
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

21.01.2019.

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: Нинослав Воларевић

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:01.10.2018. 31.12.2018.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

16.558.499,41Укупно без депозита

0,00

 5.

4.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.254.677,73

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.303.821,68

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.

01.10.2018.

 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 2.254.677,73 динара на дан 01.10.2018. године чине средства и то:
- средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од 2.254.677,73
динара (Извод бр. 51 од 18.09.2018. године).

2. Орочена средства на депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 4.000.000,00 динара, по основу Уговора о
ороченом депозиту бр. LD1826287340, од 19.09.2018. године.

1ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  октобар - децембар
2018.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.558.499,41

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

2.254.677,73

Укупно

10.303.821,68

Коментар

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

 8.

2.254.677,73Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

10.303.821,68

 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

12.558.499,41

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

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.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

16.950,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,004.016.950,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

        1. Камате и други финансијски приходи - Остварени прилив за извештајни период у износу од 16.950,00 динара се састоји од:
            - уплаћене камате од стране Addiko Bank ад Београд, по Уговору о ороченом депозиту бр. LD1826287340 на орочени депозит од
4.000.000,00 динара код Addiko Bank ад Београд  закљученом дана 19.09.2018. године на период орочења од 60 дана, за период
орочења од 19.09.2018. године до 01.10.2018. године у износу од 3.333,33 динара,
            - уплаћене камате од стране Addiko Bank ад Београд, по Уговору о ороченом депозиту бр. LD1826287340 на орочени депозит од
4.000.000,00 динара код Addiko Bank ад Београд  закљученом дана 19.09.2018. године на период орочења од 60 дана, за период од
01.10.2018. године до 01.11.2018. године у износу од 8.576,67 динара,
            - уплаћене камате од стране Addiko Bank ад Београд, по Уговору о ороченом депозиту бр. LD1826287340 на орочени депозит од
4.000.000,00 динара код Addiko Bank ад Београд  закљученом дана 19.09.2018. године на период орочења од 60 дана, за период од
01.11.2018. године до 19.11.2018. године у износу од 5.040,00 динара.
      12. Повраћај орочених средстава - Након истека орочења износа од 4.000.000,00 динара који је био орочен код Addiko Bank ад
Београд на период од 60 дана односно од 19.09.2018. године до 19.11.2018. године исти износ је враћен од стране Addiko Bank ад
Београд на текући рачун стечајног дужника.
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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 1.133.022,803. Прелиминарна награда ст. управника 1.133.022,80 0,001.133.022,80

0,00 0,00
4.

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

21.500,00 7.500,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,0029.000,00

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 1.162.022,8021.500,00 1.133.022,80 1.140.522,80 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

140,00 1.500,001. Канцеларијски материјал 1.500,00 1.500,00140,00

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

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

3.000,00 15.799,004. Гориво и мазиво 10.799,00 10.000,008.799,00

4.260,00 3.739,005. Пошта и телефон 2.749,00 2.000,005.999,00

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 2.935,008. Платни промет 1.800,00 0,002.935,00

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

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

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

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

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 0,0015.000,00

56.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 24.000,0032.000,00

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

121.626,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,00121.626,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 206.499,00200.026,00 36.848,00 43.973,00 37.500,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 03.12.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец октобар 2018. године у укупном износу од 28.368,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 03.01.2019. године одобрава се исплата преосталих трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у укупном износу од 8.480,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 23.11.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул
2018. године у укупном износу од 1.133.022,80 динара на име награде стечајном управнику у вези с намирењем разлучних поверилаца,
по продаји извршеној дана 27.06.2018. године. Пошто су ови трошкови евидентирани у складу са решењем суда у месецу новембру

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

2018. године иссти су ушли у укупно утврђену суму одобрених трошкова у овом извештајном периоду.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 1.169.870,80 динара (28.368,00 + 8.480,00 + 1.133.022,80 =
1.169.870,80).

