
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

23.07.2018.

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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

124.102.820,67

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

137.067.979,00Укупно без депозита

0,00

 5.

2.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

368.020,80

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.597.137,53

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2018.

 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 2.368.020.80,03 динара на дан 01.04.2018. године чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од 368.020,80
динара (Извод бр. 16 од 20.03.2018. године).
        2. Орочена средства на депозитном рачуну код «Societe Generale Banka Srbija» ад Београд у износу од 2.000.000,00 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

136.155.542,00

0,00

0,00

0,00

1.087.563,00

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

125.190.383,67

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

1.087.563,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

368.020,80

Укупно

10.597.137,53

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ повећања од 1.087.563,00 динара представља износ корекције за
повећање вредности појединих ставки непокретне и покретне  имовине стечајног дужника приликом припреме продаје имовине
стечајног дужника за продају која је заказана за 27.06.2018. године, а у складу са извршеним проценама непокретне и покретне
имовине стечајног дужника од стране ангажованих овлашћених проценитеља на основу процена извршених у месецу априлу 2018.
године и то непокретне имовине за износ повећања од 782.563,00 динара и покретне имовине за износ од 305.000,00 динара.

 8.

368.020,80Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

61.281.011,21

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

10.597.137,53

 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

74.874.530,79

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

63.909.372,46

1в

0,00

61.281.011,21

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

        7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ смањења од 61.281.011,21 динара представља износ корекције за
смањење вредности појединих ставки непокретне и покретне  имовине стечајног дужника приликом припреме продаје имовине
стечајног дужника јавним надметањем која је заказана за 27.06.2018. године, а у складу са извршеним проценама непокретне и
покретне имовине стечајног дужника од стране ангажованих овлашћених проценитеља на основу процена извршених у месецу априлу
2018. године и то непокретне имовине за износ смањења од 22.874.934,00 динара и покретне имовине за износ од 38.406.077,21
динара.
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32.167.485,130,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

212.798,90

31.954.686,23

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

10.384.338,63

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

10.384.338,63

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

31.954.686,23

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

31.954.686,23

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење

        6. Смањење вредности у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 31.954.686,23 динара
представља разлику између ликвидационе  вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника као предмета продаје у
укупном износу од 63.909.372,46 динара и постигнуте цене приликом продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника
методом јавног надметања на надметању одржаном дана 27.06.2018. године у износу од 31.954.686,23 динара (63.909.372,46 –
31.954.686,23 = 31.954.686,23 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        Дана 27.06.2018. године одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника као једне имовинске целине методом јавног
надметања (оглас објављен дана 25.05.2018. године у дневним листовима "Политика" и "Курир").
        На јавном надметању је постигнута купопродајна цена за имовину која је била предмет продаје као једна имовинска целина:
          •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,
у износу од 31.954.686,23 динара и то: за непокретну имовину у износу од 24.524.425,00 динара и за опрему и инвентар у износу од
7.430.261,23 динара.
Откуп продајне документације за потребе јавног надметања је извршен од стране два заинтересована купца и то привредних друштава
«ProSweet Consulting» доо Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 7, Ниш и ДОО "BENLIAN FOODS" Ниш, ул. Булевар Светог цара Константина
бр. 82-84, Ниш.
Заинтересовани купац ДОО "BENLIAN FOODS" Ниш, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-84, Ниш је благовремено положио
депозит за учешће на јавном надметању.
Купац DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-84, Ниш, као једини учесник на јавном надметању за
купопродају имовине стечајног дужника, купио је имовину по почетној цени од 31.954.686,23 динара.

        2. Потраживања - Прилив по овом основу у износу од 212.798,90 динара састоји се од:
            - наплате од стране закупца "ProSweet Consulting" доо Ниш на име закупа пословног простора стечајног дужника - производне
хале и котларнице, са припадајућом опремом и трафостанице у месту Александрово, општина Мерошина за месец фебруар 2018.
године, по испостављеној фактури на износ од 106.252,12 динара,
            - наплате од стране закупца "ProSweet Consulting" доо Ниш на име закупа пословног простора стечајног дужника - производне
хале и котларнице, са припадајућом опремом и трафостанице у месту Александрово, општина Мерошина за месец март 2018. године,
по испостављеној фактури на износ од 106.546,78 динара.
        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Постигнута купопродајна цена у износу од 31.954.686,23 динара
(непокретна имовина у износу од 24.524.425,00 динара и опрема и инвентар у износу од 7.430.261,23 динара) на јавном надметању
одржаном дана 27.06.2018. године.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

106.357,32

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

31.954.686,23

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

32.466.380,49

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

212.605,74318.963,06

0,00

11.032,26

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

212.798,90

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

24.820.564,00

0,00

 2.

