
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

16.07.2019.

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:01.04.2019. 30.06.2019.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

13.202.137,61Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.898.315,93

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.

01.04.2019.

 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 2.898.315,94 динара на дан 01.04.2019. године чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од
2.898.315,94 динара (Извод бр. 15 од 21.03.2019. године).

1ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  април - јун 2019.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

13.202.137,61

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

2.898.315,93

Укупно

10.303.821,68

Коментар

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

 8.

2.898.315,93Готовина 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

13.202.137,61

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

0,00

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

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.
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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

0,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

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

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

5.390,00 9.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 6.000,008.390,00

1.708,00 804,005. Пошта и телефон 804,00 500,002.012,00

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 4.850,008. Платни промет 4.850,00 0,004.850,00

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

0,00 56.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 56.000,00 56.000,000,00

24.000,00 8.000,0016. Књиговодствене услуге 8.000,00 0,0032.000,00

0,00 10.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 10.000,00 10.000,000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

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

0,00 600,0020. ПДВ 600,00 0,00600,00

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

60.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,0060.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

2.500.000,00

0,00

Укупно 2.607.852,0091.098,00 89.254,00 89.254,00 72.500,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 20.05.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец април 2019. године у укупном износу од 68.684,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 09.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец мај 2019. године у укупном износу од 6.980,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 09.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец јун 2019. године у укупном износу од 13.590,00 динара.
        Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за други квартал 2019. године износе 89.254,00 динара

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

(68.684,00 + 6.980,00 + 13.590,00 = 89.254,00).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (јануар-март 2019. године) на дан израде кварталног извештаја нису били одобрени
трошкови за месеце фебруар и март 2019. године, јер је Привредном суду у Нишу дана 04.04.2019. године достављен захтев за давање
сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2019. године у укупном износу од 65.220,00 динара и у месецу
марту 2019. године у укупном износу од 4.248,00 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на
исте. Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 08.04.2019. године (преузето дана 23.04.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 65.220,00
динара и за месец март 2019. године у укупном износу од 4.248,00 динара.

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

        4. Гориво и мазиво – Износ од 9.000,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.04. до
30.06.2019. године (за месец април у износу од 3.000,00 динара, за месец мај у износу од 3.000,00 динара и за месец јун у износу од
3.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш.
        5. Пошта и телефон - Износ од 804,00 динара се састоје од:
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец март 2019. године у износу од 200,00 динара (део
рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу априлу 2019. године у износу од 104,00 динара (1 писмо),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец април 2019. године у износу од 300,00 динара (део
рачуна),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец мај 2019. године у износу од 200,00 динара (део
рачуна),
        8. Платни промет – Износ од 4.850,00 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 01.04.2019. године до 30.06.2019.
године.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 56.000,00 динара се односи на трошкове ангажовања једног лицa по уговору о делу на
пословима одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника уз бруто накнаду у
износу од 56.000,00 динара, за потребе излучења документације којој је рок чувања истекао и ради предаје Историјсом архиву у Нишу
документације која се трајно чува.
      16. Књиговодствене услуге - Износ од 24.000,00 динара се односи на:
            - накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» Перић Миодраг, ПР из Ниша за пружене
књиговодствене услуге за израду редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у бруто износу од 8.000,00 динара.
      17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Износ од 10.000,00 динара се односи на:
            - накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу за потребе заступања стечајног дужника у којем је имао приступ рочишту у парници 6.
П. 319/2019 пред Привредним судом у Нишу, по тужби "S-LEASING" доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 11А, Београд, против
"WUNDER" д.о.о. Ниш - у стечају, ради утврђења оспореног потраживања уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара
      20. ПДВ - Износ од 600,00 динара се односи на:
            - обрачунати ПДВ-а за период од 01.03. до 31.03.2019. године у износу од 600,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одливи у износу од 8.390,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
фебруар-април 2019. године (за месец фебруар 2019. године у износу од 2.390,00 динара, за месец март 2019. године у износу од
3.000,00 динара и за месец април 2019. године у износу од 3.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 2.012,00 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец јануар 2019. 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 фебруар 2019. године у
износу од 500,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец март 2019. године у
износу од 200,00 динара (део рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца марта и априла 2019. године у износу од 312,00 динара.
        8. Платни промет – Одлив у износу од 4.850,00 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 01.04.2019. године до 30.06.2019.
године.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 32.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованој Радњи за пружање
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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