НАПОМЕНА: ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2018. године, у укупном износу од
7.135,00 динара, поднет је стечајном судији дана 14.01.2019. године. До дана израде извештаја исти трошкови нису одобрени.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        3. Прелиминарна награда ст. управника - Износ од 1.133.022,80 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику у вези
с намирењем разлучних поверилаца, по продаји извршеној дана 27.06.2018. године. Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од
23.11.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2018. године у укупном износу од 1.133.022,80 динара
на име награде стечајном управнику у вези с намирењем разлучних поверилаца, по продаји извршеној дана 27.06.2018. године.
        5. Накнада трошкова стечајног управника - Износ од 7.500,00 динара се односи на:
            - накнаду трошкова стечајног управника на име путних трошкова у месецу септембру 2018. године - гориво у износу од 5.000,00
динара;
            - накнаду трошкова стечајног управника на име телефонских рачуна за месец август 2018. године.
            - накнаду трошкова стечајног управника на име путних трошкова у месецу септембру 2018. године - гориво у износу од 1.500,00
динара.
НАПОМЕНА: Наведени трошкови стечајног управника су одобрени кроз трошковник за месец септембар 2018. године а евидентирани су
као настала обавеза у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 1.500,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала код „МИЛБОЈ“ доо Пирот из месеца новембра 2018. године у износу од 1.500,00
динара.
        4. Гориво и мазиво – Износ од 15.799,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.10. до
31.12.2018. године (за месец октобар у износу од 5.799,00 динара (гориво у износу од 5.000,00 динара и моторно уље у износу од 799,00
динара), за месец новембар у износу од 5.000,00 динара и за месец децембар у износу од 5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш,
Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Износ од 3.739,00 динара се састоје од:
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара
(део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу октобру 2018. године у износу од 739,00 динара (7 писма),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 1.000,00 динара (део
рачуна),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара
(део рачуна).
        8. Платни промет – Износ од 2.935,00 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 01.10.2018. године до 31.12.2018.
године.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 20.000,00 динара састоји се од:
            - обрачуна за накнаду за 3. квартал 2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника, 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, цена је 20.000,00 динара,
за стечајни поступак у којем је у току кварталног периода остварен прилив у износу преко 1.000.000,01 динара или више, али највише
3.000.000,00 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 1.133.022,80 динара се односи на исплаћену обрачунату награду
стечајном управнику у вези с намирењем разлучних поверилаца, по продаји извршеној дана 27.06.2018. године.
        5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 29.000,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца јула 2018. године у износу од 14.000,00 динара (трошкови горива и
мобилног телефона, фиксног телефона и АДСЛ-а),
            - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца августа 2018. године у износу од 5.000,00 динара (трошкови горива
и мобилног телефона, фиксног телефона и АДСЛ-а),
            - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца септембар 2018. године у износу од 5.000,00 динара (трошкови
горива и мобилног телефона, фиксног телефона и АДСЛ-а).

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 140,00 динара састоји се од:
            - плаћеног рачуна за коричење продајне документације код СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић ПР. Пирот  у износу од 140,00
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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

динара (2 продајне документације по 70,00 динара).
        4. Гориво и мазиво - Одливи у износу од 8.799,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
јун-октобар 2018. године (за месец јун у износу од 3.000,00 динара и за месец октобар у износу од 5.799,00 динара (гориво у износу од
5.000,00 динара и моторно уље у износу од 799,00 динара)) на релацији Пирот-Ниш, Пирот-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 5.999,00 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова слања поште из периода мај-октобар 2018. године у износу од 2.999,00 динара,
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец април 2018. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец мај 2018. године у износу
од 1.000,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец септембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна).
        8. Платни промет – Одлив у износу од 2.935,00 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 01.10.2018. године до 31.12.2018.
године.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 15.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене 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 – Одлив у износу од 32.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве, Ниш, за пружање књиговодствених услуга за месеце мај, јул, август и септембар
2018. године.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 121.626,00 динара се односи на:
            - плаћени преостали порез на имовину за четврто тромесечје 2016. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на
имовину поднетој Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 1.000,00 динара,
            - плаћени порез на имовину за прво тромесечје 2018. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој
Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије, у износу од 59.980,00 динара,
            - плаћени порез на имовину за друго тромесечје 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.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за 3. квартал 2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника, 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, цена је 20.000,00 динара, за
стечајни поступак у којем је у току кварталног периода остварен прилив у износу преко 1.000.000,01 динара или више, али највише
3.000.000,00 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

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

-275.743,11

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

619.886.894,20

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619.829.092,61

5.