72.755,20

31.954.686,23

32.240.047,17

2а

0,0027.281.760,74

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

192.731,20

0,00

119.976,00

2.011.032,26

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 11.032,26 динара се састоји од:
            - приписа камате у износу од 8.757,26 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на име орочења износа од
2.000.000,00 динара у периоду од 14.02.2018. године до 16.04.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом депозиту са
Societe Generale Banka Srbija АД Београд од 14.02.2018. године са периодом орочења од 60 дана,
            - приписа камате у износу од 2.275,00 динара од стране Addiko Bank АД Београд на име орочења износа од 2.500.000,00 динара у
периоду од 18.05.2018. године до 01.06.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту бр.
LD1813858358/2018 са Addiko Bank АД Београд од 18.05.2018. године са периодом орочења од 60 дана и тo у пeриoду oд 18.05.2018.
гoдинe дo 18.07.2018. гoдинe.
        2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 24.820.564,00 динара се састоји од:
            - уплате депозита за учешће на јавном надметању заказаном за 27.06.2018. године од стране заинтересованог купца привредног
друштва DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-84, Ниш у износу од 24.820.564,00 динара.
        4. Наплата потраживања у износу од 212.798,90 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 106.357,32 динара састоји се од:
            - уплате закупа за месец април 2018. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о. Ниш у износу од 106.357,32 динара на
име фактурисаног закупа за закуп пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са припадајућом опремом и
трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец април 2018. године по испостављеној фактури на износ од
106.357,32 динара,
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 119.976,00 динара састоји се од:
            - уплате пореза на имовину за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године од стране закупца "ProSweet Consulting" д.о.о.
Ниш у износу од 71.976,00 динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018.
године закупцу „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 71.976,00 динара,
            - уплате од 24.000,00 динара за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца "ProSweet Consulting" доо Ниш за
потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 27.06.2018. године,
            - уплате од 24.000,00 динара за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ за
потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 27.06.2018. године.
      12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 2.011.032,26 динара се односи на:
            - преноса камате у износу од 8.757,26 динара са депозитног рачуна бр. 908-27501-22 Societe Generale Banka Srbija АД Београд на
којем су се налазила орочена средства стечајног дужника, на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд након истека
орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог на период од 60 дана од 14.02.2018. године до 16.04.2018. године,
            - преноса средстава у износу од 2.000.000,00 динара са орочење дана 20.04.2018. године са депозитног рачуна бр. 908-27501-22
Societe Generale Banka Srbija АД Београд, на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара,
            - преноса камате у износу од 2.275,00 динара од стране Addiko Bank АД Београд на име орочења износа од 2.500.000,00 динара у
периоду од 18.05.2018. године до 01.06.2018. године на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у складу са
закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD1813858358/2018 са Addiko Bank АД Београд од 18.05.2018. године са
периодом орочења од 60 дана и тo у пeриoду oд 18.05.2018. гoдинe дo 18.07.2018. гoдинe.

Фактурисана вредност у извештајном периоду
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        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ од 31.954.686,23 динара представља остварену продајну цену за
имовину која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 27.06.2018. године.
      10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 318.963,06 динара састоји се од:
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец април 2018. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 106.357,32 динара,
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец мај 2018. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 106.344,90 динара,
            - фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника - производне хале и котларнице површине 1.231,58 м2, са
припадајућом опремом и трафостаницом у месту Александрово, општина Мерошина за месец јун 2018. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 106.260,84 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 192.731,20 састоји се од:
            - префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 71.976,00 динара,
            - издате фактуре за откуп продајне документације привредном друштву „ProSweet Consulting„ д.о.о. Ниш за потребе учешћа на
јавном надметању заказаном за 27.06.2018. године у износу од 24.000,00 динара,
            - префактурисаних трошкова пореза на имовину за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године закупцу „ProSweet
Consulting„ д.о.о. Ниш у износу од 72.755,20 динара,
            - издате фактуре за откуп продајне документације привредном друштву DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ за потребе учешћа на јавном
надметању заказаном за 27.06.2018. године у износу од 24.000,00 динара,

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

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 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

960,00 1.340,001. Канцеларијски материјал 1.200,00 1.340,00960,00

0,00 6.729,772. Електрична енергија 6.729,77 0,006.729,77

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

14.000,00 18.000,004. Гориво и мазиво 15.000,00 18.000,0014.000,00

1.329,03 4.862,005. Пошта и телефон 1.532,00 3.964,032.227,00

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 5.260,008. Платни промет 0,00 0,005.260,00

35.597,00 0,009. Премија осигурања 0,00 35.597,000,00

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

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

0,00 42.300,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0042.300,00

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

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

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

32.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 32.000,0024.000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

