
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2.Ст.57/2015

25.04.2019.

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:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

14.931.184,50Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

4.627.362,82

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.

01.01.2019.

 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 4.627.362,82 динара на дан 01.01.2019. године чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-224827-48 отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд у износу од
4.627.362,82 динара (Извод бр. 64 од 27.12.2018. године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

14.931.184,50

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

4.627.362,82

Укупно

10.303.821,68

Коментар

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

 8.

4.627.362,82Готовина 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

14.931.184,50

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

2ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  јануар - март 2019.



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

4.622,73

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

610.421,32

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

0,00615.044,05

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

4.622,73

0,00

4.622,73

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

     1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 610.421,32 динара чини:
          - Прилив у износу од 7.176,82 динара који се односи на припис камате по виђењу обрачунате од стране «Комерцијалне банке» ад
Београд на дан 15.01.2019. године.
          - Прилив у износу од 603.244,50 динара који чини износ средстава резервисан код главне деобе стечајне масе стечајног дужника
на име намирења стечајног повериоца «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају по основу  условно признатог потраживања у укупном износу
од 162.643.437,01 динара, од чега на име главног дуга износ од 110.580.507,98 динара и на име камате на главни дуг износ од
52.062.92903 динара, сходно чл. 87. Закона о стечају .
Повериоцу  «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају условно је признато потраживање по основу:
               -Уговора о јемству уз Уговор о издавању банкарске гаранције за уредну отплату дугорочног кредита код Фонда за развој
Републике Србије, партија гаранције 00-410-0200084.1 од 11.12.2009. године, износ 82.186.138,60 динара са припадајућом каматом у
износу од 38.694.442,45 динара,
               - Уговора о јемству уз Уговор о регулисању међусобних права и обавеза бр. 00-450-0900198.4, од  28.092010. године, износ од
3.486.615,11 динара са припадајућом каматом у износу од 1.641.549,66 динара,
               - Уговора о дугорочном кредиту, кредитна партија бр. 6046-4-34353 (нова партија бр. 00-410-0601492.3), износ од 24.907.754,27
динара са припадајућом каматом у износу од 11.726.936,92 динара.
          Решењем о главној доби стечајне масе предвиђена је исплата повериоцу «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају, по основу условно
признатог потраживања, у износу од 603.244,50 динара, односно са процентом намирења 0,37%.
          Чланом 87, став 2. Закона о стечају, прописано је да ако одложни услов не наступи до правноснажности решења о главној деоби
стечајне масе, потраживање везано за одложни услов се гаси, а средства се распоређују на остале повериоце, сразмерно висини
њихових потраживања.
          Како у конкретном случају, одложни услов код условно признатог потраживања повериоца «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају
није наступио до правоснажности решења о главној деоби стечајне масе, средства у износу од 603.244,50 динара евидентирана су као
прилив у стечајној маси на позицији «други финансијски приходи»
     11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 4.622,73 динара се односи на:
          - повраћај више исплаћених средстава разлучног повериоца «Комерцијална банка» ад Београд у износу од 970,12 динара по
накнадном обрачуну, а након намирења према решењу о главној деобе и накнадног обрачуна намирења разлучних поверилаца по
приговору разлучног повериоца «Комерцијална банка» ад Београд на обрачун намирења разлучних поверилаца у којем је у основицу
ушао као трошак продаје Тарифни број 6. по Тарифи о ценама  за послове из надлежности агенције за лиценцирање стечајних
управника;
          - повраћај више исплаћених средстава разлучног повериоца «HETA LEASING» доо Београд у износу од 52,61 динара по накнадном
обрачуну;
          - уплату привредног друштва ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш у износу од 3.600,00 динара на име префактурисаних трошкова стечајног
дужника на име плаћене накнаде АПР-у, Регистру заложног права за брисање заложног права на покретној имовини стечајног дужника
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која је била предмет продаје дана 27.06.2018. године, чији је купац наведено привредно друштво.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

