POROČILO
o delu Upravnega odbora Panonice zadruge, z. b. o. za mandatno obdobje
2014 – 2018
Upravni odbor je bil izvoljen na 9. rednem zboru zadružnikov dne 16. 12. 2014. V mandatnem
obdobju smo imeli 24 rednih, 2 izredni in 1 skupno sejo z nadzornim odborom. Za sprotno
spremljanje poslovanja se je udeleževal vseh sej tudi predsednik nadzornega odbora.
Upravni odbor je pri svojem delu vedno upošteval in uresničeval sklepe zbora zadružnikov.
Izvoljeni organi 2014 smo prevzeli zadrugo v zelo slabem stanju. Na bančnem računu brez
denarja tudi za operativno delovanje, z več kot 40 zadružniki, ki so izstopili pa jih nismo mogli
poplačati. Kar pa nas je najbolj bremenilo, pa je bila naložba v družbo Panonice energetike, d.
o. o. v višini 361.250,00 € s poroštvom za vse bančne kredite in še dani kredit 79.000,00 €.
Oboje je bilo dano v obdobju 2009 – 2012, čeprav je bilo odobrenih le 200.000,00 € s sklepom
zbora. Poleg tega pa je bilo tudi trgovanje na borzi neuspešno, saj smo zabeležili dobrih
100.000 € izgube. In še eno področje kjer smo izgubljali denar; to so bili dani krediti
posameznikom in podjetjem. Po analizi od teh danih kreditov nismo imeli dobička, kot nam je
bilo predstavljeno, pač pa je bilo izgubljenih dobrih 40.000,00 € zaradi slabega zavarovanja.
V našem mandatnem obdobju smo se zato morali ukvarjati predvsem s tem, kako in na kakšen
način dobiti nazaj sredstva zadružnikov in obdržati zadrugo. V mesecu avgustu 2016 je
kriminalistična policija pričela s preiskovanjem morebitnih nepravilnosti pri poslovanju v letih
med 2009 in 2014. S preiskavo je končala šele v aprilu 2017. Nato pa predala svoje ugotovitve
na tožilstvo v nadaljnje postopke. Za te postopke smo najeli tudi odvetnika. Uspešno smo
zaključili postopek za izterjavo kredita in obresti od Panonice energetike, d. o. o., vendar bomo
sredstva dobivali po obrokih do konca leta 2019. Vsi ostali postopki pa so v teku na sodišču.
Za cilj smo si zadali tudi prodajo deleža v Panonici energetiki, d. o. o. Po večih poskusih nam
je uspela prodaja za 200.000,00 € letos v mesecu aprilu, tako kot je bil sprejet sklep.
Poplačali smo vse zadružnike, ki so podali izstopne izjave do aprila 2014 v skupnem znesku
27.000,00 € in vse zapadle račune za operativno delovanje za leto 2017 in 2018 do oktobra v
višini 14.000,00 €.
Zboru predlagam, da sredstev od kupnine za delež ne bi razdeljevali med zadružnike vsaj do
konca leta 2019, ko bomo prejeli tudi vsa sredstva za dani kredit in tudi že kaj po sodnih
postopkih.
Gornja Radgona, 21. 11. 2018
Upravni odbor
Joža Ravnikar, preds.

PANONICA zadruga, z.b.o., Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, Reg. organ: Okrajno sodišče v
Murski Soboti, telefon: +386 059 140 168, telefaks: +386 059 140 168, www.panonica.si, info@panonica.si