620.104.835,72

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

275.743,11

275.743,11

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

275.743,11

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

620.162.637,31

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        У претходном извештајном периоду је извршено намирење разлучних поверилаца, Комерцијална банка ад Београд и «Heta
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Leasing» доо Београд, након продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника, предмета обезбеђења, јавним надметањем
одржаним дана 27.06.2018. године. У складу са обрачуном намирења, 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
разлучних поверилаца у износу од 217.767.299,40 динара пребачено је у III исплатни ред из разлога израде нацрта решења главне
деобе стечајне масе стечајног дужника.
       Поверилац Комерцијална банка ад Београд је поднео приговор на извршени обрачун  намирења разлучних поверилаца и исти је
усвојен од стране стечајног судије, сходно ставу Привредног апелационог суда да се цена за обраду достављених извештаја о току
стечајног поступка коју наплаћује Агенција за лиценцирање стечајних управника према Тарифном броју 6 може плаћати само на износ
који је остао за намирење стечајних поверилаца, а не на бруто добијену купопродајну цену, јер само онај део купопродајне цене који
остаје по исплати разлучних-заложних поверилаца представља стечајну масу која служи за намирење стечајних поверилаца. Након тога
је извршена корекција обрачуна намирења разлучних поверилаца од стране стечајног управника.
У складу са коригованиим обрачуном намирења, разлучним повериоцима је увећан износ средстава за исплату за укупно 275.743,11
динара, и то Комерцијалној банци ад Београд је увећан износ за исплату за 261.559,57 динара, а «Heta Leasing» доо Београд за износ од
14.183,54 динара.
        Наведени износ од 275.743,11 динара из тог разлога представља износ повећања утврђених обавеза код разлучних поверилаца и
истовремено смањење обавеза код поверилаца 3. исплатног реда.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

        1. Разлучни повериоци – из напред наведеног, разлучним повериоцима је исплаћен додатни износ од 275.743,11 динара, према
коригованом обрачуну намирења разлучног поверилаца, и то повериоцу Комерцијална банка ад Београд износ од 261.559,57 динара, а
повериоцу «Heta Leasing» доо Београд за износ од 14.183,54 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.254.677,73 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2018.

 5.

1.623.748,91

 4.

4.627.362,82

 2. 3.996.434,00

 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 01.10.2018. године на рачунима (са депозитом) износи 2.254.677,73 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.996.434,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.623.748,91 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.627.362,82 динара.

          Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.12.2018. године
износи 4.627.362,82 динара, према изводу бр. 64 од 27.12.2018. године.

20.516,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 20.516,00

 4. 0,0031.12.2018.

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 20.516,00 динара. На
тај начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име горива и поште, који су од стране стечајног управника плаћени
готовински.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Љубинко Костур1. 5.000,00

Марија Станковић2. 5.000,00

Миодраг Антанасијевић3. 5.000,00

15.000,00Укупно

У току извештајног периода није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника.

У току извештајног периода је извршена исплата комисије која је била ангажована 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:
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.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.303.821,68

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

14.931.184,50

Лиценце и патенти

0,00

4.627.362,82

 8.

31.12.2018.

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 31.12.2018. године, налази се износ од 4.627.362,82 динара (Извод бр. 64 од
27.12.2018. године - «Комерцијална банка» ад Београд).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

09.10.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 02.10.2018.
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 6. Ст. 57/2015 од 02.10.2018. године,
- којим се КОНСТАТУЈЕ да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника "WUNDER" д.о.о. Ниш у стечају, ул. Козарачка бр.
30, матични број 17397320, ПИБ 100615846 на адреси Александрово бб, општина Мерошинаи то:
1. Производна хала - Зграда прехрамбене индустрије и производње пића, површине 1.231,58 м2, 2. Објекат котларнице - остале зграде -
Котларница,  површине 92 м2,
3. Монтажнобетонска трафостаница - Трафостаница, габарита 4,5х2,8 м2, висине 3м, са инсталацијама 10/04 kVA,
- кojим сe нaлaжe РГЗ - Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Meрoшинa да по правноснажности овог решења изврше упис права својине
на напред наведеним непокретностима 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 отварања стечаја,
- којим се констатује продаја покретне имовине стечајног дужника"WUNDER" д.о.о. Ниш у стечају, ул. Козарачка бр. 30, матични број
17397320, ПИБ 100615846 и то Машина, опреме и инвентара по спецификацији
- којим се налаже Агенцији за привредне регистре, Регистру заложних права на покретним стварима и правима, да по правноснажности
овог решења изврше 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.

11.10.2018.  Нацрт решења за главну деобу
У складу са чланом 138. и 139. Закона о стечају Привредном суду у Нишу је достављен Нацрт решења за главну деобу стечајне масе
стечајног дужника.

