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UVOD

01 POUDARKI POSLOVANJA
2017

2016

Poslovni prihodki skupaj v EUR

64.503.470

31.999.768

Poslovni odhodki skupaj v EUR

48.387.983

25.568.763

EBITDA v EUR = dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in
davki

16.779.803

6.781.367

EBIT v EUR = poslovni izid iz poslovanja

16.115.488

6.431.004

EBT v EUR = dobiček pred davki

16.196.264

6.440.385

EBITDA marža v %

25

20

Stroški dela v odhodkih v %

19

21

BS - Kratkoročne poslovne terjatve v EUR

3.832.702

8.298.313

BS - Kratkoročne poslovne obveznosti v EUR

5.568.288

6.956.451

DT - končno stanje v EUR

31.880.974

18.472.703

DT - denarni izid v obdobju v EUR

13.408.271

-2.071.053

DT - začetno stanje v EUR

18.472.703

20.543.756

Število zaposlenih na dan

356

352
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02 NAGOVOR POSLOVODSTVA

Spoštovani poslovni partnerji, predstavniki lastnika in zaposleni!

Za nami je komaj drugo leto poslovanja. Čeprav smo šele vzpostavljali organizacijske procese, pa je rast
družbe v letu 2017 presegla vsa pričakovanja, izražena skozi dolgoročne in letne načrte. S strokovnostjo
in izjemno prizadevnostjo vseh zaposlenih smo bili kos izzivom, pridobili smo si dragocene izkušnje,
zagotovili finančno stabilnost in zaradi vsega tega pogumno zremo v prihodnost in izzive, ki nas še
čakajo.

Republika Slovenija nam je z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdi, ki je nadomestila prejšnji
koncesionarski sistem, zaupala pomembno nalogo – dobičkonosno, sonaravno in trajnostno gospodariti
z državnimi gozdovi v največjo korist vseh deležnikov. Po svojih najboljših močeh smo poskušali narediti
največ, kar je bilo možno, da bi uresničili visoka pričakovanja lastnika.
Veliko je bilo dvomljivcev, ki niso verjeli, da nam bo uspelo splaviti ladjo in jo varno krmariti po
razburkanem morju. Toda danes lahko na podlagi rezultatov poslovanja ponosno povemo, da smo
pričakovanja lastnika nedvomno uresničili.
Zaupana nam naloga ni bila lahka. Poleti so nas najprej ponovno presenetili podlubniki, ki so bistveno
vplivali na lansko strukturo sečnje in posledično prodajo. Lansko leto si bomo žal zapomnili tudi po veliki
naravni katastrofi, ki je prizadela naše gozdove. V noči iz 11. na 12. decembra je vetrolom poškodoval
okoli milijon kubičnih metrov dreves. Za primerjavo; to je skoraj toliko kot znaša naš letni planirani
posek. S saniranjem škode zaradi podlubnikov in vetroloma se bomo ukvarjali še vsaj naslednji dve leti.
Maja je delo prevzelo novo poslovodstvo, saj je nadzorni svet mesec dni pred tem po uspešno
zaključenem razpisnem postopku imenoval poslovodstvo s polnim mandatom. Ob tem, ko smo se
ukvarjali z osnovno dejavnostjo, smo pričeli tudi z intenzivnim delom pri vzpostavitvi učinkovite
organizacije dela, podprte z informacijskim sistemom.
V 18 mesecih, kolikor je družba obstajala do konca lanskega poslovnega leta, smo ustvarili 23,7 milijonov
€ dobička pred davki, kar je za 1,32 milijona € več od zneska ustanovnega kapitala družbe. Država je
namreč ob ustanovitvi vplačala 20,0 milijona € denarnega vložka ter 2,4 milijona stvarnih vložkov v
obliki delnic družbe Snežnik d.d.
Pomemben poslovni dogodek, ki je zaznamoval lansko leto, je bil tudi odkup deleža v družbi Snežnik od
manjšinskih lastnikov. Oktobra smo uspeli pridobit 100% lastniški delež, s Snežnikom, ki se bo v
prihodnje osredotočil na primarno predelavo hlodovine in polizdelkov, pa imamo smele načrte. S 1.
januarjem 2018 smo od Snežnika odkupili gozdarsko dejavnost in jo umestili znotraj SiDG. Za Snežnik
to pomeni optimizacijo poslovanja, za SiDG pa pridobitev lastnih zmogljivosti za sečnjo, kar zmanjšuje
našo odvisnost od trga izvajalcev storitev na področju sečnje in gojenja. To je še posebej pomembno
v primeru sanitarne sečnje, ko je potrebno v najkrajšem možnem času izvesti sečnjo in s tem preprečiti
padec kakovosti gozdno-lesnih sortimentov, kar je mogoče izpeljati samo z lastnimi ekipami sekačev.
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03 POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. (v nadaljevanju: NS) opravlja naloge določene,
z veljavno zakonodajo in Aktom o ustanovitvi. Nadzorni svet in poslovodstvo sta v letu 2017 z odkritim
dialogom gradila medsebojne odnose in zaupanje, kar je pomembno prispevalo k dobremu poslovanju
v lanskem letu.
Člani nadzornega sveta družbe v letu 2017 so bili:
-

Pavel Brglez, predsednik
Ernest Miheljak, namestnik
Andrej Janša
mag. Andreja Košir
mag. Valerija Štiblar

ter trije predstavniki zaposlenih:
-

Lovro Bornšek
Damjan Golovrški
Boris Semenič

Najpomembnejše teme sej NS v letu 2017
V letu 2017 se je NS sestal na 18 rednih in 1 izredni seji. Med drugim so se člani NS tekoče seznanjali s
poslovanjem družbe, dali soglasje k Poslovnemu načrtu družbe za leto 2017, sprejeli Poslovnik Revizijske
komisije in izvedli postopek in imenovanje dvočlanskega poslovodstva SiDG. Sprejeli so tudi Pravila za
določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG in Merila za določitev spremenljivega prejemka za oba
direktorja. Poleg navedenega so člani NS sprejeli pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu poslovanja
družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. za obdobje 2017-2026 s temelji poslovne politike za obdobje
2017-2021 in potrebne odločitve v zvezi z odkupom delnic hčerinske družbe Snežnik d.d., dali soglasje
k Poslovniku o delu poslovodstva in Pravilniku za upravljanje likvidnosti v družbi SiDG d.o.o.. Člani NS
so sprejeli tudi sklep, s katerim so Vladi RS predlagali, da v vlogi skupščine družbe SiDG za revizorja
računovodskih izkazov družbe SiDG in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SiDG imenuje
družbo BDO Revizija d.o.o.. V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. je
NS dal soglasje za sklenitev pogodbe o nakupu gozdarskega deleža družbe Snežnik d.d.. Na svoji 14.
redni seji dne 15.5.2017 je NS na podlagi preveritve Letnega poročila skupine SiDG in družbe SiDG
d.o.o. za leto 2016 in računovodskih izkazov s pojasnili, preveritve predloga poslovodstva o razporeditvi
bilančnega dobička ter poročila pooblaščenega revizorja potrdil revidirano letno poročilo skupine SiDG
in družbe SiDG d.o.o. za leto 2016. Ob potrditvi letnega poročila se je NS opredelil tudi do izjave o
upravljanju družbe, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila skupine SiDG in družbe SiDG
d.o.o. in ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2016. Na isti seji je NS sprejel
tudi Poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2016.
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Delo komisij nadzornega sveta
Revizijska komisija
NS je Revizijsko komisijo v sestavi: mag. Andreja Košir (predsednica), mag. Valerija Štiblar in Janez
Smolič (neodvisen strokovnjak za revizijo) imenoval na svoji 4. redni seji dne 1. 12. 2016. Mandat članov
revizijske komisije je vezan na mandat članov NS. Revizijska komisija opravlja naloge, določene z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in naloge, ki so določene s Poslovnikom nadzornega sveta.
Člani revizijske komisije so se v letu 2017 sestali na 10 rednih sejah in izvedli 1 dopisno sejo.
Člani Revizijske komisije so:
- spremljali tekoče poslovanje družbe in v povezavi s tem sprejemali ustrezne predloge,
- proučili pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov, ki naj bi jo sklenila izbrani revizor in družba,
- sprejeli program dela RK za leto 2017,
- sodelovali v postopku izbiro revizorja,
- obravnavali Letno poročilo SiDG in predlog razdelitve bilančnega dobička,
- proučili Pravilnik za upravljanje likvidnosti v družbi SiDG d.o.o.,
- se seznanili z realizacijo odkupa delnic družbe Snežnik d.d.,
- se seznanili z izvedbo postopka izbire notranjega revizorja,
- se seznanili s Poslovnim načrtom družbe za leto 2018 in nadzornemu svetu predlagali, določene
spremembe in dopolnitve in kasneje, k dopolnjenemu predlogu Poslovnega načrta za leto 2018
podajo soglasja,
- se seznanili s predlogom Listine o delovanju notranje revizije v družbi SiDG d.o.o. in zahtevali
določene dopolnitve in spremembe.
Kadrovska komisija
Kadrovska komisija, ki jo je v sestavi mag. Valerija Štiblar (predsednica), Andrej Janša in Damjan
Golovrški, NS imenoval na svoji 4. redni seji dne 1. 12. 2016 je bila ustanovljena za določen čas, in sicer
do imenovanja poslovodstva družbe, to je do 30.4.2017.
Člani Kadrovske komisije so se sestali na 8 rednih seja, na katerih so:
- na podlagi izvedenega postopka povpraševanja za oddajo naročila za izvedbo selekcije in priprave
ocene primernosti kandidatov za člane uprave SiDG d.o.o., ugotovili, da je glede na kriterije izbora,
najprimernejši ponudnik Profil d.o.o. in NS predlagali, da se z navedenim ponudnikom sklene
ustrezna pogodba za izvedbo navedenega naročila,
- skupaj z izbrano kadrovsko agencijo izvedli postopek izbire novega poslovodstva SiDG d.o.o.,
- se odločili, da se javni razpis za delovno mesto glavnega direktorja in direktorja za finance,
računovodstvo in kontroling izvede z objavo na spletni strani SiDG, d.o.o. in spletni strani izbrane
kadrovske agencije Profil, obvestila o razpisu pa se objavi v dnevnem časopisu Delo in Dnevnik.
Poleg zahtevanih izkušenj se za glavnega direktorja določi tudi željen delovne izkušnje v gozdarski
ali lesni stroki, za direktorja za FRK pa delovne izkušnje na področju investicij.
- pripravili Merila za določitev spremenljivega prejemka glavnega direktorja in direktorja za področje
financ, računovodstva in kontrolinga,
- pripravili Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG d.o.o.
- pripravili predlog pogodbe o zaposlitvi glavnega direktorja in direktorja za področje financ,
računovodstva in kontrolinga.
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I.

POSLOVNO POROČILO

01 PREDSTAVITEV

Predstavitev skupine SiDG
Skupino SiDG sestavlja obvladujoča družba SiDG in odvisni družbi Snežnik d.d., ki je v 100% lasti
družbe SiDG (559.596 delnic) in Snežnik Sinpo d.o.o., v kateri ima Snežnik d.d. 100% lastniški delež.
Na dan 31.12.2016 je imela družba SiDG 70,04% delež v kapitalu in glasovalnih pravicah, kar je
predstavljalo 391.941 delnic družbe Snežnik.

•100%
lastništvo
RS

SiDG d.o.o.

Snežnik d.d.

•100%
lastništvo
SiDG

Snežnik
Sinpo d.o.o.

•Invalidsko podjetje v 100%
lasti Snežnik d.d.

Obvladujoča družba:
Naziv: Slovenski državni gozdovi d.o.o.
Sedež: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Najpomembnejša dejavnost družbe: gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Osnovni kapital matične družbe: 22.440.000 EUR
Lastništvo: Republika Slovenija
Velikost družbe: Velika
Način upravljanja: dvotirni
Matična številka: 7035845000
Davčna številka: 75204878
Št. vpisa v sodni register: SRG 2016/11251, Okrožno sodišče v Ljubljani, 17.3.2016
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Poslovodstvo:
•
•

Zlatko Ficko - glavni direktor
Dejan Kaisersberger - direktor za finance, računovodstvo in kontroling

E-pošta: tajnistvo@sidg.si
Spletna stran: www.sidg.si
Odvisna družba:
Naziv: Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
Sedež: Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka
Najpomembnejša dejavnost družbe: žaganje, skobljanje, impregniranje lesa
Osnovni kapital: 2.335.152,73 EUR
Lastništvo: Slovenski državni gozdovi d.o.o.
Matična številka: 5699169
Davčna številka: 88749223
Leto ustanovitve: 1953
V.d. direktorja: Ferdinand Miklič
E-pošta: info@sneznik.si
Spletna stran: www.sneznik.si

Odvisna družba:
Naziv: Snežnik Sinpo, d.o.o.
Status: status invalidskega podjetja
Sedež: Kočevska Reka 1A, 1338 Kočevska Reka
Najpomembnejša dejavnost družbe: proizvodnja drugih izdelkov iz les
Osnovni kapital: 1.462.757,08 EUR
Lastništvo: SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
Matična številka: 5869498000
Davčna številka: 16766610
Leto ustanovitve: 1995
Direktor: Ferdinand Miklič
E-pošta: sinpo@sneznik.si
Spletna stran: www.sneznik.si
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Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki je v 100% lasti Republike Slovenije, je bila ustanovljena na
podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS). V poslovni register
Slovenije je bila vpisana 17.3.2016, dejavnost, za katero je bila ustanovljena, pa je začela opravljati
1.7.2016.
Primarna dejavnost družbe je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje in
razpolaganje z gozdnimi površinami. Družba izvaja tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in
gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih
in ekoloških funkcij gozdov.
SiDG ima glede na ZGGLRS tudi nekatera javna pooblastila, na podlagi katerih prispeva k povečanju
obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki, ki imajo
kakršen koli interes za pridobitev pravic ali izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti države.
Snežnik, d. d. Kočevska Reka je pravni naslednik Posestva Snežnik, ki je bil z odločbo Vlade LR Slovenije
ustanovljen 27.01.1953. Podjetje se je uskladilo z Zakonom o gospodarskih družbah s sprejemom akta
o lastninskem preoblikovanju in statuta dne 24. 4. 1997. S spremembo vpisa Srg 2007/07242 z dne,
6. 7. 2007 izkazuje Snežnik, d. d., podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d., osnovni kapital v višini
2.335.153 EUR, kar predstavlja 559.596 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic,
katerih 100%-na lastnica od oktobra 2017 je družba SiDG. V letu 2017 sta bili osnovni dejavnosti
družbe gozdarstvo in lesna predelava.
Invalidsko podjetje Snežnik Sinpo, d. o. o. je hčerinsko podjetje v 100 % lasti družbe Snežnik, d. d.
Ustanovljeno je bilo leta 1995. Sedež družbe je v Kočevski Reki. Temeljni vzrok za ustanovitev in
delovanje invalidskega podjetja je bilo zagotavljanje zaposlitve delavcem z zmanjšano delovno
zmožnostjo in opravljanje nekaterih dejavnosti za ustanovitelja, ki zanj niso primarnega pomena.

02 STRATEŠKE USMERITVE

Vlada RS je kot skupščina SiDG konec avgusta 2017 sprejela Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski
državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) za obdobje 2017-2026, s temelji poslovne politike za obdobje 20172021.
Priprava tega strateškega dokumenta je bila ena od prioritet SiDG vse od ustanovitve leta 2016. Osnova
za pripravo so bila izhodišča vlade, ki smo jih podprli s terminskim planom in finančnimi projekcijami.
Hkrati smo definirali našo vizijo in poslanstvo, s katero smo si zadali postati sodobno podjetje, ki bo
slovenskemu lesu povečevalo dodano vrednost in hkrati skrbelo tudi za ostale funkcije gozda, kot sta
socialna in ekološka funkcija. Pri tem bo naše delo temeljilo na odličnosti, s čimer si želimo postati zgled
dobrega gospodarja ne samo v Sloveniji, temveč tudi drugod po svetu.
Posebno pozornost smo namenili umestitvi centrov za zbiranje in predelavo v strateški okvir. Definicija
centrov je bila namreč v širši javnosti različno razumljena, toda Vlada RS je v svojih usmeritvah jasno
napisala, da so to predvsem območja, v katerih bomo lesni industriji omogočali razvoj dejavnosti in ji
za ta namen ponudili najboljše možne pogoje za višanje dodane vrednosti. V obdobju od leta 2017 do
2021 je za realizacijo celotnih investicijskih aktivnosti namenjenih 33,2 mio EUR.
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Vizija
Poslanstvo

Želimo postati pojem
odličnosti v Evropi z vidika
Z gozdovi upravljamo
ohranjanja in povečevanja
trajnostno, sonaravno ob
gospodarske, socialne in
ekološke funkcije gozda in lesa. uporabi najboljših praks in
sodobnih tehnologij za
upravljanje in nadzor procesov,
na način, ki veča dodano
vrednost lesu ter donos za
lastnika in okolje.

Strateški okvir
Razvoj osnovne dejavnosti
Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi
Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih
sortimentov
Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta
Povečevanje površin gozdov v lasti RS
Nastavki za rast
Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in
predelavo
Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete.
Gospodarsko socialna funkcija
Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji
Razvoj socialne fukncije
Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne
dediščine

Strategija temelji na 7 področjih, ki se jim bomo pri svojem delovanju najbolj intenzivno posvečali:

PODROČJA
STRATEGIJE

POVZETEK UKREPOV

PRIČETE
K
IZVAJAN
JA

DOBA
IZVAJANJA

STATUS
31.12.2017

1
Prevzem 100%
lastništva
podjetja
Snežnik d.d.

➢SiDG mora prevzeti 100% lastniški delež družbe Snežnik d.d.,

2017

Do 1.1.2018

Lastništvo
Snežnika v
celoti prevzeto
Novembra 2017

2017

Celotno
obdobje
strategije

2017

Celotno
obdobje
strategije

2

Dobičkonosno
in trajnostno
gospodarjenje z
državnimi
gozdovi

gozdarski del Snežnika pa nato pripojiti.

➢Prizadevali si bomo za pozitivno poslovanje lesarskega dela
ter polno izkoriščenost posodobljenih kapacitet.

➢Oblikovali bomo lasten trg storitev del v gozdovih, ki bo
omogočal delo usposobljenim izvajalcem, ki spoštujejo
delovnopravno zakonodajo, dela izvajajo kvalitetno po merilih
stroke in so vredni zaupanja, ob spodbujanju konkurence med
njimi.

➢Razvijali bomo lastne ekipe za sečnjo s ciljem, da je lastna
cena teh storitev primerljiva s tisto na trgu.

3
Povečanje
gozdnih
površin v lasti
RS

➢Prevzeli bomo celotno logistiko z lastnimi in najetimi prevozi.
➢Postavili bomo vsaj 4 centre za zbiranje in predelavo.
➢V SiDG si bomo prizadevali za vzpostavitev optimalnega
upravljanja gozdov v lasti Republike Slovenije preko
učinkovitega modela upravljanja kot tudi s povečanjem gozdnih
površin v lasti Republike Slovenije.
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➢Poslovanje bo v celoti brezpapirno ter temeljilo na

4

Digitalizacija
poslovanja

2017

Celotno
obdobje
strategije

2018

Letno

2018

Letno

2020

Letno

najsodobnejši tehnologiji in dobrih praksah iz tujine, ki jih
bomo prilagodili lokalnim specifikam.

➢S partnerji si bomo elektronsko izmenjevali podatke in bili pri
izvajanju procesov učinkoviti in uspešni.

➢Les slabše kvalitete predstavlja pomemben del posekanega

5

Iskanje rešitev
za les slabše
kvalitete

lesa, za katerega je potrebno iskati rešitve ustvarjanja čim višje
dodane vrednosti.

➢Zasledovati je potrebno cilj, da se čim več lesa predela v
Sloveniji ter da se skrajšujejo transportne razdalje.

➢V SiDG lahko predelavo vršimo v lastnih kapacitetah,
primarno pa se bodo rešitve za predelavo lesa slabše kvalitete
iskale v obliki spodbujanja razvoja rešitev zasebnega sektorja.

➢Aktivno bomo spodbujali obdelavo lesa do čim višje ravni

6

znotraj Slovenije.
Vzpodbujanje
raziskav in
razvoja

➢Boljši vir inovativnih produktov kot veliki sistemi so
majhna/novo nastala zagonska podjetja.

➢V SiDG bomo pomagali investitorjem, ki kažejo interes za
investicije v panogo (npr. iskanje primernih lokacij) ter jim
omogočali surovino.

➢Dobri odnosi in partnerstvo z zasebnim sektorjem bistveno
pripomorejo k razvoju gozdno-lesne dejavnosti.

➢V SiDG bomo razvijali tudi ostale dejavnosti, ki so potrebne za

7

Razvoj ostalih
dejavnosti

učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdov. Na tem področju
bomo sodelovali z Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi
(tudi zasebnimi) deležniki.

➢Tak razvoj ostalih dejavnosti gozda ima lahko bistven
pozitiven vpliv na zunanje deležnike in posamezne panoge
(predvsem je tu pomemben turizem).

Da bi lahko ugotovili, kako uspešni smo pri izpolnjevanju strateških ciljev, smo si določili cilje do leta
2021:
-

Količina poseka lesa: vsaj 1.500.000 m3/letno bruto poseka
Delež lastne proizvodnje: najmanj 15 %, največ 20%
Povečanje lastništva gozdov: več kot 7.000 ha
Postavitev centrov za zbiranje in predelavo: najmanj 4 delujoči centri
Polni izkoristek žage na lokaciji Snežnik: 80.000 m3 v dveh izmenah s posodobljeno žago
Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov v zasebnih ali lastnih kapacitetah: 5
dokončanih projektov
Izgradnja sodobnega informacijskega sistema: zaključen projekt do konca 2019
Donosnost poslovanja: EBITDA marža nad 20%

Glavna strateška usmeritev družbe Snežnik je povečati količino in predelavo lesa na višjih zahtevnostnih
stopnjah z uveljavitvijo novih tehnologij predelave lesa, ter na ta način povečevati dodano vrednost na
zaposlenega.
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03 PLAN 2018

Plan posameznih družb v skupini SiDG za leto 2018 temelji na dosedanjih izkušnjah in realnih ambicijah.
Pri tem upošteva tudi tveganja zaradi spremembe pravil prodaje, predvsem pri dolgoročnih pogodbah.
Kljub pričakovano nižji prodajni ceni gozdno-lesnih sortimentov glede na Strateški načrt in nižji realizaciji
planiranega poseka na račun nižjih stroškov planiramo boljši izid.
Glavni cilji poslovanja za družbo SiDG v letu 2018:
•

•

Planiramo sečnjo in spravilo v bruto obsegu 1.389.038 mᵌ, kar pomeni 1.200.037 mᵌ neto
poseka in razpoložljivih GLS za prodajo. Poprečni strošek sečnje in spravila, izveden z zunanjimi
izvajalci, naj bi znašal 17,69 EUR/mᵌ neto poseka. V letu 2018 načrtujemo 61.207.731 EUR
čistih prihodkov od prodaje GLS, od tega najmanj 94 % prihodkov od prodaje GLS v Sloveniji
in največ 6 % na tujih trgih.
Za izračun višine prihodkov je upoštevana povprečna cena mᵌ GLS na kamionski cesti v višini
50,91 EUR/m3. Družba mora na podlagi Zakona vplačati v gozdni sklad Republike Slovenije
20 % od prodajne vrednosti GLS, to je 12.241.546 EUR.

Glavni cilji poslovanja za družbi Snežnik d.d. in Sinpo d.o.o. v letu 2018:
•
•
•
•

Razrezali bomo 47.000 m3 jelovih in 6.000 m3 bukovih hlodov. Iz naslova prodaje
žaganega lesa načrtujemo 5.550.736 EUR čistih prihodkov od prodaje.
Proizvedli bomo 1.620 m3 masivnih lepljenih plošč iz trdih listavcev, iz tega naslova
načrtujemo čiste prihodke od prodaje v višini 1.997.000 EUR.
Predelali bomo 3.650 m3 bukovih desk in izdelali 2.117 m3 bukovih decimiranih elementov.
Čiste prihodke od prodaje načrtujemo v višini 991.000 EUR.
Proizvedli bomo 690 m3 embalažnega lesa, 18.000 kos palet in 400 m2 polken.