94.703,00 60.646,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 60.646,00 155.349,000,00

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

0,00 1.571.085,0020. ПДВ 0,00 1.507.762,0063.323,00

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

0,00 63.900,0022. Трошкови оглашавања 63.900,00 0,0063.900,00

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 70.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

2.511.032,26

0,00

Укупно 2.733.732,03248.589,03 149.007,77 1.813.122,77 1.839.012,03

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2018. године у укупном износу од 11.729,77 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018. године одобрава се исплата преосталих трошкова стечајног
поступка за месец мај 2018. године у укупном износу од 130.662,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 10.07.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2018. године у укупном износу од 6.616,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2018. године износи 149.007,77 динара (11.729,77 + 130.662,00 + 6.616,00 =
149.007,77).

НАПОМЕНА: За извештајни период април-јун 2018. године упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату
стварно насталих трошкова у укупном износу од 1.761.839,16 динара и то: за месец април 2018. године у укупном износу од 12.429,77
динара, за месец мај 2018. године у износу од 161.168,00 динара и за месец јун 2018. године у укупном износу од 1.588.231,39 динара.
Стечајни судија је за наведени период одобрио трошкове у износу од 149.007,77 динара, док је за остатак износа од 1.612.831,39
динара наложио стечајном управнику да у року од 30 дана достави писано изјашњење којим ће се образложити и оправдати трошкови
у месецу априлу 2018. године у износу од 700,00 динара (платни промет у износу од 700,00 динара), у месецу мају 2018. године у износу
од 30.186,00 динара (пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, платни промет у износу од 3.460,00 динара, књиговодствене услуге у
износу од 8.000,00 динара и ПДВ у износу од 17.726,00 динара) и за месец јун 2018. године у укупном износу од 1.547.762,39 динара
(канцеларијски материјал у износу од 140,00 динара, гориво и мазиво у износу од 3.000,00 динара, пошта и телефон у износу од
1.000,00 динара, платни промет у износу од 860,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 15.000,00 динара,
књиговодствене услуге у износу од 16.000,00 динара и ПДВ у износу од 1.511.762,39 динара). У складу са налогом стечајног судије
поднет је писани извештај о напред наведеним трошковима, али до дана израде извештаја од стране стечајног судије није донета
одлука.

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 1.340,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину тонера за ласерски штампач код „Puls systems“ доо Пирот из месеца јуна 2018. године у износу од 1.200,00
динара,
            - рачуна за коричење продајне документације код СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић ПР. Пирот  у износу од 140,00 динара (2
продајне документације по 70,00 динара) .
        2. Електрична енергија - Износ од 6.729,77 динара се односи на:
            - трошкове на име утрошене електричне енергије у износу од 6.729,77 динара, према стању код ЈП «ЕПС» Београд Огранак «ЕПС
Снабдевање», салдо картици купца на дан 04.04.2018. године према Опомени пред подношење предлога за извршење на основу
веродостојне исправе од 05.04.2018. године.
        4. Гориво и мазиво – Износ од 18.000,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.04. до
30.06.2018. године (за месец април у износу од 5.000,00 динара, за месец мај у износу од 5.000,00 динара и за месец јун у износу од
8.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Износ од 4.862,00 динара се састоје од:
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец март 2018. године у износу од 1.000,00 динара (део
рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу априлу 2018. године у износу од 300,00 динара (3 писма - слање поште у Привредни суд у Нишу
и слање фактуре закупцу),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец април 2018. године у износу од 1.000,00 динара (део
рачуна),