     11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 4.622,73 динара се односи на:
          - евидентирани повраћај више исплаћених средстава разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 970,12
динара по накнадном обрачуну;
          - евидентирани повраћај више исплаћених средстава разлучног повериоца «HETA LEASING» доо Београд у износу од 52,61 динара
по накнадном обрачуну,
          - префактурисани износ од 3.600,00 динара привредном друштву ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш на име плаћене накнаде АПР-у,
Регистру заложног права, од стране стечајног дужника за брисање заложног права на покретној имовини стечајног дужника која је била
предмет продаје дана 27.06.2018. године, а наведено привредно друштво купац покретне имовине (накнада од 3.000,00 динара + ПДВ
од 600,00 динара).

НАПОМЕНА: Због техничких могућности система ЕРС-а, трансакција на име повраћаја више исплаћених средстава разлучним
повериоцима «Комерцијална банка» ад Београд и «HETA LEASING» доо Београд у укупном износу од 1.022,73 динара спроведена је тако
што су повериоцима кроз главну деобу у систему ЕРС-а исплаћени пуни износи и то «Комерцијалној банци» ад Београд износ од
794.754,52 динара и «HETA LEASING» доо Београд износ од 75.774,38 динара, док је стварно исплаћен износ преко текућег рачуна
«Комерцијалној банци» ад Београд 793.784,40 динара (за 970,12 динара мање у односу на износ утврђен по главној деоби од
794.754,52 динара) и «HETA LEASING» доо Београд износ од 75,721.77 динара (за 52,61 динара мање у односу на износ утврђен по
главној деоби од 75.774,38 динара).

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

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

0,00 0,00
4.

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

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

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

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

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

Укупно 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

1.500,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,001.500,00

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

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

10.000,00 10.390,004. Гориво и мазиво 5.000,00 5.390,0015.000,00

2.000,00 2.800,005. Пошта и телефон 1.092,00 1.708,003.092,00

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 4.930,438. Платни промет 3.760,43 0,004.930,43

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

24.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 24.000,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

0,00 4.200,0019. Административне таксе 0,00 0,004.200,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 28.722,4337.500,00 9.852,43 82.320,43 91.098,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 25.02.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец јануар 2019. године у укупном износу од 9.852,43 динара.
        Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за први квартал 2019. године износе 9.852,43 динара.

НАПОМЕНА: ЗАХТЕВИ за давање одобрења на 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, поднети су стечајном судији дана 04.04.2019.
године.
У претходном извештајном периоду (октобар-децембар 2018. године) на дан израде кварталног извештаја  нису били одобрени
трошкови за месец децембар 2018. године, јер је Привредном суду у Нишу дана 14.01.2019. године достављен захтев за давање
сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2018. године у укупном износу од 7.135,00 динара, али до
момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте. Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од
31.01.2019. године (преузето дана 01.02.2019. године) одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец децембар 2018. године у укупном износу од 7.135,00 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 10.390,00 динара се односе на трошкове горива и мазива стечајног управника у периоду од 01.01. до
31.03.2019. године (за месец јануар у износу од 5.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 2.390,00 динара и за месец март у износу
од 3.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш.
        5. Пошта и телефон - Износ од 2.800,00 динара се састоје од:
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец децембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара
(део рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу јануару 2019. године у износу од 92,00 динара (1 писмо),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец јануар 2019. године у износу од 1.000,00 динара (део
рачуна),
            - рачуна за мобилни, фиксни телефон и АДСЛ стечајног управника за месец фебруар 2019. године у износу од 500,00 динара (део
рачуна),
            - трошкова слања поште у месецу марту 2019. године у износу од 208,00 динара (2 писма).
        8. Платни промет – Износ од 4.930,43 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 01.01.2019. године до 31.03.2019.
године.
      19. Административне таксе - Износ од 4.200,00 динара се односи на:
            - накнаду Агенцији за привредне регистре за брисање заложног права на покретним стварима стечајног дужника које су биле
предмет продаје у износу од 3.000,00 динара,
            - накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од
1.200,00 динара.
НАПОМЕНА: Административна такса у износу од 3.000,00 динара на име накнаде АПР-у за брисање заложног права на покретним
стварима стечајног дужника, које су биле предмет купопродаје при продаји одржаној дана 27.06.2018. године, су евидентиране као
обавеза стечајног дужника у складу са Закључком Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 11.02.2019. године којим се налаже стечајном
управнику стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге «WUNDER» доо Ниш - у стечају да без одлагања
поступи по решењима Агенције за привредне регистре Зл. бр. 20663-2010, Зл. бр. 2470-07 и Зл. бр. 23775-2009, сва три од 04.02.2019.
године и уплати накнаде за регистрацију у укупном износу од 3.000,00 динара и иста није тражена кроз стварно настале трошкове јер се
исти износ префактурисао купцу покретне имовине стечајног дужника привредном друштву ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш који је исте
трошкове исплатио стечајном дужнику, у складу са закљученим Уговором о купопродаји непокретне и покретне имовине.

