
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

27.04.2018.

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: Божидар Станковић

Број лиценце: 155-0349

17397320Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.01.2018. 31.03.2018.

 9.

Остала имовина

124.102.820,67

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

136.866.563,77Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.272.779,03

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.490.964,07

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.272.779,03 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од
2.272.779,03 динара (Извод бр. 1 од 03.01.2018. године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

136.866.563,77

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

124.102.820,67

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

2.272.779,03

Укупно

10.490.964,07

Коментар

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

 8.

2.272.779,03Готовина 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

10.490.964,07

 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

136.866.563,77

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

124.102.820,67

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

106.625,440,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

106.625,44

0,00

Лиценце и патенти

124.102.820,67

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

134.487.159,30

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

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања - Прилив по овом основу у износу од 106.625,44 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 децембар 2017.
године, по испостављеној фактури на износ од 106.625,44 динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

106.868,52

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

357.195,13

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

212.798,90319.667,42

0,00

1.393,10

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

106.625,44

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

212.798,90

2а

0,00252.414,77

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

37.527,71

0,00

37.527,71

0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
        1. Камате и други финансијски приходи
            - Прилив у износу од 1.393,10 динара по основу обрачуна камате «Комерцијалне банке» ад Београд по виђењу на дан 14.01.2018.
године;
        2. Наплата потраживања
              - Прилив у износу од 106.625,44 динара по основу уплате закупа од стране закупца «ProSweet Consulting» доо Ниш на име
фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са припадајућом опремом и трафостанице
у месту Александрово, општина Мерошина, за месец децембар 2017. године.
        10. Закуп (у извештајном периоду)
           - Прилив у износу од 106.868,52 динара по основу уплате закупа од стране закупца «ProSweet Consulting» доо Ниш на име
фактурисаног закупа пословног простора стечајног дужника -  производне хале и котларнице, са припадајућом опремом и трафостанице
у месту Александрово, општина Мерошина, за месец јануар 2018. године.
         11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
             - Накнада штете у износу од 37.527,71 динара настале 01.12.2017. године, услед струјног удара и оштећења штампача INK Jet
Domino A100, према обрачуну од 14.02.2018. године осигуравајућег друштва «ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд).
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

0,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00
4.

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

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

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

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

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

Укупно 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

1.200,00 5.960,001. Канцеларијски материјал 0,00 960,006.200,00

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

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

13.940,00 20.811,004. Гориво и мазиво 0,00 14.000,0020.751,00

2.373,03 2.152,005. Пошта и телефон 0,00 1.329,033.196,00

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 4.600,008. Платни промет 0,00 0,004.600,00

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 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

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

32.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 32.000,0024.000,00

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

96.036,00 59.980,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 94.703,0061.313,00

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

7.041,00 28.872,0020. ПДВ 0,00 0,0035.913,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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

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

10.000,00 60.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 70.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

2.000.000,00

0,00

Укупно 2.157.173,00198.187,03 0,00 207.575,00 248.589,03

Одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према донетом решењу

        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 26.02.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец јануар 2018. године у укупном износу од 23.036,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 21.03.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец фебруар 2018. године у укупном износу од 108.439,00 динара.
         Стечајни управник се обратио 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 01.03.2018. до 31.03.2018. године, у укупном износу од
131.134,00 динара. Одлука по Захтеву није донета до дана писања овог извештаја.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У току извештајног периода нису настале обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал
            - Трошкови канцеларијског материјала, према Рачуну-Отпремници бр. VPR00027 од 17.01.2018. године, «PULS Systems» доо
Пирот, у износу од 5.000,00 динара,
            - Трошкови канцеларијског материјала према Рачуну бр. 140/18 од 31.03.2018. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од
960,00 динара.

        4. Гориво и мазиво
            - Трошкови горива на релацији Пирот – Ниш – место Александрово, општина Мерошина (производни погон стечајног дужника) у
износу од 6.811,00 динара за месец јануар 2018, у износу од 8.000,00 динара за месец фебруар 2018. и 6.000,00 динара за месец март
2018. године, настали за потребе израде нове процене и припреме продаје имовине стечајног дужника, њеног обиласка, као и за
обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

        5. Пошта и телефон
          - Трошкови поште настали у месецу јануару 2018. године у укупном износу од 415,00 динара, као и трошкови телефона стечајног
управника у износу од 500,00 динара,
          - Трошкови поште настали у месецу фебруару 2018. године у укупном износу од 207,00 динара, као и трошкови телефона стечајног
управника у износу од 500,00 динара,
           - Трошкови поште у износу од 520,00 динара настали у месецу марту 2018. године, као и трошкови мобилног и фиксног телефона
стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара.