04 UPRAVLJANJE
Družbo SiDG so v letu 2017 do 30.4.2017 zastopali:
•
•
•

Miha Marenče, vršilec dolžnosti poslovodstva, do 30.04.2017
Borut Meh, poslovni pooblaščenec, odgovoren za področje financ, računovodstva in kontroling,
do 03.03.2017
Zlatko Ficko, pooblaščenec, odgovoren za področje gozdarstva in lesarstva, do 30.04.2017

Od 01.05.2017 družbo SiDG vodi dvočlansko poslovodstvo v sestavi:
•
•

Zlatko Ficko, glavni direktor
Dejan Kaisersberger, direktor za finance, računovodstvo in kontroling

Sestava nadzornega sveta družbe SiDG na dan 31.12.2017:
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• Pavel Brglez (predsednik), Ernest Miheljak (namestnik), Andreja Košir, mag. Valerija Štiblar, Andrej
Janša, Damjan Golovrški (predstavnik delavcev), Boris Semenič (predstavnik delavcev) in Lovro
Bornšek (predstavnik delavcev).
Zlatko Ficko
Glavni direktor
Začetek petletnega mandatnega obdobja s 1. majem 2017. Rojen leta 1956. Po izobrazbi je univerzitetni
diplomirani inženir gozdarstva. Prejšnje zaposlitve v podjetju Snežnik ter v Zavodu za gozdove RS.
Področja in odgovornosti:
-

gozdarstvo

-

lesarstvo

-

prodaja

-

splošne službe in koordinacija dela poslovodstva

Dejan Kaisersberger
Direktor za finance, računovodstvo in kontroling
Petletno mandatno obdobje je nastopil 1. maja 2017. Rojen leta 1979. Po izobrazbi je univerzitetni
diplomirani ekonomist. Zaposlen je bil v UniCredit Banki Slovenije, Hypo Alpe Adria Bank Slovenija in
kasneje Addiko Bank Slovenija. Pred zaposlitvijo v SiDG je deloval kot poslovni svetovalec v okviru
lastnega podjetja. Področja in odgovornosti: Področja in odgovornosti:
-

finance, računovodstvo in kontroling

-

informatika

-

javna naročila

05 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Januar
•
•

nadzorni svet družbe SiDG je soglašal s poslovnim načrtom družbe za leto 2017
družba SiDG je sprejela nov Cenik za prodajo GLS na kamionski cesti za leto 2017

April
•

nadzorni svet družbe SiDG je imenoval novo poslovodstvo družbe

Maj
•

Zlatko Ficko, glavni direktor, in Dejan Kaisersberger, direktor za finance, računovodstvo in
kontroling, sta 1. maja 2017 nastopila v petletni mandat.
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•

Z Lesarsko šolo Maribor smo podpisali pogodbo o izvajanju javnega izobraževalnega programa,
s katero smo ji dali v upravljanje 80 hektarjev gozdov.

Junij
•

Objavljena je bila prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Snežnik d.d.,
Kočevska Reka.

Julij
•
•
•

•

Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe sprejela Pravila družbe Slovenski državni
gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.
Družba SIDG je javno predstavila izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Snežnik d.d.,
Kočevska Reka.
Odbor za svetovno dediščino (World Heritage Committee) je na UNESCO Seznam svetovne
dediščine uvrstil tudi slovenske državne bukove gozdove v dveh gozdnih rezervatih Pragozd
Krokar in Snežnik-Ždrocle, s katerima sicer gospodari SiDG.
Imenovan je bil nov nadzorni svet družbe Snežnik.

Avgust
•

•

Vlada RS se je kot skupščina SiDG seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in
konsolidiranim letnim poročilom skupine in sprejela Strateški načrt poslovanja družbe za
obdobje 2017 – 2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017 – 2021.
Družba SiDG je uspešno dokončala gradnjo in predala v uporabo prvo novo gozdno cesto
»Osredk – II. etapa leto 2017«.

September
•

•
•

Pri nas so bili na obisku gozdarji z bavarske družbe za upravljanje z državnimi gozdovi
Bayerische Staatsforste, s katerimi smo si predvsem na terenu izmenjali izkušnje pri
gospodarjenju z gozdovi.
15.09.2017 je bil za vršilca dolžnosti direktorja družbe Snežnik imenovan Ferdinand Miklič,
in sicer za obdobje do imenovanja novega direktorja oziroma največ za dobo enega leta.
Družba SiDG je sprejela etični kodeks.

Oktober
•
•

Družba SiDG je postala 100% lastnik podjetja Snežnik
Promocijo lesa in gozdarstva smo konkretizirali s finančno udeležbo pri 11. državnem
tekmovanju gozdnih delavcev, na katerem so se v petih disciplinah pomerili najboljši
slovenski gozdni delavci - sekači.

November
•

Predstavniki SiDG so si skupaj z ministrom mag. Dejanom Židanom in turškimi vlagatelji v
Otiškem Vrhu ogledali prostore Lesne TIP.
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December
•
•
•

•
•

Gozdove je prizadel močan vetrolom.
Objavili smo prvi javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih
lesnih sortimentov (GLS).
Glavni direktor družbe SiDG Zlatko Ficko je od predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Cvetka Zupančiča prejel potrdilo o vključenosti državnih gozdov v regijsko
certifikacijo gozdov PEFC.
Objavljena je bila predvidena količina gozdno-lesnih sortimentov iz državnih gozdov za
prodajo v letu 2018 (redno odkazilo – razporejeni etat)
Objavili smo razpis za dolgoročne pogodbe.

06 TRŽNA ANALIZA

Makro okolje – ocene in napovedi
Večina makroekonomskih kazalnikov je v letu 2017 kazala na močno okrevanje gospodarstva, kar se je
v največji meri izrazilo skozi večanje izvozne dejavnosti, ki ugodno vpliva na lokalno gospodarstvo.
Posledično se je zmanjšala tudi brezposelnost, pri čemer število registriranih brezposelnih zadnjih 5 let
vztrajno pada in bo v letu 2018 po pričakovanjih Umar-jeve spomladanske napovedi na rekordno nizkih
ravneh. Za nas ugodna gospodarska klima in nizka brezposelnost na eni strani pomenita težji dostop do
delovne sile in pritisk na plače, na drugi pa predvsem večje povpraševanje po lesu, ki občutno presega
našo ponudbo.
2017

2018
napoved

BDP, realna rast v %

5,0

5,1

Inflacija dec/dec v %

1,7

1,8

Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %

10,6

9,2

Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %

6,6

5,3

VIR: Umar, Pomladanska napoved 2018.

Razmere na trgu lesa
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je prodaja GLS iz zasebnih gozdov
v letu 2017 padla za 12,5% in je znašala 57,6 milijona evrov, kar je cca. 0,5 milijona več
od prihodkov iz prodaje GLS v naši družbi. Iz tega lahko sklepamo, da je naš tržni delež
pri prodaji približno 50%, kar je ob upoštevanju, da razpolagamo s približno 20 odstotki
vseh gozdov v državi, zelo dober rezultat.

Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za 14 %, vrednost
odkupljenega lesa za kurjavo za skoraj 17 % in vrednost lesa za celulozo in plošče za
približno 1 %. Vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa je bila višja za
nekaj več kot 6 %.
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Povprečni tržni delež prodaje gozdno – lesnih sortimentov v letu 2017* (Vir: Surs)
HLODI ZA ŽAGO IN FURNIR

SKUPAJ
Zasebni lastniki

50%

Zasebni lastniki

SiDG

45%

50%

LES ZA CELULOZO IN PLOŠČE

Zasebni lastniki

SiDG

55%

DRUG OKROGEL ZA INDUSTRIJO IN KURJAVO

SiDG

Zasebni lastniki

35%

SiDG

38%
62%

65%

*) Podatki zasebnega sektorja temeljijo na prodaji, ki je bila poročana Surs-u.

Prodaja gozdno-lesnih sortimentov
2016

2017

Indeks 2017/2016

Zasebni lastniki v EUR

Skupaj

65.843.961

57.586.251

87

54.737.587

46.953.179

86

les za celulozo in plošče

7.382.471

7.280.613

99

drug okrogel za industrijo in kurjavo

3.723.903

3.352.459

90

25.171.524

57.026.541

227

19.811.658

37.944.785

192

4.472.048

13.565.243

303

887.818

5.516.513

621

hlodi za žago in furnir

SiDG v EUR
Skupaj
hlodi za žago in furnir
les za celulozo in plošče
drug okrogel za industrijo in kurjavo

Vir: Surs
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Vpliv vremenskih razmer in sanitarne sečnje
Tudi v letu 2017 so na trg in pogoje poslovanja v panogi vplivale posledice katastrofalnega žledoloma v
letu 2014. Na poslovanje gozdarskih podjetij je imel močan vpliv tudi razvoj podlubnikov. Če so se
podlubniki v prvem in drugem letu po žledolomu širili večinoma na področju gozdov prizadetih po žledu,
so v letu 2017 delovali na celotnem področju države. Prizadeti so bili tudi gozdovi na višjih nadmorskih
višinah, kamor sicer gradacije podlubnikov v preteklosti niso segale. Zaradi spremembe klime in vročih
poletij delovanje podlubnikov namreč ni več omejeno na nižinske predele.
Zaradi sanitarnih sečenj, ki so po zakonu obligatorne, se je struktura poseka v slovenskih gozdovih
močno spremenila, kar je veljalo za vse sektorje in lastništva. Na trg je prihajalo bistveno več iglavcev
kakor v normalnih okoliščinah. Zaradi vpliva podlubnikov to ni bil les visoke kakovosti, ampak predvsem
slabša hlodovina (D1,D2) in les za celulozo in plošče. Klub večji prodaji iglavcev povprečna cena ni
bistveno poskočila, saj je bila količina prodanih iglavcev koncentrirana v vrednostnih razredih C, D1 IN
D2. Ker so imele prednost sanitarne sečnje iglavcev, je na trgu primanjkovalo hlodovine listavcev. Tako
tudi SiDG ni mogel realizirati pogodb za listavce in jih je delno celo prenesel v leto 2018, čeprav tudi v
tem letu njihova realizacija ni zanesljiva. Povpraševanje po hlodovini bukve in hrasta je bilo enormno
tudi iz sosednjih držav Italije in Avstrije, saj je sosednja Hrvaška na različne načine ustavljala izvoz teh
vrst gozdno-lesnih sortimentov.

Gibanje cen hlodovine iglavcev v letu 2017
Cena (EUR/m3)
Januar

Februar

Marec

April

Hlodi iglavcev,
skupaj
62,76
64,1 62,87 64,25
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Maj

Junij

63,24 61,75

Julij

Avgust September Oktober November December

62,31

59,57

57,6

56,85

57,08

64,25

Iz tabele 1 je razvidno, kako so se gibale cene hlodovine iglavcev tekom leta 2017. Upad cen se je začel
avgusta in se končal šele decembra. Padanje cen je bila posledica velike ponudbe na tržišču zaradi
sanitarnih sečenj. Trend se je začel obračati šele decembra, ko so nastopile zimske razmere in se je tudi
sanitarna sečnja ustavila, lesa pa je začelo primanjkovati.

Gibanje cen celuloznega lesa iglavcev v letu 2017
Cena (EUR/m3)
Januar

Februar

Marec

April

Celulozni
les igl.
23,77 25,34 26,01
24,31
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Maj

Junij

Julij

25,27

25,32 25,36

Avgust

24,27

September

25,28

Oktober

24,31

November December

25,12

29,32

Gibanje cen celuloze iglavcev je imelo nekoliko drugačen trend. Tekom leta so bila majhna nihanja,
občuten skok pa se pojavi meseca decembra iz podobnih razlogov kot pri hlodovini iglavcev. Razmeroma
majhna nihanja cen celuloze iglavcev lahko pojasnimo z zadostno količino te surovine na trgu še iz leta
2016.
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Pomemben vpliv na gibanje cen v Sloveniji ima tudi sosednja Avstrija, ki je pomemben uvoznik lesa iz
Slovenije. Tu prednjači boljša hlodovina smreke. Iz spodnje tabele je razvidno, kako narašča izvoz
okroglega lesa iz Slovenije, kjer je absolutno dominanten zasebni sektor. Od leta 2012 do 2016 se je
izvoz okroglega lesa iz Slovenije več kot podvojil, največ tega pa uvozi Avstrija.

Izvoz okroglega lesa iz Slovenije
Izvoz okroglega lesa v m3
Izvoz
2012
Okrogli les - skupaj
1.323.544
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

2013

2014

2015

2016

1.549.685

2.384.831

2.682.656

3.083.546

V izvozu okroglega lesa ima hlodovina pomembno mesto. To seveda vpliva tudi na oskrbo slovenske
lesne industrije, zlasti je tu pomembna količinska in konstantna oskrba. Slovenska lesna industrija po
hudem padcu po osamosvojitvi in v času največje ekonomske in finančne krize, kaže dobre znake
okrevanja tudi v letu 2017. Potrebe po oskrbi slovenske lesnopredelovalne panoge so bile v letu 2017
večje, kot pa so zmogljivosti sečnje v državnih gozdovih. Zlasti je bilo večje povpraševanje po vseh
vrstah hlodovine, nekaj rezerve pa je bilo pri predelavi industrijskega lesa oziroma lesa za celulozo in
plošče iglavcev in listavcev.

Ključno, kar je zaznamovalo poslovno okolje v letu 2017, je tako bilo:
•
•
•
•

da je prišlo do presežka hlodovine in industrijskega lesa smreke,
da so cene hlodovine tega sortimenta upadle v sredini leta in se ponovno dvignile konec leta,
da so bili presežki lesa za celulozo iglavcev in da se je precej teh presežkov, zlasti iz zasebnih
gozdov, izvozilo v sosednjo Avstrijo,
da je bilo na trgu veliko povpraševanje po hlodovini vseh vrst, zlasti je primanjkovalo hlodovine
bukve in hrasta, kar je bila tudi posledica ustavitve izvoza iz Hrvaške.

07 CILJI GOSPODARJENJA Z DRŽAVNIMI GODZOVI
Republika Slovenija je ob prenosu gospodarjenja z državnimi gozdovi na SiDG določila cilje, ki jim SiDG
sledi pri svojem poslovanju.
Cilj 1: Ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja
z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov
•
•

•

Da je bilo poslovanje donosno, pričajo finančni podatki in kazalci, ki so predstavljeni v tem
letnem poročilu.
Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi smo upoštevali vse usmeritve iz gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtov ter ostale strokovne usmeritve, ki jih podaja Zavod za gozdove
Slovenije.
Poleg obsega sečnje smo izvedli tudi vsa potrebna vlaganja v gozdove, ki so v obliki
gozdnogojitvenih in varstvenih del, biomeliorativnih del ter vlaganj v gozdno infrastrukturo.
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•

Pri izvajanju sečnje smo pozornost posvetili krojenju gozdno lesnih sortimentov ter izvedbi
sanitarne sečnje.

Cilj 2: Prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih
proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest
•

•
•

V letu 2017 smo objavili razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb, s katerimi želimo
oblikovati ugodno poslovno okolje za nadaljnji razvoj gozdno lesnih verig oziroma lesne
industrije.
S tem se bo povečevalo tudi število zelenih delovnih mest v državi.
Pripravljali smo model vzpostavitve lastnih kapacitet za sečnjo in model vzpostavitve gozdno
lesne verige v hčerinskem podjetju Snežnik.

Cilj 3: Dolgoročno povečevati površino državnih gozdov
•

•

Pri nakupu gozdov je družba zasledovala cilj zaokrožitve gozdnih kompleksov v lasti države,
zmanjšanja deleža državnih gozdov v solastnini in pridobitev gozdov v varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom ter v obmejnem pasu.
V letu 2017 smo za državo pridobili 50 hektarjev gozdnih površin.

Cilj 4: Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja
v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja
•
•
•
•
•

Z oblikovanjem primernih pogojev za izvajanje storitev v gozdovih smo pričeli vzpostavljati
ugodnejše okolje za omogočanje dela gorskim kmetijam.
Oblikujemo zelena delovna mesta v gozdarstvu na podeželju.
Z lesom smo oskrbovali številna mala lesnopredelovalna podjetja.
S ponudbo storitev za delo v državnih gozdovih, ki se večinoma nahajajo na podeželju, smo
omogočili delo pogodbenim izvajalcem.
Gospodarjenje po že sklenjenih koncesijah, ki jih imamo sklenjene z gorskimi kmetijami, smo
izpeljali skladno z veljavnimi pogodbami.

Cilj 5: Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij
Natura 2000 in zavarovanih območij
•
•
•

Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi smo spoštovali usmeritve s področja ohranjanja narave
ter gospodarjenje prilagodili tem zahtevam.
Skladno z možnostmi smo izvajali tudi ostale ukrepe v gozdu, kot so biomeliorativna dela, ki
ugodno vplivajo na ogrožene rastlinske in živalske vrste.
Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi se prilagajamo že oblikovanim zavarovanim površinam,
ki so danes v obliki ekocelic, rezervatov in drugih oblik.

Cilj 6: Na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega
osebja ter podpirati izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo
•
•

Omogočali smo izvedbo praktičnega pouka in terenskih vaj izobraževalnim institucijam, ki se v
svojem programu navezujejo na gozdarstvo.
Skladno z Zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi smo omogočili izobraževalnim
zavodom izvajanje izobraževalnih programov na okoli 100 hektarjih državnega gozda.
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•

Okrepili smo sodelovanje z izobraževalnimi in znanstveno raziskovalnimi institucijami na način
sodelovanja na projektih in naročila raziskav.

Cilj 7: Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu
•
•

Prodajo lesa na panju smo izvajali skladno s pravili o načinu in merilih za prodaji gozdno lesnih
sortimentov.
Količina prodanega lesa na panju je dosegla 6.119 m 3, kar predstavlja 0,5% prodaje GLS na
kamionski cesti.

08 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
2017

2016

Čisti prihodki iz prodaje v EUR

63.992.542

32.072.192

Poslovni izid iz poslovanja v EUR (EBIT)

16.115.488

6.431.004

Čisti poslovni izid poslovnega leta v EUR

12.964.250

5.353.852

EBITDA v EUR = dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in
davki

16.779.803

6.781.367

Dodana vrednost v EUR = kosmati donos iz poslovanja - stroški
materiala in storitev - drugi poslovni odhodki brez
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in rezervacij

26.158.432

12.032.576

Bilančna vsota v EUR

51.489.185

41.799.219

Kapital v EUR

41.754.731

31.923.470

356

352

338,41

263,42

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR = dodana vrednost v
EUR / povpr. št. zap. na podlagi delovnih ur

77.298

45.678

ROA - čista donosnost sredstev v % = (čisti poslovni izid
obračunskega obdobja / (sredstva + sredstva preteklega
leta)/2)*100

27,79

12,81

ROE - čista donosnost kapitala v % = (čisti poslovni izid
obračunskega obdobja / (kapital +
kapital preteklega
leta)/2)*100

35,19

16,77

Ekonomičnost = skupaj prihodki / skupaj odhodki

1,25

1,20

Kratkoročni koeficient likvidnosti v % = kratkoročna sredstva /
kratkoročne obveznosti

5,21

4,07

POSLOVNI IZID

BILANCA STANJA

ZAPOSLENI
Število zaposlenih na dan
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
KAZALNIKI

Skupina SiDG je v letu 2017 prodala 1.141.204 m 3 gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti po
povprečni ceni 49,98 EUR/m3. Iz naslova prodaje proizvodnje žaganega lesa, masivnih plošč,
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decimiranih elementov in proizvodov jelovega programa izkazuje skupina 7.757.446 EUR čistih
prihodkov od prodaje.
Pri tem je bilo na nivoju skupine ustvarjenega 16,8 mio EUR dobička pred amortizacijo, odpisi,
obrestmi in davki (EBITDA).

Poslovni izid iz poslovanja dosežen v letu 2017 znaša 16.115.488 EUR in je znašal v letu 2016
6.431.004 EUR.

Poslovni izid skupine SiDG v EUR
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

Celotni dobiček
Čisti dobiček

0
Realizirano 2016

Realizirano 2017

Neto donos za državo (razlika med vrednostjo lesa in stroški poseka, spravila, gojenja in gradnje cesti
in vlak) je v letu 2017 znašal več kot 35,7 mio EUR oz. 31,3 EUR/m3 . V primerjavi s preteklim
koncesionarskim sistemom se je neto donos za državo več kot podvojil, saj je pred tem donos znašal
približno 11 EUR/m3. Iz tabele spodaj je razvidna rast vrednosti lesa kot tudi nižji stroški za
sečnjo, spravilo, gojenje in gradnjo cest.

Primerjava neto donosa države v primerjavi s koncesijsko ureditvijo:
Leto

Povprečje Koncesnine 2009-2016

Količina
poseka m3

Vrednost lesa
EUR/m3

Strošek poseka in spravila,
gojenja, gradnja cest, vlak,
EUR/m3

Neto donosEUR/ m3

1.157.800

43,6

33,0

10,6

Koncesnine 2016 (1. polletje)

828.500

42,5

31,3

11,2

Donos SiDG 2016 (2. polletje)

530.422

47,6

20,5

27,1

1.141.204

50,0

18,7

31,3

Donos SiDG 2017

Poslovni prihodki skupine v višini 64.503.470 EUR predstavljajo 99,85 % vseh prihodkov skupine
in vključujejo čiste prihodke od prodaje, spremembo vrednosti zalog, usredstvene lastne proizvode in
storitve in druge poslovne prihodke.
Čisti prihodki od prodaje se pretežno nanašajo na prihodke od prodaje gozdno-lesnih sortimentov na
kamionski cesti. V letu 2017 so ti znašali 57.042.705 EUR in so bili višji od načrtovanih za 13 %.
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Poslovni odhodki družbe znašajo 48.387.983 EUR. V strukturi odhodkov imajo 99,9-odstotni
delež.
Stroški materiala in storitev, ki imajo v strukturi poslovnih odhodkov največji delež, znašajo
26.826.191 EUR (14.818.846 EUR v letu 2016). Stroški dela znašajo 9.347.488 EUR (5.252.217 EUR
v letu 2016), amortizacija skupine znaša 594.855 EUR (328.891 EUR v letu 2016). Drugi poslovni
odhodki znašajo 11.619.449 EUR (5.168.809 EUR v letu 2016), od tega znaša 11.436.437 EUR
(5.082.118 EUR v letu 2016) nadomestilo za upravljanje z gozdovi v lasti RS.
Poslovni odhodki so podrobneje prikazani v Računovodskem poročilu.

Struktura poslovnih odhodkov skupine SiDG v 2017

Stroški blaga, materiala in
storitev

24%

Stroški dela

1%

56%

Amortizacija

19%
Drugi poslovni odhodki

DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA*
90.000,00

60.000,00
EUR
30.000,00

0,00

2016

2017

)*Kazalnik dodane vrednosti za leto 2016 je bil izračunan za obdobje poslovanja SiDG od 01.07.2016 do 31.12.2016.
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Prihodek iz prodaje GLS in strošek sečnje v EUR/m3 GLS
60,00
51,75

49,98

19,16

18,90

16,80

Realizirano 2016

Plan 2017

Realizirano 2017

50,00

47,62

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Čisti prihodki iz prodaje v EUR / m3 GLS

Strošek sečnje v EUR / m3 GLS

DOGODKI PO KONCU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
•
•
•

•

•

S 01.01.2018 je bila prenesena dejavnost gozdarstva iz hčerinske družbe Snežnik na SiDG.
Potekala je konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG. Za predsednika strokovnega sveta je bil
izvoljen Damjan Oražem, za njegovega namestnika pa Karel Lipič.
S predelovalci lesa smo podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. To
predstavlja mejnik v poslovanju družbe SiDG, ki bo s sklenitvijo dolgoročnih pogodb pomembno
prispevala k hitrejšemu razvoju domače lesno-predelovalne industrije in gozdno-lesnih verig.
Predsednica nadzornega sveta je 23.03.2018 postala mag. Valerija Štiblar, njen namestnik pa Andrej
Janša. 23.03.2018 je zaključil funkcijo predsednika nadzornega sveta Pavel Brglez in s tem dnem
nastopil s funkcijo člana nadzornega sveta. Njegov namestnik Ernest Miheljak je prav tako dne
23.03.2018 zaključil funkcijo in s tem dnem nastopil kot član nadzornega sveta.
23.03.2018 je mag. Valerija Štiblar zaključila s funkcijo članice revizijske komisije. Za novega člana
revizijske komisije je bil na 27. seji nadzornega sveta 01.04.2018 imenovan Ernest Miheljak.

