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LETNO POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PANONICA ZADRUGA z.b.o.
ZA LETO 2010
1. POROČILO PREDSEDNIKA
V poslovnem letu 2010 so zadrugo zaznamovale nove volitve organov zadruge, inženiring in
izgradnja elektrarne na tekočo biomaso ter delni umik iz trga vrednostni papirjev z zaprtjem računa
JP SPC 1 - Bulldozer, Segregated Portfolio - Series 8, Client ID 1BDZ-039. Nominalna vrednost
zadružnega deleža je v letu 2010 bila 6,43 evrov, konec leta pa je bila valorizirana na vrednost
6,62 EUR.
1.1 Delovanje organov
V letu 2010 sta v zadrugi potekala dva sklica občnega zbora zadružnikov. Prvi sklic je potekal dne
30.3.2010. Šlo je za redno sejo občnega zbora na kateri smo zadružniki obravnavali letno poročilo
predsednika upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora zadruge za leto 2009 ter odločali
o delitvi dobička iz leta 2009; obravnavali program dela in finančni načrt zadruge za leto 2010;
obravnavali informacijo o gradnji prve biodizelske elektrarne v Sloveniji in dokapitalizacija družbe
investitorice PANONICA energetike d.o.o. ter odločali o odkupu vseh ustanovnih deležev Zavoda
KKS Gornja Radgona delili neprevzete zadružne deleže med vse zadružnike.
Drugi sklic občnega zbora je potekal 12.11.2010 in je služil volitvam organov zadruge. Občni zbor
je po izvedenih volitvah verificiral mandate izvoljenih članov upravnega odbora in nadzornega
odbora zadruge v sestavi:
1. Upravni odbor zadruge: Marko Žula, predsednik, Joža Ravnikar, podpredsednica, Drago Sinič,
član, Marjan Kovačič, član in Stanko Sakovič, član;
2. Nadzorni odbor zadruge: Bojan Erlih, predsednik, Andrej Šafarič, član in Janko Kralj član.
Upravni odbor zadruge je v letu 2010 opravil 4 seje v mandatu pred novimi volitvami ter 1 sejo v
novem mandatu torej v času po volitvah.
1.2 Investicija v elektrarno in izgradnja elektrarne na tekočo biomaso
V letu je 2010 je vodstvo zadruge aktivno sodelovalo pri zbiranju finančnih virov za izgradnjo
elektrarne. Povečanju kapitala zadruge znotraj projektne družbe PANONICA energetika d.o.o., ki je
bila investitor za izgradnjo elektrarne, iz 80.000 EUR na 200.000 EUR je moralo slediti pridobitev
partnerjev, ki bi s stvarnimi in denarnimi vložki omogočili izgradnjo načrtovane elektrarne. V
izgradnjo elektrarne je v obliki stvarnega vložka zemljišča opravil vlaganje Zavod krovni podjetniški
inkubator, ki je prispeval gradbeno parcelo v Benediktu.
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Vodstvo zadruge si je skupaj z vodstvom investitorja trudilo pridobiti tudi bančne vire za potrebna
investicijska sredstva, vendar so banke večinoma zahtevale več osnovnega kapitala ali večjo
finančno soudeležbo pri financiranju projekta. Vodstvo zadruge je sodelovalo tudi pri pogovorih z
družbo FLORIFER d.o.o., ki se je pojavilo v vlogi zainteresirane stranke za odkup toplotne energije,
ki jo kot stranski produkt proizvaja elektrarna na tekočo biomaso in mora v skladu s predpisi in po
merilih Javne agencije RS za energijo biti koristno izrabljena, če želimo elektrarno uvrstiti v
podporno shemo obnovljivih virov energije. Tako smo obiskali in vodili korespondenco z naslednjimi
finančnimi institucijami: ABANKA VIPA d.d., NLB Leasing d.o.o., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. oziroma
Hypo Leasing d.o.o. in NKBM d.d.

Gradnja OVE elektrarne

Gradnja elektrarne na tekočo biomaso se je pričela v mesecu aprilu 2010 s pripravljalnimi deli ter
izkopom jame za cisterno za tekočo biomaso s kapaciteto 50.000 litrov. V mesecu maju so bila
izvedena dela za podzemne povezave elektrarne in dobavljena ter umeščena cisterna za tekočo
biomaso. V mesecu juniju sta bila postavljena elektro in toplotni objekt ter konec meseca julija še
gen-set postrojenje v kontejnerskem ohišju. Otvoritev elektrarne je bila v mesecu avgustu 2010.
Dne 28.10.2010 je potekal dan odprtih vrat za vse zadružnike, ki so imeli željo pogledati
elektrarno.

Otvoritev OVE elektrarne in dan odprtih vrat
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1.3 Delovanje na finančnih trgih
Zaradi začetka ponovne destabilizacije na svetovnem trgu vrednostnih papirjev, je zadruga zaprtla
enega izmed trgovalnih računov in sicer JP SPC 1 - Bulldozer, Segregated Portfolio - Series 8,
Client ID 1BDZ-039. Dne 12.11.2010 pa je odprla nov trgovalni račun pri družbi WORLDWIDE
FORSTOCK LIMITED, v vrednosti 20.000 EUR, ki je deloval na področju valutnega trga.