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

            - трошкова слања поште у месецу мају 2018. године у износу од 1.146,00 динара (12 писама - слање фактуре закупцу, слање
обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и осталих дописа),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 1.000,00 динара (део
рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу јуну 2018. године у укупном износу од 416,00 динара (4 писма - слање поште у Привредни суд у
Нишу и слање фактуре закупцу).
        8. Платни промет – Износ од 5.260,00 динара се односи на накнаду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући
рачун а на име услуга платног промета и месечне накнаде на име одржавања рачуна за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018.
године.
      12. Вештачења и процене - Износ од 42.300,00 динара се односи на:
            - бруто накнаду по уговору о делу у износу од 15.300,00 динара судском вештаку Драгану Манићу из Пирота на име процене
вредности покретне имовине стечајног дужника,
            - накнаду Агенцији за некретнине "ДОНАЕ" Ниш у износу од 27.000,00 динара на име процене вредности непокретне имовине
стечајног дужника од стране судског вештака Мирослава Милошевића из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 15.000,00 динара се односи на:
            - накнаде по уговору о делу комисији за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржане
дана 27.06.2018. године (3 члана) у укупном бруто износу од  15.000,00 динара, односно у бруто износу од 5.000,00 динара по члану
комисије.
      16. Књиговодствене услуге – Износ од 24.000,00 динара се односи на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених
услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године у
месечном бруто износу од 8.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).
      18. Порези – Износ од 60.646,00 динара се састоји од:
            - пореза на имовину за друго тромесечје 2018. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 60.646,00 динара,
НАПОМЕНА: Износ на име трошкова пореза на имовину уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу „ProSweet Consulting„
д.о.о. Ниш, закупцу имовине стечајног дужника.
      20. ПДВ – Износ од 1.571.085,00 динара се састоји од:
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03. до 31.03.2018. године у износу од 11.744,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.04. до 30.04.2018. године у износу од 17.726,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.05. до 31.05.2018. године у износу од 33.853,00 динара,
            - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.06. до 30.06.2018. године у износу од 1.507.762,00 динара.
      22. Трошкови оглашавања - Износ од 63.900,00 динара састоји се од:
            - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања заказаној за 27.06.2018. године, у
дневним листовима «Политика», према Рачуну P 098/2018 од 24.05.2018. године у износу од 29.700,00 динара, Агенција «аПолитика» из
Ниша и у листу «Курир», према према Рачуну P 099/2018 од 24.05.2018. године у износу од 34.200,00 динара, Агенција «аПолитика» из
Ниша.

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 - Одлив у износу од 960,00 динара састоји се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала "Милбој" доо Пирот из месеца марта 2018. године у износу од 960,00
динара.
        2. Електрична енергија - Одлив у износу од 6.729,77 динара састоји се од:
            - плаћених трошкове на име утрошене електричне енергије у износу од 6.729,77 динара, према стању код ЈП «ЕПС» Београд
Огранак «ЕПС Снабдевање», салдо картици купца на дан 04.04.2018. године према Опомени пред подношење предлога за извршење на
основу веродостојне исправе од 05.04.2018. године.
        4. Гориво и мазиво - Одливи у износу од 14.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
фебруар-март 2018. године (за месец фебруар у износу од 8.000,00 динара и за месец март 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)) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 2.227,00 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца фебруара 2018. године у износу од 207,00 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни телефон стечајног управника за месец фебруар 2018. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца марта 2018. године у износу од 520,00 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец март 2018. године у
износу од 500,00 динара (део рачуна).
        8. Платни промет – Одлив у износу од 5.260,00 динара се односи на накнаду пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун а на име услуга платног промета и месечне накнаде за одржавање рачуна у периоду од 01.04.2018. године до 30.06.2018.
године.
      12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 42.300,00 динара се односи на:
            - исплаћену бруто накнаду по уговору о делу у износу од 15.300,00 динара судском вештаку Драгану Манићу из Пирота на име
процене вредности покретне имовине стечајног дужника,
            - исплаћену накнаду Агенцији за некретнине "ДОНАЕ" Ниш, ул. Зетска бр. 2/49 у износу од 27.000,00 динара на име процене
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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

вредности непокретне имовине стечајног дужника од стране судског вештака Мирослава Милошевића из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49.
      16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 24.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве, Ниш, за пружање књиговодствених услуга за месеце јануар, фебруар и март 2018.
године.
      20. ПДВ – Одлив у износу од 63.323,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.03. до 31.03.2018. године у износу од 11.744,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.04. до 30.04.2018. године у износу од 17.726,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.05. до 31.05.2018. године у износу од 33.853,00 динара.
      22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 63.900,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања заказане за 27.06.2018. године,
у дневним листовима «Политика», према Рачуну P 098/2018 од 24.05.2018. године у износу од 29.700,00 динара, Агенција «аПолитика»
из Ниша и у листу «Курир», према према Рачуну P 099/2018 од 24.05.2018. године у износу од 34.200,00 динара, Агенција «аПолитика»
из Ниша.

        - Орочење средстава - Одлив у износу од 2.511.032,26 динара се односи на:
           - преноса камате у износу од 8.757,26 динара са депозитног рачуна бр. 908-27501-22 Societe Generale Banka Srbija АД Београд на
којем су се налазила орочена средства стечајног дужника, на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд након истека
орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог на период од 60 дана од 14.02.2018. године до 16.04.2018. године,
            - преноса средстава у износу од 2.500.000,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника,  дана 18.05.2018. године, на депозитни
рачуна бр. 908-16501-42 Addiko Bank АД Београд за потребе орочења наведених средстава на период од 60 дана,
            - преноса камате у износу од 2.275,00 динара од стране Addiko Bank АД Београд на име орочења износа од 2.500.000,00 динара у
периоду од 18.05.2018. године до 01.06.2018. године на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у складу са
закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD1813858358/2018 са Addiko Bank АД Београд од 18.05.2018. године са
периодом орочења од 60 дана и тo у пeриoду oд 18.05.2018. гoдинe дo 18.07.2018. гoдинe.