15.10.2018.  Нацрт решења за главну деобу
У складу са чланом 138. и 139. Закона о стечају члановима Одбора поверилаца (Banca Intesa а.д. Београд,  "ВИКАС" д.о.о. Варварин,
"Комерцијална банка" а.д. Београд и "ДИЈАМАНТ" а.д. Зрењанин) је достављен Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног
дужника.

15.10.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2018. године
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 01.09.2018. до 30.09.2018. године у укупнoм износу од 18.115,55
динара.

16.10.2018.  Достава Извештаја за период јул-септембар 2018. год.
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

22.10.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 16.10.2018. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 16.10.2018. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године у укупном износу од 16.615,55 динара, док се одбија захтев
стечајног управника којим је тражио одобрење трошкова стечајног поступка за месец септембар 2018. године и то у делу који се односи
на ставку 5. спецификације - "Накнада трошкова стечајног управника" за разлику између предложеног (7.500,00 динара) и одобреног
(6.000,00 динара) износа.

23.10.2018.  ЗАХТЕВ за исплату потраживања повериоца "ВИКАС" доо Варварин
Стечајни поверилац "ВИКАС" доо Варварин доставио је стечајном управнику захтев од 22.10.2018. године (трећи захтев) за исплатом
потраживања након продаје имовине стечајног дужника и исплате купопродајне цене од стране купца.

26.10.2018.  ОДГОВОР на захтев за исплату потраживања
Стечајном повериоцу "ВИКАС" доо Варварин је достављен одговор стечајног управника по захтеву од 22.10.2018. године за исплатом
потраживања након продаје имовине стечајног дужника и исплате купопродајне цене од стране купца

07.11.2018.  Закључак 6 Ст. 57/15 од 07.11.2018. године
Закључком стечајног судије од 07.11.2018. године налаже се стечајном управнику:
- да се изјасни о поднеску разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд од 19.07.2018. године у року од 5 дана од дана
пријема овог закључка и
- да се изјасни и да ли остаје при предлогу за доношењем решења о одобравању исплате награде стечајном управнику од 11.07.2018.
године.

14.11.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 07.11.2018. године
Поступајући по налогу из Закључка који је донео стечајни судија дана 07.11.2018. године стечајни управник доставља Изајшњење по
налогу из Закључка од 07.11.2018. године којим се налаже стечајном управнику:
- да се изјасни о поднеску разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд од 19.07.2018. године у року од 5 дана од дана
пријема овог закључка и
- да се изјасни и да ли остаје при предлогу за доношењем решења о одобравању исплате награде стечајном управнику од 11.07.2018.
године.

14.11.2018.  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,
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КОРИГОВАНИ ОБРАЧУН намирења разлучних поверилаца.

14.11.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 07.11.2018. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 07.11.2018. године којим се одбија захтев разлучног
повериоца Комерцијална банка а.д. Београд за надокнаду трошкова стечајног поступка у износу од 56.243,00 динара као неоснован.

14.11.2018.  Закључак 6. Ст. 57/2015 од 07.11.2018. год.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу ст. 57/2015 од 07.11.2018. године којим се даје сагласност стечајном
управнику стечајног дужника "WUNDER" д.о.о. Ниш у стечају за ангажовање архивисте Ивана Манчића из Пирота, ул. Српских владара
бр. 104, закључењем уговора о делу, а ради обављања послова одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистраторског
материјала за бруто накнаду у износу од 56.000,00 динара.

14.11.2018.  Решење 6. Ст. 57/2015 од 01.11.2018. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/2015 од 01.11.2018. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018. године у укупном износу од 27.706,31 динара, за месец август 2018.
године у износу од 16.004,00 динара и за месец септембар 2018. године у износу од 18.115,55 динара.

23.11.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за месеце, април, мај и јун 2018.
Стечајни управник је поднео стечајном судији поновљени Захтев за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно
насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. године у укупнoм износу од
1.556.922,00 динара и то за месец април у износу од 700,00 динара, за месец мај у износу од 12.460,00 динара и за месец јун у износу од
1.543.762,00 динара.

