
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

12.05.2017.

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:01.01.2017. 31.03.2017.

 9.

Остала имовина

126.737.620,67

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

138.844.228,66Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.629.449,18

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.477.158,81

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.

01.01.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.629.449,18 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 1.629.449,18
динара (Извод бр. 66 од 30.12.2016. године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

138.844.228,66

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

1.629.449,18

Укупно

10.477.158,81

Коментар

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

 8.

1.629.449,18Готовина 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

10.477.158,81

 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

138.844.228,66

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.

173.337,130,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

173.337,13

0,00

Лиценце и патенти

126.737.620,67

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

137.041.442,35

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
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Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања – Прилив по овом основу у износу од 173.337,13 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец децембар 2016. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 111.125,08 динара
(61.472,35 + 49.652,73) на име фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец децембар 2016. године по испостављеној
фактури на износ од 111.125,08 динара,
            - уплате преосталог неплаћеног дела трошкова пореза на имовину за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године од
стране закупца „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 12.242,85 динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за
период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године закупцу "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш.
            - уплате трошкова осигурања имовине од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш  у износу од 26.284,80 динара на име
префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 1. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће "Триглав
осигурање" адо Београд,
            -  уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 7.252,80 динара на име
префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец новембар 2016. године у износу од 7.252,80 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 2. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће "Триглав
осигурање" адо Београд,

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

173.035,90

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

522.294,79

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

161.619,93334.655,83

0,00

664,02

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

173.337,13

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

129.209,33

0,00

290.829,26

2а

0,00405.466,68

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

187.638,96

0,00

58.429,63

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 664,02 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од
стране Комерцијалне банке ад Београд на дан 15.01.2017. године.
        4. Наплата потраживања у износу од 173.337,13 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 173.035,90 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец јануар 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 111.563,55 динара
(61.472,35 + 50.091,20) 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 јануар 2017. године по испостављеној
фактури на износ од 111.563,55 динара,
            - уплате дела закупа за месец фебруар 2017. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 61.472,35
динара (20.089,12 + 41.383,23) 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 фебруар 2017. године по
испостављеној фактури на износ од 111.521,16 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 58.429,63 динара састоји се од:
            - уплате трошкова фиксног телефона од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 6.998,03 динара на име
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префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец децембар 2016. године закупцу "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од
6.998,03 динара,
            - уплате трошкова осигурања 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 3. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће "Триглав
осигурање" адо Београд закупцу "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране физичког лица Марка 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 Самостална радња за трговину на велико и трговину у транзиту "НИСАР"
Стевановић Тихомир Пр. 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,
            - уплате у износу од 5.000,00 динара од стране "ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 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 «BLUE CRANE» д.о.о. Ниш 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 Тошић Срђана из Стопање 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 10.000,00 динара од стране "АВАНГАРД ТРГОВИНА" д.о.о. Нови Сад 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.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

      10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 334.655,83 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 јануар 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 111.563,55 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 фебруар 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 111.521,16 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 март 2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 111.571,12 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 187.638,96 састоји се од:
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец децембар 2016. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у
износу од 6.998,03 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 3. 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 јануар 2017. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу од
5.657,39 динара,
            - префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 84.902,40 динара,
            - префактурисаних трошкова осигурања имовине стечајног дужника по 4. рати полисе осигурања код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ адо Београд закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 16.431,60 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 физичком лицу Марку 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 Самосталној радњи за трговину на велико и
трговину у транзиту "НИСАР" Стевановић Тихомир Пр. Зрењанин из Зрењанина,
            - 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 "ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш,
            - 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 «BLUE CRANE» доо Ниш,
            - 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 Тошић Срђану из Стопање,
            - 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
"АВАНГАРД ТРГОВИНА" д.о.о. Нови Сад,
            - префактурисаних трошкова фиксног телефона за месец фебруар 2017. године закупцу „ProSweet Consulting „ д.о.о. Ниш у износу
од 5.786,34 динара,
            - 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 16.431,60 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена компензација са закупцем „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш  који се налази у закупу
пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са припадајућом опремом и
трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина у износу од 93.609,95 динара према Фактури бр. 2017/034 од 13.02.2017.
године, на име исплаћене одштете (ликвидиране штете) по основу лома машине (компресора) од стране «Триглав осигурања» адо
Београд «WUNDER»-у доо Ниш - у стечају, према обрачуну од 08.11.2016. године. На терет закупца је пао извршени ремонт машине
(компресора), а како се њему префактурише осигурање опреме по закљученој полиси између «WUNDER» доо Ниш - у стечају и «Триглав
осигурања» адо Београд, сходно уговору о закупу, закупцу се рефундира исплаћени износ ликвидиране штете за извршени ремонт.
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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 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00
4.