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
на почетку

извештајног
периода

6.

57.801,593.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

57.801,59

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

246.257.203,38

Врста одлива

Разлучни повериоци

648.652.541,29

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена по наведеном основу.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

368.020,80 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2018.

 5.

2.733.732,03

 4.

24.916.049,51

 2. 27.281.760,74

 6.

Укупан одлив

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 368.020,80 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 27.281.760,74 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.733.732,03 динара, од чега на име орочења средстава 2.500.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 24.916.049,51 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.06.2018. године,
износи 24.916.049,51 динара, према изводу бр. 37 од 21.06.2018. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Драган Манић1. 15.300,00

Агенција за некретнине «ДОНАЕ» Ниш2. 27.000,00

Љубинко Костур3. 0,00

Марија Станковић4. 0,00

Миодраг Антанасијевић5. 0,00

42.300,00Укупно

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је био ангажован судски вештак за процену тржишне вредности покретне
имовине стечајног дужника, а за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку и то Драган Манић из Пирота
дипл.маш.инж. уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 15.300,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 21.03.2018. године се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника
"WUNDER" ДОО у стечају из Ниша за ангажовање судског вештака  за процену тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника,
а за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку и то Драгана Манића, дипл.маш.инж. из Пирота  ул. 46. Дивизије бр.
4, уз једнократну бруто накнаду у износу од 15.300,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду је након обављене процене извршена исплата ангажованом судском вештаку накнаде
по уговору о делу у бруто износу од 15.300,00 динара.

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је био ангажован судски вештак за процену тржишне вредности
непокретне имовине стечајног дужника, а за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку и то Мирослав Милошевић
из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49, уз накнаду у бруто износу од 27.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 27.03.2018. године се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника
"WUNDER" ДОО у стечају из Ниша за ангажовање судског вештака  за процену тржишне вредности непокретне имовине стечајног
дужника и то производне хале, објекта котларнице и монтажнобетонске трафостанице, а за потребе продаје и намирења поверилаца у
стечајном поступку и то Мирослава Милошевића из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49, уз једнократну бруто накнаду у износу од 27.000,00
динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду је након обављене процене извршена исплата ангажованом судском вештаку накнаде

Коментар
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у бруто износу од 27.000,00 динара.

         У току извештајног периода од стране стечајног управника је била ангажована једна комисија у саставу од три члана, за
спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 27.06.2018. године, уз накнаду по
уговору о делу у бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије.
        Закључком Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 04.07.2018. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
за ангажовање лица - чланова Комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању, по основу
уговора о делу, и то:
1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, председник комисије,
2. Марија Станковић из Пирота, ул. Први мај бр. 62, члан комисије.
3. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије,
уз накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије.
        У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

2.500.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

42.624.385,80

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

45.219.871,31

Лиценце и патенти

0,00

95.485,51

 8.

30.06.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

24.820.564,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 27,416,049.51 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 24,916,049.51 динара (Извод бр.31 од 21.06.2018. године -
«Комерцијална банка» ад Београд).
            - на депозитном рачуну код «Addiko bank» ад Београд налазе се орочена средства у износу од 2.500.000,00 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
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24.04.2018.  Захтев за давање одобрења на исплату трошкова за месец април 2018.
Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе у месецу априлу 2018. године.

24.04.2018.  Ликвидациона процена вредности покретне имовине стечајног дужника
Преузет је Извештај о процени вредности покретне имовине стечајног дужника сачињен од стране овлашћеног судског вештака Драгана
Манића, дипл. маш. инж. из Пирота, ул. 46. Дивизије бр. 4, за област машинска техника, који је ангажован од стране стечајног управника
за потребе продаје имовине предмета процене.

27.04.2018.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.
01.2018. до 31.03.2018. године.

03.05.2018.  Предлог за заједничку продају непокретне имовине стечајних дужника као целине
Стечајни управник "Wunder" доо Ниш - у стечају доставио је Горану Цветковићу, стечајном управнику стечајног дужника "Вулић &
Вулић" доо Ниш - у стечају, предлог за заједничку продају непокретне имовине два стечајна дужника као целине.

09.05.2018.  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 и
лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

29.04.2018.  Извештај о процени тржишне вредности непокретности
Стечајни управник преузео је Извештај о процени тржишне вредности непокретности стечајног дужника урађен применом приносног
приступа, методом директне капитализације, од стране судског вештака за област грађевинарство, Мирослава Милошевића из Ниша,
ул. Зетска бр. 2/49.

