Nadzorni odbor
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona
Datum:20.03.2015
Panonica zadruga z.b.o.

POROČILO
Nadzornega odbora družbe Panonica zadruga z.b.o. o pregledu poslovanja družbe v letu 2014

V skladu z določili 44. Člena Zadružnih pravil družbe Panonica zadruga z.b.o.,se je Nadzorni odbor
družbe Panonica zadruga z.b.o. sestal v sestavi:
Slavko Golob, predsednik
Marjan Žula,član
Franc Pintarič,član
Pregled poslovanja družbe Panonica zadruga z.b.o. je NO opravil dne20.03.2015
Dne 28.04.2015 se je sestal NO na sedežu družbe Panonica zadruga z.b.o. in sprejel končno besedilo
poročila o poslovanju družbe Panonica zadruga z.b.o. v letu 2014
NO je opravil nadzor nad zakonitostjo poslovanja in razpolaganja s premoženjem družbe Panonica
zadruga z.b.o, v skladu z določili veljavnih Zadružnih pravil družbe Panonica zadruga z.b.o. v letu
2014
Namen nadzora:
-seznanitev o poslovnem in finančnem stanju zadruge
-pregled izvrševanja finančnega načrta družbe za l 2014
-pravilnost sprejetih odločitev-sklepov organov družbe ,poslovodstva, ter o realizaciji teh odločitev
-pregled naložb v hčerinsko podjetje Panonica energetika d.o.o.
NO ugotavlja, da ima družba Panonica zadruga z.b.o. sprejete vse potrebne splošne akte, ter da so
pravno veljavno izvoljeni organi zadruge in ti delujejo. Pripomniti velja ,da manjka večina zapisnikov
UO v prejšnjem sestavu iz leta 2014,po rekapitulaciji sestankov se je prejšnji NO sestal enkrat i UO 7
krat, vendar je bilo najti samo dva zapisnika UO iz teh sej in tudi druga dokumentacija je nepopolna
ali je pa ni! Pogodbe o danih kreditih in njihovi aneksi so nepopolni. Primopredajni zapisnik med
prejšnjim in sedanjim vodstvom UO ni popoln oziroma primopredaja še ni zaključena.
NO v omenjeni sestavi je bil izvoljen na volilnem občem zboru dne 16.12.2014, kot tudi vsi ostali
organi zadruge.
NO je v letu 2014 imel eno sejo:
Sklepi so bili ugotovitvene narave, so pa bili dani predlogi UO kaj bi bilo potrebno narediti po mnenju
NO,glede na zatečeno finančno in siceršnjo stanje zadruge in sicer:
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1. Pripraviti kratkoročni in dolgoročni poslovni načrt zadruge
2. Cilje zadruge
3. Pregledati poročilo poslovnega stanja Panonica energetika, ter pravice Panonica zadruga v njej
4. Upravni odbor zadruge mora realizirati sprejete sklepe zbora zadružnikov
Glede na dejstvo , da je bil NO izvoljen na zboru zadružnikov 16.12.2014, so se člani morali seznaniti
s stanjem v Panonica zadrugi in samo zadrugo. Ugotavljamo, da je stanje v vseh pogledih Panonica
zadruge z.b.o. izredno slabo
Izkaz premoženjskega stanja zadruge 2013

-naložba-Panonica energetika d.o.o.
-stanje na poslovnem računu na dan 31.12.
-depoziti pri bankah
-kratkoročne poslovne terjatve

361.250,00
1.589,49
0
45.312,00

-kratkoročne terjatve za obveznosti od posojilobresti

5.932.77

-kratkoročno dana posojila

65.440,35

-obveznosti do dobaviteljev

3.005,15

-terjatve za davek na dohodek(dobiček)

0

-sedanja vrednost osnovnih sredstev

0

-deleži članov zadruge

481.090,45

-zakonska rezerva

1.124,28

-stanje izgube

10.647,12

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014

I.

PRIHODKI

1.

obresti od danih posojil

za dana posojila Panonica energetiki, d.o.o.
za dana posojila po pogodbah fizičnim osebam

12.540,30
10.128,28
2.412,02
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II.

ODHODKI

odpis poslovnih terjatev in posojil

17.808,90

- posojilo Gizeli Grah po pogodbi

11.020,31

- terjatev do Proevidence, d.o.o.

3.600,00

- posojilo Proevidenca, d.o.o.

1.015,71

- terjatev do Avto prevozništvo Hodoš, d.o.o.

600,74

- terjatev za obresti AEŽ Dominič, d.o.o.

264,44

- posojilo AEŽ Dominič, d.o.o.

III.