књиговодствених услуга "GOODWILL" из Доње Трнаве, Ниш, за пружање књиговодствених услуга за заостали рачун за месец мај 2016.
године, април и јун 2018. године и март 2019. године (4 месеца по 8.000,00 динара).
      20. ПДВ – Одлив у износу од 600,00 динара се састоји од:
            - плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.03. до 31.03.2019. године у износу од 600,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених
коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет
порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5, Тарифе о ценама за послове из
надлежности Агенције за лиценциарање стечајних управника - Обрачун за 2019. годину у износу од 60.000,00 динара на годишњем
нивоу за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног дужника 248.025.348,67
динара.

      - Орочење средстава - Одлив у износу од 2.500.000,00 динара се односи на:
            - пренос средстава у износу од 2.500.000,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника,  дана 07.05.2019. године, на депозитни
рачуна бр. 105-6-11 АИК банка АД Београд за потребе орочења наведених средстава на период од 60 дана.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

13.635.480,72

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

468.563.569,41

9.

0,00

0,00

0,00

13.635.480,72

0,00

0,00

468.563.569,41

5.

454.928.088,69

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

454.928.088,69

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00
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Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        III исплатни ред - У складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Нишу 4. П.351/2016 од 13.09.2016. године повериоцу
«HETA LEASING» доо Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 15г, Нови Београд (пријава потраживања бр. 32), односно након промене
пословног имена «NDM LEASING» доо Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 15г, Нови Београд, утврђено је потраживање повериоца
у 3. исплатном реду у износу од 13.635.480,72 динара, које је било предмет парнице за утврђење оспореног потраживања.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.898.315,93 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

2.600.754,00

 4.

290.463,93

 2. -7.098,00

 6.

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

1. Почетно стање на дан 01.04.2019. године на рачунима (са депозитом) износи 2.898.315,94 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -7.098,00 динара (износ је негативан јер у извештајном периоду имамо пренос
средстава у благајну у наведеном износу).

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.600.754,00 динара (од наведеног износа одлив од 2.500.000,00 динара се односи на
пренос средстава са рачуна стечајног дужника 205-0000000224827-48 на орочење код АИК банка ад Београд на период од 60 дана).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 290.463,93 динара.

          Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.06.2019. године
износи 290.463,93 динара, према изводу бр. 23 од 01.06.2019. године.
          Стање орочених средстава стечајног дужника на депозитном рачуну код «АИК банка» ад Београд на дан 30.06.2019. године износи
2.500.000,00 динара.

7.098,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 7.098,00

 4. 0,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У извештајном периоду исплаћена је преко благајне накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 7.098,00 динара. На тај
начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име горива и поште, који су од стране стечајног управника плаћени
готовински.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"1. 32.000,00

Адвокат Милан Ж. Јовановић2. 0,00

Иван Манчић3. 0,00

32.000,00Укупно

        За потребе израде Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину ангажована је Агенција за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" из Ниша уз бруто накнаду у износу од 8.000,00 динара.
         У извештајном периоду је ангажованој књиговодственој агенцији извршена исплата за услуге извршене у месецима мају 2016.
године, априлу и јуну 2018. године и марту 2019. године у укупном износу од 32.000,00 динара (4 месеца по 8.000,00 динара).