18.05.2018.  Одлука о преносу средстава стечајног дужника ради орочења
Стечајни управник донео је, након прикупљања понуда, одлуку о преносу динарских средстава стечајног дужника "WUNDER" доо Ниш -
у стечају на депозитни рачун "Addiko Bank"  ад Београд ради орочења.

18.05.2018.  Уговор о орочењу средстава
Привредно друштво за производњу, трговину и услуге "WUNDER" доо Ниш - у стечају закључује Уговор о ороченом депозиту бр.
LD1813858358/2018 са «Аddiko Bank» ад Београд.

24.05.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 18.05.2018. године, којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2018. године, као и налог за изјашњење којим ће да образложи и оправда
трошкове:
- под тачком 26 спецификације: „порези (на имовину, добит, капиталну добит)“ у износу од 59.980,00 динара,
- под тачком 28 спецификације: „ПДВ“ у износу од 11.744,00 динара,
у вези са обавезама стечајног управника из члана 27. став 1. тачка 4а) и члана 89. став 3. Закона о стечају.

24.05.2018.  Захтев за давање одобрења на исплату трошкова за месец мај 2018.
Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе у месецу мају 2018. године.

25.05.2018.  Оглас о продаји имовине стечајног дужника
- Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу дана 24.05.2018. године Оглас о продаји непокретне и покретне имовине
стечајног дужника "WUNDER" доо Ниш - у стечају јавним надметањем, ради објаве на огласној табли суда.
- Дана 25.05.2018. године стечајни управник је објавио оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневним
листовима «Политика» и «Курир».

26.05.2018.  Изјашњење по налогу из Закључка од 18.05.2018. године
Налогом из Решења Посл. бр. 6. Ст.57/2015, које је донео стечајни судија дана 18.05. 2018. године, налаже се стечајном управнику да у
року од 5 (пет) дана достави писано изјашњење (а доказима) којима ће да образложи и оправда трошкове:
-под тачком 26 спецификације: „порези (на имовину, добит, капиталну добит)“ у износу од 59.980,00 динара, у вези са обавезама
стечајног управника из члана 27 став 1 тачка 4а) и члана 89 став 3 Закона о стечају;
-под тачком 28 спецификације: „ПДВ“ у износу од 11.744,00 динара.
Поступајући по налогу из Закључка стечајни управник доставља Изјашњење Привредном суду у Нишу.

01.04.2018.  Уговор о пружању услуге процене тржишне вредности непокретности
Дана 28.03.2018. године закључен је Уговор о пружању услуге процене тржишне вредности непокретности између стечајног дужника и
Агенције за некретнине "ДОНАЕ" Цекић Евица предузетник из Ниша, која има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи са
судским вештаком за област грађевинарство Мирославом Милошевићем из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49.
Предмет уговора је процена тржишне вредности непокретности у власништву стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају, које
чине грађевински објекти у месту Александрово, Општина Мерошина и то:
1.Производна хала, нето површине 1.231,58м2, од чега у приземљу 1.022,44м2 и у поткровљу 209,14 м2;
2.Објекат котларнице, нето површине 92 м2;
3.Монтажнобетонска трафостаница, габарита 4,5 х 2,8 м, висина 3 м, са инсталацијама 10/0,4 kV, 630 kVА.
Производна хала и котларница се налазе на КП 2669, уписани у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина.
Трафостаница се налази на КП 2668, уписана у Лист непокретности број: 745, К.О. Брест, РГЗ СКН Мерошина.
У Извештају о процени проценитељ је у обавези да да мишљење о томе да ли је вредност непокретности, предмета процене, већа
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уколико се непокретности процењују као целина која настаје спајањем са непокретностима у власништву стечајног дужника «Вулић &
Вулић» доо Ниш - у стечају на истој локацији, а чине их земљиште и магацин, односно да ли је вредност такве комбинације већа од
збира вредности појединачних непокретности («синергетска вредност»).

06.06.2018.  Записник о примопредаји продајне документације
Потенцијалном купцу Prosweet Consulting доо Ниш предаје се, након откупа, продајна документација са прилозима, за потребе учешћа
на јавном надметању ради купопродаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника "Wunder" доо Ниш у стечају, груписане у
једну имовинску целину.

08.06.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на ангажовање лица у Комисији за спровођење
продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања, која је заказана за 27.06.2018. године на адреси производног погона
стечајног дужника: Александрово, бб, општина Мерошина. У прилогу захтева достављен је нацрт уговора о делу за члана Комисије.

11.06.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2018. године
Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају обраћа се овим
путем стечајном судији са Захтевом за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.06.2018. до 11.06.2018. године.

14.06.2018.  Записник о примопредаји продајне документације
Потенцијалном купцу Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар св. Цара Константина бр.
82-84, Ниш, матични број: 20388960, предаје се, након откупа, Продајна документација, са прилозима, за потребе учешћа на јавном
надметању ради купопродаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника «Wunder» доо Ниш у стечају, груписане у једну
имовинску целину.