POSLOVNE DEJAVNOSTI

SiDG d.o.o.
GOZDARSTVO

Delo znotraj dejavnosti gozdarstva zajema izvajanje sečnje in spravila, odpremo oziroma prodajo lesa,
vlaganja v gozdove ter izvajanje ostalih dejavnosti. Med vlaganji v gozdove smo opravljali
gozdnogojitvena in varstvena dela, dela za krepitev ostalih funkcij gozda, vlaganja v gozdno
infrastrukturo ter odpravo poškodb na gozdni infrastrukturi po izvedeni sečnji in spravilu.
Plan sečnje smo količinsko presegli za 17 %. Spremenila se je tudi struktura sečnje, ki smo jo
predvideli s planom, saj se je zaradi sanitarne sečnje povečal delež iglavcev. Glede na prejete odločbe
Zavoda za gozdove je delež sanitarne sečnje znašal preko 42 %. Redne sečnje smo v času
gradacij podlubnikov v največji možni meri omejili in se preusmerili na žarišča podlubnikov.
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Sečnjo in spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, dela gozdnega gradbeništva in tudi transport lesa
smo izvajali preko že sklenjenih okvirnih sporazumov z izvajalci, ki smo jih z usposobljenimi izvajalci
sklenili za dveletno obdobje. Vzpostavljen sistem javnega naročanja za navedene sklope storitev ima
svoje dobre in tudi svoje slabe plati. Zaradi že sklenjenega okvirnega sporazuma je oddaja del preko
objav razpisov lahko hitra, če je razmerje med ponudno in povpraševanjem po teh storitvah na trgu
ugodno. Izvajalci so se tako prilagajali ponudbi dela v državnih gozdovih in so sledili preusmerjanju k
izvajanju sanitarne sečnje v času gradacij podlubnikov, kar smo dosegli preko omejevanja oddaje del
redne sečnje.
V primerih, ko je povpraševanje po teh storitvah na trgu večje od ponudbe, pa je oddaja del po takšnem
sistemu javnega naročanja otežena. V času največjih gradacij podlubnikov smo tako imeli težave s
pridobivanjem zadostnih zmogljivosti za izvedbo del, ker smo izvajalce lahko le pozivali k oddaji
ponudbe. Zaradi velikega števila javnih naročil in vzpostavljanja informacijske podpore ter trga storitev
na področju državnih gozdov opažamo veliko število kršitev pogodbenih obvez izvajalcev, ki jih imajo
pri pridobljenih javnih razpisih. Kršitve se kažejo predvsem v nespoštovanju rokov izvedbe del ter pri
zagotavljanju ustrezne kakovosti del.
Odprema gozdno-lesnih sortimentov je bila pogojena s planom sečnje in strukturo same sečnje. Plan
sečnje je bil opredeljen z odkazilom, ki je določal strukturo drevesnih vrst in njihovo debelinsko
strukturo. Struktura sečnje pa je bila opredeljena z razmerjem med redno sečnjo in sanitarno sečnjo.
Zaradi visokega deleža sanitarne sečnje je bila tudi struktura kvalitete gozdno-lesnih sortimentov
nekoliko slabša. Slabša struktura se kaže tako v nekoliko večjem deležu ostale oblovine pri iglavcih kot
tudi pri slabši strukturi kakovostnih razredov pri hlodovini iglavcev. Delež sanitarne sečnje pri listavcih
glede na naravo te sečnje ni imel bistvenega vpliva.
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Strošek sečnje in spravila, ki ga spremljamo preko obračunov izvajalcev del, je preko leta nekoliko
zanihal, kar je posledica razmer na trgu teh storitev ter vzpostavljanja tega trga. Nihanja zaradi
obračunov prihajajo z zamikom približno enega do dveh mesecev, kar pomeni, da smo pri doseganju
cene na razpisih opazili ta nihanja, preden smo jih dejansko občutili kot obvezo plačila izvajalcev.

Gibanje stroška sečnje in spravila ter stroška gozdarske
proizvodnje v €/m3
26,00

24,00

22,00

20,00

18,00

16,00

14,00

sečnja in spravilo
P17 sečnja in spravilo

strošek proizvodnje
P17 strošek proizvodnje
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Zaradi izvajanja sanitarne sečnje se je predviden plan odpreme gozdno-lesnih sortimentov nekoliko
spremenil. Zaradi gradacije podlubnikov smo tudi v poletnih mesecih izvajali sečnjo in spravilo ter
prodajo gozdno-lesnih sortimentov z enako dinamiko kot v času sezone dela. Zato smo tudi presegli
plan poseka in prodaje gozdno-lesnih sortimentov. Glede na naravo dela so bili na drugi strani nekoliko
manjši učinki izvedbe del v januarju in decembru, kar je povezano z omejeno možnostjo izvajanja del.
V decembru je zaradi močnejšega vetra prišlo še do poškodbe gozdov, zato smo konec leta omejili
oddajo rednih sečenj ter prioritetno začeli izvajati sanacijo poškodovanih gozdov.

Gibanje poseka GLS v primerjavi s planom 2017 (v NTOm 3)
140.000
130.000
120.000

110.000
100.000
90.000
80.000
70.000

60.000
50.000
40.000

Posek

Plan

Vlaganja v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del za krepitev ekoloških in socialnih
funkcij gozdov smo izvedli na podlagi plana, ki smo ga pripravili skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije.
Osnova za pripravo plana so bile predpisane obveze po izvedbi teh del, kot jih določajo
gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot. V začetku leta smo dokončali vsa prenesena dela,
ki smo jih planirali izvesti v letu 2016, a jih nismo dokončali. Pri oddaji del na razpise smo dosegli
nekoliko nižje stroške del, kar je posledica doseganja nižjih cen storitev na trgu. Ne glede na nižjo
vrednostno realizacijo smo izvedli predpisan obseg gozdnogojitvenih in varstvenih del, kot ga določajo
veljavni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot.

Gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture smo izvajali glede na dejanske potrebe in glede na
predviden plan. S planom po posameznih objektih smo predvideli dela, kot so novogradnje in
rekonstrukcije gozdnih cest, izgradnjo in rekonstrukcija gozdnih vlak in izgradnja ostalih infrastrukturnih
objektov (na primer rampni prostori, stojišča za žične žerjave, …). Preostala dela smo v planu ocenili
glede na predviden obseg. Po obsegu eno večjih del je bila vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest po
odvozu lesa. Slednje smo izvajali samo na podlagi dejanskih potreb, ki so se pokazale ob tekočem delu.
Ta dela smo glede na plan izvedli v manjšem obsegu, kar je posledica ustreznega planiranja gozdne
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proizvodnje, vremenskih danosti preko leta za izvedbo sečnje in spravila ter usmerjanjem načina
izvajanja teh storitev.

Investicijska vlaganja v gozdne ceste so obsegala:
Ime GGE

Vrsta del

ME

Obseg

Strošek

Idrija II

GC Osredk II - novogradnja

m

965

54.932

Idrija II

GC Osredk III - novogradnja

m

476

42.228

Rogaška Slatina

GC Cerije - novogradnja

m

1341

54.694

Novogradnja gozdne ceste Cerije je bila izvedena do faze priprave spodnjega ustroja in odvodnjavanja.
Dokončanje ceste se bo zaradi boljše utrditve izvedlo v 2018. Za vse novogradnje je oddelek za gozdno
gradbeništvo izdelal tudi projektno dokumentacijo. Glede na plan investicijskih vlaganj v gozdne ceste
smo z realizacijo presegli plan za 7 %.

V sistemu koncesionarjev so povprečni stroški gojenja, cest in vlak znašali 6,0 €/ m3, pri čemer so
iz leta v leto vztrajno padali ter v zadnjih dveh letih pred ustanovitvijo SiDG znašali med 3,5 in 3,7 €/
m3. Večja konkurenca na tem področju kot tudi večja kontrola nad stroški je prispevala k temu, da so
stroški SiDG za gojenje, gradnjo cest in vlak nižji. V letu 2018 planiramo, da bodo ti stroški znašali 2,9
€/ m3, s čimer nameravamo doseči celoten plan, ki ga vsako leto uskladimo z Zavodom za gozdove
Slovenije.

Strošek gojenja, gradnje cest in vlak v € / m3
8,8

9,1
8,0
5,4

5,3
3,7

3,5

4,2
3,1

2,4

2,9

1,4

SNEŽNIK d.d.
GOZDARSTVO
Gozdarska proizvodnja zajema posek in spravilo lesa do gozdne ceste, ter kamionski odvoz lesa na
skladišče za nadaljnjo predelavo ali prodajo. Poleg tega vsebuje gojitvena in varstvena dela, gradnjo ter
popravila gozdnih vlak, vzdrževanje gozdnih cest ter splošno koristne funkcije.
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Poslovanje gozdarstva od 01. 01. do 31. 12. 2017;
Družba je uspela na Javnih razpisih za sečnjo in spravilo dobiti naročila za posek 38.677 m3 lesa po
povprečni ceni 16,30 EUR/ m3 . Na javnih razpisih za prevoze gozdno lesnih sortimentov je družba bila
manj uspešna. Na javnih razpisih za gojitvena, varstvena dela in druga dela, ki so potrebna za
zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije je družba pridobila
naročila v vrednosti 162.029 EUR.
V letu 2017 je družba Snežnik skupaj s podizvajalci posekala 38.677 m3 lesa v vrednosti 630.564 EUR
od tega je opravila delo s podizvajalci v vrednosti 142.976 EUR.
V letu 2017 smo opravili prevoz lesa v višini 8.840 m3 in vrednosti 62.976 EUR. Večino
prevoza hlodovine iglavcev in listavcev, katero je družba Snežnik odkupila od matične družbe SiDG, je
opravila z lastnimi gozdarsko transportnimi kompozicijami.
Gojitvena in varstvena dela so bila realizirana v vrednosti 92.343 EUR.

LESNA PREDELAVA
Enota lesna predelava organizacijsko pokriva stroškovna mesta: meles, žagalnica, lamelirnica,
kotlovnica, sušilnice, jelov program s polkni in bukov program.
Meles – mehanizirano skladišče hlodovine; neobdelana hlodovina se preko lupilno krojilne linije pripravi
za razrez v žagi. Hlodovina se kroji in sortira glede na kvaliteto in premere, ter dolžine za izdelavo
končnih sortimentov.
Nadaljevanje proizvodnje je žagalnica. Iz pripravljene hlodovine se izdelujejo vsi žagarski sortimenti.
Plan žagalnice je bil razrez 53.000 m3 hlodovine, realiziran 48.000 m3. Realiziran izkoristek za jelovino
je bil 58 % in za bukovino 65 %, kar je v višini planiranega.

Družba je izdelala 468 m2 polken, na jelovem programu 697 m3 embalažnega lesa, 18.539 kos palet,
155 m3 smrekovih plošč in skobljanega lesa, 286 m2 brun in na bukovem programu 2.189 m3 bukovih
decimiranih elementov.
V lamelirnici se izdelujejo masivne širinsko in dolžinsko lepljene plošče iz različnih trdih listavcev. Plošče
se izdelujejo izključno po naročilu kupcev. Trend povpraševanja je bil predvsem po bukovih in hrastovih
ploščah, po ostalih le malenkostno. Povečalo se je povpraševanje po ploščah iz hrasta ter hkrati dvignile
zahteve po kvaliteti izdelanih plošč.
Družba je planirala izdelavo 1.659 m3 in realizirala 1.757 m3 plošč, kar predstavlja 6 %-no preseganje
fizičnega plana. Povprečna debelina izdelanih plošč je bila 29,49 mm, planirana pa 30,0 mm. Planiran
izkoristek je bil 62 % in dosežen 60 %. Število delavcev je ostalo na nivoju preteklega leta.
V letu 2017 se je intenzivno delalo na zniževanju stroškov, obvladovanju zalog in povečanju storilnosti,
izkoristku in kvaliteti ter v doslednem izvajanju vstopne kontrole surovine. Zaradi neugodnih vplivov
okolja je leto zaznamovala motena dobava surovine, predvsem hrasta. Trg surovine postaja
problematičen, saj se cene elementov višajo, proizvajalcev pa je manj.
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SNEŽNIK SINPO d.o.o.
JELOV PROGRAM
V letu 2017 je program zajemal proizvodnjo embalažnega lesa in proizvodnjo storitev matičnemu
podjetju pri proizvodnji naslednjih izdelkov:
•
•
•
•
•
•

polkna,
jelovi lepljeni decimirani elementi,
embalažni les,
palete in zaboji,
predelava lesa v polizdelke za ostale proizvodnje,
stranski produkt skoblanci in žagovina.

Surovino za izdelavo embalažnega lesa je dobavljalo matično podjetje. Jelov program je temeljil na
podlagi prodaje proizvodov (697 m3 embalažnega lesa) in storitev za slovenski trg. Proizvedeno je bilo
468 m2polken različnih tipov, 18.539 palet od tega 3.881 palet za interno porabo, 286 m2 obloge oz.
brun in 155 m3 ostalih izdelkov.

BUKOV PROGRAM (DECIMIRNICA)
Tu se opravlja proizvodna storitev pri izdelavi bukovih decimiranih elementov, stranski produkt pa so
drva. Proizvodnja je bazirala na podlagi surovine iz matičnega podjetja.
Povprečen izkoristek je bil 57 %, kar je enako kot lani in enako kot je določeno s planom. Proizvedeno
je bilo 2.189 m3 elementov oz. 2 % več kot v preteklem letu. Povprečna prodajna cena izdelka se je
glede na preteklo leto rahlo dvignila in sicer za 1,3 %. Vseeno je bila nižja glede na plan, zaradi višje
količine prodanih elementov z nižjo ceno. Razlog je bil v dobavi slabi kvaliteti hlodovine v sredini leta.
Cena dela na enoto produkta je bila nižja kot v preteklem letu.

PROGRAM VZDRŽEVANJE IN STORITVE:
Delavci, ki opravljajo storitve za matično družbo po pogodbi o poslovnem sodelovanju, pokrivajo svoje
stroške in so pozitivno donosni.

PRODAJA

SiDG d.o.o.
Skupaj je bilo prodanih 1.141.205 m3 gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti in dosežena
povprečna prodajna cena 49,98 EUR.
Do meseca julija se je povprečna cena gozdno-lesnih sortimentov gibala pod 50 EUR, nato pa se
je iz meseca v mesec počasi dvigovala, predvsem na račun boljše sortimentne strukture ter boljših
pogojev v prodajnih pogodbah.
Dosežena povprečna cena je nekoliko nižja od planirane (51,75 EUR). Toda prihodki od prodaje
gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti so za skoraj 7 milijonov EUR večji od planiranih in
znašajo 57.042.705 EUR.
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Prodaja GLS v NTO m3 in dosežena povprečna mesečna cena v
€/m3 na kamionski cesti
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Količinsko se je prodaja gibala okrog 100.000 m3 mesečno z viškom v mesecu marcu (125.861 m3) in
najnižjo vrednostjo v decembru (42.072 m3), kar je bila posledica slabega vremena in nizkega števila
delovnih dni.
Med poslovnimi enotami (PE) je največji delež prodaje zabeležila PE Kočevje z realizacijo 424.667 m3,
kar v skupni prodani količini znaša 37%. Največjo povprečno ceno je dosegla PE Postojna, in sicer 51,46
€/ m3.
Zaradi sanitarne sečnje, ki je bila posledica napada podlubnikov, je bilo prodanih bistveno več
gozdno-lesnih sortimentov iglavcev kot listavcev. Pogodbe kupcev iglavcev so bile tako v celoti
realizirane, medtem ko pogodb, ki se nanašajo na hlodovino listavcev, zlasti bukve, družba ni uspela v
celoti realizirati. Delež iglavcev v prodaji je znašal 63%, kar je bistveno več kot v normalnih pogojih, ko
je razmerje približno 50:50.
Podatki o strukturi in ceni prodaje gozdno-lesnih sortimentov kažejo:
➢ 45% prodane količine predstavljajo hlodi iglavcev s povprečno ceno 60,8 EUR/m 3.
➢ 29% prodane količine predstavlja industrijski les listavcev (manj vreden les) s ceno 40,9 EUR/m 3.
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➢ 16% prodane količine predstavlja industrijski les iglavcev s ceno 30,7 EUR/m 3.
➢ 10% prodane količine predstavljajo hlodi listavcev, ki so se prodajali po ceni 59,9 EUR/m 3.
Z desetimi največjimi kupci smo v letu 2017 ustvarili 22,1 mio EUR prihodka, to je slabih 38% vseh
prihodkov. Daleč največji kupec je Lesonit d.o.o. Sledi mu hčerinsko podjetje Snežnik z 71.977 m3
hlodovine jelke, smreke in bukve ter manjših količin oblovine ostalih iglavcev. Na tretjem mestu je Alojz
Cugmajster s.p. s 57.657 m3 različnih sortimentov. Med največjimi desetimi kupci sta dva avstrijska
industrijska proizvajalca, ki sta od SiDG odkupovala izključno najcenejši industrijski les, za katerega med
domačimi kupci ni bilo dovolj interesa.
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Delež prodaje v tujino je bil skromen in z 8% relativno manjši kot predhodno leto, ko je znašal 10%.
Od celotne količine je bilo v tujino prodanih 91.389 m3 gozdno-lesnih sortimentov. Glavni kupci so bili v
sosednji Avstriji, kamor je bilo prodanih 89.081 m3 gozdno-lesnih sortimentov. Pogodbe so bile
podpisane že v letu 2016 in so se realizirale do količin, ki so v okviru Pravil o prodaji. Manjše količine
lesa so bile prodane še v Italijo in na Hrvaško. Ker v Sloveniji ni zadostnega povpraševanja po manj
kakovostnem lesu, smo za presežke nad povpraševanjem dajali prednost industrijskim predelovalcem,
ki so na javnih postopkih prodaje konkurirali slovenskim pridelovalcem drv in sekancev.
Delež prodaje v tujino
Naziv države

EM

Delež %

HRVAŠKA
ITALIJA

1.587
721

m3
m3

1,74
0,79

AVSTRIJA

89.081

m3

97,47
100,00

SKUPAJ
CELOTNA PRODAJA
DELEŽ PRODAJE V TUJINO V %

Prodaja GLS v m3

91.389

m3

1.141.205

m3

8

%

Glavni kupci iz Avstrije so bili M.Kaindl KG, Lenzing AG, Fundermax GmbH. Vsi so znani evropski
predelovalci lesa za celulozo in plošče.
Največji kupci iz Avstrije:
Kupec

Država

Prodaja v m3

M.KAINDL KG

Avstrija

40.149

LENZING AG

Avstrija

24.643

FUNDERMAX GmbH

Avstrija

22.414
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Zapadle terjatve tekom leta so se gibale od 14% v mesecu marcu, ko je bila prodaja največja, pa do
4% v avgustu, ko so dosegle najnižjo letno vrednost. V avgustu so največji delež dosegle zapadle
terjatve nad 60 dni.
V mesecu avgustu in septembru je bil zabeležen občuten padec zapadlih terjatev (vrednostno in v %).
Zaradi aktivnega spremljanja poslovnih partnerjev - kupcev se je občutno znižal delež zapadlih terjatev
nad 60 dni. Za tretjino se je znižal tudi delež zapadlih terjatev v kategoriji 1-15 dni.
Družba SiDG je ob koncu leta izkazovala manj kot 300.000 € zapadlih terjatev. Znesek bi bil še manjši,
če ne bi bilo v zadnjem tednu decembra pri naših partnerjih kolektivnih dopustov, saj je bil pomemben
del teh terjatev poplačanih takoj po novem letu.

Zapadle terjatve - Pregled zapadlih terjatev SiDG 2017
Gibanje terjatev do kupcev (v €)
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Zapadle več kot 60 dni
Nezapadle terjatve

SNEŽNIK d.d.
Prodaja in nabava vsega materiala in surovin poteka preko enote trženje. Na trgu se proda večji del
proizvodnje žaganega lesa in decimiranih elementov (delno interna prodaja) ter vsa proizvodnja
masivnih plošč.
V letu 2017 je družba uspela kupiti manjšo količino tehničnega okroglega lesa (drva, celuloza), kar se
je na skladišču družbe dimenzijsko in kvalitetno sortiralo ter prodalo predelovalcem in domačim kupcem
za kurjavo.
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Okrogel les: program okroglega lesa zajema nabavo jelovih in bukovih hlodov za lastno predelavo ter
nabavo in prodajo tehničnega lesa (drva, celuloza).
Žagani les: program žaganega lesa obsega prodajo desk, moralov, letev, tramov in ostalega žaganega
lesa.
Masivne plošče: program masivnih plošč zajema prodajo dolžinsko in širinsko lepljenih bukovih in
hrastovih plošč ter plošč ostalih trdih listavcev.
Jelov program: jelov program zajema prodajo polken, palet in ostalih skobljanih elementov.
Bukov program: bukov program zajema prodajo decimiranih elementov in drv.
PRODAJA SORTIMENTOV V DRUŽBI SNEŽNIK, D. D.
2017

PRODAJA V €
Naziv

vrednost

2016
%

vrednost

17/16

%

Okrogel les

1.391.180

15

3.016.039

29

46,13

Žagan les

4.784.600

52

4.678.291

45

102,27

Masivne plošče

2.016.712

22

2.003.613

19

100,65

Sinpo - jelov program

165.099

2

126.873

1

130,13

Sinpo - bukov program

791.036

9

841.518

8

94,00

9.148.626

100

10.376.896

100

88,16

Skupaj

Iz tabele je razvidno, da se je obseg prodaje v primerjavi s preteklim letom zmanjšal.
V prvi polovici leta 2016 je družba Snežnik še vedno gospodarila z državnimi gozdovi – koncesija
(dolgoročna koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov do 30. 06. 2016), zato je tudi obseg prodaje
na programu okroglega lesa v letu 2016 precej večji glede na leto 2017. V letu 2017 je družba Snežnik
uspela kupiti le manjše količine tehničnega lesa (drva, celuloza), kar je tudi vplivalo na manjši obseg
prodaje za več kot 50 % glede na leto 2016.
Tudi manjši obseg prodaje bukovega programe je posledica tega, da je bila družba v letu 2017
popolnoma na trgu kar zadeva nabavo hlodovine in je bilo v času, ko je bil posek usmerjen v iglavce
zelo težko dobi zadostne količine bukovih hlodov, kar je vplivalo na obseg in organizacijo proizvodnje
ter posledično prodaje.
Na področju lameliranih plošč smo v letu 2017 količinsko in vrednostno proizvedli več glede na leto
2016. Razlog je v večjih kupcih, kjer smo se dogovorili za stalna in dimenzijsko enotna naročila in tudi
to, da se ponovno vrača trend temnih lesov, tako da smo proizvedli in prodali več hrastovih plošč kot v
letu 2016.
Največji delež prodaje je bil tudi v letu 2017 vezan na žagan les, ki ga je družba večino posušila in s
tem dosegla višje prodajne cene.

SNEŽNIK SINPO d.o.o.
Snežnik Sinpo, d. o. o. je ustvaril prihodke od prodaje storitev matični družbi ter proizvodov na domačem
trgu v višini 1.038.751 EUR.
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RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE GOZDOV
Skupina SiDG izvaja aktivnosti razpolaganja in pridobivanja gozdov na podlagi prejetega pooblastila, ki
izhaja iz pogodbe o razpolaganju gozdov v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov. Vsi prilivi,
ki so predmet pogodbe o razpolaganju gozdov v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov, so
prihodek Gozdnega sklada.

V letu 2017 smo pridobili gozd na podlagi 8-ih kupoprodajnih pogodb. Gre za gospodarske gozdove,
varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom. Pri nakupu je šlo za zaokroževanje površin
državnih gozdov in gozdov v obmejnem pasu. V obdobju od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 je bilo
kupljenih 454.652m2 (45,47 ha) gozdnih površin v vrednosti 187.933 EUR.
Sklenili smo 6 darilnih pogodb za pridobitev gozdov v skupni izmeri 44.389,37 m 2 (4,44 ha).
Pri prodaji smo dokončali pravne posle, sklenjene že na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, in sicer 4 kupoprodajne pogodbe, po katerih je bilo prodanih 11.046 m 2 gozdnih površin
upravljanju SiDG-ja, v neto vrednosti 11.727,20 EUR. Skupina je realizirala 1 kupoprodajno pogodbo
prodaje, po kateri je odtujil 4.919 m 2 površine v vrednosti 9.838,00 EUR.
Do 31. 12. 2017 nam je Gozdni sklad nakazal 51.659 EUR. Za leto 2017 imamo do Gozdnega sklada
odprtih še za 160.190 EUR terjatev iz naslova nakupa gozdnih zemljišč, stroškov sodnih zadev. Hkrati
pa imamo v skupini SiDG odprte obveznosti do Gozdnega sklada v višini 11.312 EUR iz naslova prejetih
odškodnin za uporabo zemljišč in koncesnin ter prejetih kupnin od prodaje gozdnih zemljišč.

