-02002-
00264-000122

30.04.2017.

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

65-17-02002-
00264-000152

31.05.2017.

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

73-17-02002-
00264-000214

30.06.2017.

Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,002-05/17 30.04.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,002-06/17 31.05.2017.
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије
60.646,00

21-068-
100615846/2017-
2/4

30.04.2017.

Укупно: 60.646,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
8.898,00

72-601-
100615846/03-
2017

01.04.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
193.826,00

72-601-
100615846/04-
2017

30.04.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
22.220,00

72-601-
100615846/05-
2017

31.05.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
21.935,00

72-601-
100615846/06-
2017

30.06.2017.

Укупно: 246.879,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
10.000,00

5772-659416-4/4-
16

27.04.2017.

Укупно: 10.000,00

446.691,11Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.349.946,11

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

01.04.2017. 1.577.504,67Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Уплаћени депозити

Глушац Марко 300.960,0007.04.2017.

"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац 300.960,0010.04.2017.

Тошић Срђан 300.960,0010.04.2017.

Радека Бранисллав 300.960,0010.04.2017.

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 300.960,0010.04.2017.

Стојановић Милан 300.960,0010.04.2017.

Самостална радња за трговину на велико и трговину у транзиту "НИСАР" Стевановић
Тихомир Пр. Зрењанин 300.960,00

11.04.2017.

ДОО "ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Чачак 300.960,0011.04.2017.

"МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о. Зрењанин 300.960,0011.04.2017.

Глушац Јефто 300.960,0011.04.2017.

Срђан Стајић Пр. ПТР "ИКА-С" Сурдулица 300.960,0011.04.2017.

"A&D-METAL PUKOVAC" д.о.о. Пуковац 300.960,0011.04.2017.

"ЕУРО-ТИР" д.о.о. Краљево 300.960,0011.04.2017.

Укупно: 3.912.480,00

Наплата потраживања

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 50.048,8103.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 5.657,3903.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 16.431,6003.05.2017.
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Наплата потраживања

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 46.374,7503.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 38.527,6515.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 61.472,3515.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 50.098,7730.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 5.786,3430.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 16.431,6030.05.2017.

Укупно: 290.829,26

Имовина

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 451.440,0018.04.2017.

Укупно: 451.440,00

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 61.472,3530.05.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 49.381,6505.06.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 33.317,5430.06.2017.

Укупно: 144.171,54

Потраживања (у извештајном периоду)

ДОО "ALMEX" Панчево 10.000,0004.04.2017.

ДОО "ALMEX" Панчево 5.000,0004.04.2017.

"МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о. Зрењанин 5.000,0004.04.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 56.500,0006.04.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 27.766,0006.04.2017.

Глушац Јефто 5.000,0006.04.2017.

Срђан Стајић Пр. ПТР "ИКА-С" Сурдулица 5.000,0006.04.2017.

"A&D-METAL PUKOVAC" д.о.о. Пуковац 5.000,0007.04.2017.

"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац 5.000,0007.04.2017.

ДОО "ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Чачак 5.000,0007.04.2017.

"ЕУРО-ТИР" д.о.о. Краљево 5.000,0007.04.2017.

Радека Бранисллав 5.000,0010.04.2017.

Стојановић Милан 5.000,0010.04.2017.

Ивица Јовановић Пр. Радња за трговину на мало и велико и превоз робе у друмском
саобраћају "МИПРОМ" Нишка Бања 5.000,00

10.04.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 1.732,2905.06.2017.

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 150.480,0018.04.2017.

Укупно: 301.478,29

5.100.399,09Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 133.581,0002.06.2017.

Укупно: 133.581,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.400,0012.06.2017.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.220,0012.06.2017.

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 140,0012.06.2017.

Укупно: 2.760,00

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 3.000,0025.05.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 3.000,0025.05.2017.
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Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 4.000,0012.06.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,0030.06.2017.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 5.968,8419.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 150,0025.05.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0025.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 180,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 750,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0012.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 368,0012.06.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0012.06.2017.

Укупно: 9.981,84

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.117,7518.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 490,5619.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 53,3808.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 186,0715.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0019.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0025.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 128,2402.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 510,0012.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0015.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 50,0030.06.2017.

Укупно: 6.016,00

Књиговодствене услуге

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

25.05.2017.

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

12.06.2017.

Укупно: 16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0025.05.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0012.06.2017.

Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 59.980,0008.05.2017.

Општина Мерошина - Одељење за финансије 60.646,0012.06.2017.

Укупно: 120.626,00
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ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 8.898,0018.04.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 193.826,0015.05.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 22.220,0015.06.2017.

Укупно: 224.944,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,0012.06.2017.

Укупно: 10.000,00

Повраћај депозита

Стојановић Милан 300.960,0018.04.2017.

Самостална радња за трговину на велико и трговину у транзиту "НИСАР" Стевановић
Тихомир Пр. Зрењанин 300.960,00

18.04.2017.

"МЕРКУР-КОМЕРЦ" д.о.о. Зрењанин 300.960,0018.04.2017.

Глушац Марко 300.960,0018.04.2017.

"A&D-METAL PUKOVAC" д.о.о. Пуковац 300.960,0018.04.2017.

ДОО "ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Чачак 300.960,0018.04.2017.

Радека Бранисллав 300.960,0018.04.2017.

Глушац Јефто 300.960,0018.04.2017.

"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац 300.960,0018.04.2017.

Срђан Стајић Пр. ПТР "ИКА-С" Сурдулица 300.960,0018.04.2017.

"ЕУРО-ТИР" д.о.о. Краљево 300.960,0019.04.2017.

Тошић Срђан 300.960,0019.04.2017.

Укупно: 3.611.520,00

4.170.428,84Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 2.507.474,92
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