SPOROČILO ZA JAVNOST
Pojasnilo SiDG glede ustreznosti poročila, ki ga je družba po
ZGGLRS poslala v obravnavo Državnemu zboru RS
Kočevje, 6. december 2017 – Glede na to, da je bila 25. seja Odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Državnega zbor RS dne 30. 11. 2017 neutemeljeno in grobo
prekinjena zaradi vprašanj, ki so se nanašala na ustreznost posredovanega Poročila
o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG d.o.o.) v letu 2016, in to
kljub jasnemu pojasnilu finančnega direktorja družbe Dejana Kaisersbergerja o
razlogih za dve vrsti poročil, družba SiDG d.o.o. na podlagi zakona in drugih predpisov
utemeljuje pravilnost svojega postopanja oziroma potrjuje ustreznost poročila, ki je
bilo posredovano Državnemu zboru RS.
Določba 31. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljevanju: ZGGLRS) določa, da mora družba SiDG, d.o.o.,
enkrat letno, najpozneje pa do 31. oktobra, državnemu zboru poslati letno poročilo o
poslovanju v preteklem letu, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z
državnimi gozdovi, ki so opredeljeni s tem zakonom. Isti zakon v 12. členu sicer določa,
da se za družbo uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, vendar je
glede na umestitev tega člena v zakonu, to določbo mogoče razumeti le v povezavi
s pravnoorganizacijskimi vprašanji in drugimi vprašanji statusnega značaja delovanja
družbe, ne pa tudi za pripravo poročila, k izdelavi katerega družbo izrecno zavezuje
31. člen ZGGLRS.
Glede na to, da je SiDG d.o.o. obvladujoča družba, je dolžna pripraviti konsolidirano
letno poročilo, ki v skladu s 57. členom Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št.42/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) zapade reviziji. V
skladu z navedenim členom ZGD-1 mora revizor revidirati računovodsko poročilo in
pregledati poslovno poročilo v obsegu, ki je potreben, da preveri, ali je njegova
vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Revizorjevo poročilo mora
vsebovati, med drugim, opis namena in obsega revidiranja, revizijsko mnenje, v
katerem mora biti jasno navedeno, ali računovodsko poročilo kaže resničen in pošten
prikaz finančnega položaja ter mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega
poročila z računovodskim poročilom istega poslovnega leta, kar kaže na to, da
revidiranje zasleduje tudi druge cilje kot samo letno poročilo na podlagi 31. člena
ZGGLRS oziroma je namen revidiranja računovodskega poročila in poslovnega
poročila širši, kot je predmetno poročilo o poslovanju družbe SiDG, d.o.o. Nenazadnje
je potrebno upoštevati tudi dejstvo, komu so določena poročila namenjena. Letna
poročila, ki so podvržena reviziji, so strokovna poročila, ki morajo biti pripravljena v
skladu z vsemi računovodskimi in drugimi standardi, so tudi javno objavljena in
dostopna vsem, medtem ko je letno poročilo namenjeno seznanitvi državnega zbora

o poslovanju družbe in doseganju njenih ciljev ter ne sodi v verigo korporativnega
upravljanja Poslovodstvo → Nadzorni svet → Skupščina.
V kolikor bi zakonodajalec pri zapisu določbe 31. člena ZGGLRS imel v mislih revidirano
letno poročilo, pripravljeno v skladu z določbami ZGD-1 in računovodskimi standardi,
bi to v določbo tega člena tudi izrecno zapisal oziroma z navedeno določbo družbe
ne bi ponovno zavezal k pripravi letnega poročila o poslovanju družbe, zlasti še, ker jo
k temu zavezuje že ZGD-1.
Ob tem navajamo še, da morajo biti v skladu s prvim odst. 58. člena ZGD-1 revidirana
poslovna poročila vseh družb javno objavljena na AJPES-u v roku osmih mesecev, zato
ima torej družba do 31. oktobra praviloma že potrjeno in sprejeto letno poročilo po
ZGD-1 in da takšno poročilo, ki ga je potrdil tudi revizor, oz. je k njemu podal svoje
mnenje, ni dopustno spreminjati ali dopolnjevati.
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