        У току извештајног периода је ангажован и адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у којем је
имао приступ рочишту у парници 6. П. 319/2019 пред Привредним судом у Нишу, по тужби "S-LEASING" доо Београд, ул. Милутина
Миланковића бр. 11А, Београд, против "WUNDER" доо Ниш - у стечају, ради утврђења оспореног потраживања уз накнаду у бруто
износу од 10.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 16.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„WUNDER“ доо у стечају из Ниша за ангажовање адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 30/3, матични број
57308265, ПИБ 106718532, за заступање стечајног дужника у парничним и другим судским поступцима који се воде или ће се водити
пред надлежним судовима у Републици Србији, да подноси тужбе, правне лекове, сачињава уговоре и предузима све друге правне
радње за које му стечајни управник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за њега обаве, у периоду од 01.05.2016. године па
док траје потреба, а најкасније до 30.04.2017. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

        У току извештајног периода је ангажовано и једно лице по уговору о делу за одабирање, сређивање и пописивање архивске грађе и
регистратурског материјала стечајног дужника уз бруто накнаду у износу од 56.000,00 динара.
        Закључком стечајног судије Ст. 57/2015 од 07.11.2018. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање Ивана
Манчића из Пирота, ул. Српских владара бр. 104, закључењем уговора о делу, а ради обављања послова одабирање, сређивање и
пописивање архивске грађе и регистратурског материјала уз бруто накнаду у износу од 56.000,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

Коментар
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 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

10.303.821,68

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

13.094.285,61

Лиценце и патенти

0,00

290.463,93

 8.

30.06.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода:

          1. Готовина и готовински еквиваленти
          - на текућем рачуну број 205-224827-48, на дан 30.06.2019. године, налази се износ од 290.463,93 динара (Извод бр. 23 од
01.06.2019. године - «Комерцијална банка» ад Београд).
          2. Орочена средства
          - на депозитном рачуну код «АИК банка» ад Београд, на дан 30.06.2019. године, налазе се орочена средства у износу од
2.500.000,00 динара орочена на период од 60 дана почев од 07.05.2019. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2019. 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 01.02.2019. до 28.02.2019. године у укупнoм износу од 65.220,00
динара.

04.04.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2019. 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 01.03.2019. до 31.03.2019. године у укупнoм износу од 4.248,00
динара.

23.04.2019.  Решење 2. Ст. 57/2015 од 08.04.2019. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 08.04.2019. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 65.220,43 динара - према захтеву
стечајног управника од 03.04.2019. године и за месец март 2019. године у укупном износу од 4.248,00 динара - према захтеву стечајног
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управника од 03.04.2019. године.

25.04.2019.  Достава Извештаја за период јануар-март 2019. год.
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

07.05.2019.  Одлука о орочењу средстава
Стечајни управник је дана 07.05.2019. године донео одлуку о преносу средстава стечајног дужника са рачуна Комерцијалне банке а.д.
Београд бр. 205-224827-48 у износу од 2.500.000,00 динара на депозитни рачун АИК банке а.д. Београд ради орочења на период од 60
дана.

07.05.2019.  Уговор о ороченом депозиту
Дана 07.05.2019. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са АИК банка ад Београд, којим се средства у износу од
2.500.000,00 динара орочавају на 60 дана.

16.05.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2019. 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 01.04.2019. до 30.04.2019. године у укупнoм износу од 68.684,00
динара.

16.05.2019.  Закључак Ст. 57/2015 од 13.05.2019.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 13.05.2019. године којим се налаже стечајном управнику
да се у року од 3 дана од дана пријема Закључка изјасни о наводима "NDM LEASING" доо Београд од 06.05.2019. године у вези измене
закључка о утврђеним потраживањима у складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Нишу 4. П.351/2016 од 13.09.2016.
године.

20.05.2019.  Изјашњење по налогу из Закључка Ст. бр. 57/2015 од 13.05.2019.
Стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од
13.05.2019. године којим се налаже стечајном управнику да се у року од 3 дана од дана пријема Закључка изјасни о наводима "NDM
LEASING" доо Београд од 06.05.2019. године у вези измене закључка о утврђеним потраживањима у складу са правноснажном
пресудом Привредног суда у Нишу 4. П.351/2016 од 13.09.2016. године.

