
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

11.04.2020.

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: Јелена Николић

Број лиценце: 155-0349

27008470Матични број:

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

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-217560-14

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:01.01.2020. 31.03.2020.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.111.263,80Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.807.442,12

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.

01.01.2020.

 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 1.807.442,12 динара на дан 01.01.2020. године чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-271560-14, отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд, у износу од
1.807.442,12 динара (Извод бр. 5 од 02.12.2019. године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.111.263,80

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

1.807.442,12

Укупно

10.303.821,68

Коментар

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

 8.

1.807.442,12Готовина 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

12.111.263,80

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

428,86

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

0,00428,86

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

Остварени приливи за извештајни период

     1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 428,86 динара чини:
          - прилив у износу од 428,86 динара, који се односи на исплаћену камату по виђењу од стране «Комерцијалне банке» ад Београд на
дан 15.01.2020. године.
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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

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

0,00 1.121,005. Пошта и телефон 1.121,00 121,001.000,00

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 2.310,008. Платни промет 2.310,00 0,002.310,00

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

8.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 8.000,000,00

10.000,00 10.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 10.000,00 20.000,000,00

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 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

1.600,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,001.600,00

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

1.500.000,00

0,00

Укупно 1.504.910,0019.600,00 13.431,00 13.431,00 28.121,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

          Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 60/2019 од 10.03.2020. године се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за период од 01.10.2019. године до 29.02.2020. године у укупном износу од 23.840,00 динара, од чега се износ од
11.000,00 динара односи на период од 01.01.2020. године до 29.02.2020. године (трошкови поште и телефона у износу од 1.000,000
динара и накнада за заступање у износу од 10.000,00 динара).
          Одобравају се трошкови стечајног поступка који су настали у извештајном периоду од 01.03.2020. године до 31.03.2020. године у
износу од 2.431,00 динара (трошкови поште и телефона у износу од 121,00 динара и трошкови платног промета у износу од 2.310,00
динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду након 09.09.2019. године до окончања стечајног

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

поступка и брисања привредног субјекта из Регистра привредних субјеката код АПР-а, као и будућих трошкова стечајне масе.
        Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за први квартал 2020. године износе 13.431,00 динара
(11.000,00 + 2.431,00 = 13.431,00).

НАПОМЕНА: За претходни извештајни период (октобар-децембар 2019. године), на дан израде кварталног извештаја, нису били
одобрени од стране стечајног судије трошкови за месец октобар 2019. године у укупном износу од 1.600,00 динара, за месец новембар
2019. године у укупном износу од 850,00 динара и за месец децембар 2019. године у укупном износу од 10.390,00 динара. Решењем
Привредног суда у Нишу 3. Ст. 60/2019 од 10.03.2020. године (преузето дана 11.03.2020. године) одобрава се исплата стварно насталих
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.10.2019. године до 29.02.2020. године у укупном износу од
23.840,00 динара. Део у износу од 12.840,00 динара се односи на период октобар-децембар 2019. године (октобар у износу од 1.600,00
динара, новембар у износу од 850,00 динара и децембар у износу од 10.390,00 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

        5. Пошта и телефон - Износ од 1.121,00 динара се односи на:
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и интернет (АДСЛ) стечајног управника за месец децембар 2019. године у износу од
1.000,00 динара (део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу марту 2020. године у износу од 121,00 динара (1 писмо).
        8. Платни промет – Износ од 2.310,00 динара се односи на накнаду за услуге платног промета банке код које стечајни дужник има
отворен текући рачун, за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године.
      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 месецу фебруару 2020. године, 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 1.000,00 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и интернет (АДСЛ) стечајног управника за месец децембар 2019. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна).
        8. Платни промет – Одлив у износу од 2.310,00 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 01.01.2020. године до 31.03.2020.
године.
      24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 1.600,00 динара се састоји од:
            - исплаћених трошкове на име израде новог округлог печата и новог заводног печата Дужника стечајне масе у укупном износу од
1.600,00 динара.

        - Орочење средстава - Одлив у износу од 1.500.000,00 динара се односи на пренос средстава са рачуна Дужника стечајне масе бр.
205-0000000271560-14, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, дана 12.03.2020. године, на депозитни рачун «Војвођанске
банке» ад Нови Сад бр. 325-9500700000001-95, ради орочења на период од 6 месеци.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

468.471.665,80

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.471.665,80

5.

468.471.665,80

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

468.471.665,80

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена по наведеном основу.

НАПОМЕНА: У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 02.11.2018. године, које је постало правноснажно дана
18.12.2018. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и
услуге «WUNDER» доо Ниш - у стечају, са седиштем у Нишу, ул. Козарачка бр. 30, на крају извештајног периода је остао ненамирен 1
поверилац 3. исплатног реда за износ од 1.072,32 динара, који је брисан из Регистра привредних субјеката након спроведеног поступка
ликвидације («АРВАЛ КАРТОНАЖА» доо Јагодина - у ликвидацији).

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.807.442,12 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2020.

 5.

1.503.910,00

 4.

302.960,98

 2. -571,14

 6.

Укупан одлив

Коментар

            У току извештајног периода платни промет се  обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000271560-14, који се
води код «Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на дан 01.01.2020. године на рачунима (са депозитом) износи 1.807.442,12 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -571,14 динара (стварни прилив у извештајном периоду је 428,86 динара који је
умањен за износ пренетих средстава у благајну од 1.000,00 динара на име исплате трошкова преко благајне).

3. Укупан приказан одлив у извештајном периоду износи 1.503.910,00 динара. Наведени износ од 1.503.910,00 динара садржи износ од
1.500.000,00 динара, који представља износ пренесених средстава Стечајне масе са текућег на депозитни рачун код «Војвођанске
банке» ад Нови Сад, ради орочења.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 302.960,98 динара.

            Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2020.
године износи 302.960,98 динара, према изводу бр. 3 од 12.03.2020. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Војвођанске банке» ад Нови Сад на дан 31.03.2020. године налазе се орочена средства у
висини од 1.500.000,00 динара.
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1.000,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 1.000,00

 4. 0,0031.03.2020.

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 1.000,00 динара. На тај
начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име трошкова мобилног телефона и интернета, 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

Адвокат Милан Ж. Јовановић1. 0,00

0,00Укупно

            У току извештајног периода ангажован је адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша, за потребе заступања стечајног дужника 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.
            По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

1.500.000,00

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

12.106.782,66

Лиценце и патенти

0,00

302.960,98

 8.

31.03.2020.

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 205-271560-14, на дан 31.03.2020. године, налази се износ од 302.960,98 динара (Извод бр. 3 од
12.03.2020. године, «Комерцијална банка» ад Београд).
          2. Орочена средства
          - на депозитном рачуну код «Војвођанске банке» ад Нови Сад, на дан 31.03.2020. године, налазе се орочена средства у износу од
1.500.000,00 динара орочена на период од 6 месеци почев од 12.03.2020. године.
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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

22.01.2020.  Достава Извештаја за период октобар-децембар 2019. год.
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године.

07.03.2020.  ПОЗИВ за доставом понуда за орочење износа од 1.500.000,00 динара
Стечајни управник је електронском поштом на адресе 12 пословних банака упутио позив за доставом понуда за орочење износа од
1.500.000,00 динара на период трајања орочења од 6 месеци.

10.03.2020.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.10.2019. г. до 29.02.2020.
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 01.10.2019. до 29.02.2020. године у укупном износу од 23.840,00
динара.

11.03.2020.  OБАВЕШТЕЊЕ о износима намирења поверилаца «Комерцијална банка» ад Београд и «Banca Intesa» ад
Стечајни управник Стечајна масе «WUNDER» доо Ниш у стечају обавештава стечајног судију и стечајног управника стечајног дужника
«Вулић & Вулић» доо Ниш - у стечају, ул. Козарачка бр. 30 М-4, матични број: 0770249, о износима намирења које је Стечајна маса
«WUNDER» доо Ниш у стечају исплатила, у својству јемца за обавезе главног дужника «Вулић & Вулић» доо Ниш - у стечају,
повериоцима «Комерцијална банка» ад Београд и «Banca Intesa» ад Београд.
Стечајни управник Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш у стечају захтева да се потраживања по основу исплата наведеним повериоцима,
узму у обзир приликом будуће деобе стечајне масе у стечајном поступку над главним дужником «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају,
који се води пред Привредним судом у Нишу под Посл. бр. Ст. 79/2015, у којем су условно призната.

11.03.2020.  Решење 3. Ст. 60/2019 од 10.03.2020.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 3. Ст. 60/2019 од 10.03.2020. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.10.2019. године до 29.02.2020. године у укупном износу од 23.840,00
динара, према захтеву стечајног управника од 09.03.2020. године.

12.03.2020.  Одлука о орочењу средстава
Стечајни управник је дана 12.03.2020. године донео одлуку о преносу средстава стечајног дужника са рачуна «Комерцијалне банке» ад
Београд бр. 205-271560-14 у износу од 1.500.000,00 динара на депозитни рачун «Војвођанске банке» ад Нови Сад, ради орочења на
период од 6 месеци.

12.03.2020.  Уговор о ороченом депозиту
Дана 12.03.2020. године закључен је Уговор о ороченом ненаменском депозиту бр. 00-430-0501045.5/DP2020/402 са «Војвођанском
банком» ад Нови Сад, којим се средства у износу од 1.500.000,00 динара орочавају на 6 месеци, однoснo нa пeриoд oд 12.03.2020.
гoдинe дo 14.09.2020. гoдинe, уз променљиву камату која је једнака Референтној каматној стопи коју објављује НБС увећано за 0,3
процентна поена. Референтна камата на дан закључења уговора износи 1,75% годишње.

25.02.2020.  Рочиште за главну расправу П-319/2019, 25.02.2020.
Рочиште за главну расправу у парници пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца «S - LEАSING»  доо Београд, ул.
Милутина Миланковића  бр. 11А, Београд, против туженог Стечајна маса «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ради утврђења оспореног
потраживања, заказано за 25.02.2020, је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.

25.03.2020.  Рочиште за главну расправу П-319/2019, 25.03.2020.
Рочиште за главну расправу у предмету П-319/2019, заказано за 25.03.2020. године, је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
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Прилози

11.04.2020.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:01.01.2020. 31.03.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

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

92-217-010-
3573923

01.01.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд 121,00RE464640210RS 09.03.2020.

Укупно: 1.121,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

1.920,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.03.2020.

Укупно: 2.310,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милан Ж. Јовановић 10.000,0004-03/20 04.03.2020.

Укупно: 10.000,00

13.431,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 13.431,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
Addiko bank A.D.- Beograd, 908-16501-42
АИК банка ад Београд, 105-6-11
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 0070100515170
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-217560-14
Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, 325-9500700000001-95

01.01.2020. 1.807.442,12Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 428,8615.01.2020.

Укупно: 428,86

428,86Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0012.03.2020.

Укупно: 1.000,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.920,0012.03.2020.

Укупно: 2.310,00

Остали трошкови стечајне масе

«FORMAT GLASS» Слободан Ковачевић ПР 1.600,0012.03.2020.

Укупно: 1.600,00

Орочење средстава

Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad 1.500.000,0012.03.2020.

Укупно: 1.500.000,00

1.504.910,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 1.802.960,98
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