        8. Платни промет
            - Износ од 4.600,00 динара се односи на провизију пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун, а на име
услуга платног промета и месечне накнаде на име одржавања рачуна за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

       16. Књиговодствене услуге
          – Износ од 24.000,00 динара се односи на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Доње
Трнаве, Ниш, за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године у месечном бруто износу од
8.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).

      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)
            - Износ од 59.980,00 динара се односи на порез на имовину за прво тромесечје 2018. године према Пореској пријави о утврђеном
порезу на имовину за 2018. годину, поднетој Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије.

НАПОМЕНА: Износ на име трошкова пореза на имовину уједно представља и прилив јер се префактурише закупцу «ProSweet
Consulting» доо Ниш који је закупио имовину стечајног дужника.

        16. Административне таксе
           - Накнада за услугу регистрације Редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину код Агенције за привредне регистре у
износу од 1.200,00 динара.

      20. ПДВ
            – Износ од 28.872,00 динара је обрачунати ПДВ-а за период од 01.01. до 31.03.2018. године.

      25. Тарифа АЛСУ
           - Тарифни број 5, цена за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и
обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на
интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5, Тарифе о ценама за послове
из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, износи 60.000,00 динара на годишњем нивоу.

Плаћени 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
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
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трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

            Одлив у износу од 5.000,00 динара састоји се од:
            - плаћеног канцеларијског материјала, према Рачуну-Отпремници бр. VPR00027 од 17.01.2018. године, «PULS Systems» доо Пирот,
у износу од 5.000,00 динара.,
            - плаћеног канцеларијског материјала, према Рачуну бр. 140/18 од 31.03.2018. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од
960,00 динара.
        4. Гориво и мазиво
            Одливи у износу од 20.751,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период октобар 2017. -
јануар 2018. године (за месец октобар 2017. у износу од 5.000,00 динара, за новембар у износу од 5.000,00 динара, за децембар у
износу од 3.940,00 динара и за месец јануар у износу од 6.811,00 динара) настали на релацији Пирот-Ниш-Александрово-Мерошина.
        5. Пошта и телефон
            Одливи у износу од 3.196,00 динара се састоје од:
            - трошкова поште у укупном износу од 104,00 динара насталих у месецу јуну 2017. године и трошкова телефона стечајног
управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за период од 01.06.2017. до 30.06.2017.
године, у укупном износу од 1.493,00 динара за мобилни и 1.318,01 за фиксни телефон);
           - трошкова поште у укупном износу од 125,00 динара насталих у месецу новембру 2017. године и трошкова мобилног телефона
стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за период од 01.11.2017. до
30.11.2017. године у укупном износу од 1.673,03 динара);
           - трошкова поште у укупном износу од 552,00 динара насталих у месецу децембру 2017. године  и трошкова мобилног телефона
стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за период од 01.12.2017. до
31.12.2017. године у укупном износу од 1.760,45 динара);
           - трошкова поште  у укупном износу од 415,00 динара, насталих у месецу јануару 2018. године и трошкова мобилног телефона
стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за период од 01.01.2018. до
31.01.2018. године у укупном износу од 1.822,74 динара).
        8. Платни промет
           Одлив у износу од 4.600,00 динара се односи на провизију пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун, а
на име услуга платног промета и месечне накнаде за одржавање рачуна у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.
      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 новембар и децембар 2017. године и јануар 2018.
године.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)
           Одлив у износу од 61.313,00 динара се односи на плаћени порез на имовину за треће четврто тромесечје 2017. године према
Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину поднетој Општинској управи Општине Мерошина, Одељењу за финансије.
      19. Административне таксе
        - Плаћена накнада за услугу регистрације Редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину код Агенције за привредне
регистре у износу од 1.200,00 динара.
      20. ПДВ
           Одлив у износу од 35.913,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.12. до 31.12.2017. године у износу од 7.041,00 динара,
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.02. до 28.02.2018. године у износу од 28.872,00 динара.

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
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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
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Коментар

У току извештајног периода није било промена по наведеном основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.272.779,03 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2018.

 5.

2.157.173,00

 4.

368.020,80

 2. 252.414,77

 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 2.272.779,03 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 431.954,43 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.157.173,78 динара, од чега на име орочења средстава 2.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 368.020,80 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2018. године,
износи 368.020,80 динара, према изводу бр. 16 од 20.03.2018. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

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

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

2.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.597.137,53

124.102.820,67

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

137.067.979,00

Лиценце и патенти

0,00

368.020,80

 8.

31.03.2018.