23.11.2018.  Закључак Ст. 57/2015 од 23.11.2018. год.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу ст. 57/2015 од 23.11.2018. године којим се стечајном управнику
стечајног дужника "WUNDER" д.о.о. Ниш у стечају налаже да се у року од 3 (три) дана од дана пријема овог закључка изјасни о
наводима из жалбе стечајног повериоца "ВИКАС" д.о.о. Варварин изјављеног дана 21.11.2018. године (приспелог суду дана 22.11.2018.
године) против Решења Привредног суда у Нишу о главној деоби Ст. 57/2015 од 02.11.2018. године и за своје наводе достави
одговарајуће доказе.

23.11.2018.  Решење АПР-а Зл.бр. 2470-2/07 од 05.11.2018. год.
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу преузео Решење Агенције за привредне регистре-Регистра заложног права на
покретним стварима и правима Зл.бр. 2470-2/07 од 05.11.2018. године којим се одбацује брисање заложног права регистрованог под
Зл.бр. 2470/07 по достављеном решењу Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/15 од 02.10.2018. године које је примљено у Агенцију за
привредне регистре-Регистар заложног права на покретним стварима и правима дана 02.11.2018. године из разлога што наведено
решење није снабдевено клаузулом правноснажности.

23.11.2018.  Решење АПР-а Зл.бр. 20663-1/2010 од 05.11.2018. год.
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу преузео Решење Агенције за привредне регистре-Регистра заложног права на
покретним стварима и правима Зл.бр. 20663-1/2010 од 05.11.2018. године којим се одбацује брисање заложног права регистрованог
под Зл.бр. 20663/2010 по достављеном решењу Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/15 од 02.10.2018. године које је примљено у Агенцију
за привредне регистре-Регистар заложног права на покретним стварима и правима дана 02.11.2018. године из разлога што наведено
решење није снабдевено клаузулом правноснажности.

23.11.2018.  Решење АПР-а Зл.бр. 23775-1/2009 од 05.11.2018. год.
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу преузео Решење Агенције за привредне регистре-Регистра заложног права на
покретним стварима и правима Зл.бр. 23775-1/2009 од 05.11.2018. године којим се одбацује брисање заложног права регистрованог
под Зл.бр. 23775/2009 по достављеном решењу Привредног суда у Нишу 6. Ст. 57/15 од 02.10.2018. године које је примљено у Агенцију
за привредне регистре-Регистар заложног права на покретним стварима и правима дана 02.11.2018. године из разлога што наведено
решење није снабдевено клаузулом правноснажности.

23.11.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2018. године
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 01.10.2018. до 31.10.2018. године у укупнoм износу од 308.368,00
динара.

23.11.2018.  Решење Ст. 57/2015 од 23.11.2018. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 23.11.2018. године којим се одобрава допунска исплата
накнаде трошкова стечајног поступка за месец јул 2018. године у износу од 1.133.022,80 динара, на име награде стечајног управника у
вези с намирењем разлучних поверилаца, по продаји извршеној дана 27.06.2018. године.

03.12.2018.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 23.11.2018. године
Поступајући по налогу из Закључка који је донео стечајни судија дана 23.11.2018. године стечајни управник доставља Изајшњење по
налогу из Закључка од 23.11.2018. године којим се налаже да се у року од 3 (три) мдана од дана пријема овог закључка изјасни о
наводима из жалбе стечајног повериоца "ВИКАС" д.о.о. Варварин изјављеног дана 21.11.2018. године (приспелог суду дана 22.11.2018.
године) против Решења Привредног суда у Нишу о главној деоби Ст. 57/2015 од 02.11.2018. године и за своје наводе достави
одговарајуће доказе.

05.12.2018.  Допунско решење Ст. 57/2015 од 03.12.2018. год.
Стечајни управник је преузео Допунско решење Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 03.12.2018. године којим се одобрава исплата
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018. године у укупном износу од 700,00 динара, за месец мај
2018. године у износу од 12.460,00 динара и за месец јун 2018. године у износу од 1.543.762,00 динара.

10ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  октобар - децембар
2018.



05.12.2018.  Решење Ст. 57/2015 од 03.12.2018. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 03.11.2018. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у укупном износу од 28.368,00 динара - према захтеву
стечајног управника од 23.11.2018. године, док се за износ преко одобреног, а до траженог (308.368,00 динара) исплата накнаде (под
тачком 34. "Тарифа АЛСУ") не одобрава (тражена је накнада у износу од 300.000,00 динара а одобрава се износ од 20.000,00 динара).