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

      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 60.000,00 динара састоји се од:
            - накнаде 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..

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.500,00 динара састоји се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала код „МИЛБОЈ“ доо Пирот из месеца новембра 2018. године у износу од
1.500,00 динара.
        4. Гориво и мазиво - Одливи у износу од 15.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива стечајног управника за период
новембар 2018. године-јануар 2019. године (за месец новембар 2018. године у износу од 5.000,00 динара, за месец децембар 2018.
године у износу од 5.000,00 динара и за месец јануар 2019. године у износу од 5.000,00 динара) на релацији Пирот-Ниш.
        5. Пошта и телефон - Одливи у износу од 3.092,00 динара се састоје од:
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец октобар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец новембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна).
            - исплаћених трошкова за мобилни и фиксни телефон и трошкова за АДСЛ стечајног управника за месец децембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара (део рачуна),
            - исплаћених трошкова слања поште из месеца јануара 2019. године у износу од 92,00 динара.
        8. Платни промет – Одлив у износу од 4.930,43 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 01.01.2019. године до 31.03.2019.
године.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 4.200,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за брисање заложног права на покретним стварима стечајног дужника које су
биле предмет продаје у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у
износу од 1.200,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

57.801,59

2.

0,00

2.257.566,91

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

-162.643.437,01

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

454.928.088,69

9.

0,00

0,00

0,00

-162.643.437,01

0,00

0,00

454.928.088,69

5.

619.829.092,61

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

2.315.368,50

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.)

57.801,59

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

619.886.894,20

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

          Износ од -162.643.437,01 динара представља умањење обавеза стечајног дужника по основу следећег.
         Стечајном повериоцу «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају признато је  условно потраживање у укупном износу од 162.643.437,01
динара, од чега на име главног дуга износ од 110.580.507,98 динара и на име камате на главни дуг износ од 52.062.92903 динара,
сходно чл. 87. Закона о стечају, по основу:
          - Уговора о јемству уз Уговор о издавању банкарске гаранције за уредну отплату дугорочног кредита код Фонда за развој
Републике Србије, партија гаранције 00-410-0200084.1 од 11.12.2009. године, износ 82.186.138,60 динара са припадајућом каматом у
износу од 38.694.442,45 динара,
          - Уговора о јемству уз Уговор о регулисању међусобних права и обавеза бр. 00-450-0900198.4, од  28.092010. године, износ од
3.486.615,11 динара са припадајућом каматом у износу од 1.641.549,66 динара,
          - Уговора о дугорочном кредиту, кредитна партија бр. 6046-4-34353 (нова партија бр. 00-410-0601492.3), износ од 24.907.754,27
динара са припадајућом каматом у износу од 11.726.936,92 динара.
          Чланом 87, став 2. Закона о стечају, прописано је да ако одложни услов не наступи до правноснажности решења о главној деоби
стечајне масе, потраживање везано за одложни услов се гаси, а средства се распоређују на остале повериоце, сразмерно висини
њихових потраживања.
          Како у конкретном случају, одложни услов код условно признатог потраживања повериоца «Вулић & Вулић» доо Ниш у стечају
није наступио до правоснажности решења о главној деоби стечајне масе, гаси се потраживање везано за одложни услов у износу од
162.643.437,01 динара.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