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. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.272.779,03 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-224827-48 налази се износ од 368.020,80динара (Извод бр.16 од 20.03.2018. године - «Комерцијална
банка» ад Београд).
            - на депозитном рачуну код «Societe Generale Banka Srbija» ад Београд налазе се орочена средства у износу од 2.000.000,00
динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2018.  Захтев за давање одобрења на исплату трошкова Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка у
месецу децембру 2017. године.

09.01.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 27.12.2017. године, којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2017 године, а по захтеву стечајног управника од 11.08.2017. године.

09.01.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 05.01.2018. године, којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2017. године.

09.01.2018.  Извод отворених ставки
Дана 09.01.2018. године примљен је извод отворених ставки упућен од стране ЈП Електропривреда Србије - Огранак ЕПС Снабдевање,
са стањем на дан 27.11.2017. године.
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12.01.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео решење Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст. 57/2015 од 12.01.2018. године, којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017. године.

23.01.2018.  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 октобар -
децембар 2017. године.

14.02.2018.  Одлука стечајног управника о орочењу
Стечајни управник донео је одлуку о преносу динарских средстава стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају са рачуна
Комерцијалне банке ад Београд број: 205-224827-48 у износу од 2.000.000,00 динара (словима: двамилиона динара) на депозитни
рачун «Societe Generale Banka Srbija» ад Београд број 908-27501-22, ради орочења.

14.02.2018.  Уговор о ороченом депозиту
Стечајни управник «WUNDER» доо Ниш - стечају закључује Уговор о ороченом депозиту са «Societe Generale Banka Srbija» ад Београд
дана 14.02.2018. године.

20.02.2018.  Захтев за давање одобрења на исплату трошкова за месец јануар 2018.
Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка у
месецу јануару 2018. године.

20.02.2018.  Обрачун накнаде штете «Триглав осигурање» адо
Поводом захтева стечајног управника за накнаду штете осигуравајуће друштво «Триглав осигурање» адо Београ доставља стечајном
управнику одлуку о накнади штете и обрачун накнаде штете настале 01.12.2017. године, услед струјног удара, на штампачу Ink Jet
Domino A100.

28.02.2018.  Позив за достављањем понуде за процену вредности непокретне имовине
Стечајни управник је упутио позив овлашћеним судским вештацима за област грађевинарство да, за потребе продаје, доставе понуду за
процену тржишне вредности непокретности у власништву стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш у стечају на локацији у месту
Александрово, Општина Мерошина.

28.02.2018.  Позив за достављањем понуде за процену вредности покретне имовине
Стечајни управник је за потребе продаје упутио позив овлашћеним судским вештацима за област машинска техника за доставом понуде
за процену тржишне вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника «WUNDER» д.о.о Ниш у стечају, која се налази у
производном погону на локацији у месту Александрово, Општина Мерошина.

02.03.2018.  Захтев за доставом документације
Стечајни управник је упутио Захтев за доставом документације РГЗ Одсеку за катастар непокретности Мерошина.

07.03.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 57/2015 од 26.02.2018. године којим се стечајном управнику
одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018. године.

07.03.2018.  Понуде проценитеља
Стечајни управник је примио понуде овлашћених судских вештака за процену ликвидационе вредности непокретне и покретне имовине
стечајног дужника.

15.03.2018.  Захтев за давање одобрења на исплату трошкова за фебруар 2018.
Стечајни управник стечајног дужника «WUNDER» доо Ниш - у стечају поднео је стечајном судији Захтевом за давање одобрења на
исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.02.2018. до
28.02.2018. године.

16.03.2018.  ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање судског вештака за процену тржишне вредности покретне
У складу са чланом 27. став 5. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 83/14), ради процене тржишне вредности покретне
имовине стечајног дужика за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку, стечајни управник је поднео предлог
стечајном судији за давање сагласности на ангажовање овлашћеног судског вештака Драгана Манића, дипл. маш. инж. из Пирота, ул.
46. Дивизије бр. 4, за област машинска техника.

23.03.2018.  ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица за процену тржишне вредности непокретне имовине
У складу са чланом 27. став 5. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 83/14), ради процене тржишне вредности
непокретне имовине стечајног дужника за потребе њене продаје и намирења поверилаца у стечајном поступку, стечајни управник је
поднео предлог стечајном судији за давање сагласности на ангажовање судског вештака за област грађевинарство Мирослава
Милошевића из Ниша, ул. Зетска бр. 2/49.

21.03.2018.  Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање проценитеља
Решењем стечајног судије Посл. бр. Ст.57/2015 од 21.03.2018. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника
«WUNDER» доо Ниш - у стечају за ангажовање судског вештака за процену тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника а
за потребе продаје и намирења поверилаца у стечајном ПОСТУПКV и то ДРАГАНА МАНИЋА из Пирота, дипл. маш. инж. ул.46. Дивизије
бр. 4, уз једнократну бруто накнаду у износу од 15.300,00 динара и то у месту Александрово, Општина Мерошина.