18.06.2018.  Достава процена вредности Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Процену вредности непокретности стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у
стечају, које се налазе у месту Алексaндрово, општина Мерошина, за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку.
ИЗВЕШТАЈ о процени тржишне вредности непокретности – применом приносног приступа, методом директне капитализације израдио
је овлашћени судски вештак за област грађевинарство Мирослав Милошевић, дипл. инж. грађ. из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49, дана
29.04.2018. године. Ангажовање именованог проценитеља је одобрено стечајном управнику Решењем које је донео стечајни судија
Пивредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.57/2015 од 27.03.2018. године.
Такође, стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Процену вредности покретне имовине стечајног дужника «WUNDER» доо
Ниш - у стечају, а за потребе продаје у стечајном поступку. Предмет процене су машине, опрема и инвентар који се налазе у
производном погону «WUNDER» доо Ниш у месту Александрово, општина Мерошина. ПРОЦЕНУ ликвидационе вредности покретне
имовине стечајног дужника израдио је дана 24.04.2018. године овлашћени судски вештак за област машинска техника Драган Манић,
дипл. инж. маш. из Пирота, ул. 46. дивизије бр. 4. Ангажовање именованог проценитеља покретне имовине је одобрено стечајном
управнику Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.57/2015 од 21.03.2018. године.

21.06.2018.  ИЗЈАВА о губитку права на повраћај депозита
Потенцијални купац ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар св. Цара Константина бр. 82-84, матични број: 20388960, након уплате
депозита за потребе стицања статуса учесника на јавном надметању, доставља стечајном управнику дана 21.06.2018. године доказ о
уплати и Изјаву  о губитку права на повраћај депозита за правна лица.

22.06.2018.  Достава посебног пуномоћја
Стечајном управнику је достављено посебно пуномоћје за Душицу Миленковић, место Грабовац, нема улице бб, град Ниш, дато од
стране потенцијалног купца ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар св. Цара Константина бр. 82-84, за потребе учешћа на јавном
надметању одређеном за 27.06.2018. године.

27.06.2018.  ЗАПИСНИК о регистрацији за јавно надметање
Пре почетка јавног надметања Комисија за јавно надметање регистровала је учесника који је дошао на место одржавања надметања.
Регистровање учесника обухватило је: проверу идентитета подносиоца пријаве, односно његовог пуномоћника, проверу
веродостојности овлашћења пуномоћника, издавање нумерисане картице и потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листу
учесника.

27.06.2018.  ЗАПИСНИК о јавном  надметању
Дана 27.06.2018. године у месту Александрово, бб, Мерошина, одржано је јавно надметање са почетком у 12:00 часова.
На јавном надметању сачињен је Записник  о јавном  надметању који су потписали сви присутни.
Почетна цена имовине као целине износила је 31.954.686,23 динара, без урачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине.
Купац имовине је ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-84, матични број: 20388960, ПИБ: 105577249,
кога заступа директор Raffi Benlian. Представник ДОО «BENLIAN FOODS», Ниш је прихватио почетну цену.
Стечајни управник прогласио је почетну цену купопродајном ценом.

27.06.2018.  УГОВОР о купопродаји непокретне и покретен имовине
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.
На основу Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 83/14), Правилника о утврђивању националних стандарда за
управљање стечајном масом – Национални стандард број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени
гласник РС» бр. 13/2010) и Закона о промету непокретности («Сл. гласник РС» бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) закључен је Уговор о
Привредно друшво за производњу трговину и услуге «WUNDER» доо Ниш – у стечају из Ниша, ул. Козарачка бр. 30, матични број:
17397320, ПИБ: 100615846
и
2. Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину «BENLIAN FOODS», Ниш, ул. Булевар св. Цара Константина бр. 82-84, Ниш,
матични број: 20388960, ПИБ: 105577249, кога заступа директор, а по пуномоћју Душица Миленковић из места Габровца, нема улице
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бб, град Ниш.

13ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  април - јун 2018.



Прилози

23.07.2018.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:01.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ
31.954.686,23

20-4546-13656-
564510-33341

27.06.2018.

Укупно: 31.954.686,23

Закуп (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.357,32043018-04/57 30.04.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.344,90053118-05/57 31.05.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.260,84063018-08/57 30.06.2018.

Укупно: 318.963,06

Потраживања (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш
71.976,00

022818-02/57-
порез

02.04.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 24.000,00052818-06/57 28.05.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш
72.755,20

053118-05/57-
порез

31.05.2018.

DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ 24.000,00061218-07/57 12.06.2018.