          У складу са Решењем о главној деоби 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" д.о.о. Ниш - у стечају, са седиштем у Нишу, ул. Козарачка бр. 30, у складу са Нацртом за главну деобу од 11.10.2018.
године извршено је намирење поверилаца 2. исплатног реда (2 повериоца) у износу од 57.801,59 динара од укупно утврђеног износа
предвиђеног за намирење од 57.801,59 динара (2 повериоца) као и намирење поверилаца 3. исплатног реда (34 повериоца) у износу од
2.257.566,91 динара од укупно утврђеног износа предвиђеног за намирење од 2.299.968,84 динара (36 поверилаца).
          На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 2 повериоца 3. исплатног реда за укупни износ од 42.401,93
динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.627.362,82 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

2.325.998,93

 4.

2.898.315,94

 2. 596.952,05

 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 01.01.2019. године на рачунима (са депозитом) износи 4.627.362,82 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 596.952,05 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.325.998,93 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.898.315,94 динара.

          Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2019. године
износи 2.898.315,94 динара, према изводу бр. 15 од 21.03.2019. године.

18.092,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 18.092,00

 4. 0,0031.03.2019.

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 18.092,00 динара. На
тај начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име горива и поште, који су од стране стечајног управника плаћени
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готовински.

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

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

10.303.821,68

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

13.202.137,61

Лиценце и патенти

0,00

2.898.315,93

 8.

31.03.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

          1. Готовина и готовински еквиваленти
          - на текућем рачуну број 205-224827-48, на дан 31.03.2019. године, налази се износ од 2.898.315,94 динара (Извод бр. 15 од
21.03.2019. године - «Комерцијална банка» ад Београд).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду
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14.01.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2018. године
Стечајни управник је поднео стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.12.2018. до 31.12.2018. године у укупнoм износу од 7.135,00
динара.

14.01.2019.  Решење Ст. 57/2015 од 03.01.2019. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 03.01.2019. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у укупном износу од 8.480,00 динара - према захтеву
стечајног управника од 28.12.2018. године.

22.01.2019.  Достава Извештаја за период октобар-децембар 2018. год.
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године.

01.02.2019.  Решење 2. Ст. 57/2015 од 31.01.2019. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 31.01.2019. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018. године у укупном износу од 7.135,00 динара - према захтеву
стечајног управника од 14.01.2019. године.

12.02.2019.  Налог Агенције за привредне регистре
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу дана 12.02.2019. године преузео налог Агенције за привредне регистре, примљеног
дана 08.02.2019. године у Привредном суду у Нишу, којим се налаже стечајном дужнику уплата накнаде за вођење поступка
регистрације брисања заложног права на покретној имовини која је била предмет продаје одржане дана 27.06.2018. године, а у складу
са захтевом стечајног дужника од 02.10.2018. године за брисање залога, и којим се налаже уплата у износу од 3.000,00 динара обзиром
да се ради о брисању три залоге ЗЗл. бр. 20663-2010, Зл. бр. 2470-07 и Зл. бр. 23775-2009.

12.02.2019.  Решење АПР-а Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 20663-2/2010 од
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу дана 12.02.2019. године преузео копију решења Агенције за привредне регистре-
Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 20663-2/2010 од 04.02.2019. године, примљеног дана 08.02.2019.
године у Привредном суду у Нишу, којим се брише заложно право регистровано под Зл. бр. 20663/2010.

12.02.2019.  Решење АПР-а Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 2470-3/07 од
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу дана 12.02.2019. године преузео копију решења Агенције за привредне регистре-
Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 2470-3/07 од 04.02.2019. године, примљеног дана 08.02.2019. године
у Привредном суду у Нишу, којим се брише заложно право регистровано под Зл. бр. 2470/07.

