
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

16.10.2018.

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: Вања Серјевић

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:01.07.2018. 30.09.2018.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

45.219.871,31Укупно без депозита

0,00

 5.

2.500.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

95.485,51

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

42.624.385,80

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

24.820.564,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 95.485,51 динара на дан 01.07.2018. године чине средства и то:
- средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од 95.485,51
динара (Извод бр. 37 од 21.06.2018. године).

2. Орочена средства на депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 2.500.000,00 динара, по основу Уговора о
ороченом депозиту бр. LD1813858358/2018, од 18.05.2018. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 24.820.564,00 динара, на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48, је депозит
за учешће на јавном надметању заказаном за 27.06.2018. године, који је купац ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара
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Константина бр. 82-84, матични број: 20388960, ПИБ: 105577249, кога заступа директор Raffi Benlian, уплатио на рaчун стечајног дужника
дана 21.06.2018. године.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

42.719.871,31

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

0,00

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

95.485,51

Укупно

42.624.385,80

Коментар

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

 8.

95.485,51Готовина 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

42.624.385,80

 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

42.719.871,31

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

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.
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32.320.584,1220,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

32.320.584,12

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

10.303.821,68

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.

20,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје:

2. Потраживања - Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне - Повећање у износу од 20,00 динара
представља исправку вредности пореза на имовину стечајног дужника општини Мерошина за друго тромесечје 2018. године са ПДВ-ом,
који је рефундиран од стране закупца «ProSweet Consulting» доо Ниш, тако што је у ЕРС-у исправљена техничком грешком унета
вредност од 72.755,20 динара уместо 72.775,20 динара (60.646,00 динара плус ПДВ 12.129,20 динара = 72.775,20 динара).

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 32.320.584,12 динара чине:

- Исплаћена целокупна купопродајна цена имовине стечајног дужника у износу од 31.954.686,23 динара без ПДВ-а на покретну
имовину, која је продата на јавном надметању одржаном 27.06.2018. године у Александрову, општина Мерошина, купцу ДОО «BENLIAN
FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-84, матични број: 20388960.

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 17.12.2015. године и
у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09 и 83/14) и Националним
стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010),
стечајни управник је дана 27.06.2018. године извршио продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш -
у стечају јавним надметањем.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ на јавном надметању је била целокупна имовина стечајног дужника као имовинска целина:

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА - Имовина стечајног дужника која се састоји од:
• 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.
Производна хала и котларница се налазе на КП 2669, уписани у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина.
3. Монтажнобетонска трафостаница, габарита 4,5х2,8 м, висине 3 м, са инсталацијама 10/0,4 kV, 630 kVА.
Трафостаница се налази на КП 2668, уписана у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина.
• Покретна имовина:
Опрема за производњу кондиторских производа и инвентар по спецификацији из продајне документације.

Почетна цена имовинске целине на јавном надметању износила је: 31.954.686,23 динара.

Дана 25.05.2018. године стечајни управник је објавио оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневним
листовима «Политика» и «Курир».

Право на учешће на јавном надметању су имала сва правна и физичка лица која:
1. изврше уплату уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. Рок за откуп продајне
документације је био 22.06.2018. године;
2. уплате депозит у износу од 24.820.564,00 динара на текући рачун стечајног дужника, или положе неопозиву првокласну банкарску
гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 22.06.2018. године.
3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита.

Огласом о продаји имовине је одређено да се купопродајни уговор потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног
надметања и да је проглашени Купац дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 радних дана од дана
потписивања купопродајног уговора.

Продаја имовинске целине јавним надметањем је била УСПЕШНА.

Два лица су откупила продајну документацију и то:  «ProSweet Consulting» доо Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 7, Ниш, матични број:
20948477 и ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-84, матични број: 20388960.

ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-84, је једино лице које је уплатило депозит за учешће на
јавном надметању на рачун стечајног дужника и доставило 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 је стекло статус учесника на
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јавном надметању.

Датум и место продаје: 27.06.2018. године, са почетком у 12:00 часова, на адреси производног погона стечајног дужника: Александрово,
бб, општина Мерошина.