Skupina SiDG izdaja soglasja za gradnjo gozdnih vlak, pešpoti, izvedbo prireditev, soglasje za
približevanje meji in podobno. V letu 2017 je bilo izdanih 88 pogodb o soglasju. Poleg tega je skupina
dala 11 enostranskih soglasij.
Skupina SiDG vzpostavlja služnosti za gradnjo vodovodov, elektrovodov in drugih komunalnih vodov,
služnost poti in podobno. V letu 2017 je bilo sklenjenih 53 pogodb o vzpostavitvi služnosti.
V obdobju od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 so bile sklenjene 3 pogodbe o vzpostavitvi stavbne pravice.
Pri geodetskih postopkih skupina SiDG sodeluje v postopkih ureditve mej, parcelacij in upravnih
geodetskih postopkih GURS-a po uradni dolžnosti. V letu 2017 je bilo začetih 1124 geodetskih postopkov
in zaključenih 737 geodetskih postopkov.
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09 FINANČNO UPRAVLJANJE
Konec leta 2017 je imela skupina na bančnih računih 31,9 mio EUR denarnih sredstev. Skupina ima
odprte transakcijske račune pri 4 bankah: NLB, DBS, Sberbank in BKS. Zaradi zaračunavanja ležarine za
a vista sredstva na transakcijskih računih skupina plasira denarna sredstva med depozite pri poslovnih
bankah, ki imajo sedež v RS.
V letu 2017 je družba SiDG sprejela tudi Pravilnik o upravljanju kreditnih tveganj in izterjave, katerega
namen je obvladovanje kreditnih tveganj in zaščita sredstev družbe ter s tem denarnega toka,
zagotovitev stabilnosti, učinkovitosti ter uspešnosti poslovanja. Z realizacijo te politike bo omogočena
zaščita denarnega toka in zagotovljen ustrezen partnerski odnos do kupcev.
V letu 2017 skupina ni najemala posojil.
Naložbe
Že v letu 2016 je SiDG v družbi Snežnik začel s statutarno organizacijskimi spremembami s ciljem
preoblikovanja družbe v dolgoročno stabilno družbo. 25.10.2017 je bila izvedena izključitev manjšinskih
delničarje družbe Snežnik d.d., tako je družba SiDG postala njena 100% lastnica.
Investicije
V letu 2017 je skupina namenila večja investicijska sredstva v programsko opremo v višini 46.770 EUR,
767.590 EUR v vlaganja v tuja osnovna sredstva, kar predstavlja izgradnjo gozdnih cest in vlak, 323.413
EUR v nakup terenskih vozil, 118.994 EUR v računalniško opremo, pohištvo in inventar ter 320.652 EUR
v sekalnik Bruks - mlin, nadstrešnico za mlin, generalno popravilo menjalnika na viličarju in povečanje
vrednosti krožne žage FR12.
Dezinvesticije

Realizirane dezinvesticije (dobiček pri odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev) so bile v višini 15.977
EUR in predstavljajo: gozdarski traktor ECOTRAC, buldožer TG 110, brusilnica BRN-850.
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10 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Družba SiDG d. o. o., podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 Izjavo o upravljanju
družbe.
SKLICEVANJE NA VELJAVNI KODEKS UPRAVLJANJA
Za družbo je za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb
s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d. (SDH) Kodeks je
dostopen na spletni strani SDH http://www.sdh.si. S 14.09.2017 je družba sprejela Etični kodeks –
načela obnašanja in ravnanja v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o., ki je objavljen na Intranetu
družbe SiDG. Upravljanje je v letu 2017 potekalo v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenih
kodeksov.

IZJAVA O SPOŠTOVANJU DOLOČB KODEKSA
Pri svojem poslovanju je družba spoštovala zgoraj navedena Kodeksa. Odstopanja od spoštovanja
določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb so navedena v nadaljevanju.
•
•
•
•
•

Uprava in nadzorni svet v letu 2017 nista oblikovala in sprejela Politike upravljanja družbe (Kodeks:
Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3).
Uprava in nadzorni svet v letu 2017 nista oblikovala in sprejela Politike raznolikosti (Kodeks: Okvir
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3).
Nadzorni svet družbe v letu 2017 ni opravil postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega
sveta. (Kodeks: Nadzorni svet, točka 6).
Družba za leto 2018 ni izdelala finančnega koledarja. (Kodeks: Preglednost poslovanja in poročanje,
točka 8).
Nadzorni svet družbe je v decembru 2017 imenoval notranjega revizorja, s katerim je bila sklenjena
Pogodba o izvedbi storitev notranje revizije 05.01.2018. (Kodeks: Revizija in sistem notranjih
kontrol, točka 9).

SISTEM KORPORATIVNE INTEGRITETE
Poslovodstvo družbe v letu 2018 ni izdelalo samostojnega dokumenta ali kot del poslovne strategije
pripravilo strategije družbe za vzpostavitev oziroma vzdrževanje in razvoj korporativne integritete v
družbi in odvisnih družbah. Kljub navedenemu družba spoštuje priporočila dobre korporativne prakse
SDH.
Poslovodstvo je v septembru 2017 sprejelo Etični kodeks – načela obnašanja in ravnanja v družbi na
podlagi katerega bo vodilo postopke za sprejem ali preveritev kodeksa ravnanja oz. skladnosti
poslovanja, ki je obvezen za vse zaposlene in odvisni družbi.
Poslovodstvo je oblikovalo protikorupcijsko klavzulo in jo vključuje v pogodbe s pogodbenimi partnerji.
Družba gospodari z gozdovi v lasti RS v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in odgovornosti
pri upravljanju državne lastnine.
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OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA
TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in
zagotavljanje sistema upravljanja s tveganji in delovanja notranjih kontrol, izbor in uporabo
računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja družbe. Z namenom obvladovanja tveganj v družbi
deluje Odbor SiDG za upravljanje s tveganji. V letu 2017 smo vzpostavili register tveganj, v katerem
smo identificirali 50 tveganj. Izvedene aktivnosti na področju upravljanja s tveganji so podrobneje
predstavljene v poglavju Upravljanje s tveganji.
Družba pri vzpostavljanju in delovanju notranjih kontrol zasleduje tri glavne cilje:
-

točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc
računovodskega poročanja,
usklajenost z zakonodajo, regulativo in internimi predpisi
učinkovitost in uspešnost poslovanja.

ter

resničnost

in

poštenost

SiDG stremi k:
- organizacijski transparentnosti,
- jasnim in poenotenim računovodskim usmeritvam v celotni skupini,
- učinkoviti in kadrovsko popolnjeni računovodski funkciji,
- učinkovitemu računovodskemu in poslovno informacijskemu sistemu,
- rednim revizijskim pregledom poslovnih procesov in poslovanja.
Računovodsko kontroliranje temelji na načelih razmejitve odgovornosti, resničnosti, ažurnosti evidenc,
usklajenosti stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem ter strokovnosti in neodvisnosti zaposlenih
v računovodstvu.
Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki med
drugim zagotavlja omejitve in nadzor dostopov do podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost
zajemanja in obdelovanja podatkov.

VODENJE IN NADZOR
Poslovodenje družbe SiDG d.o.o. poteka po dvotirnem sistemu. Družbo vodi poslovodstvo, njeno
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Poslovodenje družbe temelji na zakonskih določilih, aktu o
ustanovitvi družbe kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih aktih in na uveljavljeni ter splošno
sprejeti dobri poslovni praksi.
Družbo SiDG d.o.o. vodi poslovodstvo samostojno in na lastno odgovornost.
Nadzorni svet Družbe se je v januarju 2017 odločil, da se za vodenje družbe imenuje dva direktorja.
Člana poslovodstva sta imenovana za mandatno dobo pet let.
Nadzorni svet družbe SiDG d.o.o. opravlja naloge določene z veljavno zakonodajo in Aktom o ustanovitvi
družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. Med drugim izvaja nadzor vodenja poslovanja družbe ter
imenovanje in odpoklic poslovodstva družbe. V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije (ZGGLRS) in Aktom o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. nadzorni
svet sestavlja osem članov oziroma članic, od tega pet predstavnikov ustanoviteljice in trije predstavniki
delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let. Predsednik in namestnik predsednika
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nadzornega sveta se v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. izvolita
izmed članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice.
Člani nadzornega sveta družbe v letu 2017 so bili:
- Pavel Brglez, predsednik
- Ernest Miheljak, namestnik
- Andrej Janša
- mag. Andreja Košir
- mag. Valerija Štiblar
ter trije predstavniki zaposlenih:
-

Lovro Bornšek
Damjan Golovrški
Boris Semenič

V letu 2017 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta: 1. Revizijska komisija, 2. Kadrovska komisija
NS je Revizijsko komisijo v sestavi: mag. Andreja Košir (predsednica), mag. Valerija Štiblar in Janez
Smolič (neodvisen strokovnjak za revizijo) imenoval na svoji 4. redni seji dne 1. 12. 2016. Mandat članov
revizijske komisije je vezan na mandat članov NS. Revizijska komisija opravlja naloge, določene z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in naloge, ki so določene s Poslovnikom nadzornega sveta.
Kadrovska komisija, ki jo je v sestavi mag. Valerija Štiblar (predsednica), Andrej Janša in Damjan
Golovrški, NS imenoval na svoji 4. redni seji dne 1. 12. 2016 je bila ustanovljena za določen čas, in sicer
do imenovanja poslovodstva družbe, to je do 30.4.2017.
Vlada RS je v vlogi skupščine družbe SiDG d.o.o. na 133. dopisni seji dne 4.8.2016 za obdobje štirih let
imenovala pet članov nadzornega sveta, predstavnikov ustanoviteljice, tri člane nadzornega sveta,
predstavnike delavcev pa je na svoji 1. redni seji dne 17.10.2016 imenoval Svet delavcev družbe SiDG,
d.o.o.
Sestava poslovodstva v poslovnem letu 2017
Ime in priimek

Funkcija

Zlatko Ficko

pooblaščenec

(moški, slovensko,
1956)

poslovodstvo

Dejan Kaisersberger
(moški, slovensko,
1979)
Miha Marenče
(moški, slovensko,
1974)

poslovodstvo

v.d.
poslovostva

Področje dela

Prvo
imenovanje
na funkcijo

Zaključek
funkcije

26.05.2016 30.04.2017
gozdarstvo

01.05.2017 30.04.2022

Izobrazba

Neizvršne
funkcije

Izvršne
funkcije

VII. st. smer
gozd.

-

-

finance,
VII. st. smer
računovodstvo, 01.05.2017 30.04.2022
ekon.
kontroling
gozdarstvo

30.04.2016 30.04.2017

VII. st. smer
gozd.

Član
nadzornega
sveta Abanka
d.d.*
Predsednik
nadzornega
sveta Snežnik –
d.d.**

Dejan
Kaisersberger
s.p.*
-

Borut Meh

finance,
VII. st. smer
pooblaščenec računovodstvo, 20.05.2016 03.03.2017
(moški, slovensko,
ekon.
kontroling
1953)
*) Zaprtje podjetja je bilo sproženo od nastopu funkcije direktorja FRK v SiDG in bilo dokončno izbrisano 15. junija 2017.
**) Prenehanje funkcije 6. julij 2017

39

-

Ime in priimek

Pavel Brglez
(moški, slovensko, 1939)

Funkcija

Prvo imenovanje na
funkcijo

predsednik

4.08.2016

Zaključek funkcije

Predstavnik
kapitala /
zaposlenih

Udeležba na
sejah NS glede
na skupno
število sej NS

Izobrazba

Članstvo v komisijah
(revizijska, kadrovska)

23.03.2018, z istim
dnem je nastopil
funkcijo člana NS

kapitala

18/19

VII. st. ekon.smer

ne

4.08.2016

23.03.2018, z istim
dnem je nastopil
funkcijo člana NS

kapitala

komisija za pregled
prodajne politike GLS
18/19
VII. st. gozd.smer + VII. st. ekon.smer
revizijska komisija

članica

4.08.2016

23.03.2018, z istim
dnem je nastopila
funkcijo predsednice
NS

kapitala

17/19

VIII/1, ekon.znan.

član

4.08.2016

23.03.2018, z istim
dnem je nastopil
funkcijo namestnika
predsednika NS

kapitala

16/19

VII. st. ekon.smer

članica

4.08.2016

kapitala

16/19

VIII/1, ekon.znan.

član- predstavnik
zaposlenih

4.08.2016

zaposlenih

18/19

član- predstavnik
zaposlenih

4.08.2016

zaposlenih

član- predstavnik
zaposlenih

4.08.2016

zaposlenih

Miheljak Ernest

namestnik
predsednika

(moški, slovensko, 1950)
Valerija Štiblar
(ženska, slovensko, 1971)
Andrej Janša
(moški, slovensko, 1978)

kadrovska komisija,

Andreja Košir
(ženska, slovensko, 1971)
Damjan Golovrški
(moški, slovensko, 1976)
Lovro Bornšek
(moški, slovensko, 1983)
Boris Semenič
(moški, slovensko, 1983)

revizijska komisija

Predsednik /
član

Udeležba na
sejah
revizijske
komisije glede
na skupno
število sej

Udeležba na
sejah
kadrovske
komisije glede
na skupno
število sej

predsednik
z 19.4.2018
je nastopil

2/2

predsednica
članica, s
23.3.2018 ji je
prenehala

kadrovska komisija

član

10/11

7/7

7/7

revizijska komisija

predsednica

komisija za pregled
prodajne politike GLS

članica

VII. st. gozd.smer

kadrovska komisija

član

19/19

VI/2. st. gozd.smer

komisija za pregled
prodajne politike GLS

član

19/19

VI/2. st. gozd.smer

ne

11/11

2/2

7/7

2/2

Zunanji član v revizijski komisiji v letu 2017
Ime in priimek

Predsednik / član

Udeležba na sejah
komisije glede na
skupno število sej

član

10/11

Janez Smolič
(moško, slovensko, 1969)
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Udeležba na
sejah komisije za
pregled
prodajne politike
GLS 2017 glede
na skupno
število sej

Razkritje položajev v organih upravljanja ali nadzora v nepovezanih družbah, ki jih zasedajo člani NS SiDG d.o.o.
Ime in
priimek
Valerija
Štiblar
Andrej Janša
Andreja Košir

Funkcija

Neizvršne funkcije

Predsednica
NS SiDG
Namestnik predsednice NS SiDG

Članica nadzornega sveta BSP d.o.o.

Valerija Štiblar s.p.

/

Andrej Janša s.p.

/

/

/

/

/

/

/

Damjan Golovrški s.p.

/

/

/

/

Članica NS SiDG

Ernest
Miheljak

Član NS SiDG

Pavel Brglez

Član NS SiDG

Damjan
Golovrški
Boris
Semenič

Član NS SiDG

Lovro
Bornšek

Član NS SiDG

Član NS SiDG

Izvršne funkcije

DRUŽBENIK
Edini družbenik SiDG d.o.o. je Republika Slovenija. Pravice družbenika od uveljavitve Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) in ustanovitve družbe izvršuje Vlada
Republike Slovenije.
Skladno z aktom o ustanovitvi družbe SiDG družbenik odloča o naslednjih pomembnih zadevah:
-

sprejemu strateškega načrta poslovanja
sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in
nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini
uporabi bilančnega dobička
spremembah osnovnega kapitala družbe
podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta
sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih in o vračanju naknadnih vplačil
statusnih spremembah in prenehanju družbe
imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice
imenovanju revizorja
višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta
daje soglasje poslovodstvu k ustanovitvi novih družb
daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobitvi delnic ali deležev v drugih družbah, ki
niso od družbe odvisne družbe
sprejema pravila upravljanja z državnimi gozdovi.

Skupščina je v poslovnem letu 2017 sprejela sledeče sklepe:
Datum
19.1.2017

2.3.2017

Sklep
Vlada RS je za revizorja računovodskih izkazov družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. in konsolidiranih
računovodskih izkazov skupine imenovala družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta ve Mestni log 1, 1000
Ljubljana.
Vlada RS je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2017.
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8.3.2017

15.6.2017

27.7.2017

31.8.2017

31.8.2017

Vlada RS je dala soglasje k Poslovniku strokovnega sveta družbe SiDG d.o.o.
Družba SiDG d.o.o., je dolžna pripraviti z Izhodišči za pripravo Strateškega načrta poslovanja družbe,
ki jih je Vlada RS sprejela s sklepom št. 01406-6/2016/2 z dne 19.10.2016, usklajen predlog strateškega
načrta poslovanja družbe SiDG d.o.o., do 12.7.2017
Vlada RS je sprejela Pravila družbe SiDG d.o.o., o načinu in merilih za prodajo GLS
Vlada je v vlogi skupščine sprejela Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o.
o., (SiDG) za obdobje 2017-2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017-2021. Vlada je v vlogi
skupščine sprejela Strateški načrt, v katerem je za realizacijo celotnih investicijskih aktivnosti v obdobju
2017-2021 namenjenih 33.181.000,00 EUR. Ključne vsebine Strateškega načrta poslovanja družbe
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2017-2026, s temelji poslovne politike za obdobje 20172021 so: oblikovanje ustreznega modela gospodarjenja z državnim gozdovi; spodbujanje gozdno lesnih
verig; povečanje gozdnih površin v lasti RS; podpora izobraževanju in znanstveno-raziskovalnem delu;
razvoj ostalih dejavnosti.
Vlada RS se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe in konsolidiranim poročilom, skupaj z
izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o
preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016. podeli se razrešnica nadzornemu
svetu in poslovodstvu družbe SiDG za leto 2016. Vlada RS se je seznanila s prejemki poslovodstva
družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu
2016.

31.8.2017

Vlada RS je naložila družbi SiDG d.o.o., da v 30-ih dneh pridobi mnenje neodvisnega strokovnjaka o
pravno-formalni pravilnosti postopka imenovanja poslovodstva in to mnenje predloži skupščini družbe.

5.10.2017

Vlada RS je za revizorja računovodskih izkazov družbe SiDG d.o.o. in konsolidiranih izkazov za poslovna
leta 2017, 2018 in 2019 imenovala družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

26.10.2017

Vlada RS je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe SiDG d.o.o., o načinih in merilih za prodajo
GLS

26.10.2017

26.10.2017

Vlada RS se je seznanila z mnenjem neodvisnega strokovnjaka o formalnopravni pravilnosti postopka
imenovanja poslovodstva, v katerem le-ta na podlagi dokumentacije ugotavlja da je bilo imenovanje
obeh članov poslovodstva družbe opravljeno formalnopravno pravilno.
Za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo GLS se uporabljajo enotne cene po gozdno lesnih
sortimentih, na podlagi podatkov za referenčne sortimente Statističnega urada Republike Avstrije s
prilagoditvami, ki upoštevajo višino povprečnega stroška prevoza gozdno lesnih sortimentov od gozdne
ceste do meje z republiko Avstrijo in drugačne metode merjenja GLS, ki se uporabljajo v RS, pri čemer
prilagoditev ne sme presegati 20% enotne cene.

11 UPRAVLJANJE S TVEGANJI
SiDG d.o.o.
Tveganja so sestavni del poslovanja, dobro poznavanje in razumevanje le-teh pa omogoča, da se
pravočasno in pravilno odzovemo v čedalje bolj dinamičnem gospodarskem okolju. V SiDG se tega
zavedamo in zaradi tega gradimo sistem upravljanja tveganj, ki zagotavlja, da so ključna tveganja, ki
jim je družba SiDG izpostavljena, prepoznana, ocenjena, obvladovana, izkoriščena in spremljana. Pri
tem si prizadevamo vzpostaviti kulturo zavedanja o tveganjih, ki bo privedla do boljšega razumevanja
tveganj in kakovostnejših informacij za odločanje na vseh ravneh delovanja skupine. Obvladovanje
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tveganj želimo prenesti na vsakega zaposlenega, ki je s svojimi odločitvami in dejanji vsakodnevno
izpostavljen tveganjem v okviru svojih delavnih nalog in pristojnosti.
Odbor SiDG za upravljanje tveganj je v letu 2017 opravil sedem rednih sej, na katerih so bili
usklajevani in potrjeni tako v nadaljevanju navajani dokumenti, kot tudi prioritete na področju
vzpostavitve in upravljanja sistema upravljanja s tveganji.
Matrika tveganj družbe SiDG: v letu 2017 smo v sklopu vzpostavitve registra tveganj identificirali in
po pomembnosti razvrstili 50 tveganj. Od deset najpomembnejših finančnih in operativnih tveganj
(najvišja prioriteta) po svoji naravi izvira iz enega izmed dveh navedenih področij poslovanja družbe:
poslovodenje, strategija in razvoj poslovanja (4 tveganja) in gozdarstvo (6 tveganj).
Pomembnejša tveganja izmed tistih, ki so prepoznana s srednjo prioriteto (rumene barve), se nahajajo
na sledečih področjih: poslovodenje, strategija in razvoj poslovanja (8 tveganj), prodaja in logistika (3
tveganja), gozdarstvo (2 tveganji) ter FRK (1. tveganje).

V letu 2017 smo izvedli aktivnosti, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj področja
upravljanja tveganj v družbi v prihodnjih letih:
-

-

-

sprejeli smo Poslovno politiko upravljanja s tveganji
Pravilnik o upravljanju kreditnih tveganj in izterjavi in
Pravilnik o sistemu internih kontrol (ICS).
na osnovi analize trenutnega stanja in po definiranju ustreznih kriterijev verjetnosti in vplivov
na poslovanje SiDG smo pripravili in sprejeli prvo verzijo registra tveganj v SiDG in ujemajočo
matriko tveganj (Heat Map).
na osnovi matrike tveganj so potrjena trenutno najpomembnejša tveganja v SiDG, za del smo
v zadnjem kvartalu leta 2017 začeli s ciljnim preverjanjem procesna definiranosti, kot tudi
samega obstoja kontrol oz. operativnih navodil. Prav tako smo konec leta 2017 pričeli s pripravo
in oblikovanjem prvih internih kontrol z namenom poenotenja razumevanja sistema internih
kontrol, kot tudi same narave in namena samih kontrol med člani odbora za upravljanje s
tveganji. Sprejem navedenih kontrol je načrtovan v prvem četrtletju prihodnjega leta.
Definirali smo funkcionalne zahteve avtomatiziranih kartic kupca in kreditne presoje poslovnih
partnerjev SiDG
Zavarovanje kreditne izpostavljenosti prodajnega portfelja z izbrano zavarovalnico je v teku od
marca 2017.
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Na dnevnem operativnem nivoju je bil v letu 2017 poudarek na obvladovanju procesnih tveganj službe
za gozdarstvo, kreditnih tveganj pri prodaji gozdno-lesnih sortimentov kupcem ter popolni skladnosti
izvajanja naročil storitev in nabave skladno z ZJN-3. V letu 2017 se je del poudarka pri upravljanju s
tveganji prenesel na vzpostavitev potrebne krovne regulative področja (predhodno navedene politike in
pravilniki).
V SiDG nismo pripravljeni prevzemati naslednjih tveganj: okoljska tveganja, tveganja za varnost in
zdravje zaposlenih, tveganja izgube dobrega imena, tveganja prevar in korupcije.
Zavedamo se operativnih tveganj in stremimo k vzpostavitvi procesnega, sistemskega in IT okolja, ki bo
omogočal strateški razvoj skupine in znižanje operativnih tveganj na sprejemljivo raven.
Razvoj sistema upravljanja s tveganji je tako v SiDG definiran kot dolgoročni kontinuirani proces razvoja
in izboljšav. Kratkoročno bomo v družbi posebno pozornost namenili sledečim skupinam tveganj:
-

tveganja okolja,
operativna tveganja (vključujoč tveganja vodenja in odločanja),
finančna tveganja (kreditna in likvidnostna),
tveganja varnosti in zdravja,
tveganja IT okolja,
tveganja prevar, korupcije in drugih nezakonitih dejanj.

Prioritete pri vzpostavitvi potrebnih procesov in internih kontrol so oblikovane na osnovi izvedene
razvrstitve identificiranih tveganj po kriterijih verjetnosti pojava in velikosti vpliva na poslovanje družbe.
V prihodnje pa pripravljamo nadgradnjo kriterijev tudi z matriko sovplivanja med posameznimi tveganji.
V SiDG se nameravamo pred tveganji zunanjega okolja varovati s sistematičnim spremljanjem
dogajanj v poslovnem okolju ter pravočasnim odzivanjem nanje. V družbi smo kot najpomembnejše
tveganje okolja prepoznali tveganja zakonodaje in regulative. Tveganja finančnega okolja je ocenjeno
z nizko pomembnostjo in verjetnostjo, medtem ko so politična tveganja ocenjena kot tveganja s srednjo
pomembnostjo in verjetnostjo.
Operativna tveganja predstavljajo skupino tveganj, ki vključuje tveganja upravljanja človeških virov,
komercialna tveganja, tveganja poslovnih procesov, tveganja varnosti in zaščite ter tveganja prekinitve
poslovanja. Med naštetimi v SiDG namenjamo posebno pozornost komercialnim in tveganjem poslovnih
procesov. Operativna tveganja izhajajo iz (ne)primerne definiranosti procesov, zato smo se v SiDG
zavezali k okrepitvi procesne organizacije in s tem izboljšavi in optimizaciji procesov. Na navedeni način
bomo krovno naslovili operativna tveganja.
Z operativnimi tveganji so tesno povezana tudi tveganja vodenja in odločanja. Mednje sodijo
tveganja vodenja, tveganja poslovno-finančnega odločanja in tveganja strateškega odločanja. Tveganja
vodenja in poslovno-finančnega odločanja bomo obvladali v potrebnem obsegu in kvaliteti z neprestanim
izvajanjem in izboljševanjem različnih organizacijskih predpisov ter z rednim spremljanjem poslovanja
in poročanjem različnim deležnikom.
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Med komercialna tveganja uvrščamo tveganja proizvodno-dobavne verige – nekakovostno in
neučinkovito upravljanje vrednostne verige od proizvodnje GLS do prodaje kupcu. Ta tveganja
vključujejo:
-

neučinkovite procese oddaje, izvedbe in nadzora izvajanja del;
izkrivljanje distribucijskih kanalov (nespoštovanje krovnih in izvedbenih politik/navodil podjetja);
nekakovostno opravljanje storitev ali prodajo v nasprotju s pravili poslovanja družbe.