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

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

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

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

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

Укупно 0,000,00 0,00 0,00 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

1.238,00 1.980,001. Канцеларијски материјал 1.980,00 0,003.218,00

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

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

14.859,00 17.000,004. Гориво и мазиво 11.000,00 6.000,0025.859,00

15.442,83 20.588,575. Пошта и телефон 13.095,73 7.492,8728.538,53

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

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

0,00 2.887,718. Платни промет 1.697,71 0,002.887,71

35.597,00 41.079,009. Премија осигурања 41.079,00 54.772,0021.904,00

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

380,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,00380,00

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

24.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 16.000,00 16.000,0032.000,00

20.000,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 10.000,0040.000,00

105.254,00 59.980,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 70.752,00 94.703,0070.531,00

0,00 1.200,0019. Административне таксе 1.200,00 0,001.200,00

0,00 62.283,0020. ПДВ 55.975,76 0,0062.283,00

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

0,00 75.000,0022. Трошкови оглашавања 75.000,00 0,0075.000,00

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

0,00 93.609,9524. Остали трошкови стечајне масе 93.609,95 0,0093.609,95

0,00 10.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 10.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 457.411,19216.770,83 401.390,15 439.608,23 198.967,87

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 22.03.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јануар 2017. године у укупном износу од 228.507,05 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.03.2017. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
фебруар 2017. године и део трошкова за месец март 2017. године у укупном износу од 172.883,10 динара.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2017. године износи 401.390,15 динара (228.507,05 + 172.883,10 = 401.390,15).

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу је поднет захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза

Коментар
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Обавезе стечајне масе
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трошкови по
закључку
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извештајног