Почетна цена: 31.954.686,23 динара, без урачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине.
Купопродајна цена:
• 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, површине у габариту 1.125
м2.
Објекат Производне хале је уписан у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина, са
подацима у В-листу – 1. део: Подаци о зградама и другим грађевинскм објектима и носиоцима права на њима: Број парцеле: 2669, Број
зграде 2: Начин коришћења и назив објекта: Зграда прехрамбене индустрије и производње пића, Број етажа: ПР 1, Правни статус
објекта: Објекат има одобрење за употребу, Адреса објекта: Табла бр. 3, Носилац права на објекту: Предузеће „Вундер“ д.о.о. Ниш,
Козарачка 30 (МБ: 17397320), Врста права: Својина, Облик својине: Приватна; Обим удела 1/1.
Купопродајна цена Производне хале износи 21.865.150,00 динара.

2. Објекат котларнице, нето површине 92 м2, површине у габариту 111 м2.
Објекат котларнице је уписан у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина, са подацима
у В-листу – 1. део: Подаци о зградама и другим грађевинскм објектима и носиоцима права на њима: Број парцеле: 2669, Број зграде 3:
Начин коришћења и назив објекта: Остале зграде - КОТЛАРНИЦА, Број етажа: ПР 1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за
употребу, Адреса објекта: Табла бр. 3, Носилац права на објекту: Предузеће „Вундер“ д.о.о. Ниш, Козарачка 30 (МБ: 17397320), Врста
права: Својина, Облик својине: Приватна; Обим удела 1/1.
Купопродајна цена Котларнице износи 1.477.375,00 динара.

3. Монтажнобетонска трафостаница, габарита 4,5х2,8 м2, висине 3 м, са инсталацијама 10/0,4 kV, 630 kVА.
Објекат Монтажнобетонске трафостанице је уписан у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ Служба за катастар непокретности
Мерошина, са подацима у В-листу – 1. део: Подаци о зградама и другим грађевинскм објектима и носиоцима права на њима: Број
парцеле: 2668, Број зграде 1: Начин коришћења и назив објекта: Трафостаница, Број етажа: ПР 1, Правни статус објекта: Објекат има
одобрење за употребу, Адреса објекта: Табла бр. 3, Носилац права на објекту: Предузеће „Вундер“ д.о.о. Ниш, Козарачка 30 (МБ:
17397320), Врста права: Својина, Облик својине: Приватна; Обим удела 1/1.
Купопродајна цена Трафостанице износи 1.181.900,00 динара.

Сви објекти се налазе на адреси: Александрово, бб, општина Мерошина.

УКУПНА КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА непокретне имовине износи 24.524.425,00 динара.

Покретна имовина:
-Машине, опрема и инвентар, ближе одређена у Прилогу број 2, Списак машина, опреме и инвентара, који представља саставни део
Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине закљученог са купцем дана 27.06.2018. године.

УКУПНА КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА покретне имовине износи 7.430.261,23 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 8.916.313,48 са урачунатим
ПДВ-ом.

Купац: ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-84, матични број: 20388960, ПИБ: 105577249, кога
заступа директор Raffi Benlian.

Депозит за учешће на јавном надметању купац је уплатио на рaчун стечајног дужника дана 21.06.2018. године.

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине закључен је са купцем дана 27.06.2018. године, a купопродајна цена је исплаћена
у целости дана 06.07.2018. године.

- Наплаћена потраживања у износу од 365.897,89 динара представљају наплату потраживања по основу Уговора о закупу од закупца
имовине стечајног дужника «ProSweet Consulting» доо Ниш, који пoрeд зaкупнинe и припaдajућeг пoрeзa нa зaкупнину, плaћa и свe
трoшкoвe вeзaнe зa прeдмeт уговора, кao штo су:
– трoшкoви утрoшeнe eлeктричнe eнeргиje,
– трoшкoви oдвoжeњa смeћa, снaбдeвaњa вoдoм и трoшкoви у вeзи сa кaнaлизaцијoм,
– трoшкoви тeлeфoнa, интeрнeтa и сл.
– трoшкoви тeкућeг oдржaвaњa пoслoвних прoстoриja,
– сви пoрeзи и накнаде везане за непокретну имoвину,
– трошкови осигурања имовине,
– oстaли трoшкoви уoбичajeни зa eксплoaтaциjу прoстoрa у зaкупу.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.486.052,25

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

25.469,61

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

32.320.584,12

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0033.832.105,98

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

1.486.052,25

0,00

1.486.052,25

0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 25.469,61 динара се састоји од:

- 4.833,33 динара је исплаћена камата на орочени депозит код Addiko Bank ад Београд дана 02.07.2018. године, за јун 2018. године,
- 530,72 је испплаћена камата по виђењу Комерцијалне банке ад Београд дана 16.07.2018. године,
- 2.738,89 динара је исплаћена камата по Уговору LD1813858358 на орочени депозит код Addiko Bank ад Београд дана 19.07.2018.
године,
- 17.366,67 динара је исплаћена камата по Уговору D1819971139 на орочени депозит код Addiko Bank ад Београд дана 18.09.2018.
године.

