SPOROČILO ZA JAVNOST
Javna objava Poslovnega poročila
družbe Slovenski državni gozdovi za leto 2016
Kočevje, 2. junij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je na svoji
spletni strani javno objavila Poslovno poročilo družbe za leto 2016.
Nadzorni svet SiDG je v maju 2017 na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe SiDG
na predlog Poslovodstva obravnaval in tudi potrdil revidirano Letno poročilo družbe
SiDG za leto 2016.
Podatki iz letnega poročila za leto 2016 potrjujejo uspešnost poslovanja družbe v
poročevalnem obdobju, ki je bilo kot takšno ocenjeno že na podlagi Preliminarnega
poročila iz februarja 2017.
Poslovanje v letu 2016, s poudarkom na obdobju od 1. 7. dalje (Poslovno poročilo 2016):
Poslovni prihodki skupaj

€

25.717.217

Poslovni odhodki skupaj

€

19.216.994

Dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA)

€

6.542.049

Poslovni izid poslovanja (EBIT)

€

6.500.223

Dobiček pred davki (EBT)

€

6.515.966

Količina poseka/prodaje

m3

530.422

Prodaja GLS

€

25.260.237

EBITDA marža

%

25

Stroški dela v odhodkih

%

12

Stroški storitve sečnje in spravila

€

10.160.921

Stroški storitve sečnje in spravila / odhodki

%

53

Stroški storitve sečnje in spravila / prihodki

%

40

BS - Kratkoročne poslovne terjatve

€

7.679.597

BS - Kratkoročne poslovne obveznosti

€

7.731.587

DT - Končno stanje

€

17.656.735

DT - Denarni izid v obdobju

€

-2.343.265

DT - Začetno stanje

€

20.000.000

os.

161

€

663.874

Št. Zaposlenih
Investicije

Opomba: Stroški dela vključujejo rezervacije za odpravnine & jubilejne nagrade, neizkoriščen dopust ...
Investicije vključujejo prenesena osnovna sredstva iz SKZG RS

Vezano na dosežene rezultate poslovanja družbe v njenem ustanovnem letu, je Zlatko
Ficko, glavni direktor SiDG, v zvezi z učinki ustanovitve novega podjetja oziroma
smotrnostjo spremembe sistema gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije
izpostavil:
»Z novo ureditvijo gospodarjenja z državnimi gozdovi smo želeli le to narediti bolj
učinkovito in celostno. Poleg primarnega cilja, ki obsega doseganje ustreznega
donosa pri izkoriščanju lesno proizvodne funkcije teh gozdov ob primernih vlaganjih v
gozdove, si v podjetju prizadevamo v celoto povezati tudi gospodarjenje z ostalimi
funkcijami gozda. Gospodarjenje z državnimi gozdovi bomo nadgrajevali s
spodbujanjem razvoja gozdarstva in lesarstva ter gozdno lesnih verig. Preko sinergije
vseh pozitivnih učinkov dela SiDG si želimo doseči največji doprinos tako za lastnika kot
tudi za vse ostale deležnike, ki se navezujejo na državne gozdove.«
Poslovno poročilo družbe SiDG za leto 2016 je javno objavljeno na spletni strani SiDG,
na povezavi: http://sidg.si/index.php/medijsko-sredisce/porocila-sidg.
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