21.03.2018.  Одбрење за исплату трошкова за месец фебруар 2018.
Решењем стечајног судије Посл. бр. Ст. 57/2015 од 21.03.2018. године даје се сагласност стечајном управнику на исплату стварно
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насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у месецу фебруару 2018. године.

23.03.2018.  Лист непокретности бр. 745 КО Брест
Стечајни управник је у РГЗ Одсеку за катастар непокретности Мерошина преузео Препис Листа непокретности бр. 745 КО Брест.

27.03.2018.  Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање проценитеља
Решењем стечајног судије Посл. бр. Ст. 57/2015 од 27.03.2018. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника
«WUNDER» доо Ниш - у стечају 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 и то у месту Александрово, Општина Мерошина.

22.03.2018.  Уговор о делу
Дана 22.03.2018. године закључен је Уговор о делу између стечајног дужника и Драгана Манића из Пирота, ул. 46. дивизије бр.4,
диплoмирaног машинског инжењера, судског вештака за област машинска техника, ради процене тржишне вредности целокупне
покретне имовине стечајног дужника «WUNDER» д.о.о Ниш у стечају, која се налази на локацији производног погона стечајног дужника
у месту Александрово, Општина Мерошина и чине је производне машине, опрема и инвентар.
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Прилози

27.04.2018.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:01.01.2018. 31.03.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.868,52013118-01/57 31.01.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.252,12022818-02/57 28.02.2018.

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.546,78033118-03/57 31.03.2018.

Укупно: 319.667,42

Потраживања (у извештајном периоду)

«ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд) 37.527,712017/19274 14.02.2018.

Укупно: 37.527,71

Укупни приходи: 357.195,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 5.000,00VPR00027 17.01.2018.

«Милбој» доо Пирот 960,00140/18 31.03.2018.

Укупно: 5.960,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 6.811,001247009047 18.01.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247010491 06.03.2018.

«BROS AUTO» доо Ниш 1.000,00SR000631 07.03.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 8.000,001247010195 23.02.2018.

Укупно: 20.811,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 415,00ЈАН-2018 31.01.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 520,00МАР-2018 31.03.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

60-196-066-
2806379

01.02.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 217,00ФЕБ-2018 28.02.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

40-197-066-
3406120

01.03.2018.

Укупно: 2.152,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

170,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.01.2018.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

170,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

140,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

240,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

2.400,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2018.

Укупно: 4.600,00

Књиговодствене услуге

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

18-RN002000069 28.02.2018.

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

18-RN002000040 31.01.2018.

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

18-RN002000121 31.03.2018.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије
59.980,00

ППИ-1 - I
тромесечје 2018.

31.03.2018.

Укупно: 59.980,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0068-41472069 20.02.2018.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 28.872,00ПДВ-02/2018 14.03.2018.

Укупно: 28.872,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 60.000,005772-659415 26.02.2018.

Укупно: 60.000,00
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207.575,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 207.575,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд, 908-0000000027501-22

01.01.2018. 2.272.779,03Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.393,1015.01.2018.

Укупно: 1.393,10

Наплата потраживања

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.625,4413.02.2018.

Укупно: 106.625,44

Закуп (у извештајном периоду)

«ProSweet Consulting» доо Ниш 106.868,5202.03.2018.

Укупно: 106.868,52

Потраживања (у извештајном периоду)

«ТРИГЛАВ осигурање» адо Београд (Нови Београд) 37.527,7114.02.2018.

Укупно: 37.527,71

252.414,77Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.200,0009.01.2018.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 5.000,0008.03.2018.

Укупно: 6.200,00

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 5.000,0004.01.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0009.01.2018.

НИС а.д. Нови Сад 3.940,0017.01.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 6.811,0020.03.2018.

Укупно: 20.751,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0004.01.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0004.01.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0009.01.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 125,0009.01.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 552,0017.01.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0017.01.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 415,0020.03.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0020.03.2018.
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Пошта и телефон

Укупно: 3.196,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 170,0004.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 170,0009.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 140,0010.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 240,0017.01.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.400,0014.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0021.02.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0008.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0014.03.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 100,0020.03.2018.

Укупно: 4.600,00

Књиговодствене услуге

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

04.01.2018.

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

10.01.2018.

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

17.01.2018.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Мерошина - Одељење за финансије 61.313,0017.01.2018.

Укупно: 61.313,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0021.02.2018.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 7.041,0010.01.2018.

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 28.872,0014.03.2018.

Укупно: 35.913,00

Орочење средстава

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд 2.000.000,0014.02.2018.

Укупно: 2.000.000,00

2.157.173,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 2.368.020,80
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