Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2015
I.

Program dela

1. Prodaja deleža v Panonici energetiki, d.o.o.
Upravni odbor predvideva, da bi bilo možno zaključiti s pogodbo o prodaji po tri mesečni
poskusni dobi obratovanja elektrarne. Glede na dosedanje dogovore bi ob podpisu pogodbe
prejeli 50.000,00 € do konca septembra 2015.
2. Izplačila deležev zadružnikom, ki so izstopili do 11. 4. 2014
Zadružnikov, ki so podali izstopne izjave je 40. Za poplačilo teh bo potrebno zagotoviti
24.000,00 €. Vir za poplačilo le-teh je možen od kupnine s prodajo deleža v Panonici
energetiki, d.o.o.
3. Dani krediti in druge terjatve preteklih let in možnosti izterjave
Upravni odbor išče vse možne zakonite poti, da bi pridobila ta sredstva nazaj. Skupna višina
le-teh znaša cca 100.000,00 €. Poleg izterjav se poslužuje tudi možnih poravnav.
4. Delovanje upravnega odbora
Upravni odbor ima predvidenih 10 sej v letu 2015. Upravni odbor deluje tudi preko svojih
delovnih skupin, ki jih oblikuje za posamezna dela kot pomoč upravnemu odboru.
5. Sredstva za delovanje
Edini vir prihodkov za delovanje so sredstva od obresti za dana posojila, ki bodo znašala
predvidoma 7.200,00 €. Upravni odbor je na prvi seji sprejel sklep, da se seje evidentirajo,
sejnine obračunajo, a se ne izplačujejo.
 prihodki
 odhodki
stroški poslovanja
računovodske storitve
bančni stroški, članarine
najem PP, obratovalni stroški, telefon
pisarniški material
poštne storitve

7.200,00
6.600,00
1.200,00
1.800,00
600,00
1.900,00
600,00
500,00

6. Cilji
Zadruga je trenutno v tako slabi situaciji, da upravni odbor usmerja vse dejavnosti le v eno.
To je ohranitev vloženega kapitala v Panonico energetiko, d.o.o. in v vračila sredstev, ki so
bila dana kot posojila.
Cilj upravnega odbora je, da zadruga pridobi nazaj v tem mandatnem obdobju vsa vložena in
dana sredstva v preteklih dveh mandatnih obdobjih. S tem bo lahko poplačali zadružnike, ki
so že podali izstopne izjave. V nadaljevanju pa pripravili načrt nadaljevanja sprejemanja
izstopnih izjav in poplačil zanje. V kolikor se ne bi vsi zadružniki odločili za izstop, pa bi
razmislili o dejavnosti, ki bi lahko bila zanimiva in koristna zanje.

Gornja Radgona, 19. 5. 2015
Upravni odbor
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