Укупно: 192.731,20

Укупни приходи: 32.466.380,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.200,00RNB02113 01.06.2018.

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 70,0044/18 18.06.2018.

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 70,0048/18 22.06.2018.

Укупно: 1.340,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 6.729,774012960463 04.04.2018.

Укупно: 6.729,77

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247011326 02.04.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247012555 10.05.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247014044 24.06.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247014262 30.06.2018.

Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

05-198-010-
2903352, 68-198-
066-2903343

01.04.2018.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE335080047RS 12.04.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335083879RS 24.04.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335651583RS 27.04.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

34-199-010-
1277250, 85-199-
066-1277245

01.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE270082090RS 03.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE270082109RS 03.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд
644,00

RE335087703-
335087765RS

10.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,00RE335656210RS 18.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,00RE335656223RS 18.05.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE335656237RS 18.05.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

57-200-010-
3028787, 20-200-
066-3028779

01.06.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335663286RS 04.06.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335661002RS 05.06.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335661400RS 08.06.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE335590266RS 11.06.2018.

Укупно: 4.862,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

240,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.000,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

240,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

140,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.06.2018.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.06.2018.

Укупно: 5.260,00

Вештачења и процене

Манић Драган
15.300,00

23-
910000000174490
-43

30.04.2018.

Агенција за некретнине «ДОНАЕ» Ниш 27.000,0030042018 30.04.2018.

Укупно: 42.300,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко
5.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН 5 -1

27.06.2018.

Антанасијевић Миодраг
5.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН 5 -2

27.06.2018.

Станковић Марија
5.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН 5 -3

27.06.2018.

Укупно: 15.000,00

Књиговодствене услуге

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

18-RN002000165 30.04.2018.

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

18-RN002000221 31.05.2018.

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

18-RN002000258 30.06.2018.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије
60.646,00

ППИ-1 - II
тромесечје 2018.

15.05.2018.

Укупно: 60.646,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 11.744,00ПДВ-03/2018 13.04.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
17.726,00

72-601-
100615846/04-
2018

30.04.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
33.853,00

72-601-
100615846/05-
2018

31.05.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
1.507.762,00

72-601-
100615846/06-
2018

30.06.2018.

Укупно: 1.571.085,00

Трошкови оглашавања

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 29.700,00

P 098/2018 24.05.2018.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 34.200,00

P 099/2018 24.05.2018.

Укупно: 63.900,00

1.813.122,77Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.813.122,77
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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

01.04.2018. 2.368.020,80Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Камате и други финансијски приходи

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд 8.757,2620.04.2018.

Addiko bank A.D.- Beograd 2.275,0001.06.2018.

Укупно: 11.032,26

Уплаћени депозити

DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ 24.820.564,0021.06.2018.

Укупно: 24.820.564,00

Наплата потраживања

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.252,1212.04.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.546,7809.05.2018.

Укупно: 212.798,90

Закуп (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.357,3211.06.2018.

Укупно: 106.357,32

Потраживања (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш 71.976,0012.04.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 24.000,0028.05.2018.

DOO "BENLIAN FOODS" NIŠ 24.000,0013.06.2018.

Укупно: 119.976,00

Повраћај орочених средстава

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд 2.008.757,2620.04.2018.

Addiko bank A.D.- Beograd 2.275,0001.06.2018.

Укупно: 2.011.032,26

27.281.760,74Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 960,0024.05.2018.

Укупно: 960,00

Електрична енергија

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 6.729,7706.06.2018.

Укупно: 6.729,77

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 8.000,0017.04.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0024.05.2018.

«BROS AUTO» доо Ниш 1.000,0024.05.2018.
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Гориво и мазиво

Укупно: 14.000,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 207,0017.04.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0017.04.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 520,0024.05.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0024.05.2018.

Укупно: 2.227,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0013.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 240,0017.04.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0014.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.000,0018.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 240,0024.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 140,0025.05.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0005.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0009.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0014.06.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0019.06.2018.

Укупно: 5.260,00

Вештачења и процене

Манић Драган 15.300,0025.05.2018.

Агенција за некретнине «ДОНАЕ» Ниш 27.000,0005.06.2018.

Укупно: 42.300,00

Књиговодствене услуге

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

17.04.2018.

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

17.04.2018.

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

24.05.2018.

Укупно: 24.000,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 11.744,0013.04.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 17.726,0014.05.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 33.853,0014.06.2018.

Укупно: 63.323,00

Трошкови оглашавања

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 29.700,00

06.06.2018.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 34.200,00

19.06.2018.

Укупно: 63.900,00

Орочење средстава

Addiko bank A.D.- Beograd 2.500.000,0018.05.2018.

Укупно: 2.500.000,00

2.722.699,77Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 27.416.049,51
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