24.05.2019.  Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Мерошина
Дана 24.05.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење РГЗ Службе за катастар непокретности Мерошина бр. 952-02-4-
067-70431/2018 од 07.05.2019. године, примљеног у суду дана 16.05.2019. године, којим се дозвољава у Листу непокретности бр. 745 КО
Брест упис права својине у корист ДОО BENLIAN FOODS Ниш, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-84, са делом поседа 1/1 на
непокретностима:
1. Трафо станицаброј 1, површине у габариту 13 м2, изграђеној на кп бр. 2668, која има одобрење за употребу,
2. Зграда прехрамбене индустрије и производње пића бр. 2, површине у габариту 1125 м2, изграђеној на кп бр. 2669, која има
одобрење за употребу,
3. Остале зграде бр. 3, површине у габариту 111 м2, изграђеној на кп бр. 2669, која има одобрење за употребу,
досадашњег власника Предузеће "WUNDER" доо Ниш, ул. Козарачка бр. 30, са делом поседа 1/1,
као и брисање хипотека уписаних у листу непокретности бр. 745 КО Брест на напред наведеним објектима.

24.05.2019.  Решење 2. Ст. 57/2015 од 20.05.2019.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 20.05.2019. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019. године у укупном износу од 68.684,00 динара, према захтеву стечајног
управника од 20.05.2019. године.

31.05.2019.  Закључак Ст. 57/2015 од 27.05.2019.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 27.05.2019. године којим се констатује да је поверилац
"HETA LEASING" доо Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 15г, Нови Београд (пријава потраживања бр. 32) променио пословно име и
седиште у "NDM LEASING" доо Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 15г, Нови Београд, којим се одбија захтев "NDM LEASING" доо
Београд за исправљање коначне листе утврђених потраживања из Закључка Привредног суда у Нишу 2. Ст. бр. 57/2015 од 28.03.2016.
године као неоснован и којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника "WUNDER" доо Ниш - у стечају да у року не дужем од 8
дана од дана пријема овог Закључка исплати "NDM LEASING" доо Београд у складу са правноснажним Решењем стечајног судије о
главној деоби 2. Ст.бр. 57/2015 од 02.11.2018. године у износу који је одређен овим Решењем, из средстава резервисаних због спора
који је постојао између наведеног повериоца и стечајног дужника по предмету овог суда 4. П.351/1/2016.
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Прилози

16.07.2019.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:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247024534 25.04.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,002976399 14.06.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,002465417 18.05.2019.

Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE416352933RS 03.04.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

03-210-010-
3378097

01.04.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

24-211-010-
3280168

01.05.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0044-212-010-30647 01.06.2019.

Укупно: 804,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

320,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.000,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.05.2019.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2019.

Укупно: 4.850,00

Бруто зараде по уговору о делу

Манчић Иван
56.000,00

Уговор о делу -
архивирање

01.04.2019.

Укупно: 56.000,00

Књиговодствене услуге

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

19-RN002000127 01.04.2019.

Укупно: 8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Јовановић 10.000,004-06/2019 03.06.2019.

Укупно: 10.000,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 600,0072-601100615846 01.04.2019.

Укупно: 600,00

89.254,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 89.254,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
АИК банка ад Београд, 105-6-11

01.04.2019. 2.898.315,93Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,0030.04.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.390,0030.04.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,0027.05.2019.

Укупно: 8.390,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0030.04.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0030.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0030.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0030.04.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0027.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0027.05.2019.

Укупно: 2.012,00
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0015.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 320,0030.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.000,0007.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0009.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0027.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2019.

Укупно: 4.850,00

Књиговодствене услуге

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

09.05.2019.

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

09.05.2019.

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

09.05.2019.

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

27.05.2019.

Укупно: 32.000,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 600,0015.04.2019.

Укупно: 600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 60.000,0030.04.2019.

Укупно: 60.000,00

Орочење средстава

АИК банка ад Београд 2.500.000,0007.05.2019.

Укупно: 2.500.000,00

2.607.852,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 2.790.463,93
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