Tveganja zagotavljanja informacij niso zanemarljiva, zato predstavlja upravljanje tveganj, ki se
nanašajo na ustreznost in varnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, nujno in stalno aktivnost
na tem področju. Pomembno je pravočasno in popolno zagotavljanje informacij o novih poslovnih
procesih, produktih in storitvah vsem vpletenim področjem.
Upravljanje s tveganji prevar in drugih nezakonitih dejanj vključujejo prevare poslovodstva,
nezakonita dejanja, prevare, odtujitve, zlorabe zaposlenih in tretjih oseb, nepooblaščena uporaba
različnih virov, namerna poškodovanja in nasilna nezakonita dejanja. Upravljanje s tveganji kaznivih
dejanj/prevar zahteva neprekinjen nadzor in kontrolo, saj so ta tveganja ocenjena z visoko verjetnostjo
in srednjo pomembnostjo. V ta namen bo SiDG moral oblikovati ustrezno usposobljene interne skupine
internih kontrolorjev.
Ker je SiDG izpostavljen večjemu tveganju prevar zaradi narave dejavnosti, v SiDG po sprejetju
internega Etičnega kodeksa še bolj energično uveljavljamo politiko ničelne tolerance do prevar.
V skladu s splošno sprejeto oceno verjetnosti in pomembnosti zavzemajo finančna tveganja visoko
mesto. V SiDG zato tem kategorijam tveganj posvečamo posebno pozornost. To odseva v natančno
opredeljenih postopkih upravljanja tveganj, ki vključujejo definirane limitne sisteme, ustrezen nivo
spremljanja in poročanja o izpostavljenosti posameznemu finančnemu tveganju in aktivno vlogo Odbora
SiDG za upravljanje tveganj. Sistem upravljanja finančnih tveganj nameravamo kontinuirano ocenjevati
in nadgrajevati. Najpomembnejši finančni tveganji sta kreditno in likvidnostno tveganje.
Kreditno tveganje je bilo že ob samem začetku poslovanja prepoznano kot najpomembnejše
tveganje, ki mu je SiDG izpostavljen pri poslovanju. Rezultati dosedanjega poslovanja jasno kažejo na
uspešnost vzpostavljenega sistema upravljanja s kreditnimi tveganji, kar je neposreden rezultat
učinkovitega sodelovanja med službama za prodajo in logistiko in službo za FRK, ki je zasnovana na
primernem obvladovanju pogodbenih razmerij, klasifikacije in bonitetne ocene kupcev, ter proaktivne
prodajne politike, ki s svojimi aktivnostmi aktivno motivira kupce k rednemu poplačilu obveznosti do
družbe. Kljub temu, da sistem upravljanja terjatev iz poslovanja omogoča učinkovito upravljanje
kreditnega tveganja bo v prihodnje potreboval občutne izboljšave in nadgradnje v smeri digitalizacije in
avtomatizacije, ki nam bodo omogočile doseganje primerljivih rezultatov iz upravljanja kreditnih tveganj
tudi v bodoče.
Kljub temu, da ima SiDG močan pozitivni denarni tok z občutnim presežkom, veliko pozornosti in
previdnosti posvečamo vodenju denarnega toka predvsem na področju planiranja prilivov iz prodaje na
odlog, saj je to glavni vir kreditnega in posledično likvidnostnega tveganja. SiDG je sposoben v
vsakem trenutku izpolniti vse dospele obveznosti. Predvsem uspešno poslovanje mu zagotavlja
dolgoročno plačilno sposobnost in povečuje njen lastniški kapital.
Družba v letu 2016 ni bila izpostavljena obrestnemu tveganju, saj v obravnavanem obdobju ni
najemala kreditov.
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Notranja revizija
Notranji revizor družbe SiDG je bil izbran na osnovi izvedenega javnega naročila v zadnjem četrtletju
2017. Od 2018 bo notranja revizija delovala kot samostojna in neodvisna podporna funkcija in bo
organizacijsko neposredno podrejena poslovodstvu ter funkcijsko revizijski komisiji oziroma nadzornemu
svetu družbe.

SNEŽNIK d.d. in SNEŽNIK SINPO d.o.o.
POSLOVNA TVEGANJA
Proizvodnja:
zanesljivost dobaviteljev je zagotovljena s sistemom ISO standardov. V letu 2017 sta družbi poslovali s
preverjenimi dobavitelji, s katerimi je potekalo pregledno poslovanje, ki je omogočalo pravočasno
zaznavanje težav in s tem hitro prilagajanje, kar je zmanjševalo možnost neizdobav blaga. Družbi imata
vzpostavljen režim kontrole proizvodnje, kakor tudi naprav in strojev. Redni periodični pregledi s strani
pooblaščenih organizacij so zagotovljeni in evidentirani, kar omogoča varnejšo in trajnejšo uporabo
proizvodnih sredstev. Družbi prilagajata trženjske aktivnosti razmeram na trgu z namenom zagotavljanja
prilagojene ponudbe. Pomemben vidik obvladovanja tveganja predstavlja tudi racionalizacija poslovanja
in izkoriščanje notranjih rezerv pri poslovanju.

Informatika:
pripravljenost ob izpadu sistema, izgubi podatkov, stalne nadgradnje so stalnica v delovanju informatike.
Namestitev popravkov (nadgradnje), spremembe in uporabe gesel, požarna pregrada, preverjanje
varnostnih zapisov – vsaka kontrola v okviru informacijske varnosti služi zmanjševanju tveganj.
Tveganje napak na področju informacijskih virov družbi obvladujeta s programom rednega varnostnega
kopiranja vseh podatkov, ki se nahajajo na strežniku. Na vseh mestih imata zagotovljen sistem
neprekinjenega napajanja za kontroliran zaključek aplikacije. Podatki uporabnikov na delovnih postajah
se kopirajo na temu namenjen računalnik.

Poslovanje s partnerji:
Družbi preverjata zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih partnerjev, pozorni sta na možnost motenih
dobav ali nekonkurenčnih cen, analizirata tveganja pri poslovanju s posameznimi dobavitelji in
sprejemata ustrezne ukrepe v primeru neustreznega poslovnega sodelovanja. V skrajnem primeru s
partnerjem prenehata sodelovati in uporabita alternativne rešitve. Družbi bosta nadaljevali s premišljeno
nabavno politiko in izbiro dobaviteljev, s čimer zmanjšata oz. razpršita tveganja.
Varnost in zdravje:
Skrb družb za preprečevanje poškodb pri delu in nezgod na delovnem mestu vpliva na zmanjšanje
nevarnih pojavov s pomočjo ocenjevanj tveganj na delovnih mestih ter na podlagi izvajanj potrebnih
ukrepov, nadzora in upoštevanju predpisov varstva pri delu ter stalnega preverjanja tehnološkega
postopka.
Pravna in zakonodajna tveganja:
Družbi znižujeta pravna tveganja pri sprejemanju poslovnih odločitev s posvetovanjem z zunanjimi
pravnimi strokovnjaki.
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Zakonodajna tveganja se nanašajo na spremembe zakonodaje in na tolmačenje le-te. Ta tveganja v
družbah obvladujemo tako, da sproti spremljamo in izvajamo vse predpise, ki se nanašajo na poslovanje.
FINANČNA TVEGANJA
Valutno tveganje:
valutno tveganje je vezano na spremembo tečaja pri poslovanju. Pri poslovanju s tujino je družba
Snežnik vezana na evro. Družba Snežnik Sinpo s tujino ne posluje. Družbi metod, kot so izpeljani finančni
instrumenti, med katere sodijo npr. terminske pogodbe ne uporablja.
Terjatve in obveznosti družb so nominirane v evrih.
Obrestno tveganje:
obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih
obrestnih mer.
Najeta posojila in finančni najemi družbe Snežnik so vezani na variabilno obrestno mero 3 in 6-mesečni
EURIBOR. Družba Snežnik Sinpo v letu 2017 ne izkazuje posojil in finančnih najemov.
Družba Snežnik redno spremlja makroekonomska gibanja in pričakovanja glede prihodnjega gibanja
obrestnih mer. Ob napovedih poviševanja referenčnih obrestnih mer bo preučila možnost sklenitve
izvedenih finančnih inštrumentov, kot so npr. obrestna kapica in obrestna zamenjava, z namenom
varovanja pred obrestnim tveganjem.
Plačilno-sposobnostno tveganje:
tveganje plačilne sposobnosti nasprotne stranke družbi uravnavata tako, da v okviru vsakoletnega
določanja prodajno plačilnih pogojev upoštevata rizičnost tako posameznega kupca, kot tudi tržišča, na
katerem kupec deluje. Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenjevanje kupcev, ter redno
dinamično spremljanje njihove plačilne discipline. Poslovno tveganje, ki izhaja iz tega naslova, družbi
obvladujeta z dnevnim spremljanjem gibanja terjatev in preverjanjem višine terjatev, s poudarkom na
terjatvah zapadlih nad 60 dni. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje glede na starost in oceno
nezmožnosti izterjave, pri čemer se sporne terjatve popravijo za 100 %. Z rednim spremljanjem odprtih
in zapadlih terjatev do kupcev ter starostne strukture terjatev kreditno izpostavljenost družbi ohranjata
v sprejemljivih okvirih glede na tržne razmere.
Likvidnostno tveganje družbi obvladujeta z načrtovanjem denarnih tokov, usklajevanjem ročnosti
terjatev in obveznosti, poravnavanjem obveznosti v dogovorjenih rokih, s premišljeno zadolževalno
politiko in z oblikovanimi likvidnostnimi rezervami v obliki depozitov na odpoklic. Plani denarnih tokov
družbama omogočajo optimalno upravljanje z likvidnostjo.
Zavarovanje premoženja:
zavarovanje premoženja se nanaša na obseg zavarovalnega kritja, ki se spreminja z velikostjo
premoženja in pove za katere nevarnosti je stvar zavarovana. Seveda pa se družbi ne moreta zavarovati
pred vsemi nevarnostmi, zato aktivno spremljata stroške, ter tako pravočasno reagirata na morebitne
nevarnosti in nastale škode. Zavarovanje je zato bolj kakovostno in cenejše, proces obvladovanja
nevarnosti je centraliziran. Poleg tega pa se zaposleni čutijo družbeno odgovorne, kar pripomore k
pazljivejšemu ravnanju, zmanjšanju nevarnosti in posledično večji varnosti pri delu.
Zavarovanje premoženja obsega zavarovanje škod na gradbenih objektih, opremi, strojih in zalogah.
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OKOLJSKA TVEGANJA
Kot okoljska tveganja družbi opredeljujeta neugodne vremenske razmere, to so snežna ujma, visoke oz.
nizke temperature ipd., ki onemogočajo oz. motijo proces proizvodnje, kar posledično vodi v izpad
prihodka in negativen vpliv na rezultat poslovanja.

12 TRAJNOSTNI RAZVOJ

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
Premišljena politika zaposlovanja, skrb za razvoj in izobraževanje zaposlenih, učinkovit sistem
nagrajevanja, spremljanje zadovoljstva zaposlenih ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih so naša
glavna vodila pri upravljanju s človeškimi viri. Zaposleni so naša strateška prednost in ključni za uspešno
poslovanje podjetja.
Konec decembra je bilo v skupini SiDG zaposlenih 356 delavcev. 39 % zaposlenih ima stopnjo izobrazbe,
ki je višja od pete stopnje (srednja šola).

Odsotnosti in fluktuacije
Zaradi različnih vzrokov odsotnosti je bilo potrebno v družbi SiDG d.o.o. nadomestiti 28 delavcev.
Odsotnost zaradi bolezni do 30 dni znaša 2,02 % in odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni 0,75 %.

Zaradi različnih vzrokov odsotnosti je bilo potrebno v družbi Snežnik, d.d. nadomestiti 33 delavcev.
Odsotnost zaradi bolezni do 30 dni znaša 5,73 % in odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni 5,13 %.

Zaradi različnih vzrokov odsotnosti je bilo potrebno v družbi Snežnik Sinpo, d.o.o. nadomestiti 14
delavcev. Odsotnost zaradi bolezni do 30 dni znaša 57,83 % in odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni 3,43
%.
Fluktuacija v skupini SiDG do 35 let je bila 4,0 %, nad 35 let do 45 let je bila 2,0 % in nad 45 let 0,5 %
(Vir: aktuarski izračun na dan 31. 12. 2017).
Izobraževanje
Poleg rednih izobraževanj, ki se izvajajo v družbi SiDG, so se zaposleni v skupini SiDG udeleževali
strokovnih seminarjev. Skupni strošek izobraževanj v letu 2017 je bil 45.720,00 EUR.

Zdravje in varstvo pri delu
Varno in zdravo delovno okolje sta osnovna predpogoja za produktivnost in zadovoljstvo delavcev, zato
družba zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu daje velik pomen. Zaveda se, da lahko zaposleni
učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju.
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Zato si nenehno skupaj prizadevamo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih
procesov.
Za dosego teh ciljev je družba zavezana k:
• spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev na vseh področjih, ki so povezana z
varnostjo in zdravjem pri delu ter s primernim in pravočasnim uvajanjem teh zahtev v prakso,
• preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja
sodelavcev,
• določanju varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanju
nevarnosti, izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabi osebne varovalne opreme,
• zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja glede na naravo dela, z uporabo ustrezne,
brezhibne in ergonomske delovne opreme,
• periodičnemu spremljanju delovanja sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s stalnim
izboljševanjem stanja,
• doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjševanja tveganj za
nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar,
• izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanju sodelavcev na taka dela, ki ustrezajo
njihovemu zdravstvenemu stanju,
• izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim nadzorom strokovnih
nadrejenih oseb,
• sprotnemu dopolnjevanju Izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih
procesih,
• nenehnemu usposabljanju, dvigovanju zavesti vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o
pomembnosti varnosti in zdravja pri delu.
V okviru sistemskega pristopa k nenehnemu izboljševanju varnosti in zdravja pri delu v družbi stalno
poudarjamo nujnost odgovornega odnosa zaposlenih do področja varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva.
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Začetki varstva gozdov segajo v čas, ko so ljudje v bližini večjih naselij, vodnih poti in obale uničili
gozdove do te mere, da je bila redna oskrba z lesom onemogočena. Predpisi o varstvu gozda so bili
zajeti v gozdnih redih in urbarjalnih predpisih od 15. do sredine 19 stoletja. Skupna značilnost tega
razdobja je nenačrtno izkoriščanje gozdov, predvsem s krčenjem in požiganjem. Šele v 18. stoletju vsi
gozdni redi in zakoni iz tega obdobja poostrujejo nadzor nad gozdom in določajo jasne ukrepe za
varovanje gozdnih površin in gojenje gozdov. Leta 1713 je rudarski inšpektor Hans Carl von Carlowitz v
znamenitem delu Silvicultura Oeconomica prvič uporabil besedno zvezo »trajnostna raba«. Z gozdom
naj bi se ravnalo na način, ki bi zagotavljal opravljanje vseh funkcij gozdov (ekološke, socialne in
proizvodne). To so zametki sonaravnega gospodarjenja z gozdom, ki ga v Sloveniji uspešno razvijamo
vse do danes. Varstvo gozda mora zagotavljati trajnost gozdnih ekosistemov in funkcij gozda v tej in
tudi v naslednjih generacijah gozda. (Jurc, M., Pavlin, R., Hauptman, T., 2017. Funkcionalna
biodiverziteta biocenoz je temelj varstva gozda. Zbornik XXXIV. Gozdarski študijski dnevi, Ljubljana, 21.
– 22. november 2017: 91-98 )
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V skupini SiDG se zavedamo pomena ohranitve biodiverzitete. V državnih gozdovih skrbimo za 5.996
hektarjev gozdnih rezervatov, ki so popolnoma izključeni iz gospodarjenja, in 21.637 hektarjev
varovalnih gozdov. Prav tako se 40% državnih gozdov nahaja v EU omrežju varstvenih območij Natura
2000, katerega glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost. Slovenija je s svojim pristopom k Naturi 2000
potrdila, da se zaveda pomena ohranjanja narave. Območja Nature 2000 v Sloveniji sicer pokrivajo 37%
ozemlja, kar je največ med 28 državami članicami EU, Slovenija pa ima med članicami drugi največji
biodiverzitetni indeks (0,558).

Državni gozdovi so certificirani po obeh najpomembnejših certifikacijskih shemah FSC® in PEFC.
Neodvisni gozdarski certifikacijski shemi s številnimi mehanizmi skrbita, da se zavarovana območja
ohrani za vsa živa bitja, ki domujejo v gozdovih. V podjetju SiDG menimo, da je poleg gozdno
proizvodne funkcije in ohranitve čistih voda ravno biodiverziteta tisto področje, ki mora v državnih
gozdovih imeti pomembno prioriteto. Zato del svojega strokovnega dela namenjamo tudi aktivnim
prizadevanjem za varovanje narave, saj je ravno to tisto področje, ki ni finančno »merljivo«. Je pa zato
toliko večja naša odgovornost, da ga ne zapostavimo. Zavedamo se, da smo naravne dobrine dobili v
upravljanje in da je naša dolžnost, da jih zanamcem predamo v vsaj v takšnem stanju, kot smo jih
prejeli.

V državnih gozdovih se gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti, ki so
tudi načrti za prepoznavanje in zaščito redkih, občutljivih in ogroženih vrst. Načrti gospodarjenja
vsebujejo karte gozdnih virov vključno z zaščitenimi področji in načrtovanimi gospodarskimi aktivnostmi.
Gozdarji skupine SiDG pri svojem delu izvajajo nadzor nad gospodarskimi aktivnostmi ter njihovimi
socialnimi in ekološkimi vplivi. To pomeni, da spremljajo in pregledujejo stanje gozda, kot so na primer
prisotnost ekonomsko škodljivih žuželk – podlubnikov, dokazov o zbitju tal, eroziji…, zato da ne bi
prihajalo do poslabšanja ali motenj. Pogostost in intenzivnost nadzora se opravlja glede na obseg
gozdno-gospodarskih aktivnosti kot tudi glede na kompleksnost in krhkost prizadetega okolja. Tako
družba SiDG skrbi, da:
-

se v zaščitena področja ne posega,
stroji za sečnjo ne vstopajo v vodotoke, razen za to določenih in projektiranih križiščih z
vodotoki,
se veje ne nalaga v struge,
se spravilo zaustavi, če so tla prenasičena ,

V skupini SiDG podpiramo sonaraven in ekosistemski pristop pri gospodarjenju z gozdovi, ki
nasprotujeta uporabi nevarnih pesticidov, saj pesticidi uničujejo tudi neciljne vrste in negativno vplivajo
na okolje. Gospodarjenje z gozdovi brez uporabe tveganih pesticidov je v skladu s sodobnimi trendi
varstva gozdov in predstavlja primer dobre prakse. V podjetju menimo, da je uporaba pesticidov
opravičljiva le v izjemnih primerih.

Večkrat letno potekajo tudi srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti, na katerih se zabeležijo pomisleki
v zvezi z ekološkimi in socialnimi vplivi sečnje. Ta srečanja so priložnost za odprt dialog in s tem
povezano stalno izboljševanje našega dela.
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ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA
Skupina SiDG se kot družbeno odgovorno podjetje trudi najti načine, kako v povezavi z naravno
vpetostjo v okolje postati čim bolj uspešno, izboljšati kvaliteto življenja zaposlenih, lokalnih skupnosti, v
katerih deluje, ter širše družbe, hkrati pa zadovoljevati interese lastnika – države.
Eno bistvenih področij družbene odgovornosti je etika. V t.i. Zeleni knjigi je Evropska komisija že leta
2001 zapisala, da gre za koncept delovanja podjetij, po katerem se ta prostovoljno in ne zgolj na podlagi
predpisov zavedajo svojih vplivov na okolje in skupnost. Vključuje štiri ključna področja:
1.
2.
3.
4.

odnos do zaposlenih (višina plač, plačilo prispevkov, do družin prijazno podjetje),
odnos do okolja (spoštovanje in preseganje okoljskih standardov),
odnos do skupnosti (sponzorstva, donacije, korporativno prostovoljstvo) in
odnos na trgu do kupcev in dobaviteljev (zagotavljanje kakovosti, plačevanje v razumnih rokih).

Skupina SiDG sicer nima posebne strategije na področju družbene odgovornosti, so pa standardi
družbene odgovornosti vključeni v dnevno poslovanje družb, ki temelji na trajnostnih načelih in
odgovornosti do vseh deležnikov, vključenih v dejavnosti, ki jih izvaja.

Pri našem delu nas usmerjajo temeljne vrednote, kot so: poštenost, pravičnost, preglednost, trajnostni
razvoj, gospodarnost. Etična načela obnašanja in ravnanja so v družbi SiDG opredeljena v okviru
dokumenta »Etični kodeks - Načela obnašanja in ravnanja v družbi SiDG«. Ta zavezuje organe in vse
zaposlene v SiDG. Skrb za izvajanje njegovih načel je v prvi vrsti naloga vodilnih delavcev na vseh
ravneh. Kodeks je bil sprejet 14. 9. 2017 v soglasju med poslovodstvom in svetom delavcev družbe
SiDG.