4. Наплата потраживања у износу од 32.320.584,12 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.486.052,25 представљају фактурисани износ ПДВ-а на покретну
имовину купцу имовине стечајног дужника ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, који се због техничких карактеристика ЕРС-а приказује
одвојено од позиције Наплата потраживања, у којој је приказана купопродајна цена без припадајућег ПДВ-а на покретну имовину.
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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 21.500,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 21.500,000,00

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 21.500,00 21.500,00

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

1.340,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 140,001.200,00

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

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

18.000,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 3.000,0015.000,00

3.964,03 1.827,975. Пошта и телефон 0,00 4.260,001.532,00

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

0,00 44.920,927. Текуће одржавање 0,00 0,0044.920,92

0,00 6.997,868. Платни промет 0,00 0,006.997,86

35.597,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,0035.597,00

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

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

15.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 15.000,000,00

32.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 56.000,000,00

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

155.349,00 -33.723,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 121.626,000,00

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

1.507.762,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,001.507.762,00

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

70.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,0070.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

1.500.000,00

0,00

Укупно 3.183.009,781.839.012,03 0,00 44.023,75 200.026,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

          ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2018. године, у укупнoм износу од 27.706,31
динара, достављен је стечајном судији дана 05.09.2018. године али до дана писања овог извештаја стечајни судија није донео одлуку по
захтеву.
          ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2018. године, у укупном износу од 16.004,00
динара, достављен је стечајном судији дана 28.09.2018. године али до дана писања овог извештаја стечајни судија није донео одлуку по
захтеву.
          ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2018. године, у укупном износу од

Коментар
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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

18.115,55 динара, упућен је стечајном судији дана 12.10.2018. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

          5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.500,00 динара је на име насталих путних трошкова и трошкова
телефонских рачуна стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

          5. Пошта и телефон - износ од 1.827,97 динара се састоји од:
          - Трошкови поште у износу од 1.247,00 динара настали у месецу јулу 2018. године,
          - Трошкови поште у износу од 114,00 динара настали у месецу августу 2018. године,
          - Трошкови поште у износу од 467,00 динара настали у месецу септембру 2018. године.

          7. Текуће одржавање
          - Износ од 44.920,92 динара је је износ пребијеног потраживања стечајног дужника са потраживањем закупца «ProSweet
Consulting» доо Ниш на име дела рефундираних трошкова по ликвидацији штете коју је «Триглав осигурање» адо Београд исплатило
стечајном дужнику, према Одлуци 2017/2624 од 24.03.2017. године, Обрачуну штете 2017/2626 од 31.03.2017. године и Обрачуну штете
2017/2627 од 31.03.2017. године.

          8. Платни промет
          - Износ од 6.997,86 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 01.07.2018. године до 30.09.2018. године.

          16. Књиговодствене услуге
          - Износ од 24.000,00 динара се односи на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» Перић
Миодраг, ПР из Ниша за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године у месечном бруто
износу од 8.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).

          18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)
          - Износ од -33.723,00 динара представља отпис дела обавезе по основу Накнаде за заштиту и унапређење животне средине за
период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године, према Решењу бр. 434-5/1/20/2015 од 18.09.2015. године Општине Мерошина-
Општинска управа-Одељење за финансије-Служба за изворне приходе локалне самоуправе. Како је стечајни поступак отворен дана
16.09.2015. године, потраживање које је настало у периоду до отварања стечаја је могло бити само предмет пријаве потраживања, док
је потраживање у износу од 11.241,00 динара, које се односи на задњи квартал 2015. године, односно на период након отварања
стечајног поступка, и које је доспело за плаћање 15.11.2015. године, обавеза стечајне масе и као такво је измирено.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

          1. Канцеларијски материјал
          - Трошкови канцеларијског материјала према Рачуну бр. RNB02113 од 01.06.2018. године, «Puls Systems» доо Пирот, у укупном
износу од 1.200,00 динара.