периода

Врста одлива

стечајне масе за месец март 2017. године (преостали трошкови) 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, али до дана сачињавања извештаја није добијено одобрење од стране стечајног судије.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У току извештајног периода није било стварно насталих обавеза на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 1.980,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала "Милбој" доо Пирот из месеца фебруара 2017. године у износу од 1.980,00
динара.
        4. Гориво и мазиво – Износ од 17.000,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.01. до
31.03.2017. године (за месец јануар у износу од 6.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 5.000,00 динара и за месец март у износу
од 6.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Износ од 20.588,57 динара се састоје од:
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец јануар 2017. године у износу од 5.657,39
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец јануар 2017. године у износу од 300,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу јануару 2017. године у износу од 92,00 динара (1 писамо - слање фактура закупцу),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец фебруар 2017. године у износу од 5.786,34
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец фебруар 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу фебруару 2016. године у износу од 852,00 динара (9 писама - слање фактура закупцу, слање
поште у Привредни суд у Нишу, слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима
Одбора поверилаца и Привредном суду у Нишу),
            - рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец март 2017. године у износу од 5.968,84
динара,
            - рачуна за мобилни телефон стечајног управника за месец март 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу марту 2016. године у укупном износу од 932,00 динара (8 писама - слање фактура закупцу,
слање продајне документације уплатиоцима, слање пореске пријаве за порез на имовину за 2017. годину),
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова фиксних телефона уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу "ProSweet Consulting"
д.о.о. Ниш који се налази у закупу имовине стечајног дужника.
        8. Платни промет – Износ од 2.887,71 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 01.01.2017. године до 31.03.2017.
године.
        9. Премија осигурања – Износ од 41.079,00 динара се односи на трошкове осигурања имовине стечајног дужника за период од
01.01.2017. године до 31.03.2016. године према доспелим ратама осигурања и то 3, 4 и 5. 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 01.01.2017. године до 31.03.2017. 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 30.000,00 динара се односи на трошкове ангажовања адвоката Милана Ж.
Јовановића из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду од 01.01.2017. год. до 31.03.2017.
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 59.980,00 динара се састоји од:
            - пореза на имовину за прво тромесечје 2017. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошима, Одељењу за финансије, у износу од 59.980,00 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.
      19. Административне таксе - Износ од 1.200,00 динара се односи на накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију
Редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, према издатој инструкцији за плаћање од стране АПР-а.
      20. ПДВ – Износ од 62.283,00 динара се састоји од:
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.12. до 31.12.2016. године у износу од 22.468,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.01. до 31.01.2017. године у износу од 19.557,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.02. до 28.02.2017. године у износу од 20.258,00 динара,
      22. Трошкови оглашавања - Износ од 75.000,00 динара састоји се од:
            - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања заказаној за 14.04.2017. године, у
дневним листовима «Политика», према Рачуну F 055/2017 од 08.03.2017. године у износу од 39.600,00 динара, Агенција «аПолитика» из
Ниша и у листу «Данас», према Предрачуну бр. 051/2017 од 08.03.2017. године у износу од 35.400,00 динара, Агенција «Europolis» из
Београда.
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      24. Остали трошкови - Износ од 93.609,95 динара се односи на:
            - испостављене трошкове закупца «Prosweet Consulting» доо Ниш у износу од 93.609,95 динара, према Фактури бр. 2017/034 од
13.02.2017. године, на име исплаћене одштете (ликвидиране штете) по основу лома машине (компресора) од стране «Триглав
осигурања» адо Београд «WUNDER»-у доо Ниш - у стечају, према обрачуну од 08.11.2016. године. На терет закупца је пао извршени
ремонт машине (компресора), а како се њему префактурише осигурање опреме по закљученој полиси између «WUNDER» доо Ниш - у
стечају и «Триглав осигурања» адо Београд, сходно уговору о закупу, закупцу се рефундира исплаћени износ ликвидиране штете за
извршени ремонт.
      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 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одливи у износу од 3.218,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала "Милбој" доо Пирот из месеца новембра 2016. године у износу од
1.238,00 динара.
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала "Милбој" доо Пирот из месеца фебруара 2017. године у износу од
1.980,00 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одливи у износу од 25.859,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
новембар 2016. године-фебруар 2017. године (за месец новембар износу од 7.999,00 динара, за месец децембар у износу од 6.860,00
динара, за месец јануар у износу од 6.000,00 динара (гориво у износу од 5.000,00 динара и моторно уље у износу од 1.000,00 динара) и
за месец фебруар у износу од 5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 28.538,53 динара се састоје од:
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец новембар 2016. године у износу
од 7.252,80 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец новембар 2016. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца новембра 2016. године у износу од 196,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец децембар 2016. године у износу
од 6.998,00 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец децембар 2016. године у износу од 300,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца децембра 2016. године у износу од 196,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец јануар 2017. године у износу од
5.657,39 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец јануар 2017. године у износу од 300,00 динара (део
рачуна),
            - плаћеног рачуна за фиксне телефонске бројеве који се воде на име стечајног дужника за месец фебруар 2017. године у износу
од 5.786,34 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец фебруар 2017. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца фебруара 2017. године у износу од 852,00 динара,
        8. Платни промет – Одлив у износу од 2.887,71 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 01.01.2017. године до 31.03.2017.
године.
        9. Премија осигурања – Одлив у износу од 21.904,00 динара се односи на плаћене трошкове осигурања имовине стечајног дужника
за период од 25.10.2016. године до 24.11.2016. године према доспелим ратама осигурања и то 1. рата у износу од по 21.904,00 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.
      13. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 380,00 динара се односе на исплаћене трошкове путарине на релацији Ниш-
Појате и Појате-Ниш (2 * 190,00 динара) на име одласка стечајног управнике у месецу новембру 2016. године за потребе примопредаје
имовине предмета излучног захтева која се налазио у Варварину.
      16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 32.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве, Ниш, за пружање књиговодствених услуга за месеце новембар и децембар 2016.
године и јануар и фебруар 2017. године (4 месеца по 8.000,00 динара).
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Одлив у износу од 40.000,00 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 01.11.2016.
год. до 28.02.2017. године (према Уговору о пружању адвокатских услуга од 01.05.2016. године).
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 70.531,00 динара се односи на:
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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