Donacije in sponzorstva
Skupina SiDG vsako leto del sredstev, ki jih pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti, namenja tudi
sponzoriranju in donacijam.
Sredstva za donacije so finančna sredstva, za katere lahko zaprosijo fizične ali pravne osebe za namen
doseganja splošno dobrega oziroma splošno koristnega cilja. Za dodeljena donatorska sredstva skupina
SiDG ne pričakuje povračila v obliki promocije družbe. SiDG donacij v naravi (neodplačne odtujitve GLS
iz državnih gozdov) ne izvaja.
Sredstva za sponzoriranje so finančna sredstva, za katere lahko zaprosijo fizične ali pravne osebe za
organizacijo različnih izobraževalnih, športnih, kulturnih in družbeno odgovornih projektov, ki
izpolnjujejo in uresničujejo cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi (predvsem, vendar ne izključno
socialno in ekološko funkcijo državnih gozdov). Pri dodelitvi sponzorskih sredstev skupina SiDG upošteva
tudi, da imajo tovrstni projekti širši promocijski, socialni in kulturni značaj in se z njihovo izvedbo
oglašuje in promovira skupino SiDG na nivoju regije, države oziroma mednarodnem nivoju.
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KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI
Konsolidirani izkaz poslovnega izida
(v EUR)

Pojasnila

2017

2016

Čisti prihodki od prodaje

4.1

63.992.542

32.072.192

Sprememba vrednosti zalog

4.2

90.396

-393.663

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.3

25.373

49.858

Drugi poslovni prihodki

4.4

395.159

271.380

64.503.470

31.999.768

Kosmati poslovni donos
Stroški blaga, materiala in storitev

4.5

26.826.191

14.818.846

Stroški dela

4.6

9.347.488

5.252.217

Amortizacija

4.7

594.855

328.891

Drugi poslovni odhodki

4.8

11.619.449

5.168.809

16.115.488

6.431.004

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

4.9

96.580

30.784

Finančni odhodki

4.9

15.804

21.403

80.776

9.381

16.196.264

6.440.385

3.232.014

1.086.533

12.964.250

5.353.852

Finančni izid
Poslovni izid pred davki
Davek iz dobička

4.10

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Čisti poslovni izid leta, ki pripada:
- lastnikom obvladujoče družbe

12.964.250

5.355.137

0

-1.285

- neobvladujočim deležem

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa
(v EUR)

Pojasnila

Poslovni izid poslovnega leta
Drugi vseobsegajoči donos
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid
Aktuarski dobički/izgube
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta
Skupaj vseobsegajoči donos, ki pripada
- lastnikom obvladujoče družbe
- neobvladujočim deležem

4.12
4.12
4.12
4.12

2017

5.353.852

-12.528
-12.528
-12.528
12.951.722

-17.787
-17.787
-17.787
5.336.065

12.951.722
0

5.339.615
-3.550

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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2016

12.964.250

Konsolidiran izkaz finančnega položaja
(v EUR)

Pojasnila

31.12.2017

31.12.2016

SREDSTVA
Nepremičnine, naprave in oprema

4.13

7.077.636

6.110.084

Naložbene nepremičnine

4.14

9.719

10.487

Neopredmetena sredstva

4.15

108.448

98.127

Nekratkoročno odloženi stroški

4.16

13.750

20.253

Odložene terjatve za davek

4.17

63.308

51.521

7.272.861

6.290.472

NEKRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge

4.18

1.244.028

1.149.591

Kratkoročne finančne terjatve

4.19

7.000.000

7.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve

4.20

3.832.702

8.298.313

Predujmi in druga kratkoročna sredstva

4.21

258.620

588.140

Denar in denarni ustrezniki

4.22

31.880.974

18.472.703

KRATKOROČNA SREDSTVA

44.216.325

35.508.747

SKUPAJ SREDSTVA

51.489.185

41.799.219

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Osnovni kapital

4.23

22.440.000

22.440.000

Kapitalske rezerve

4.23

129.147

129.147

Rezerve iz dobička

4.23

4.449.228

2.862.019

· zakonske rezerve

4.23

934.690

270.857

· druge rezerve iz dobička

4.23

3.514.538

2.591.162

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

4.23

-48.312

-42.948

Preneseni čisti poslovni izid

4.23

2.484.251

-9.010

Čisti poslovni izid poslovnega leta

4.23

12.300.417

5.084.279

41.754.731

30.463.487

0

1.459.983

41.754.731

31.923.470

KAPITAL SKUPINE
NEOBVLADAJOČI DELEŽI
KAPITAL
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

4.24

537.701

401.875

Druge rezervacije

4.25

2.971

2.229

Nekratkoročno odloženi prihodki

4.26

188.582

155.764

Nekratkoročne finančne obveznosti

4.27

522.391

581.508

Nekratkoročne poslovne obveznosti

4.28

0

6.699

1.251.645

1.148.075

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti

4.29

233.469

202.791

Kratkoročne poslovne obveznosti

4.30

5.568.288

6.956.451

Obveznosti za davek od dobička

4.31

1.726.426

1.089.978

Predujmi in druge kratkoročne obveznosti

4.32

954.626

478.454

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

8.482.810

8.727.674

SKUPAJ OBVEZNOSTI

9.734.454

9.875.749

51.489.185

41.799.219

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Konsolidiran izkaz gibanja kapitala
Gibanje konsolidiranega kapitala v letu 2017
(v EUR)

Stanje 31. decembra 16

Osnovni
kapital

22.440.000

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Rezerve
za
pošteno
vrednost

129.147

270.857

2.591.162

-42.948

923.375

-10.710

923.375

-10.710

Dokup deleža v odvisni družbi Snežnik

Preneseni
poslovni
izid

-9.010

Izplačilo dobička
Transakcije z lastniki

0

0

0

0

Čisti poslovni izid tekočega leta
Preračun pozaposlitvenih zaslužkov

Čisti
dobiček
poslovnega
leta
5.084.279

Skupaj
kapital
skupine

Neobvladujoči deleži

Skupaj
kapital

30.463.487

1.459.983

31.923.470

912.665

-1.459.983

-547.318

-1.459.983

-3.120.462

-2.573.144

-2.573.144

-2.573.144

-1.660.479

12.964.250

12.964.250

12.964.250

-12.528

-12.528

-12.528

-2.573.144

Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj
(po davku)

0

0

0

0

-12.528

0

0

-12.528

0

-12.528

Skupaj vseobsegajoči donos

0

0

0

0

-12.528

0

12.964.250

12.951.722

0

12.951.722

Prenos aktuarskih izgub

17.874

Prenos dobička preteklih obdobij v rezerve
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu poslovodstva
Spremembe v kapitalu
Stanje 31. decembra 17

-17.874
2.511.135

663.832

0
-2.511.135
-663.832

0
0

0

0

0

663.832

0

17.874

2.493.261

-3.174.967

0

0

0

22.440.000

129.147

934.690

3.514.538

-48.312

2.484.251

12.300.417

41.754.731

0

41.754.731

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Konsolidiran izkaz gibanja kapitala
Gibanje konsolidiranega kapitala v letu 2016
(v EUR)

Ustanovitev družbe in stvarni vložek

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

22.440.000

Naknadno vplačilo kapitala
Transakcije z lastniki

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička
2.591.162

Rezerve
za
pošteno
vrednost
-37.721

Preneseni
poslovni
izid

129.147
0

129.147

0

0

0

0

1.464.817

0

0

0

0

-14.237

Skupaj vseobsegajoči donos

0

0

0

0

-14.237

0

9.010

-9.010

Prenos aktuarskih izgub
270.857

Skupaj
kapital

26.458.258
129.147

0

129.147

0

129.147

5.355.136

5.355.136

-1.285

5.353.852

-14.237

-3.550

-17.787

0

-14.237

-3.550

-17.787

5.355.136

5.340.899

-4.834

5.336.065

-14.237

Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj
(po davku)

Stanje 31. decembra 2016

Neobvladujoči
deleži

129.147

Preračun pozaposlitvenih zaslužkov

Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu poslovodstva

Skupaj
kapital
skupine
24.993.441

Čisti poslovni izid tekočega leta

Spremembe v kapitalu

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

0

0

-270.857

0

0

0

0

270.857

0

9.010

-9.010

-270.857

0

0

0

22.440.000

129.147

270.857

2.591.162

-42.948

-9.010

5.084.279

30.463.487

1.459.983

31.923.470

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Konsolidiran izkaz denarnih tokov
(v EUR)

Pojasnila

31. december
2017

31. december
2016

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid

12.964.250

5.353.852

Prilagoditve za:
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin

4.7

553.627

319.536

Amortizacija neopredmetenih sredstev

4.7

41.228

9.354

(Dobiček)/izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev, opredmetenih
nepremičnin naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin

4.8

-17.174

-5.101

Odpis obveznosti

4.8

-833

0

Oslabitev, odpis (odprava oslabitve) sredstev

4.8

10.299

1.007

Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlencev

4.6

117.313

119.849

Neto (zmanjšanje)/oblikovanje popravkov vrednosti terjatev

4.8

59.162

47.475

Neto finančni (prihodki)/odhodki

4.9

Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala

-80.776

-9.381

13.647.096

5.836.591

Sprememba stanja poslovnih terjatev

4.20

4.465.611

-6.645.692

Sprememba stanja predujmov in drugih kratkoročnih sredstev

4.21

629.520

-405.684

Sprememba stanja zalog

4.18

-94.437

314.355

Sprememba stanja poslovnih dolgov

4.30

-1.216.492

6.300.599

Sprememba stanja predujmov in drugih kratkoročnih obveznosti

4.32

476.172

429.875

Sprememba odloženih terjatev za davek

4.10

2.145.481

-27.247

Spremembe čistih obratnih sredstev
Denarni tokovi pri poslovanju
Izdatki za obresti

4.9

Izdatki za davek od dohodka
Čisti denarni tok iz poslovanja

6.405.855

-33.794

20.052.951

5.802.797

-3.052

-6.099

-2.638.240

-21.986

17.411.659

5.774.712

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki od dobljenih obresti

4.9

27.423

30.784

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih
sredstev
Izdatki za vnaprej plačane stroške

4.4

17.174

5.101

4.16

-3.563

-20.253

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

4.15

-53.470

-53.708

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

4.13

-1.237.929

-640.457

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

4.19

0

-7.000.000

-1.250.365

-7.678.533

4.27, 4.29

-8.597

-15.305

4.23

-2.573.145

0

4.27, 4.29

-171.281

-151.927

Čisti denarni tok iz financiranja

-2.753.023

-167.232

Čisto povečanje/-zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

13.408.271

-2.071.053

18.472.703

20.543.756

Povečanje/- zmanjšanje

13.408.271

-2.071.053

31.880.974

18.472.703

Čisti denarni tok iz naložbenja
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

4.22

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. Poročajoča družba
SiDG d. o. o. (v nadaljevanju “Družba”), je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je
SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. V nadaljevanju so predstavljeni konsolidirani računovodski izkazi
skupine za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2017. Konsolidirani računovodski izkazi vključujejo Družbo
in dve odvisni družbi (skupaj v nadaljevanju skupina).
Podatki o odvisnih družbah za leto 2017:
Naziv

Naslov

Delež v
kapitalu

Knjigovodska
vrednost kapitala
na dan 31. 12.
2017

Poslovni izid v letu
2017

Snežnik, d. d.

Kočevska Reka 1b,
1338 Kočevska
Reka

100,00%

5.786.002 EUR

-737.294 EUR

Snežnik Sinpo, d. o. o.

Kočevska Reka 1a,
1338 Kočevska
Reka

100,00%

1.090.085 EUR

41.979 EUR

Podatki o odvisnih družbah za leto 2016:
Naziv

Snežnik, d. d.

Snežnik Sinpo, d. o. o.

Naslov

Kočevska
1b,
Kočevska
Kočevska
1a,
Kočevska

Reka
1338
Reka
Reka
1338
Reka

Delež v
kapitalu

Knjigovodska
vrednost kapitala
na dan 31. 12.
2016

Poslovni izid v letu
2016

Sorazmerni
poslovni izid v
obdobju
april december 2016

70,04%

6.258.511 EUR

173.863 EUR

-2.413 EUR

70,04%

1.056.030 EUR

12.267 EUR

-4.022 EUR

Glasovalne pravice v obeh odvisnih družbah so enake deležu v kapitalu.
Odvisni družbi v skupini sta izdelali računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Konsolidirani izkazi skupine so pripravljeni ob predpostavki, da bo skupina v prihodnosti nadaljevala
poslovanje. Prva vključitev odvisnih družb v konsolidirane računovodske izkaze je bila opravljena na obračunski
datum 1. 4. 2016.

2. Podlaga za sestavo
a. Izjava o skladnosti
Poslovodstvo družbe je konsolidirane računovodske izkaze skupine potrdilo dne 21. 05. 2018.
Konsolidirani računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje
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mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija, in v
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Skupina je nastala z ustanovitvijo in vpisom obvladujoče družbe v sodni register dne 17. 3. 2016.
b. Podlaga za merjenje
Konsolidirani računovodski izkazi skupine so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti.
c. Funkcionalna in predstavitvena valuta
Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti obvladujoče družbe in
skupine. Vse računovodske informacije so predstavljene v celih evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih
podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.
d. Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov podati ocene, presoje, na osnovi
uporabljenih in pregledanih predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in
odhodkov.
Ocene med drugim vključujejo določitev življenjske dobe in preostale vrednosti nepremičnin, naprav in opreme
ter neopredmetenih sredstev, popravke vrednosti zalog in terjatev ter predpostavke, pomembne za aktuarski
izračun v zvezi z določenimi zaslužki zaposlenih. Ne glede na to, da poslovodstvo obvladujoče družbe med
pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to lahko vplivajo, je možno, da se dejanske posledice
poslovnih dogodkov razlikujejo od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo ter
upoštevati morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne informacije in izkušnje.
Spremembe računovodskih ocen, presoj in predpostavk se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene
spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih,
če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.
Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so razkrite v pojasnilih k posameznim
postavkam in so prisotne predvsem pri naslednjih presojah:
Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev (pojasnili 4.13, 4.14 in 4.15 ter usmeritve 3.e,
3.g, 3.f in 3.h):
Skupina pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje,
gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe. Prav tako skupina preverja dobo
koristnosti pri pomembnejših sredstvih; za primer, če bi prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna
sprememba dobe koristnosti in s tem prevrednotenje stroškov amortizacije.
Ocena popravkov vrednosti terjatev (usmeritev k1)
Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev družbe v skupini oblikujejo na podlagi kriterija
zapadlosti in zavarovanja terjatev.
Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge nekratkoročne zaslužke zaposlencev
(pojasnilo 4.24)
V okviru obvez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanja vrednost odpravnin ob
upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izračuna, ki ga odobri poslovodstvo.
Aktuarski izračun temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi
sprememb v prihodnje lahko razlikujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nanaša
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predvsem na določitev diskontne stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač.
Obveze za določene zaslužke so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja postavke
občutljive za spremembe navedenih ocen. Predpostavke so podrobneje navedene v okviru pojasnila 4.24.
Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke
Skupina oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi ter izločanja neiztrženih dobičkov v zalogah. Skupina na dan zaključenih izkazov
preveri višino izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi davek. Odložena terjatev za davek se pripozna v
primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče
uporabiti odloženo terjatev. Odloženi davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo zanj mogoče
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
e. Spremembe računovodskih usmeritev
Skupina v letu 2017 ni spremenila računovodskih usmeritev.
f. Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki so začeli veljati s 1. 1. 2017
V tekočem računovodskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov:
Dopolnilo k MRS 7
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom
je dovoljena. Dopolnilo zahteva dodatna razkritja, ki uporabnikom pomagajo vrednotiti spremembe v
obveznostih iz financiranja, vključno spremembe denarnih tokov in nedenarne spremembe (npr. vpliv
pozitivnih in negativnih tečajnih razlik, spremembe pri prevzemu ali izgubi nadzora nad podružnicami,
spremembe poštene vrednosti).
Dopolnitve niso pomembno vplivale na izkaze skupine.
Dopolnilo k MRS 12: Pripoznanje terjatev za odložene davke v zvezi z nerealiziranimi izgubami
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom
je dovoljena. Dopolnilo natančneje pojasnjuje na kakšen način in kdaj v določenih primerih obračunati odložene
terjatve za davek, ter kako določiti višino prihodnjih obdavčljivih prihodkov za namen presoje pripoznavanja
odloženih terjatev za davek.
Dopolnitve standarda niso pomembo vplivale na izkaze skupine.
Dopolnilo k MSRP 12: Razkritje deležev v drugih podjetjih
Dopolnitve pojasnjujejo področje uporabe standarda in določajo, da se zahteve po razkritju iz standarda
uporabljajo za deleže podjetja, navedene v 5. členu MSRP 5, Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno
poslovanje, razvrščeno med sredstva za prodajo, med sredstva za razdelitev lastnikom ali ustavljeno
poslovanje, dopolnitve pa ne uporabljajo zahtev po razkritju iz členov B10-B16.
Dopolnitve niso vplivale na izkaze skupine.
Spremembe različnih standardov –» izboljšave MSRP za obdobje 2014-2016«
Spremembe izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem, z
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila – sprejeto s strani EU 8. februarja 2018 (spremembe
MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje).
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g. Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki še niso v veljavi
Računovodski standardi in spremembe obstoječih računovodskih standardov, ki jih je izdal OMRS
in do 29.3.2018 sprejela EU, vendar še niso v veljavi
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in med pripravo letnih računovodskih
izkazov na dan 31. 12. 2017 niso bili upoštevani:
MSRP 9 Finančni instrumenti (2014)
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018; uporablja se za nazaj, razen izjemoma. Preračun
prejšnjih obdobij ni potreben in je dovoljen v kolikor so podatki na voljo in brez uporabe spoznanj. Uporaba
pred tem datumom je dovoljena. Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in
merjenje, z izjemo da MRS 39 ostaja v veljavi v primeru ščitenja poštene vrednosti portfelja finančnih sredstev
ali finančnih obveznosti pred tveganjem spremembe obrestne mere; družbe imajo možnost se odločati med
uporabo računovodskega ščitenja skladno z MSRP 9 ali obstoječim obračunavanjem varovanja pred tveganjem
po MRS 39 v vseh primerih obračunavanja. Čeprav so temelji dovoljenega merjenja finančnih sredstev –
odplačna vrednost, poštena vrednost skozi drugi vseobsegajoči donos (PVDVD) in poštena vrednost skozi
poslovni izid (PVPI) – podobni MRS 39, se kriteriji za določitev ustreznega merjenja pomembno razlikujejo.
Finančno sredstvo se izmeri po odplačni vrednosti ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
• sredstva se vodijo v okviru poslovnega modela, ki je namenjen zbiranju pogodbenih denarnih tokov
in
• pogodbena določila vsebujejo natančne datume denarnih tokov, ki so zgolj plačila glavnice in obresti
od neplačane glavnice.
Nadalje lahko skupina naknadne spremembe poštene vrednosti (vključno pozitivne in negativne tečajne
razlike) kapitalskega instrumenta, ki ni namenjen trgovanju, nepreklicno predstavi v okviru ostalega
vseobsegajočega donosa. Omenjene naknadne spremembe se v nobenem primeru več ne morejo prerazvrstiti
v poslovni izid. Dolžniški instrumenti, ki so izmerjeni po pošteni vrednosti skozi ostali vseobsegajoči donos,
prihodki od obresti, pričakovane kreditne izgube ter pozitivne in negativne tečajne razlike se pripoznajo v
poslovnem izidu na enak način kot sredstva izmerjena po odplačni vrednosti. Ostali dobički in izgube so
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu in so po odpravi pripoznanja prerazvrščeni med poslovni izid.
Model izračuna oslabitve skladno z MSRP 9 nadomešča model nastalih izgub, kot ga pozna MRS 39, ki zajema
tudi model pričakovanih kreditnih izgub; slednje pomeni, da se bo oslabitev lahko pripoznala še preden bo
sploh do izgube prišlo. MSRP 9 vsebuje nov splošni model obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki
zadevno obračunavanje bolje prilagaja obvladovanju tveganj. Različne vrste razmerij varovanja pred
tveganjem – poštena vrednost, denarni tok in neto naložbe v tuje družbe – ostanejo nespremenjene, vendar
je potrebna dodatna ocena. Standard vsebuje nove zahteve, ki jih je potrebno izpolniti (nadaljevanje in
ustavitev obračunavanja varovanja pred tveganjem), in omogoča dodatnim vrstam izpostavljenosti, da se
obravnavajo kot varovane postavke. Potrebna so dodatna obsežna razkritja v zvezi z obvladovanjem tveganj
in z dejavnostmi varovanja pred tveganji.
EU je 22.3.2018 sprejela spremembe MSRP 9 – Elementi predplačila z negativnim nadomestilom in veljajo za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje.
Skupina predvideva, da MSRP 9 ne bo pomembno vplival na računovodske izkaze. Razvrstitev in merjenje
finančnih instrumentov družbe se ob upoštevanju MSRP 9 ne bosta bistveno spremenila.
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MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018. Uporaba pred datumom je dovoljena. Novi
standard zagotavlja okvir, ki nadomešča obstoječa navodila za pripoznanje prihodkov po MSRP. Skupina
uporablja petstopenjski model za določitev kdaj točno pripoznati prihodke in do katere višine. Novi model
opredeljuje, da se prihodki pripoznajo takrat oziroma ko skupina prenese nadzor blaga in storitev na stranko
in sicer, v višini do katere skupina pričakuje, da je upravičena. Z ozirom na izpolnjene kriterije se prihodki
pripoznajo:
• čez čas in na način, ki prikazuje poslovanje družbe ali
• v trenutku, ko je nadzor blaga in storitev prenešen na kupca.
Prav tako MSRP 15 uvaja načela, ki skupino zavezujejo k zagotavljanju kakovostnih in obsežnih razkritij, ki
uporabnikom računovodskih izkazov dajejo uporabne informacije v zvezi z vrsto, višino, časovnim vidikom in
negotovostjo prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz pogodb s kupci.
Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
Pojasnila standarda veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali kasneje. Namen pojasnil je
razložiti zahteve MSRP 15.
Skupina bo MSRP 15 uporabila pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2018 z uporabo novega standarda za
naprej in prikazom skupnih učinkov prehoda na kapitalu.
Skupina ne pričakuje pomembnih razlik pri obračunu prehoda na nov standard, da bo navedeni standard
pomembno vplival na računovodske izkaze leta 2018 zaradi sklepanja novih pogodb s kupci, kjer je predvideno
variabilno nadomestilo za prodan les.
Spremembe MRS 40 Naložbene nepremičnine
Veljajo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje in se uporabljajo za naprej.
Spremembe utrjujejo načelo iz MRS 40 Naložbene nepremičnine glede prenosov v naložbene nepremičnine ali
iz njih, tako da zdaj določa, da se takšen prenos opravi samo, če pride do spremembe pri uporabi
nepremičnine. V skladu s spremembami se prenos opravi, kadar in zgolj kadar pride do dejanske spremembe
v uporabi – tj. sredstvo začne ali preneha ustrezati opredelitvi pojma naložbena nepremičnina, o spremembi
uporabe pa obstajajo dokazila. Zgolj sprememba namena poslovodstva ni razlog za prenos.
Skupina predvideva, da spremembe na dan prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze,
saj prenese nepremičnino v naložbene nepremičnine ali iz njih samo, kadar pride do dejanske spremembe v
uporabi nepremičnine.
MSRP 16 Najemi
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2019 ali kasneje. Uporaba pred tem datumom je
dovoljena, če skupina uporablja tudi MSRP 15. Dopolnilo je potrjeno s strani EU. MSRP 16 nadomešča MRS
17 Najemi in povezana pojasnila. Standard odpravlja obstoječi model dvojnega obračunavanja najemov in
namesto tega od skupine zahteva, da večina najemov iz izkaza finančnega položaja obračunava z enotnim
modelom brez razlikovanja med poslovnim in finančnim najemom. Skladno z MSRP 16, se za pogodbo o
najemu smatra pogodba, ki za določeno obdobje daje pravico do uporabe določenega sredstva v zameno za
plačilo. Nov model za take pogodbe določa, da najemnik pripozna pravico do uporabe sredstva in obveznost
iz najema. Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se pripišejo k obveznosti. Slednje povzroča
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skoncentriran vzorec stroškov za večji del najemov, četudi najemnik plačuje stalne letne najemnine. Nov
standard za najemnike uvaja številne omejene izjeme, ki vključujejo:
• najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, brez nakupne opcije, in
• najeme, kjer ima zadevno sredstvo nizko vrednost (poceni/cenovno nizki najemi/‘small-ticket’ leases).
Z uvedbo novega standarda pa se obračunavanje najema za najemodajalca ne bo pomembno spremenilo in
razlikovanje med poslovnim in finančnim najemom zanj ostaja v veljavi.
Skupina ima v poslovnem najemu zgradbe in zemljišča, kar vrednostno predstavlja pomembno postavko, zato
bo lahko prišlo do vpliva MSRP 16 na njene računovodske izkaze.
Skupina v poslovnem letu 2018 preučuje morebiten vpliv MSRP 16 na njene računovodske izkaze.

Dopolnilo k MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z delnicami
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom
je dovoljena. Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU. Dopolnilo natančneje opredeljuje plačila z delnicami za
naslednja področja:
• učinki obveznih in neobveznih pogojev glede merjenja plačil z delnicami, ki se poravnajo v gotovini;
• plačila z delnicami z možnostjo poravnave v primeru obveznosti pri viru odtegnjenega davka in
• spremembe pogojev plačil z delnicami, ki zadevajo razvrstitev plačil poravnanih v gotovini v plačila
poravnana s kapitalom.
Skupina predvideva, da nov standard ne bo pomembno vplival na računovodske izkaze.
Dopolnilo k MSRP 1: Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018 ali kasneje. V dopolnilu je bile črtane kratkoročne
izjeme v členih E3-E7 MSRP 1, ker so izpolnile svoje namen.
Skupina ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na izkaze.
Dopolnitve MSRP 4: Uporaba MSRP 9, Finančni instrumenti, v povezavi z MSRP 4, Zavarovalne
pogodbe
Dopolnitve je EU sprejela 3 novembra 2017 in veljajo za obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje
oziroma ob prvi uporabi MSRP 9. Dopolnitve naslavljajo vprašanja, ki so povezana z uvajanjem novega
standarda za finančne instrumente (MSRP 9) pred uvajanjem novega standarda za zavarovalne pogodbe, ki
ga Odbor pripravlja namesto MSRP 4. Za podjetja, ki izdajajo zavarovalne pogodbe, obstajata dve možnosti:
začasna oprostitev uporabe MSRP 9 in sočasna uporaba.
Začasna oprostitev se prvič uporabi za obdobja poročanja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje.
Skupina se lahko za sočasno uporabo odloči ob prvi uporabi MSRP 9 in ta pristop uporabi za nazaj za finančna
sredstva, določena ob prehodu na MSRP 9. Skupina prilagodi primerjalne informacije, ki odražajo sočasno
uporabo, le v primeru, da prilagodi primerjalne informacije ob uporabi MSRP 9.
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Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP za obdobje 2014-2016«,
Spremembe izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem z
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila – sprejeto s strani EU 8. februarja 2018 (spremembe
MSRP 1 in MRS 28 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).