12.02.2019.  Решење АПР-а Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 23775-2/2009 од
Стечајни управник је у Привредном суду у Нишу дана 12.02.2019. године преузео копију решења Агенције за привредне регистре-
Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 23775-2/2009 од 04.02.2019. године, примљеног дана 08.02.2019.
године у Привредном суду у Нишу, којим се брише заложно право регистровано под Зл. бр. 23775/2009.

12.02.2019.  Закључак Ст. 57/2015 од 11.02.2019. год.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу Ст. 57/2015 од 11.02.2019. године којим се налаже стечајном управнику
стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге "WUNDER" д.о.о. Ниш - у стечају да без одлагања поступи по
решењима Агенције за привредне регистре Зл. бр. 20663-2010, Зл. бр. 2470-07 и Зл. бр. 23775-2009, сва три од 04.02.2019. године и
уплати накнаде за регистрацију у укупном износу од 3.000,00 динара.

19.02.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 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 01.01.2019. до 31.01.2019. године у укупнoм износу од 9.852,43
динара.

20.02.2019.  Накнада Агенцији за привредне регистре за брисање заложног права
Стечајни управник је поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Ст. 57/2015 од 11.02.2019. године извршио уплату накнаде
Агенцији за привредне регистре за брисање заложног права и о истом обавестио Привредни суд у Нишу уз достављање доказа о уплати
наведене накнаде (извод бр. 11 са рачуна стечајног дужника од 18.02.2019. године).

07.03.2019.  Закључак 2. Ст. 57/2015 од 25.02.2019. год.
Стечајни управник је преузео Закључак Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 25.02.2019. године којим се налаже стечајном
управнику да у року од 5 дана од дана пријема Закључка достави извештај о поступку и радњама које су предузете у предмету Ст. бр.
57/2015 стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге "WUNDER" д.о.о. Ниш - у стечају с посебним
указивањем на разлоге трајања поступка, евентуалне сметње које онемогућавају уновчење имовине, уз дефинисање потребних мера,
активности и временског плана за окончање поступка.

07.03.2019.  Решење 2. Ст. 57/2015 од 25.02.2019. год.
Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од 25.02.2019. године којим се одобрава исплата трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019. године у укупном износу од 9.852,43 динара - према захтеву стечајног
управника од 18.02.2019. године.

19.03.2019.  Изјашњење по налогу из Закључка 2. Ст. бр. 57/2015 од 25.02.2019. године
Стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Нишу 2. Ст. 57/2015 од
25.02.2019. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана од дана пријема Закључка достави извештај о поступку и
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радњама које су предузете у предмету Ст. бр. 57/2015 стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
"WUNDER" д.о.о. Ниш - у стечају с посебним указивањем на разлоге трајања поступка, евентуалне сметње које онемогућавају уновчење
имовине, уз дефинисање потребних мера, активности и временског плана за окончање поступка.
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Прилози

25.04.2019.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:01.01.2019. 31.03.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

«Комерцијална банка» aд, Београд 970,12Р-23012019/1 23.01.2019.

«HETA LEASING» доо Београд 52,61Р-23012019/2 23.01.2019.

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 3.600,00032119-01/57 21.03.2019.

Укупно: 4.622,73

Укупни приходи: 4.622,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 5.000,002780553 03.01.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.390,00БИ 6282 07.02.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247022631 11.03.2019.

Укупно: 10.390,00

Пошта и телефон

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

47-207-066-
3604510, 90-207-
010-3604516

01.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE397795945RS 23.01.2019.

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

19-208-066-
3479405, 56-208-
010-3479413

01.02.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

32-209-010-
3169457

01.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE416351460RS 18.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE416352160RS 21.03.2019.

Укупно: 2.800,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

2.000,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

170,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.01.2019.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

805,43

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.03.2019.

Укупно: 4.930,43

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 3.000,0011-12192153 18.02.2019.

Агенција за привредне регистре 1.200,0030-41792602 26.02.2019.

Укупно: 4.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
60.000,00

5772-
659415/2019

08.02.2019.