          4. Гориво и мазиво
          - Трошкови горива на релацији Пирот – Ниш – место Александрово, општина Мерошина (производни погон стечајног дужника) у
укупном износу од 15.000,00 динара у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, настали за потребе обиласка, припреме продаје и
продаје имовине стечајног дужника, као и за обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

          7. Текуће одржавање
          - Износ од 44.920,92 динара је износ пребијеног потраживања стечајног дужника са потраживањем закупца «ProSweet Consulting»
доо Ниш на име дела рефундираних трошкова по ликвидацији штете коју је «Триглав осигурање» адо Београд исплатило стечајном
дужнику, према Одлуци 2017/2624 од 24.03.2017. године, Обрачуну штете 2017/2626 од 31.03.2017. године и Обрачуну штете 2017/2627
од 31.03.2017. године.

          8. Платни промет
          - Одлив у износу од 6.997,86 динара се односи на провизију пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
на име услуга платног промета и месечне накнаде за одржавање рачуна у периоду од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године.

          9. Премија осигурања
          - Одлив у износу од 35.597,00 динара је износ пребијених међусобних потраживања стечајног дужника са «ТРИГЛАВ осигурање»
адо Београд, за износ ликвидиране штете на основу Одлуке и ликвидацији штете 2016/10447 од 08.11.2016. године, поводом захтева за
рефундацију штете од 26.09.2016. године, услед лома и оштећења компресора Енергоинвест.

          20. ПДВ
          - Одлив у износу од 1.507.762,00 динара је настао на основу обрачунатог пореза на додату вредност за период од 01.06.2018. до
30.06.2018. године.
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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

          25. Тарифа АЛСУ
          - Одлив у укупном износу од 70.000,00 динара се састоји од:
          - Тарифни број 5, за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених
коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет
порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5, Тарифе о ценама за послове из
надлежности Агенције за лиценциарање стечајних управника, износи 60.000,00 динара.
          - Тарифни број 6, за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и
стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни 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.

          - Орочење средстава
          - Пренос средстава у износу од 1.500.000,00 динара дана 18.07.2018. године, са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни
рачуна бр. 908-16501-42 Addiko Bank ад Београд, ради орочења наведених средстава на период од 60 дана.

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

217.767.299,40

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

620.162.637,31

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.104.835,72

5.

402.337.536,32

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

28.489.903,98

-217.767.299,40

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

28.489.903,98

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

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном дужнику:

          1. Разлучни повериоци - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од -217.767.299,40 динара је
износ ненамиреног разлучног потраживања поверилаца «Комерцијална банка» ад Београд и «Heta Leasing» доо Београд, након продаје
непокретне и покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 27.06.2018. године.
          Разлучном повериоцу «Комерцијална банка» ад Београд је исплаћен износ од 27.024.449,50 динара, док је разлучном повериоцу
«Heta Leasing» доо Београд исплаћен износ од 1.465.454,48 динара, што укупно износи 28.489.903,98 динара.
          Како је продата сва имовина која је била предмет обезбеђења разлучних потраживања, преостало ненамирено потраживање у
износу од 217.767.299,40 пребачено је у III исплатни ред.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

24.916.049,51 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

31.656.381,76

 4.

2.254.677,73

 2. 8.995.009,98

 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 дан 01.07.2018. године на рачунима (са депозитом) износи 24.916.049,51 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.995.425,98 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 31.656.797,76 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.254.677,73 динара.

          Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2018. године
износи 2.254.677,73 динара, према изводу бр. 51 од 18.09.2018. године.
          Стање орочених средстава стечајног дужника на депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд на дан 30.09.2018. године
износи 4.000.000,00 динара.

16.532,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 16.532,00

 4. 0,0030.09.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је преко благајне накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 16.532,00 динара. На
тај начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име горива и поште, који су од стране стечајног управника плаћени
готовински.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У току извештајног периода није било ангажовања стручних лица, нити је било исплата по том основу.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

4.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.303.821,68

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

16.558.499,41

Лиценце и патенти

0,00

2.254.677,73

 8.

30.09.2018.

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. Готовина и готовински еквиваленти
          - на текућем рачуну број 205-224827-48, на дан 30.09.2018. године, налази се износ од 2.254.677,73 динара (Извод бр. 51 од
18.09.2018. године - «Комерцијална банка» ад Београд).

          2. Орочена средства
          - на депозитном рачуну код «Addiko bank» ад Београд, на дан 30.09.2018. године, налазе се орочена средства у износу од
4.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2018. године – Допуна
Стечајни управник је поднео стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 12.06.2018. до 30.06.2018. године у укупнoм износу од 1.543.146,39
динара.