2. PREDSTAVITEV ZADRUGE
2.1 Podatki zadruge
Podatki zadruge:

PANONICA zadruga z.b.o.
Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona
davčna št.: 88937674

Datum ustanovitve zadruge:

20.7.2005

Število zadružnikov:

844

Podatki o zakonitem zastopniku:

Marko Žula, predsednik

Podatki o upravnem odboru:

Joža Ravnikar, podpredsednica, Drago Sinič, član,
Marjan Kovačič, član in Stanko Sakovič, član ter
Marko Žula, predsednik

Število zaposlenih:

ni zaposlenih

Podatki podjetja

e-pošta:
telefon:
faks:

Naslov za pošiljanje pošte

info@panonica.si
025611275, 059140168
059140168
PANONICA zadruga z.b.o.
Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona

2.2 O zadrugi
PANONICA zadruga z.b.o., je bila ustanovljena leta 2005, takrat kot Zadruga kabelskokomunikacijski sistem Gornja Radgona, z.b.o. in je v letu 2006 in 2007 vpisovala zadružnike izmed
vrst upravičenih vlagateljev v kabelski sistem Gornja Radgona. Od skupno 1402 upravičencev, ki so
v času med letom 1988 in 2005 izpolnili svoje finančne obveznosti vlaganja sredstev v izgradnjo
kabelskega sistema, je svoje vložke prevzelo 1060 upravičencev. Od skupno 96.673 zadružnih
deležev je pripadalo pravnim osebam 31.579 deležev, fizičnim osebam pa 65.094 zadružnih
deležev. S prodajo kabelsko-komunikacijskega sistema poleti 2008 je zadruga lahko zadružnikom
ponudila kapitalsko vrednost v primeru izstopa iz zadruge. Zadružni delež je bil v letu 2008 ocenjen
na nominalno vrednost 5,00 EUR.
V letu 2008 je prišlo do prvih izstopov zadružnikov in unovčevanja zadružnih deležev. Tako je od
1.7.2008 do 29.9.2008 je izstopilo 49 zadružnikov in prejelo skupno za 13.585 EUR izplačil.
Zadruga je v pravilih regulirala izstopne roke ter uvedla poseben fond za izplačevanje zadružnih
deležev v primeru izstopa zadružnikov. V letu 2009 in 2010 so se izstopi nadaljevali, tako da je v
sredini leta 2010 zadruga imela 844 zadružnikov. V letu 2010 je nominalna vrednost zadružnega
deleža znašala 6,43 EUR, konec leta pa je bila valorizirana na vrednost 6,62 EUR.
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3. FINANČNO POROČILO
3.1 Finančno poročilo za leto 2010 s posameznimi postavkami
I.

PRIHODKI v EUR
1. prihodki od storitev
2. obresti od sredstev na vpogled
3. obresti od danih posojil in depozitov

55.791,40
48.283,50
16,75
7.491,15

II.

ODHODKI v EUR
1. pisarniški material
2. reprezentanca
3. poštne storitve
4. potni stroški
5. bančne storitve in plačilni promet
6. računovodske storitve
7. stroški poslovanja zadruge
8. članarina Gospodarski zbornici
9. promocija
10. elaborati, svetovanja
11. likvidacija zavoda
12. raziskave, računalniška podpora
13. amortizacija opreme
14. sejnine upravnega in nadzornega odbora
15. takse, overitve, objave aktov, bančne garancije
16. telefonske storitve
17. zavarovalne premije
18. stroški najema poslovnih prostorov
19. stroški poslovodenja
20. pogodbeno delo, avtorski honorar

48.762,21
272,74
192,74
352,11
663,42
324,95
1.800,00
5.036,97
344,96
878,86
9.211,90
9.198,90
1.905,12
251,87
4.677,74
309,50
1.522,20
532,50
1.644,00
9.299,33
342,40

III.
1.
2.
3.

BRUTO DOBIČEK (DOHODEK I – II) v EUR
davek na dohodek (dobiček)
zakonske rezerve
čisti dobiček

3.2 Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2010
 naložba podjetja
 stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2010
 depoziti pri bankah
 kratkoročne poslovne terjatve
 kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil
 kratkoročna dana posojila
 obveznosti do dobaviteljev
 terjatev za davek na dohodek (dobiček)
 sedanja vrednost osnovnih sredstev
 deleži članov zadruge
 zakonska rezerva
 čisti dobiček iz leta 2010

Datum: 31.3.2011
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7.029,19
1.419,18
280,50
5.329,51
v EUR
200.000,00
27.590,40
120.131,15
86.951,36
10.093,90
121.309,38
727,15
1.099,66
104,95
537.726,06
1.124,28
5.329,51
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