            - плаћени порез на имовину за четврто тромесечје 2016. године према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 70.531,00 динара,
      19. Административне таксе - одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за
регистрацију Редовног годишег финансијског извештаја за 2016. годину, према издатој инструкцији за плаћање од стране АПР-а.
      20. ПДВ – Одлив у износу од 62.283,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.12. до 31.12.2016. године у износу од 22.468,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.01. до 31.01.2017. године у износу од 19.557,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.02. до 28.02.2017. године у износу од 20.258,00 динара,
      22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 75.000,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања заказане за 14.04.2017. године,
у дневним листовима «Политика», према Рачуну F 055/2017 од 08.03.2017. године у износу од 39.600,00 динара, Агенција «аПолитика»
из Ниша и у листу «Данас», према Предрачуну бр. 051/2017 од 08.03.2017. године у износу од 35.400,00 динара, Агенција «Europolis» из
Београда.
      24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 93.609,95 динара се односи на:
            - плаћене трошкове закупцу «Prosweet Consulting» доо Ниш у износу од 93.609,95 динара путем спроведене КОМПЕНЗАЦИЈЕ,
према Фактури бр. 2017/034 од 13.02.2017. године, на име исплаћене одштете (ликвидиране штете) по основу лома машине
(компресора) од стране «Триглав осигурања» адо Београд «WUNDER»-у доо Ниш - у стечају, према обрачуну од 08.11.2016. године. На
терет закупца је пао извршени ремонт машине (компресора), а како се њему префактурише осигурање опреме по закљученој полиси
између «WUNDER» доо Ниш - у стечају и «Триглав осигурања» адо Београд, сходно уговору о закупу, закупцу се рефундира исплаћени
износ ликвидиране штете за извршени ремонт.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

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

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
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извештајног
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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.

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. Редовни правни лек ЖАЛБА
поднет је на одлуку РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА дана 07/10/2016.
        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.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.629.449,18 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2017.

 5.

457.411,19

 4.

1.577.504,67

 2. 405.466,68

 6.

Укупан одлив
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         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 1.629.449,18 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 405.466,68 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 457.411,19 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.577.504,67 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 31.03.2017. године,
износи 1.577.504,67 динара, према изводу бр. 19 од 31.03.2017. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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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. 32.000,00

Адвокат Милан Ж. Јовановић2. 40.000,00

72.000,00Укупно

         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 новембру и
децембру 2016. године и јануару и фебруару 2017. године у укупном износу од 32.000,00 динара (4 месеца по 8.000,00 динара).

        У току извештајног периода 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 новембар и децембар 2016.
године и јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

Коментар
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 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

10.594.650,94

126.737.620,67

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

138.909.776,28

Лиценце и патенти

0,00

1.577.504,67

 8.

31.03.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.577.504,67 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 1.577.504,67 динара (Извод бр. 19 од 31.03.2017. године -
Комерцијална банка ад Београд).

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

20.01.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.01.2017. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец новембар 2016. године.

20.01.2017.  Пријава штете "Триглав осигурању" адо Београд
Пријава штете и захтев за нaдoкнaду штете настале 12.01.2017. гoдине услед замрзавања воде у радним колима пумпи за воду,
осигуравајућем друштву "Триглав осигурање" адо Београд.

26.01.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2016.
године.

01.02.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 01.02.2017. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месец децембар 2016. године. Истим решењем налаже се стечајном управнику стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у
стечају да у року од 5 дана образложи тачку 28. спецификације трошкова «ПДВ», на тај начин што ће навести поводом промета којих
производа и услуга је настала обавеза по овом основу, а на основу захтева за исплату трошкова стечајног поступка 27.01.2017. године.
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08.02.2017.  Образложење трошкова ПДВ-а
Поступајући у складу са налогом стечајног судије из решења од 01.02.2017. године, стечајни управник доставља суду образложење
насталих трошкова на име ПДВ-а у изнoсу 22.468,00 динара, који је oбрaчунaт нa oснoвицу по испостављеном Рачуну бр. 123116-12/57
од 31.12.2016. године, закупцу «ProSweet Consulting» доо Ниш, нa oснoву Угoвoрa o зaкупу који садржи и рeфундaциjу трoшкoвa
телeфoна и трoшкoвa oсигурaњa, a све у склaду сa члaнoм 17.-23. Зaкoнa o порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).