09.07.2018.  ОБАВЕШТЕЊЕ о извршеној продаји имовине стечајног дужника
Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине закључен је са купцем ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара
Константина бр. 82-84, дана 27.06.2018. године, a купопродајна цена је исплаћена у целости дана 06.07.2018. године.
Дана 07.07.2018. године сачињен је Записник о о примопредаји непокретне и покретне имовине предмета купопродаје.
Стечајни управник је доставио Обавештење и извршеној продаји имовине стечајног дужника:
- Привредном суду у Нишу,
- Одбору поверилаца,
- Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје,
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника.
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09.07.2018.  ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја непокретности и налаже
Стечајни управник доставља стечајном судији ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја непокретне
имовине стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ул. Козарачка бр. 30, Ниш, матични број: 17397320 и то:
1. Производна хала - Зграда прехрамбене индустрије и производње пића, на адреси Александрово, бб, општина Мерошина, уписана у
Лист непокретности број 745, КО Брест, РГЗ – Служба за катастар непокретности Мерошина, број зграде 2, спратнoсти приземље,
површине у габариту 1.125 м2, изграђена на КП бр. 2669, КО Брест.
2. Објекат котларнице – Остале зграде – КОТЛАРНИЦА, на адреси Александрово, бб, општина Мерошина, уписана у Лист непокретности
број 745, КО Брест, РГЗ – Служба за катастар непокретности Мерошина, број зграде 3, спратнoсти приземље, површине у габариту 111
м2, изграђена на КП бр. 2669, КО Брест.
3. Монтажнобетонска трафостаница - Трафостаница, на адреси Александрово, бб, општина Мерошина, уписана у Лист непокретности
број 745, КО Брест, РГЗ – Служба за катастар непокретности Мерошина, број зграде 1, спратнoсти приземље, површине у габариту 13 м2,
изграђена на КП бр. 2668, КО Брест и налаже РГЗ – Служби за катастар непокретности Мерошина да по правноснажности решења
изврши упис права својине на непокретности из става 1. изреке у корист купца ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара
Константина бр. 82-84, матични број: 20388960, ПИБ: 105577249 и брисање свих терета насталих пре извршене продаје.

09.07.2018.  ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја покретне имовине и налаже
Стечајни управник подноси стечајном судији ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја покретне
имовине стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају, која је предмет залоге и налаже Агенцији за привредне регистре, Регистру
заложног права на покретним стварима и правима, да по правноснажности решења изврши брисање заложног права на покретним
стварима стечајног дужника, регистрованим као предмет залоге под Зл.бр.2470/07, под Зл.бр.23775/2009 и под Зл.бр.20663/2010.

09.07.2018.  ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се одобрава исплата средстава разлучним повериоцима и утврђује
Стечајни управник је поднео стечајном судији Предлог за доношење решења којим се одобрава исплата средстава разлучним
повериоцима и утврђује износ награде стечајном управнику.
Имајући у виду законске одредбе, a на основу Обрачуна намирења разлучних поверилаца од 09.07.2018. године, стечајни управник
«WUNDER» доо Ниш - у стечају, предлаже да Привредни суд у Нишу донесе Решење којим се
1. OДOБРAВA стечајном управнику «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ул. Козарачка бр. 30, Ниш, матични број: 17397320, да исплати
средства у износу од 27.024.449,50 динара са рачуна стечајног дужника на рачун разлучног повериоца «Комерцијална банка» ад
Београд, ул. Светог Саве бр. 14, Београд и средства у износу од 1.465.454,48 динара на рачун разлучног повериоца «Heta Leasing» доо
Београд.
2. УТВРЂУЈЕ износ награде стечајном управнику у висини од 1.124.494,35 динара, на име намирења разлучних поверилаца.
3. ДАЈЕ САГЛАСНОСТ на исплату награде стечајном управнику «WUNDER» доо Ниш - у стечају на име намирења разлучних поверилаца
«Комерцијална банка» ад Београд и  «Heta Leasing» доо Београд.

09.07.2018.  ОБРАЧУН намирења разлучних поверилаца
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу и разлучним повериоцима:
1. «Комерцијална банка» ад Београд
ул. Светог Саве бр. 14, 11000 Београд
2. «HETA LEASING» доо Београд
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115 г, Нови Београд,
ОБРАЧУН намирења разлучних поверилаца.