Укупно: 60.000,00

82.320,43Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 82.320,43
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224827-48
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд, 908-0000000027501-22
Addiko bank A.D.- Beograd, 908-16501-42

01.01.2019. 4.627.362,82Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 7.176,8215.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 603.244,5024.01.2019.

Укупно: 610.421,32

Потраживања (у извештајном периоду)

«Комерцијална банка» aд, Београд 970,1223.01.2019.

«HETA LEASING» доо Београд 52,6123.01.2019.

ДОО «BENLIAN FOODS» Ниш 3.600,0021.03.2019.

Укупно: 4.622,73

615.044,05Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 1.500,0015.01.2019.

Укупно: 1.500,00

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0015.01.2019.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0011.02.2019.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0008.03.2019.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0015.01.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0011.02.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0008.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0008.03.2019.

Укупно: 3.092,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.000,0009.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0010.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 170,0015.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0018.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 280,0023.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 805,4324.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 100,0011.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0018.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0026.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.03.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0008.03.2019.
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Платни промет

Укупно: 4.930,43

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 3.000,0018.02.2019.

Агенција за привредне регистре 1.200,0026.02.2019.

Укупно: 4.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред

Министарство финансија - Пореска управа 21.344,5923.01.2019.

Општина Мерошина - Одељење за финансије 36.457,0009.01.2019.

Укупно: 57.801,59

III исплатни ред

«S-LEASING» доо Београд 16.265,3809.01.2019.

«Banca Intesa» ад Београд 612.858,3724.01.2019.

«ВИКАС» доо Варварин 17.489,0809.01.2019.

«ВИКАС» доо Варварин 3.825,9610.01.2019.

ЈКП «МЕДИАНА» Ниш 3.474,2309.01.2019.

«AUTO M.G. COMMERCE» доо Ниш 1.750,0609.01.2019.

«THRACE PLASTICS PACKAGING» доо Нова Пазова 9.096,2109.01.2019.

«ТЕЛЕНОР» доо Београд 453,6009.01.2019.

«NOVI TRADING NS» доо Змајево 1.663,5709.01.2019.

ДОО «МЕТАЛОПРЕРАДА» Ниш 254,8409.01.2019.

Министарство одбране РС 68,7609.01.2019.

«CHOCOLINE» доо Крушевац 10.190,4309.01.2019.

«TOURING EUROPA» доо Ниш 1.340,2609.01.2019.

«АТМ» доо Севојно 2.452,5509.01.2019.

«Браћа Црномарковић» д.о.о. Стари Бановци 230,8109.01.2019.

«ФОН ИНЖEЊEРИНГ» доо Ниш 12.587,4709.01.2019.

«LAGERMAX AED»  доо Шимановци 244,3409.01.2019.

«ДИЈАМАНТ» ад Зрењанин 46.200,3409.01.2019.

ДОО за производњу и промет «ПАНДА» 564,0809.01.2019.

«UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ» адо Београд 327,9109.01.2019.

«TMS CEE» д.о.о. Београд (раније «TUV SUD SERBIA») 1.497,9709.01.2019.

«Комерцијална банка» aд, Београд 794.754,5223.01.2019.

Дончић Зоран 1.381,8509.01.2019.

«ЕПС СНАБДЕВАЊЕ» д.о.о. Београд 254,3518.01.2019.

Министарство финансија - Пореска управа 13.177,2223.01.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 130,9409.01.2019.

«ЈУГОИНСПЕКТ» Београд ад 1.954,1109.01.2019.

«HETA LEASING» доо Београд 75.774,3823.01.2019.

Митковић Зоран 2.756,1709.01.2019.

«Вулић & Вулић» доо Ниш 622.473,1424.01.2019.

«СЕКОПАК» доо Београд 265,2509.01.2019.

«ALUROLL» Tргoвинскo, прoизвoднo доо Баточина 207,4709.01.2019.

Општина Мерошина - Одељење за финансије 1.556,7909.01.2019.

Адвокат Милан Јовановић 44,5109.01.2019.

Укупно: 2.257.566,91

2.344.090,93Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 2.898.315,93
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