10.12.2018.  Обавештење о промени пореске основице
Дана 10.12.2018. године примљено је Обавештење о промени пореске основице достављеног од стране "S-Leasing" д.о.о. Београд на
име делимичног сторна рачуна бр. 20110000193 од 10.01.2011. године који је испостављен стечајном дужнику од стране истих.

28.12.2018.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2018. године
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 01.11.2018. до 30.11.2018. године у укупнoм износу од 8.480,00
динара.

28.12.2018.  Решење Привредног апелационог суда 8 Пвж 701/18
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу преузео Решење Привредног апелационог суда 8 Пвж 701/18 од 18.12.2018. године,
примљеног у Привредном суду у Нишу дана 25.12.2018. године, којим се ОДБИЈА жалба повериоца "ВИКАС" д.о.о. Варварин као
неоснована и ПОТВРЂУЈЕ решење Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 02.11.2018. године.

31.12.2018.  Пореска пријава о утврђивању пореза на имовину за 2018. годину
Општини Мерошина-Локалној пореској администрацији је поднета измењена пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за
2018. годину из разлога продаје имовине стечајног дужника.
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Прилози

21.01.2019.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:01.10.2018. 31.12.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот
1.133.022,80

20181123
Решење
Ст.57/2015

23.11.2018.

Укупно: 1.133.022,80

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 6.000,00100118-14-1/57 01.10.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот
1.500,00

20181101
Ст.57/2018

01.11.2018.

Укупно: 7.500,00

1.140.522,80Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 1.500,00486/18 17.11.2018.

Укупно: 1.500,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247017989 23.10.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 799,001247017990 23.10.2018.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,002873133 27.11.2018.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0013122018 13.12.2018.

Укупно: 15.799,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд

553,00

RE366569970RS,
RE366570037RS,
RS36657004RS,
RE36659966RS,
RE366570054RS

12.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд
196,00

RE3665710032RS,
RE366589957RS

31.10.2018.

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

37-205-010-
3231408, 94-205-
066-3231401

01.11.2018.
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Пошта и телефон

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

27-204-066-
2953244, 64-204-
010-2953252

01.10.2018.

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

31-206-066-
1258587, 74-206-
010-1258593

01.12.2018.

Укупно: 3.749,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

330,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

260,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

270,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

255,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.12.2018.

Укупно: 2.935,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
20.000,00

VIII – 32 -
4/13/720/2018

26.10.2018.

Укупно: 20.000,00

43.983,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.184.505,80
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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

01.10.2018. 6.254.677,73Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.333,3301.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 8.576,6701.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 5.040,0019.11.2018.

Укупно: 16.950,00

Повраћај орочених средстава

Addiko bank A.D.- Beograd 4.000.000,0019.11.2018.

Укупно: 4.000.000,00

4.016.950,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 1.133.022,8026.11.2018.

Укупно: 1.133.022,80

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 14.000,0013.11.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 7.500,0013.11.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 1.000,0023.10.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 5.000,0023.10.2018.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот 1.500,0026.11.2018.

Укупно: 29.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 70,0006.12.2018.

СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ћирић Пр. Пирот 70,0006.12.2018.

Укупно: 140,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,0006.12.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0019.12.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 799,0019.12.2018.

Укупно: 8.799,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 1.247,0013.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0013.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 467,0023.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0026.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 12,0026.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,0026.11.2018.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,0026.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0026.11.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0006.12.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0006.12.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 553,0012.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 196,0019.12.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0019.12.2018.

Укупно: 5.999,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 210,0009.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 330,0013.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0024.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 260,0026.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 270,0006.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 255,0011.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0019.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0027.12.2018.

Укупно: 2.935,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 5.000,0011.12.2018.

Антанасијевић Миодраг 5.000,0011.12.2018.

Станковић Марија 5.000,0011.12.2018.

Укупно: 15.000,00

Књиговодствене услуге

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

23.10.2018.

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

13.11.2018.

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

13.11.2018.

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

06.12.2018.

Укупно: 32.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 1.000,0009.10.2018.

Општина Мерошина - Одељење за финансије 59.980,0009.10.2018.

Општина Мерошина - Одељење за финансије 60.646,0009.10.2018.

Укупно: 121.626,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,0027.12.2018.

Укупно: 20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

«Комерцијална банка» aд, Београд 261.559,5726.11.2018.

«HETA LEASING» доо Београд 14.183,5426.11.2018.

Укупно: 275.743,11

1.644.264,91Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 4.627.362,82
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