04.07.2018.  Закључак којим се даје сагласност на ангажовање лица
Закључком Посл. бр. 6. Ст.57/15, који је донео стечајни судија  судија дана 04.07.2018. године, даје се сагласност стечајном управнику на
ангажовање лица у Комисији за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем.

10.07.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018.
Решењем 6. Ст. 57/2015, које је донео стечајни судија дана 10.07. 2018. године, делимично се одобрава исплата трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе стечајном управнику за месец април 2018. године.
Истим решењем налаже се стечајном управнику да у року од 30 (тридесет) дана достави писано изјашњење (са доказима) којима ће да
образложи и оправда трошкове наведене у спецификацији трошкова за АПРИЛ 2018. године, која се налази у прилогу захтева за
одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2018. године од 24.04.2018. године.

10.07.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018.
Решењем 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018. године делимично се одобрава стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године.
Истим решењем налаже се стечајном управнику да у року од 30 (тридесет) дана достави писано изјашњење (са доказима) којима ће да
образложи и оправда трошкове наведене у спецификацији трошкова за мај 2018. године.

10.07.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018.
Решењем 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018. године делимично се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за
месец јун 2018. године.
Истим решењем налаже се стечајном управнику да у року од 30 (тридесет) дана достави писано изјашњење (са доказима) којима ће да
образложи и оправда трошкове наведене у спецификацији трошкова за јун 2018. године, која се налази у прилогу захтева за одобрење
исплате трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2018. године од 10.06.2018. године и допуне захтева од
04.07.2018. године.

12.07.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Решења 6 Ст 57/15 од 10.07.2018.
Поступајући по налогу, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење по налогу из Решења од 10.07.2018. године у вези
захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године од
25.05.2018. године.
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16.07.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Решења 6 Ст 57/15 од 10.07.2018.
Поступајући по налогу из Решења од 10.07.2018. године, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење у вези Захтева за
одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018. године.

16.07.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Решења 6 Ст 57/15 од 10.07.2018.
Поступајући по налогу из Решења од 10.07.2018. године, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење по налогу из Решења
од 10.07.2018. године, у вези захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за
месец јун 2018. године.

16.07.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Решења 6 Ст 57/15 од 10.07.2018.
Поступајући по налогу из Решења од 10.07.2018. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у вези захтева за
одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године.

17.07.2018.   ПОЗИВ за достављањем понуде за одабирање, сређивање и пописивање архивске грађе и
На основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно извршити у даљем току вођења стечајног поступка, стечајни управник је
утврдио да постоји потреба да се у стечајном поступку ангажује лице на пословима одабирања, сређивања и пописивања архивске
грађе и регистратурског материјала. У том смислу је упутио дана 17.07.2018. године на адресе лица са положеним стручни испитом за
архивисту Позив за достављањем понуде за одабирање, сређивање и пописивање архивске грађе и регистратурског материјала.

17.07.2018.  Одлука о преносу динарских средстава стечајног дужника ради орочења
Стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају је дана 18.05.2018. године донео Одлуку о преносу динарских
средстава стечајног дужника у износу од 1.500.000,00 динара   са текућег рачуна код «Комерцијалне банке» ад Београд  на депозитни
рачун «Addiko Bank» ад Београд, ради орочења.

18.07.2018.  Уговор о ороченом динарском депозиту
Дана 18.07.2018. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са Addiko Bank ад Београд, којим се средства у износу од
4.000.000,00 динара орочавају на 60 дана.

18.07.2018.  ПОНУДА за сређивање и архивирање документације
Стечајном управнику достављена је од стране Радње Екстра архива из Доње Трнаве понуда за сређивање и архивирање документације.

20.07.2018.  Понуда за одабир, сређивање и пописивање архивске грађе и регистратурског материјала
Иван Манчић, архивиста са положеним стручним испитом из Пирота, доставио је стечајном управнику понуду за одабир, сређивање и
пописивање архивске грађе и регистратурског материјала за стечајног дужника “WUNDER“ д.о.о. Ниш у стечају.

24.07.2018.  Достава Извештаја за период април јун 2018.
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

26.07.2018.  Понуда за сређивање архивске грађе
Стечајном управнику је достављена понуда за сређивање архивске грађе од стране Историјског архива Ниш.