14.02.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев стечајном судији Привредног суда у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу
јануару 2017. године.

21.02.2017.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: Привредном суду у Нишу, Одбору
поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје,
лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

10.03.2017.  Објављивање огласа о продаји целокупне имовине
Објављен је оглас о продаји целокупне имовине стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају, јавним надметањем, заказаним за
14.04.2017. године, у два високотиражна дневна листа, "Политика" и "Данас", који се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије. Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу оглас о продаји имовине стечајног дужника, за потребе истицања
огласа на огласну таблу Суда.

13.03.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару и марту
2017. године.

16.03.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 16.03.2017. године, којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка за месец Фебруар и март 2017. године.

22.03.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 22.03.2017. године, којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка за месец јануар 2017. године.

30.03.2017.  Решење о образовању Комисије за спровођење продаје
Дана 30.03.2017. године, стечајни управник доноси Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника
методом јавног надметања.

30.03.2017.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу Заахтев за сагласност на ангажовање лица у Комисији за
спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.
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Прилози

12.05.2017.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:01.01.2017. 31.03.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 111.563,55013117-01/57 31.01.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 111.521,16022817-02/57 28.02.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 111.571,12033117-09/57 31.03.2017.

Укупно: 334.655,83

Потраживања (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
6.998,03

013117-01/57-
телефон

31.01.2017.

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

013117-01/57-
осигурање

31.01.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
5.657,39

022817-02/57-
телефон

28.02.2017.

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

022817-02/57-
осигурање

28.02.2017.

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

022817-02/57-
порез

28.02.2017.

Глушац Марко 5.000,00031017-03/57 10.03.2017.

Самостална радња за трговину на велико и трговину у транзиту
"НИСАР" Стевановић Тихомир Пр. Зрењанин 5.000,00

031317-04/57 13.03.2017.

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 5.000,00032117-05/57 21.03.2017.

"БЛУЕ ГРАНЕ" д.о.о. Ниш 5.000,00032317-06/57 22.03.2017.

Тошић Срђан 5.000,00032317-07/57 23.03.2017.

"АВАНГАРД ТРГОВИНА" д.о.о. Нови Сад 10.000,00032817-08/57 28.03.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш
5.786,34

033117-09/57-
телефон

31.03.2017.

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

033117-09/57-
осигурање

31.03.2017.

Укупно: 187.638,96

Укупни приходи: 522.294,79
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.980,0088/17 14.02.2017.

Укупно: 1.980,00

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,002247000078189 06.01.2017.

"БРОС АУТО" д.о.о. Ниш 1.000,00SR000172 20.01.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,002247000078777 03.02.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 3.000,002247000079743 10.03.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 3.000,00t2470002tt 22.03.2017.

Укупно: 17.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE165344073RS 11.01.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

23-184-066-
3717971

31.01.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.657,39

56-184-018-
1042274

31.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE215708564RS 08.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE215708578RS 08.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175177208RS 17.02.2017.

ЈП "Пошта Србије"
564,00

RE175178234-
175178282RS

22.02.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

17-185-066-
3709582

28.02.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.786,34

72-185-018-
1045453

28.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE175187797RS 14.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE228883530RS 15.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE228883548RS 15.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE2288884549RS 21.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE228685045RS 24.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE228688850RS 28.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE228688877RS 28.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 150,00RE228689563RS 30.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

67-186-066-
3578340

31.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
5.968,84

87-186-018-
1045302

31.03.2017.

Укупно: 20.588,57

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

457,71

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2017.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

460,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2017.

Укупно: 2.887,71

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-3/12

05.01.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-4/12

05.02.2017.

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД
13.693,00

28-
110900028738212
71-5/12

05.03.2017.

Укупно: 41.079,00

Књиговодствене услуге

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

91-17-02002-
00264-000014

31.01.2017.

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

71-17-02002-
00264-000053

28.02.2017.

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

61-17-02002-
00264-000121

31.03.2017.

Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,002-02/17 31.01.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,002-03/17 28.02.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,002-04/17 31.03.2017.

Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије
59.980,00

21-068-
100615846/2017-
1/4

15.02.2017.

Укупно: 59.980,00
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Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0054-41240470 27.02.2017.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
22.468,00

72-601-
100615846/12-
2016

16.01.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
19.557,00

72-601-
100615846/01-
2017

15.02.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
20.258,00

72-601-
100615846/02-
2017

15.03.2017.

Укупно: 62.283,00

Трошкови оглашавања

Агенција за маркетинг «EUROPOLIS» Београд, Миливоје Ђорђевић
Пр. 35.400,00

051/2017 08.03.2017.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 39.600,00

F 055/2017 08.03.2017.

Укупно: 75.000,00

Остали трошкови стечајне масе

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 93.609,952017/034 13.02.2017.

Укупно: 93.609,95

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
10.000,00

5772-659416-3/4-
16

06.03.2017.

Укупно: 10.000,00

439.608,23Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 439.608,23

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

01.01.2017. 1.629.449,18Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 664,0216.01.2017.

Укупно: 664,02

Наплата потраживања

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 12.242,8530.01.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 26.284,8030.01.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 61.472,3530.01.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 49.652,7313.02.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 7.252,8013.02.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 16.431,6013.02.2017.

Укупно: 173.337,13

Закуп (у извештајном периоду)

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 61.472,3513.02.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 50.091,2001.03.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 20.089,1201.03.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 41.383,2301.03.2017.
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Закуп (у извештајном периоду)

Укупно: 173.035,90

Потраживања (у извештајном периоду)

Глушац Марко 5.000,0010.03.2017.

Самостална радња за трговину на велико и трговину у транзиту "НИСАР" Стевановић
Тихомир Пр. Зрењанин 5.000,00

13.03.2017.

"ГРАФОЛИСТ" д.о.о. Ниш 5.000,0021.03.2017.

"БЛУЕ ГРАНЕ" д.о.о. Ниш 5.000,0022.03.2017.

Тошић Срђан 5.000,0023.03.2017.

"АВАНГАРД ТРГОВИНА" д.о.о. Нови Сад 10.000,0028.03.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 6.998,0301.03.2017.

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 16.431,6001.03.2017.

Укупно: 58.429,63

405.466,68Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.238,0023.01.2017.

"МИЛБОЈ" доо Пирот 1.980,0023.03.2017.

Укупно: 3.218,00

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 7.999,0023.01.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 6.860,0006.02.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,0023.03.2017.

"ЕКО СЕРБИА" АД 5.000,0031.03.2017.

"БРОС АУТО" д.о.о. Ниш 1.000,0031.03.2017.

Укупно: 25.859,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 7.252,8016.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0023.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0023.01.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0023.01.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 6.998,0006.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0006.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0006.02.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0006.02.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 5.657,3920.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 5.786,3423.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0023.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0023.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0023.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 564,0023.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0023.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0031.03.2017.

Укупно: 28.538,53

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0016.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 457,7123.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 280,0006.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0017.02.2017.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0027.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0015.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0020.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 460,0023.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0031.03.2017.

Укупно: 2.887,71

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAЊE AДO БEOГРAД 21.904,0023.01.2017.

Укупно: 21.904,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 190,0023.01.2017.

ЈП "Путеви Србије" 190,0023.01.2017.

Укупно: 380,00

Књиговодствене услуге

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

23.01.2017.

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

06.02.2017.

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

23.03.2017.

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

31.03.2017.

Укупно: 32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0023.01.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0006.02.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0023.03.2017.

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0031.03.2017.

Укупно: 40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 70.531,0023.01.2017.

Укупно: 70.531,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0027.02.2017.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 22.468,0016.01.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 19.557,0017.02.2017.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 20.258,0015.03.2017.

Укупно: 62.283,00

Трошкови оглашавања

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 39.600,00

23.03.2017.

Агенција за маркетинг «EUROPOLIS» Београд, Миливоје Ђорђевић Пр. 35.400,0023.03.2017.

Укупно: 75.000,00

Остали трошкови стечајне масе

ProSweet Consulting д.о.о. Ниш 93.609,9501.03.2017.

Укупно: 93.609,95

457.411,19Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 1.577.504,67
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