Dopolnitve MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
Dopolnitve pojasnjujejo, da je merjenje finančne naložbe v pridruženo podjetje ali skupni podvig v lasti
podjetja, ki je organizacija, ki se ukvarja s tveganim kapitalom, ali drugo upravičeno podjetje, po pošteni
vrednosti preko poslovnega izida ob začetnem pripoznanju možno izbrati za vsako finančno naložbo v
pridruženo podjetje ali skupni podvig, pri čemer se vsaka finančna naložba obravnava posebej. Dopolnitve se
uporabljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje.

Računovodski standardi in spremembe obstoječih računovodskih standardov, ki jih je izdal OMRS
in do konca leta 2017 vendar jih EU do 29.3.2018 še ni sprejela

OPMSRP 22 Transakcije v tujih valutah in predujmi
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018 ali pozneje. V pojasnilu je razjasnjeno, kako določiti
datum transakcije za namen določitve menjalnega tečaja, ki se uporabi ob začetnem pripoznanju s tem
povezanega sredstva, odhodka ali prihodka (ali njegovega dela) ob odpravi pripoznanja nedenarnega sredstva
ali nedenarne obveznosti v zvezi z danim ali prejetim predujmom v tuji valuti. V takšnem primeru je datum
transakcije enak datumu, na katerega podjetje najprej pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno obveznost
v zvezi z danim ali prejetim predujmom. Skupina predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo
pomembno vplivalo na njene računovodske izkaze, saj ob začetnem pripoznanju nedenarnih sredstev ali
nedenarnih obveznosti v zvezi z danimi ali prejetimi predujmi uporablja menjalni tečaj, ki je v veljavi na dan
transakcije.
OPMSRP 23 Negotovost pri obračunavanju davka od dobička
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2019 ali pozneje. V pojasnilu je razjasnjeno
obračunavanje davka od dobička takrat, ko davčna obravnava vključuje negotovost, ki vpliva na uporabo MRS
12 Davek iz dobička. Smernice so naslednje: obračunavanje davčnih obravnav ločeno ali skupaj, inšpekcijski
pregledi davčnih organov, uporaba ustrezne metode, ki odraža te negotovosti in hkrati upošteva spremembe
dejstev in okoliščin.
Skupina ne pričakuje, da bodo pojasnila pomembno vplivala na izkaze.
Dopolnilo k MSRP 10 in MRS 28 Prodaja ali vložek sredstev med vlagateljem in njegovim
pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom
Dan uporabe še ni bil določen s strani OMRS; uporaba pred datumom je dovoljena. Dopolnilo pojasnjuje, da
je pri poslih s pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom višina pripoznanih dobičkov ali izgub odvisna od
tega ali je prodano ali vloženo sredstvo del posla kjer:
• je celotni dobiček ali izguba pripoznana, ko posel sklenjen med vlagateljem in njegovim pridruženim
podjetjem ali skupnim podvigom zajema prenos sredstva ali sredstev, ki predstavljajo skupino (ne
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glede na to ali se sredstvo nahaja v podružnici ali ne), medtem ko je delni dobiček ali izguba pripoznana
ko je posel sklenjen med vlagateljem in njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom zajema
sredstvo, ki ne predstavlja skupino, četudi se ta sredstva nahajajo v podružnici.
Skupina predvideva, da dopolnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na računovodske izkaze.
MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov
Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje. EU je sprejela sklep, da ne bo pričela
postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter, da bo počakala na izdajo njegove končne verzije.
MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe
Velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje.
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)
Spremembe izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem
z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2019 ali pozneje.

3. Pomembne računovodske usmeritve Skupine
Družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve, ki so bile po potrebi spremenjene in prilagojene
usmeritvam skupine. Uporabljene računovodske usmeritve in metode izračunavanja, ki so jih družbe v skupini
imele v poročanem obdobju, so navedene v nadaljevanju.
a. Podlaga za konsolidacijo
Konsolidirani računovodski izkazi skupine vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe in odvisnih
družb.
Odvisne družbe
Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje skupina. Obvladovanje obstaja, ko ima obvladujoča družba možnost
odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja.
Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze Skupine od datuma, ko
se je obvladovanje začelo. Kljub temu, da se je formalno obvladovanje začelo z ustanovitvijo obvladujoče
družbe 17. 3. 2016, so zaradi načela gospodarnosti računovodski izkazi odvisnih družb vključeni v konsolidirane
računovodske izkaze od 1. 4. 2016 naprej. Vpliv poslovanja odvisnih družb v času od 17. 3. 2016 do 31. 3.
2016 za Skupino ni pomemben. Prva vključitev odvisnih družb v konsolidirane računovodske izkaze je tako bila
opravljena na obračunski datum 1. 4. 2016. Ker so bile pred poslovno združitvijo in po njej vse družbe pod
obvladovanjem Vlade Republike Slovenije gre za transakcijo pod skupnim upravljanjem, ki je bila obračunana
po knjigovodskih vrednostih prevzetih sredstev in obveznosti odvisnih družb. Razlika med čisto vrednostjo
sredstev prevzetih družb in naložbo v odvisni družbi je bila na dan prve konsolidacije pripoznana v drugih
rezervah iz dobička v višini 2.591.162 EUR.
Obvladujoča družba je dne 19. 05. 2017 z nakupom od družbe Gozd Ljubljana d. o. o. pridobila 10 % lastniški
delež odvisne družbe Snežnik, d. d. Lastniški delež obvladujoče družbe je na dan 19. 05. 2017 znašal 80,04 %
vseh delnic odvisne družbe Snežnik, d. d. Po prevzemni ponudbi, ki je bila podana dne 15. 06. 2017 do
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vključno dne 24. 07. 2017 je imela obvladujoča družba v lasti 539.593 delnic odvisne družbe, kar predstavlja
96,43 % delež vseh izdanih delnic odvisne družbe. V okviru iztisnitve je obvladujoča družba postala 100 %
lastnik odvisne družbe Snežnik, d .d. dne 25. 10. 2017. Obvladujoča družba je tako pridobila še preostalih
20.003 delnic po ceni 4,90 EUR na delnico. Izvedena je bila iztisnitev malih delničarjev v skupni višini 98.014,70
EUR. Dokup preostalih delnic odvisne družbe je bil obračunan po knjigovodskih vrednostih, razlika med
nabavno vrednostjo in sorazmerno vrednostjo pridobljenih čistih sredstev in obveznosti skupine Snežnik pa je
bila obračunana v drugih rezervah iz dobička.
Računovodske usmeritve odvisnih družb so usklajene z usmeritvami skupine.
Posli, izvzeti iz konsolidiranih računovodskih izkazov
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, medsebojni prihodki in odhodki ter
neiztrženi dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine.
b. Prevedba tujih valut
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcionalno valuto po referenčnem tečaju ECB na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti ob koncu poslovnega leta, se preračunajo v evre po
takrat veljavnem referenčnem tečaju ECB. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni
vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po referenčnem tečaju na dan posla. Pozitivne ali negativne tečajne
razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek.
c. Finančni instrumenti
Neizpeljani finančni inštrumenti
Neizpeljani finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:
• neizpeljana finančna sredstva in
• neizpeljane finančne obveznosti.
Oslabitev finančnih sredstev je podrobneje opisana v pojasnilu k1.
c1. Neizpeljana finančna sredstva
Neizpeljana finančna sredstva skupine vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe.
Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala
finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum, ko skupina postane stranka v pogodbenih določilih
instrumenta.
Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla,
v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.
Neizpeljani finančni instrumenti skupine se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:
finančno sredstvo v posesti do zapadlosti, posojila in terjatve. Klasifikacija je odvisna od namena, za katerega
je bil instrument pridobljen.
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili. Glede na
zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza
finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza
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finančnega položaja). Posojila in terjatve so merjene po odplačni vrednosti z uporabo metode veljavne
obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.
Denar in denarni ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo denarna sredstva na TRR in bančne depozite z zapadlostjo
do treh mesecev.
c2. Neizpeljane finančne obveznosti
Neizpeljane finančne obveznosti skupine zajemajo prejeta posojila in poslovne obveznosti. Finančne obveznosti
so pripoznane ko skupina postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Skupina odpravi pripoznanje
finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.
Finančne obveznosti so merjene po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti. Glede na zapadlost so
razvrščene med kratkoročne finančne obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega
položaja) ali nekratkoročne finančne obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega
položaja).
d. Kapital
Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe SiDG d. o. o., se pojavlja kot osnovni vložek Republike Slovenije kot
ustanoviteljice in edine družbenice družbe in je nominalno opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe Slovenski
državni gozdovi, d. o. o. ter registriran na sodišču.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve prestavljajo naknadno vplačani kapital v obliki stvarnega vložka – osnovnih sredstev
prenesenih s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kapitalske in zakonske rezerve se lahko uporabijo, če
skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom ali statutom določenega odstotka osnovnega kapitala, in sicer
za:
- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme prenesenega čistega dobička ali drugih
rezerv iz dobička;
-

kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta ali drugih rezerv
iz dobička.

Zakonske rezerve
Zakonske rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička, predvsem za poravnavo potencialnih
prihodnjih izgub. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo letnega poročila, ali sklep zadevnega
organa. Zakonske in kapitalske rezerve se lahko uporabijo, če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom
ali statutom določenega odstotka osnovnega kapitala, in sicer za:
- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme prenesenega čistega dobička ali drugih
rezerv iz dobička.
Druge rezerve iz dobička
Druge rezerve iz dobička se oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in prenesenega
dobička. Uporabijo se lahko za katerikoli namen razen 5. odstavka 64. člena ZGD ali, če statut določa drugače.
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Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Vsebujejo aktuarske dobičke in izgube, vezane na rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke
zaposlencev.
Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin ob
njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
e. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno
pripišejo pridobitvi posameznega neopredmetenega sredstva.
Skupino neopredmetenih sredstev skupine sestavlja predvsem programska oprema. Skupina nima
neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo koristnosti.
Poznejši izdatki
Poznejši izdatki v zvezi z neopredmetenim sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če
je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, in če
je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki so pripoznani v poslovnem izidu kot stroški,
takoj ko nastanejo.
Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti
neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.
Ocenjene amortizacijske stopnje so naslednje:
Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacijska
stopnja 2017 (v %)

Amortizacijska
stopnja 2016 (v %)

25,00 – 50,00

25,00 – 50,00

Materialne pravice-programi

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta
in po potrebi prilagodijo. Oslabitev sredstev je podrobneje opisana v točki k2.
f. Nekratkoročno odloženi stroški
Skupina izkazuje v naprej plačano najemnino poslovnega prostora za obdobje 5 let ter najemnino za uporabo
licenc antivirusnega programa za obdobje 3 let. Najemnina se časovno razmejuje in časovno enakomerno
prenaša med stroške najemnin, del, ki se nanaša na prihodnje poslovno leto pa se pripozna kot kratkoročno
odloženi strošek
g. Nepremičnine, naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in
nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč, ki se prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrane izgube
iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega
sredstva.
Nabavna vrednost v skupini izdelanega sredstva zajema stroške materiala, neposredne stroške dela in ostale
stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Nabavljeno
programsko opremo, ki pomembno prispeva k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del opreme.
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Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne
nepremičnine, naprave in oprema.
Poznejši izdatki
Poznejši izdatki v zvezi s sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da
bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, in če je nabavno
vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem
izidu kot stroški, takoj ko nastanejo.
Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti
vsakega posameznega (sestavnega) dela sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja
najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo
na razpolago za uporabo. Nedokončane gradnje se ne amortizirajo.
Ocenjene amortizacijske stopnje za tekoče in primerljivo leto so naslednje:
Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacijska
stopnja 2017 (v %)

Amortizacijska
stopnja 2016 (v %)

1,00 - 6,00

1,00 - 6,00

Gradbeni objekti, zunanja ureditev ter deli grad. objektov ter
naložbene nepremičnine
Proizvodna oprema

3,00 – 20,00

3,00 – 20,00

Transportna sredstva

10,00 – 20,00

10,00 – 20,00

Pisarniško in delovno pohištvo

10,00 – 20,00

10,00 – 20,00

Pisarniški stroji (telefoni, faksi, fotokop stroji, ipd.)

7,00 – 20,00

7,00 – 20,00

Računalniki in računalniška oprema

6,00 – 50,00

6,00 – 50,00

Drobni inventar

20

20

Druga neopredmetena sredstva - študije

10

10

Vlaganja v tuja osnov. sred.

10

10

Preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva se letno pregledajo, in če je treba, popravijo. Dobički in izgube
pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Dobički
in izgube pri prodaji so vključeni v izkaz poslovnega izida. Sredstva, ki so na voljo za prodajo, se prikažejo
ločeno od drugih sredstev. Zanje se v letu prodaje amortizacija ne obračuna. Oslabitev sredstev je podrobneje
opisana v točki k2.
h. Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so v lasti skupine zato, da bi prinašale najemnino ali povečevale
vrednost nekratkoročne naložbe ali oboje. Naložbene nepremičnine so izkazane po nabavni vrednosti,
zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Naložbene nepremičnine se merijo po
modelu nabavne vrednosti. Metoda amortizacije in amortizacijske stopnje so enake kot pri nepremičninah v
lastni rabi. Oslabitev sredstev je podrobneje opisana v točki k2.
i. Sredstva, prejeta in dana v najem
Najem je razvrščen kot finančni najem, če se s pogoji najema pomembna tveganja in koristi lastništva
prenesejo na najemnika. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak sedanji
vrednosti vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi
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usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva. Odhodki iz finančnega najema se pripoznajo skladno z metodo
veljavne obrestne mere.
Drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi, pri katerih se najeta sredstva (najem sredstev ali sredstva
dana v najem) ne pripoznajo v izkazu finančnega položaja skupine. Najemnina iz naslova poslovnega najema
se pripozna kot strošek (najeta sredstva) oz. prihodek (sredstva, dana v najem) v izkazu poslovnega izida na
podlagi enakomernega časovnega razmejevanja.
j. Zaloge
Zaloge trgovskega blaga in materiala se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo
nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene
stroške prodaje. Na dan izkaza finančnega položaja skupina preveri čisto iztržljivo vrednost zalog trgovskega
blaga.
Če je nižja od knjigovodske vrednosti zalog, se opravi slabitev zalog. Odpisi poškodovanih, pretečenih,
neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po posameznih postavkah. Metoda vrednotenja porabe zalog
je metoda tehtanih povprečnih cen.
Zaloge nedokončane proizvodnje, polizdelkov in končnih izdelkov se vrednotijo po stalnih planskih cenah.
Skupina mesečno ugotavlja odmike po skupinah zalog. Odmiki od stalnih cen se izračunavajo tako, da je
zadoščeno sprotnemu vrednotenju zalog po proizvajalnih stroških. Na dan izkaza finančnega položaja skupina
preveri čisto iztržljivo vrednost zalog. Če je nižja od knjigovodske vrednosti zalog, se opravi slabitev zalog.
Odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po posameznih postavkah.
k. Oslabitev sredstev
k1. Finančna sredstva
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je
zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega
sredstva, in ki se dajo zanesljivo izmeriti. Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji:
•
•
•
•

neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika,
prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni skupini, če se ta strinja,
znaki, da bo dolžnik šel v stečaj in
izginotje delujočega trga za tovrstni instrument.

Oslabitev terjatev
Skupina oceni dokaze o oslabitvi terjatev. Vse pomembne terjatve se posamezno izmerijo za namen posebne
oslabitve. Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost,
se terjatev slabi. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem
znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.
Skupina oblikovanje, odpravo popravkov in izterjane odpisane terjatve izkaže v poslovnem izidu obdobja.
k2. Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev, da ugotovi,
ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
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Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Oslabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost
zmanjšana za stroške prodaje in sicer tista, ki je višja.
l. Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je
mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo
gospodarske koristi. Med pomembnimi rezervacijami so:
Rezervacije za pozaposlitvene in druge nekratkoročne zaslužke zaposlencev
Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k izplačilu
jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane nekratkoročne
rezervacije. Druge obveznosti iz pozaposlitvenih zaslužkov zaposlencev ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane
na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške
odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun z uporabo
projicirane enote pripravi pooblaščeni aktuar. Plačila za odpravnine ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad
zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
V izkazu poslovnega izida se pripoznajo stroški dela in stroški obresti, preračun pozaposlitvenih zaslužkov
oziroma nerealiziranih aktuarskih dobičkov ali izgub iz naslova odpravnin pa v drugem vseobsegajočem donosu
kapitala.
m. Nekratkoročno razmejeni prihodki
Državne in druge subvencije, prejete za kritje stroškov, so pripoznane dosledno kot prihodki v obdobjih, v
katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih subvencije nadomestile. Ostali prihodki se pripoznajo, ko
upravičeno pričakujemo, da bodo vodili do prejemkov.
Dolgoročno razmejeni prihodki predstavljajo razmejene prihodke iz naslova odobrenih sredstev za investicijo
v sušilnico (Javni sklad RS za regionalni razvoj) in kotlovnico (RS Ministrstvo za gospodarstvo) ter odloženi
prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov invalidskega podjetja. Razmejeni prihodki se prenašajo med
prihodke sorazmerno z obračunano amortizacijo zadevnih osnovnih sredstev in s porabo odstopljenih
prispevkov, v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov.
n. Pripoznavanje prihodkov
Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer
zmanjšani za vračila in popuste, rabate in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse
pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti
terjatev in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila blaga in ko skupina preneha odločati o prodanem
blagu.
Prihodki se pripoznajo, kot sledi:
Prodaja blaga, materiala in proizvodov
Prihodki od prodaje blaga, materiala in proizvodov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v trenutku, ko je
kupec prevzel vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom blaga.
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Prihodki se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšani za vračila in
popuste, odobrene ob prodaji.
Prodaja storitev
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na zaključek posla,
ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.
o. Finančni prihodki in odhodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od finančnih sredstev in pozitivne tečajne razlike. Prihodki iz
zamudnih obresti se pripoznajo ob njihovem plačilu. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku
z uporabo efektivne obrestne mere.
Finančni odhodki obsegajo odhodke od obresti in negativne tečajne razlike. Stroški izposojanja se v izkazu
poslovnega izida prikazujejo po metodi efektivnih obresti.
p. Obdavčitev
Davki vključujejo obračunani davek in odloženi davek. Davki se izkažejo v izkazu poslovnega izida, razen v
tistem delu, kjer se nanašajo na postavke, ki se izkazujejo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu.
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od
čistega dobička, poročanega v izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so
obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki nikoli niso obdavčljive ali odbitne. Obveznost skupine
za obračunani davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan poročanja.
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne
razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi
v posamičnih računovodskih izkazih družb v skupini in kot posledica konsolidacijskih izločanj neiztrženih
dobičkov v zalogah. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), za katere se pričakuje,
da bodo uporabljeni, ko se bo odložena terjatev za davek realizirala ali se bo odložena obveznost za davek
poravnala.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica pobotati
odmerjene terjatve za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so odloženi davki vezani na
isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
r. Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza
finančnega položaja na dan 31. 12. 2016 in izkaza finančnega položaja na dan 31. 12. 2017 ter iz podatkov
izkaza poslovnega izida za obdobje januar – december 2017.
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4.

Razkritja k posameznim postavkam v konsolidiranih računovodskih izkazih

4.1

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje po vrstah
(v EUR)

2017

Prihodki od prodaje na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Delež v %

84,72%

24.912.943

77,68%

53.129.814

83,03%

24.227.798

75,54%

1.075.837

1,68%

681.372

2,12%

6.461

0,01%

3.772

0,01%

9.780.431

15,28%

7.159.249

22,32%

9.414.296

14,71%

6.918.995

21,57%

366.135

0,57%

240.254

0,75%

63.992.542

100,00%

32.072.192

100,00%

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala
Skupaj prihodki od prodaje

2016

54.212.112

Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje na tujem trgu

Delež v %

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovskega blaga in materiala
ter opravljenih storitev in najemnin v obračunskem obdobju.
4.2

Sprememba vrednosti zalog

Sprememba vrednosti zalog v letu 2017:
(v EUR)

Stanje
31.12.2017

Nedokončana proizvodnja
Gotovi proizvodi
Skupaj sprememba vrednosti
zalog

Stanje
31.12.2016

Sprememba
2017

762.283

697.736

64.547

34.074

8.225

25.849

796.357

705.961

90.396

Sprememba vrednosti zalog v letu 2016:
(v EUR)
Nedokončana proizvodnja
Gotovi proizvodi
Skupaj sprememba vrednosti
zalog

Stanje
31.12.2016

Stanje
31.03.2016

Sprememba
2016

697.736

1.095.589

-397.853

8.225

4.035

4.190

705.961

1.099.624

-393.663

Vrednost zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov se je v obravnavanem obdobju povečala
za 90.396 EUR, kar v izkazu poslovnega izida predstavlja povečanje kosmatega poslovnega donosa
(2016: -393.663 EUR).
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4.3

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

V obravnavanem obdobju skupina izkazuje za 25.373 EUR (2016: 49.858 EUR) prihodkov od
uporabe proizvodov in storitev ter blaga in materiala za lastne potrebe.
4.4

Drugi poslovni prihodki

(v EUR)

2017

2016

Vlaganja RS v varovanje gozdov

58.429

14.193

Unovčenje menic za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla

20.931

4.000

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij - nepovratna sredstva

10.288

7.716

0

20.087

234.921

199.409

10.788

9.889

Poraba investicij - vrnjeni prispevki iz plač

897

299

Neizplačan dopust - vrnjeni odstopljeni prispevki

564

1.755

1.577

572

17.173

5.101

-254

-2.699

833

0

2.953

0

0

-95

16.700

6.621

Prejete odškodnine - ostalo

300

0

Izterjane odpisane terjatve

19.014

570

45

3.961

395.159

271.380

Odprava dolgoročnih rezervacij - odpravnine
Odprava dolgoročnih rezervacij - vrnjeni prispevki iz plač
Odprava dolgoročnih rezervacij - subvencija Jav.jam.,prež.in inv.sklada

Neplačani prispevki za zaposlovanje in PIZ
Prihodki od prodaje - izločitve OS
Prihodki OS zaradi izločitev iz evidence
Odpisi obveznosti iz preteklih let
Ostali prihodki, povezani s poslovnimi učinki
Prihodki zaradi obračunanega in neplačanega DDV - stečaj
Prejete odškodnine od zavarovalnice

Drugi prihodki
Skupaj drugi poslovni prihodki

Postavko sestavljajo prihodki od porabe in odprave nekratkoročnih rezervacij, vrnjeni prispevki, prihodki
od prodaje naprav in opreme kot razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo prodanih naprav in
opreme ter odprava oslabitev naprav in opreme, prihodki zaradi obračunanega in neplačanega DDV, ki
so nastali zaradi družb, ki so v stečaju ter ostali poslovni prihodki.
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4.5

Stroški blaga, materiala in storitev

(v EUR)

2017

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

2016

351.412

320.568

1.435.307

997.880

Stroški energije

480.023

304.207

Drugi stroški materiala

154.947

107.791

Skupaj stroški materiala

2.421.688

1.730.447

Stroški proizvodnih storitev

20.837.968

10.747.005

Stroški transportnih storitev

1.230.760

924.900

Stroški storitev vzdrževanja nepremičnin naprav in opreme

333.809

207.951

Stroški najemnin

302.029

158.046

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

642.050

251.991

Stroški zavarovalnih premij in stroški storitev plačilnega prometa

195.526

83.197

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

536.691

265.128

Stroški sejmov, reklam in reprezentance

64.426

10.398

8.527

1.351

43.637

18.831

2.531

322.184

206.549

97.419

Skupaj stroški storitev

24.404.503

13.088.400

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev

26.826.191

14.818.846

Stroški materiala

Stroški storitev pri izvozu
Stroški komunalnih storitev
Stroški koncesije za izkorišč.gozdov in rudnih bogastev v lasti RS
Stroški drugih neproizvodnih storitev

Pogodbeni znesek za revidiranje konsolidiranega letnega poročila je bil v višini 15.440 EUR
(2016:13.980 EUR) in za druge storitve dajanja zagotovil -revizija poročila o odnosih z obvladujočo
družbo in dogovorjeni postopki v zvezi z odstopljenimi prispevki invalidskega podjetja- 1.000 EUR).
4.6

Stroški dela

Stroški dela vsebujejo obračunane bruto plače zaposlencev, stroške socialnih zavarovanj, ki bremenijo
skupino, regres za letni dopust, povračila za prevoz na delo, regres za prehrano med delom in drugo.
Plače zaposlencev se izplačujejo v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti gozdarstva in lesarstva
in v skladu s splošnimi akti skupine. Pri odobravanju stroškov v zvezi z delom skupina upošteva Uredbo
o višini povračil v zvezi z delom in drugih prejemkov.
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Višino povračil v zvezi z delom in drugih prejemkov delavcev določi s sklepom poslovodstvo skupine.
(v EUR)

2017

Plače in nadomestila

2016

6.469.363

3.623.495

Stroški pokojninskih zavarovanj

608.652

339.095

Stroški drugih socialnih zavarovanj

476.327

274.776

Regres za letni dopust

311.410

185.831

65.722

14.293

Prehrana med delom

433.094

270.343

Prevozi na delo

358.247

243.210

64.941

160.685

Vračunana nagrada za poslovno uspešnost

200.000

0

Drugi stroški dela

152.685

140.489

Dodatno pokojninsko zavarovanje

207.046

0

9.347.488

5.252.217

Odpravnine

Vračunan neizkoriščen letni dopust in vračunani prispevki

Skupaj stroški dela

Drugi stroški dela v višini 152.685 EUR (2016: 140.489 EUR) se nanašajo na povečanje oblikovanih
rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
Stroški dela po skupinah
(v EUR)

Poslovodstvo

Plače in nadom.
2017

Delež

Plače in nadom.
2016

Delež

185.711

2,87%

149.360

4,12%

35.749

0,55%

58.230

1,61%

15.527

0,24%

46.135

1,27%

84.043

1,30%

44.996

1,24%

50.392

0,78%

0

0,00%

441.058

6,82%

209.969

5,79%

Ostali zaposlenci

5.842.593

90,31%

3.264.166

90,08%

Skupaj stroški dela poslovodstva

6.469.363

100,00%

3.623.495

100,00%

MIHA MARENČE - v. d. poslovodstva do
30.04.2017
MEH BORUT - pooblaščenec do
03.03.2017
FICKO ZLATKO - pooblaščenec do
30.04.2017 in poslovodstvo od
01.05.2017
DEJAN KAISERSBERGER - poslovodstvo
od 01.05.2017
Izplačila po individualnih pogodbah

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe na dan 31. 12. 2017
Izobrazba

Število zaposlenih
na dan 31.12.2017

Delež na dan
31.12.2017

Število zaposlenih
na dan 31.12.2016

Delež na dan
31.12.2016

Nekvalificiran

42

12

45

13

Polkvalificiran

20

6

21

6

Kvalificiran

85

24

86

24

Srednja strokovna usposobljenost

69

19

68

19

Višja izobrazba

28

8

76

22

Visoka izobrazba

112

31

56

16

Skupaj število zaposlenih

356

100

352

100
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Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je bilo 356,17 (2016: 269).