14.07.2018.  Одлука о образовању Комисије за попис безвредног регистратурског материјала који се предлаже за
На основу Закона о културним добрима («Сл. гласник РС», бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. Закон), Закона о стечају («Сл.
гласник РС» бр. 104/09 и 83/14) и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом («Сл. гласник РС»
бр. 13/10), Национални стандард о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника, Национални стандард
број 8, стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају дана 14.07.2018. године доноси Одлуку о образовању
Комисије за попис безвредног регистратурског материјала стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају, коме је истекао рок
чувања.

31.07.2018.  ЗАПИСНИК о раду Комисије на попису регистратурског материјала «WUNDER» доо Ниш у стечају који се
Комисија образована од стране стечајног управника је на основу важеће Листе категорија регистратурског материјала са роковима
чувања у периоду од 14.07.2018. – 31.07.2018. године извршила попис регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања и
доставила стечајном управнику ЗАПИСНИК о раду Комисије на попису регистратурског материјала «WUNDER» доо Ниш у стечају.

31.07.2018.  Пописна листа  регистртурског материјала који се предлаже за излучивање
Комисија која је радила на попису регистратурског материјала «WUNDER» доо Ниш у стечају доставила је стечајном управнику пописну
листу регистртурског материјала који се предлаже за излучивање.

03.08.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на излучење и уништење безвредног регистратурског материјала
Стечајни управник је дана 03.08.2018. године упутио захтев Историјском архиву Ниш за давање одобрења на излучење и уништење
безвредног регистратурског материјала.

17.08.2018.  Обавештење о премештају покретне имовине  «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају
Стечајни управник «WUNDER» доо Ниш у стечају је примио обавштење стечајног управника стечајног дужника «Вулић & Вулић» доо
Ниш у стечају у вези премештаја покретне имовине стечајног дужника «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају.

20.08.2018.  Поднесак повериоца Комерцијална банка ад Београд
Пуномоћник повериоца Комерцијална банка ад Београд, адв. Зоран Пешић, поднео је поднесак Привредном суду у Нишу којим
предлаже да стечајни управник измени обрачун намирења разлучних поверилаца од 09.07.2018. године, а у вез тарифног броја 6,
ТАРИФЕ о ценама  за послове из надлежности агенције за лиценцирање стечајних управника.
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03.09.2018.  ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица за одабирање, сређивање и пописивање архивске
Стечајни управник је поднео предлог стечајном судији дана 03.09.2018. године, а на основу достављених понуда, по критеријуму
најниже цене,  да да сагласност на ангажовање архивисте Ивана Манчића, дипл. инж. из Пирота, ул. Српских владара бр. 104, на
пословима одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала, закључењем уговора о делу.

03.09.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2018.
Стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају доставио је стечајном судији Захтев за давање одобрења на
исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.07.2018. до
31.07.2018. године у укупнoм износу од 27.706,31 динара.

10.09.2018.  ЗАХТЕВ за доставом преписа листа непокретности и копије плана
Стечајни управник је упутио Захтев за доставом преписа листа непокретности и копије плана РГЗ Служби за катастар непокретности
Варварин, за потребе  вођења стечајног поступка, и то:
- Препис Листа непокретности бр. 1200, КО Горњи Катун,
- Копију плана за катастарску парцелу бр. 3978/1, КО Горњи Катун.

10.09.2018.  ЗАХТЕВ за исплату потраживања повериоца "ВИКАС" доо Варварин
Стечајни поверилац "ВИКАС" доо Варварин доставио је стечајном управнику захтев од 19.07.2018. године за исплатом потраживања
након продаје имовине стечајног дужника и исплате купопродајне цене од стране купца.

10.09.2018.  Закључак 6 Ст.57/15 од 05.09.2018. године
Закључком стечајног судије 6 Ст.57/15 од 05.09.2018. године, који је стечајни управник преузео 11.09.2018. године, НАЛАЖЕ СЕ
стечајном управнику стечајног дужника, «WUNDER» доо Ниш - у стечају, Козарачка бр. 30, да у РОКУ од осам (8) дана од дана пријема
овог решења УРЕДИ И ДОПУНИ предлоге за доношење решења којима се констатује продаја имовине стечајног дужника.

10.09.2018.  Закључак 6 Ст. 57/15 од 06.09.2018. године
Закључком стечајног судије од 06.09.2018. године налаже се стечајном управнику да у року од 30 дана од пријема закључка достави
суду Нацрт решења за главну деобу.

11.09.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 05.09.2018. године
Поступајући по налогу из Закључка који је донео стечајни судија дана 05.09.2018. године стечајни управник доставља Изајшњење по
налогу из Закључка од 05.09.2018. године којим се налаже стечајном управнику да уреди и допуни предлоге за доношење решења
којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника.