IZGUBA




izguba iz preteklih let
izguba leta 2014

1.264,44

28.006,85

10.647,12
17.359,73

IV PREMOŽENJSKO STANJE ZADRUGE
Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014















naložba zadruge
361.250.00
predstavlja vsa sredstva,ki jih je vložila Panonica zadruga,z.b.o. v Panonico energetiko,d.o.o.
kot kapital in s tem ima kot družbenik 41,43% delež
stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2014
1.270,71
kratkoročne poslovne terjatve
3.600,00
kratkoročne terjatve za obresti
13.237,46
kratkoročna dana posojila
96.329,47
posojilo Panonici energetiki
79.535.77
posojilo fizičnim osebam
16.793,70
obveznosti do dobaviteljev
1.639,87
sedanja vrednost osnovnih sredstev
0
deleži članov zadruge
469.704,05
zakonska rezerva
1.124,28
stanje izgube skupaj
28.006,85
obveznosti do članov zadruge
11.749,63
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NO še ugotavlja:
-da je družba Panonica zadruga z.b.o. z neposrednim financiranjem naložb v izgradnjo elektrarne,ter
preko posojilnih pogodb družbi Panonica energetika d.o.o.,ter preko poroštev za najete kredite pri
banki, praktično vložila vsa razpoložljiva sredstva v Panonica energetiko.
Panonica zadruga, je porok za najeta posojila za Panonica energetiko:
-od 1.6.2010 660.000 EUR odplačilna doba 10 let
-od 1.8.2011 130.000 EUR kot revolving in spremenjen v kratkoročni kredit
Tako je usodnega pomena za Panonica zadrugo, da Panonica energetika obratuje in omogoči
ekonomsko eksistenco Panonica zadruge. Panonica zadruga z.b.o. glede na njeno dejavnost nima
nobenega drugega prihodka kot obresti od danih kreditov,vračanje kreditov od kreditojemalcev in
prihodek od vložka v Panonica energetiko, ko le ta posluje.
-da je Panonica zadruga z.b.o (njeno vodstvo) v preteklih letih naredilo kar nekaj poslovnih
napak,samo zadrugo pa precej obremenilo.

V. ZAKLJUČEK
Upravni(NOVI) odbor zadruge se je v letu 2014 sestal enkrat. Zastavil si je naloge glede na sklepe
zbora zadružnikov.
NO je bil izvoljen 16.12.2014, imel je eno sejo v letu 2014, zato v tej sestavi ni mogel spremljati
vseh aktivnosti UO v prejšnjem mandatu.
Nadzorni odbor, na podlagi opravljenega nadzora poslovanja družbe Panonica zadruga z.b.o.v letu
2014 ugotavlja in predlaga:
Ob prevzemu funkcije in razpoložljive dokumentacije je NO lahko samo ugotovil:
a)finančno stanje zadruge l 2014 je slabo-izguba, razvidno iz zaključnega računa za l 2014
b)obremenitev zadruge s poroštvi je za zadrugo obremenjujoče
c)nevrnjeni dani krediti, ni obresti od danih kreditov se ne plačuje ali pa zelo ne enakomerno
d) zadruga nima rednih prihodkov
e)naslednjih nekaj let ni za pričakovati nobenih prihodkov,saj zadruga nima nobenih drugih dejavnosti
oziroma aktivnosti od katerih bi lahko pričakovali kakšne prihodke.
f)tudi Panonica energetika ima še stare dolgove in ob predpostavki,da le ta nemoteno deluje mora
poplačati najprej dolgove. NO Panonica zadruge ugotavlja,da Panonica energetika nima sklenjenih
dolgoročnih zavezujočih pogodb o nemoteni dobavi goriva, o odkupu toplote itd….oziroma nima
sprejete skupne strategije z vsemi družbeniki, kakšna je njena kratkoročna in dolgoročna strategija
g)Upravnemu odboru zadruge se predlaga, da v najkrajšem času uredi vso potrebno manjkajočo
dokumentacijo potrebno za pregled delovanja zadruge
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h)Upravnemu odboru zadruge se predlaga da doseže dolgoročno(dogovor)o sodelovanju s partnerji,
kot družbeniki v Panonica energetiki za nemoteno delovanje elektrarne
i)da Upravni odbor zadruge intenzivno išče rešitve za Panonica zadrugo, tudi prodaja deležev je
možna(nekajkrat je bilo poudarjeno na zadnjem zboru zadružnikov),kar bo imelo seveda za posledico
zmanjšanje vrednosti deleža zadruge in pravno ekonomske posledice glede na nezavidljivo stanje
Panonica zadruge z.b.o.

Marjan Žula- član

Slavko Golob

Franček Pintarič-član

predsednik NO
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