12.09.2018.  Решење Историјски архив Ниш
Стечајни управник је дана 12.09.2018. године преузео Решење Историјског архива Ниш којим се стечајном дужнику "Wunder" доо Ниш у
стечају да може уништити излучени безвредни регистритратурски материјал из своје архиве, коме је рок чувања истекао, а према
попису који чини саставни део решења.

19.09.2018.  Уговор о ороченом депозиту
Дана 19.09.2018. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са Addiko Bank ад Београд, којим се средства у износу од
4.000.000,00 динара орочавају на 60 дана.

19.09.2018.  Достава листа непокретности и копије плана РГЗ СКН Варварин
Поступајући по захтеву стечајног управника, РГЗ Служба за катастар непокретности Варварин доставља стечајном управнику Препис
листа непокретности бр. 1200, КО Горњи Катун и копију плана за катастарску парцелу бр. 3978/1, КО Горњи Катун.

27.09.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2018.
Стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату
са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.08.2018. до
31.08.2018. године у укупнoм износу од 16.004,00 динара.
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Прилози

16.10.2018.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:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 1.486.052,25063018-10/57 01.07.2018.

Укупно: 1.486.052,25

Укупни приходи: 1.486.052,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 14.000,00073118-11/57 31.07.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 7.500,00083118-11/57 31.08.2018.

Укупно: 21.500,00

21.500,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд

1.247,00

RE362244142RS,
RE362244624RS,
RE362245664RS,
RE362245655RS,
RE362245633RS,
RE362245593RS,
RE362247064RS,
RS362247055RS,
RE362248475RS,
RE362247912RS,
RE362244726RS,
RE362249649RS

31.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE271461655RS 31.08.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд

467,00

RE271466025RS,
RE366577273RS,
RE3665788645RS,
RE366586862RS

30.09.2018.

Укупно: 1.828,00

Текуће одржавање

«ProSweet Consulting» доо Ниш 44.920,92127 01.07.2018.

Укупно: 44.920,92

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.07.2018.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

1.809,31

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

140,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

1.800,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

170,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

1.758,55

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.09.2018.

Укупно: 6.997,86

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

18-RN002000350 31.07.2018.

Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

18-RN002000351 31.08.2018.

Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» Перић
Миодраг Предузетник Доња Трнава 8.000,00

18-RN002000412 30.09.2018.

Укупно: 24.000,00

77.746,78Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 99.246,78
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд, 908-0000000027501-22
Addiko bank A.D.- Beograd, 908-16501-42

01.07.2018. 27.416.049,51Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 4.833,3302.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 530,7216.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.738,8919.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 17.366,6718.09.2018.

Укупно: 25.469,61

Наплата потраживања

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 24.820.564,0003.07.2018.

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 7.134.122,2303.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.344,9016.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.259,8727.08.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 4.236,5501.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 16.431,6001.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 14.928,8501.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 0,9701.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 44.919,9501.07.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 72.775,2016.07.2018.

Укупно: 32.320.584,12

Потраживања (у извештајном периоду)

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 1.486.052,2506.07.2018.

Укупно: 1.486.052,25

33.832.105,98Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.200,0025.07.2018.

Укупно: 1.200,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0023.07.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0023.07.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0025.07.2018.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 632,0023.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0025.07.2018.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0025.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0025.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0025.07.2018.

Укупно: 1.532,00

Текуће одржавање

«ProSweet Consulting» доо Ниш 44.920,9201.07.2018.

Укупно: 44.920,92

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.809,3116.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 140,0017.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.800,0018.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0023.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 170,0025.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.08.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.09.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.758,5512.09.2018.

Укупно: 6.997,86

Премија осигурања

«ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд) 8.211,0001.07.2018.

«ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд) 13.693,0001.07.2018.

«ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд) 13.693,0001.07.2018.

Укупно: 35.597,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 1.507.762,0016.07.2018.

Укупно: 1.507.762,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 60.000,0017.07.2018.

Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,0017.07.2018.

Укупно: 10.000,00

Орочење средстава

Addiko bank A.D.- Beograd 1.500.000,0018.07.2018.

Укупно: 1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

«Комерцијална банка» aд, Београд 27.024.449,4612.09.2018.

«HETA LEASING» доо Београд 1.465.454,5212.09.2018.

Укупно: 28.489.903,98

31.672.913,76Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 6.254.677,73
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