4.7

Amortizacija

(v EUR)

2017

Premoženjske pravice in druga neopred.sredstva

2016

41.228

9.354

Amortizacija neopredmetenih sredstev

41.228

9.354

Zgradbe

105.774

65.840

Proizvajalne naprave in stroji

314.310

207.728

Druge naprave in stroji

132.776

45.393

552.859

318.960

Naložbene nepremičnine

768

576

Amortizacija naložbenih nepremičnin

768

576

594.855

328.891

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

Skupaj amortizacija

Amortizacija je obračunana v skladu z načrtovano dobo koristnosti neopredmetenih sredstev ter
nepremičnin, naprav in opreme.
Skupina je v letu 2017 iz naslova odprave odloženih prihodkov iz prejetih subvencij pokrivalo stroške
amortizacije v višini 10.288 EUR (2016: 10.288 EUR).
4.8

Drugi poslovni odhodki

(v EUR)

2017

2016

Izguba pri odtujitvi sredstev

1.588

1.007

Prevrednotenje opreme zaradi oslabitve

8.711

0

Oblikovani popravki vrednosti terjatev

59.162

20.464

Dajatve, neodvisne od stroškov dela ali drugih vrst
stroškov

29.317

11.973

11.436.437

5.082.118

5.079

3.181

844

1.937

Ostali stroški

29.383

33.427

Denarne kazni in odškodnine

25.709

12.829

743

743

6.450

1.125

16.026

6

11.619.449

5.168.809

Nadomestilo za upravljanje z državnimi gozdovi
Nagrade za prakso
Finančne pomoči

Rezervacije - sanacija kamnoloma
Donacije v denarju
Drugi odhodki
Skupaj drugi stroški

Skupina plačuje za upravljanje gozdov nadomestilo v višini 20 % prihodkov od zaračunane prodaje lesa.
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4.9

Finančni prihodki in odhodki

(v EUR)

2017

2016

Prihodki iz posojil (obresti)

27.423

3.377

Prejeti popusti in skonti

42.588

22.186

Zamudne obresti kupcev

26.219

5.081

350

140

96.580

30.784

-8.379

-7.691

-758

-1.517

-4.156

-6.097

-179

-28

-2.332

-6.071

-15.804

-21.403

80.776

9.381

Drugi finančni prihodki (stroški opomina)
Skupaj finančni prihodki
Odhodki za obresti od prejetih posojil
Odhodki za obresti iz finančnih najemov
Drugi finančni odhodki - aktuarski izračun rezervacij
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - obresti
Skupaj finančni odhodki
Finančni izid

4.10

Davek iz dobička

(v EUR)
Obračunani davek
Odloženi davek
Davki

2017

2016

-3.244.367

-1.112.520

12.353

25.987

-3.232.014

-1.086.533

(v EUR)

2017

Poslovni izid pred davki

16.196.264

6.440.385

3.077.290

1.094.865

Izračunan davek po veljavni davčni stopnji
Davčni učinek neobdavčenih prihodkov
Davčni učinek odhodkov, ki se pri obračunu davka ne odštejejo
Davčni učinek prehodno neuveljavljenih odhodkov
Davčne olajšave
Davki
Efektivna davčna stopnja

2016

-3.613

-1.849

226.345

54.803

-3.663

-14.928

-64.345

-46.359

3.232.014

1.086.533

19%

17%

Veljavna stopnja davka na dobiček za Slovenijo je v letu 2017 znašala 19 % (2016: 17 %).
4.11

Stroški po funkcionalnih skupinah

(v EUR)

2017

2016

Proizvajalni stroški prodanih proizv.oz.nabav.vred.prodanega blaga

6.524.312

6.353.876

Stroški prodajanja

1.253.683

838.741

40.609.987

18.376.146

48.387.983

25.568.763

-90.396

393.663

48.297.587

25.962.426

Stroški splošnih dejavnosti
Poslovni odhodki
Spremembe vred.zalog nedokonč.proizvodnje in gotovih proizvodov
Skupaj stroški po funkcionalnih skupinah
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4.12

Drugi vseobsegajoči donos
2017
bruto
vrednost
14.908

Aktuarska
izguba

4.13

2016

odloženi
davek
-2.380

neto
vrednost
12.528

bruto
vrednost
19.041

odloženi
davek
-1.254

neto
vrednost
17.787

Nepremičnine, naprave in oprema

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2017
(v EUR)

Zemlj.

Zgradbe

Proizv.
naprave
in stroji

Proizv.
naprave
in stroji
-leasing

Druge
naprave
in stroji

Os.sred.
v
grad.oz.
izdelavi

SKUPAJ OOS

597.481

5.245.658

8.384.331

281.982

637.794

12.462

15.159.708

Nove pridobitve

0

619.863

48.509

224.282

462.946

1.535.091

2.890.692

Prenos

0

0

250.932

-250.932

0

0

0

Odtujitve

0

0

143.636

0

13.990

1.355.534

1.513.161

Prevrednotovanje

0

0

-12.829

0

-532

0

-13.361

597.481

5.865.521

8.527.306

255.332

1.086.218

192.019

16.523.878

17.757

2.458.950

6.225.065

66.972

280.880

0

9.049.623

Prenos

0

0

66.972

-66.972

0

0

0

Odtujitve

0

0

137.610

0

13.981

0

151.590

Amortizacija

0

105.774

311.205

3.105

132.776

0

552.860

Prevrednotovanje

0

0

-4.307

0

-344

0

-4.650

17.757

2.564.724

6.461.325

3.105

399.332

0

9.446.243

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016

Stanje 31.12.2017

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016

Stanje 31.12.2017

Neodpisana knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2016

579.724

2.786.708

2.159.266

215.010

356.914

12.462

6.110.084

Stanje 31.12.2017

579.724

3.300.798

2.065.982

252.227

686.885

192.019

7.077.636
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2016
(v EUR)

Zemlj.

Zgradbe

Proizv.
naprave
in stroji

Proizv.
naprave
in stroji
-leasing

Druge
naprave
in stroji

Os.sred.
v
grad.oz.
izdelavi

SKUPAJ OOS

Nabavna vrednost
Stanje 31.03.2016

597.481

4.837.898

7.901.251

250.932

376.944

269.291

14.233.797

Nove pridobitve

0

412.330

603.026

31.050

316.230

1.105.808

2.468.445

Odtujitve

0

4.570

119.947

0

55.380

1.362.637

1.542.534

597.481

5.245.658

8.384.331

281.982

637.794

12.462

15.159.708

2.396.686

6.157.390

45.733

289.370

0

8.906.935
176.271

Stanje 31.12.2016

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.03.2016

17.757

Odtujitve

0

3.576

118.813

0

53.883

0

Amortizacija

0

65.840

186.489

21.239

45.393

0

318.960

17.757

2.458.950

6.225.065

66.972

280.880

0

9.049.624

Stanje 31.12.2016

Neodpisana knjigovodska vrednost
Stanje 31.03.2016

579.724

2.441.212

1.743.861

205.199

87.574

269.291

5.326.862

Stanje 31.12.2016

579.724

2.786.708

2.159.266

215.010

356.914

12.462

6.110.084

V obravnavanem poslovnem letu je skupina investirala v nepremičnine v višini 619.863 EUR (31.
12.2016: 412.230 EUR), in sicer gre za vlaganja v tuja osnovna sredstva kot izgradnja gozdnih cest
in vlak, postavitev skladišč ter povečanje nabavne vrednosti obstoječih objektov. V opremo je skupina
investirala v višini 735.737 EUR (31.12.2016: 950.306 EUR) nabavne vrednosti kar izkazuje kot
nove nabave ter povečanje nabavne vrednosti, in sicer nakup novih avtomobilov, računalniško opremo,
pohištvo, sekalno napravo z transportno linijo ter drobni inventar.
Zmanjšanje sedanje vrednosti sredstev predstavlja znesek obračunane amortizacije v višini 552.859
EUR (2016: 318.960 EUR) ter odprodaje in zmanjšanje vrednosti sredstva in izločitve iz uporabe
proizvajalnih naprav in strojev ter druge opreme v višini neodpisane vrednosti v višini 6.035 EUR
(31.12.2016: 3.625 EUR).
Skupina je oslabila proizvajalne naprave in stroje ter drugo opremo v višini neodpisane vrednosti v višini
8.711 EUR na podlagi cenitve družbe Auditor, d. o. o.

Naprave v leasingu po stanju na dan 31. 12. 2017
(V EUR)

Nab.vred.

1. VILIČAR DIZEL STILL
2. SEKALNIK BRUKS Z TRANSPORTNO LINIJO IN OPREMO
Skupaj osnovna sredstva v leasingu
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Pop.vred.

Knjig.vred.

31.050

3.105

27.945

224.282

0

224.282

255.332

3.105

252.227

Naprave v leasingu po stanju na dan 31. 12. 2016
(V EUR)

Nab.vred.

Pop.vred.

Knjig.vred.

1. TRAKTOR JOHN DEERE 6100 MC Z NADGRADNJO

75.021

25.926

49.095

2. TOV.VOZILO MAN Z DVIGALOM IN NADGRADNJO

149.682

34.926

114.756

3. PRIKLOPNO VOZILO LJEU-509

26.229

6.120

20.109

4. VILIČAR STILL DIZEL

31.050

0

31.050

281.982

66.972

215.010

Skupaj osnovna sredstva v leasingu

Osnovna sredstva skupine niso prosta vseh bremen.
Skupina ima kot jamstvo za nekratkoročni kredit po pog. štev. LD0930100034 in LD1521800051
zastavljeno pri NLB-ju naslednja osnovna sredstva:
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2017

Zap.
št.

Nadrejena
invent.
štev.

Nabavna
vrednost

1.

010820

Kotel na lesno biomaso

757.149

280.301

476.848

2.

001529

Objekt nova žagalnica

968.550

646.370

322.179

3.

010166

Skladišče modro

56.858

10.132

46.726

1.782.557

936.803

845.753

Skupaj zastavljena sredstva pri NLB

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016
Zap.
št.

Nadrejena
invent.
štev.

Nabavna
vrednost

1.

010820

Kotel na lesno biomaso

757.149

242.444

514.706

2.

001529

Objekt nova žagalnica

968.550

636.685

331.865

3.

010166

Skladišče modro

56.858

9.563

47.294

1.782.557

888.692

893.865

Skupaj zastavljena sredstva pri NLB

Popravek
vrednosti

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2017
Zap.
št.

Invent.
štev.

Zemljišče

1.

008087

parc. št. 444/4 ZKV 89

131.020

131.020

2.

011189

parc. št. 444/5 ZKV 89

2.342

2.342

3.

011190

parc. št. 444/6 ZKV 89

6.545

6.545

139.906

139.906

Skupaj zastavljena sredstva pri NLB

Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost
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Neodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016
Zap.
št.

Invent.
štev.

Zemljišče

1.

008087

parc. št. 444/4 ZKV 89

131.020

131.020

2.

011189

parc. št. 444/5 ZKV 89

2.342

2.342

3.

011190

parc. št. 444/6 ZKV 89

Skupaj zastavljena sredstva pri NLB

Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

6.545

6.545

139.906

139.906

Prav tako ima skupina pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu za dolgoročni kredit št.
1100UBL-00835 zastavljena naslednja osnovna sredstva:
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2017
Zap.
št.

Invent.
štev.

1.

008092

parc.štev. 457/19

2.319

2.319

2.

008085

parc.štev. 458/1

2.324

2.324

3.

011198

parc.štev. 458/2

1.388

1.388

4.

008088

parc.štev. 443/10

7.771

7.771

5.

011188

parc.štev. 443/9

39

39

6.

008089

parc.štev. 457/29

149.423

149.423

7.

011191

parc.štev. 457/30

4.842

4.842

8.

011192

parc.štev. 457/31

739

739

9.

011193

parc.štev. 457/32

406

406

10.

011194

parc.štev. 457/33

2.067

2.067

11.

011195

parc.štev. 457/34

2.028

2.028

12.

011196

parc.štev. 457/35

86

86

13.

011197

parc.štev. 457/36

30.486

30.486

14.

008090

parc.štev. 457/16

4.793

4.793

15.

008091

parc.štev. 457/17

4.744

4.744

16.

008093

parc.štev. 2170/94

13.607

13.607

17.

010466

parc.štev. 3223/8

11.786

11.786

18.

011199

parc.štev. 3223/4

3.485

3.485

19.

011200

parc.štev. 3223/5

337

337

20.

011201

parc.štev. 3223/6

1.370

1.370

21.

011202

parc.štev. 3223/7

104

104

244.145

244.145

SKUPAJ

Nabavna
vrednost
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Neodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016
Zap.
št.

Invent.
štev.

Nabavna
vrednost

1.

008092

parc.štev. 457/19

2.319

2.319

2.

008085

parc.štev. 458/1

2.324

2.324

3.

011198

parc.štev. 458/2

1.388

1.388

4.

008088

parc.štev. 443/10

7.771

7.771

5.

011188

parc.štev. 443/9

39

39

6.

008089

parc.štev. 457/29

149.423

149.423

7.

011191

parc.štev. 457/30

4.842

4.842

8.

011192

parc.štev. 457/31

739

739

9.

011193

parc.štev. 457/32

406

406

10.

011194

parc.štev. 457/33

2.067

2.067

11.

011195

parc.štev. 457/34

2.028

2.028

12.

011196

parc.štev. 457/35

86

86

13.

011197

parc.štev. 457/36

30.486

30.486

14.

008090

parc.štev. 457/16

4.793

4.793

15.

008091

parc.štev. 457/17

4.744

4.744

16.

008093

parc.štev. 2170/94

13.607

13.607

17.

010466

parc.štev. 3223/8

11.786

11.786

18.

011199

parc.štev. 3223/4

3.485

3.485

19.

011200

parc.štev. 3223/5

337

337

20.

011201

parc.štev. 3223/6

1.370

1.370

21.

011202

parc.štev. 3223/7

104

104

244.145

244.145

Skupaj zastavljena sredstva pri SRRS

Neodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2017
Zap.
št.

Nadrejena
invent.
štev.

Zgradbe

1.

001173

Kotlovnica

296.836

157.294

139.542

2.

001333

Upravna zgradba

556.717

232.531

324.186

3.

001427

Skladišče temperirano

102.977

58.418

44.558

4.

001476

Lamelirnica

784.406

483.597

300.809

5.

004443

Skladišče leseno

17.885

4.431

13.454

1.758.820

936.272

822.549

Skupaj zastavljena sredstva pri SRRS

Nabavna
vrednost
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Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016
Zap.
št.

Nadrejena
invent.
štev.

Zgradbe

1.

001173

Kotlovnica

2.

001333

3.

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

285.531

152.918

132.613

Upravna zgradba

556.717

222.931

333.786

001427

Skladišče temperirano

102.977

57.388

45.588

4.

001476

Lamelirnica

784.406

475.753

308.653

5.

004443

Skladišče leseno

17.885

3.984

13.901

1.747.515

912.974

834.541

Skupaj zastavljena sredstva pri SRRS

4.14

Nabavna
vrednost

Naložbene nepremičnine

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2017
(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016

414.685

Stanje 31.12.2017

414.685

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016

404.197

Pridobitve iz leasinga, viški

0

Amortizacija

768

Stanje 31.12.2017

404.965

Neodpisana knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2016

10.487

Stanje 31.12.2017

9.719

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2016
(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016

414.685

Stanje 31.12.2017

414.685

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016

403.622

Amortizacija

576

Stanje 31.12.2017

404.197

Neodpisana knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2016

11.063

Stanje 31.12.2017

10.487
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Na dan 31. 12. 2017 skupina izkazuje 9.719 EUR (31.12. 2016: 10.487 EUR) naložbenih
nepremičnin – objekti dani v najem. Zmanjšanje sedanje vrednosti naložbenih nepremičnin predstavlja
obračunana amortizacija v višini 768 EUR (31.12.2016: 576 EUR). Prihodki od oddajanja naložbenih
nepremičnin so bili v višini 2.316 EUR (31.12.2016: 2.316 EUR).
4.15

Neopredmetena sredstva

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2017
(v EUR)
Premoženjske
praviceprogrami

Druga
neopredmetena
sredstva

Neopred.
sred.v
pridob.

SKUPAJ

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016

206.503

2.500

12.109

221.112

Nove pridobitve

58.519

0

51.484

110.004

Odtujitve

34.599

0

58.414

93.013

230.423

2.500

5.180

238.103

122.485

500

0

122.985

Amortizacija

40.978

250

0

41.228

Odtujitve

34.559

0

0

34.559

128.904

750

0

129.655

Stanje 31.12.2016

84.018

2.000

12.109

98.127

Stanje 31.12.2017

101.519

1.750

5.180

108.448

Stanje 31.12.2017
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016

Stanje 31.12.2017
Neodpisana knjigovodska vrednost

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016
(v EUR)
Premoženjske
praviceprogrami

Druga
neopredmetena
sredstva

Neopred.
sred.v
pridob.

SKUPAJ

Nabavna vrednost
Stanje 31.03.2016

138.649

2.500

0

141.149

Nove pridobitve

86.715

0

98.823

185.538

Odtujitve

18.860

0

86.714

105.574

Stanje 31.12.2016

206.503

2.500

12.109

221.112

Nabrani popravek
vrednosti
Stanje 31.03.2016

132.097

313

0

132.410

9.167

188

0

9.354

18.779

0

0

18.779

122.485

500

0

122.985

Stanje 31.03.2016

6.552

2.187

0

8.739

Stanje 31.12.2016

84.019

2.000

12.109

98.127

Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31.12.2016
Neodpisana knjigovodska vrednost
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Nekratkoročne premoženjske pravice – programi so v višini 101.519 (31.12.2016: 84.019 EUR).
Druga neopredmetena sredstva v višini 1.750 EUR (31.12.2016: 2.000 EUR) predstavljajo vlaganja
v študiji izvedljivosti investicije. Investicija v teku v višini 5.180 EUR predstavlja program za
elektronsko poslovanje (31.12.2016: 12.109 EUR – nadgradnja programske opreme). V letu 2017 so
se neopredmetena sredstva zmanjšala za 41.228 EUR (2016: 9.354 EUR) zaradi obračunane
amortizacije. Prodaje in izločitve iz uporabe premoženjskih pravic so bile v višini neodpisane vrednosti
41 EUR (31.12.2016: 81 EUR).
Največjo posamično vrednost v višini 26.913 EUR predstavlja modul javnega naročanja (2016:
39.244 EUR -program merilec). Preostala doba koristnosti neopredmetenega sredstva je 47 mesecev
(31. 12. 2016: 46 mesecev).
Izkazana neopredmetena sredstva so last skupine in so prosta vseh bremen.
4.16

Nekratkoročno odloženi stroški

Med nekratkoročnimi odloženimi stroški v znesku 11.573 EUR (31. 12. 2016: 20.253 EUR) skupina
vodi plačano najemnino poslovnega prostora za obdobje 5 let. Celotna najemnina je znašala 21.700
EUR, del v višini 4.340 EUR (2016: 1.447 EUR) smo prenesli v stroške poslovnega leta 2017, del v
višini 4.340 EUR pa je bil prenesen na kratkoročne odložene stroške.
Prav tako skupina med nekratkoročnimi odloženimi stroški v znesku 2.177 EUR vodi v letu 2017 plačano
najemnino antivirusnega programa za obdobje 3-eh let. Celotna najemnina je znašala 3.563 EUR, del
v višini 198 EUR smo prenesli v stroške poslovnega leta 2017, del v višini 1.188 EUR pa je bil prenesen
na kratkoročne odložene stroške.
4.17

Odložene terjatve za davek

V obravnavanem obdobju skupina izkazuje 63.308 EUR (31.12.2016: 51.521) odloženih terjatev za
davek iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejnih nagrad ter iz naslova
izločanja neiztrženih dobičkov v zalogah. Pri izračunu je skupina uporabila 19,00 % davčno stopnjo.

(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Zaloge

12.226

13.338

Rezervacije za pozaposlitvene in
druge dolgoročne zaslužke

51.082

38.183

63.308

51.521

Skupaj
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(v EUR)

Stanje
31.12.2016

Pripoznano v
izkazu
poslovnega
izida

Pripoznano v
drugem
vseobsegajočem
donosu

Stanje
31.12.2017

Zaloge

13.338

-1.112

0

12.226

Rezervacije za pozaposlitvene in
druge dolgoročne zaslužke

38.183

13.465

-566

51.082

51.521

12.353

-566

63.308

Skupaj

4.18

Zaloge

Skupina v zalogah izkazuje izdelavni material, nedokončano proizvodnjo, polizdelke, gotove proizvode
in trgovsko blago.
Zaloge surovin in materiala ter trgovskega blaga se vodijo po tehtanih povprečnih nabavnih cenah.
Zaloge nedokončane proizvodnje se med letom vodijo po stalnih planskih cenah z odmiki. Konec leta se
zaloge ovrednotijo na raven ocenjene iztržljive vrednosti, če je ta nižja od proizvajalnih stroškov.
Slabitev zalog na dan 31. 12. 2017
(v EUR)

Nedokončana
proizvodnja
Proizvodi
Skupaj

Knjigovodska
vrednost na
dan
31.12.2017

Prevrednotenje na
dan 31.12.2017

Čista iztržljiva
vrednost na dan
31.12.2017

771.230

-8.947

762.283

36.768

-2.694

34.074

807.998

-11.641

796.357

Knjigovodska
vrednost na
dan
31.12.2016

Prevrednotenje na
dan 31.12.2016

Čista iztržljiva
vrednost na dan
31.12.2016

698.594

-858

697.736

14.604

-6.379

8.225

713.198

-7.237

705.961

Slabitev zalog na dan 31. 12. 2016
(v EUR)

Nedokončana
proizvodnja
Proizvodi
Skupaj

Skupina ima zaloge gotovih proizvodov, proizvodnje in pol proizvodov konec leta ovrednotene na raven
ocenjene iztržljive vrednosti. Iz tega naslova je skupina oslabila zaloge nedokončane proizvodnje,
polizdelkov ter proizvodov v višini 11.641 EUR (31. 12. 2016: 7.237).
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4.19

Kratkoročne finančne terjatve

Kot kratkoročne finančne terjatve skupina vodi dani depozit v znesku 2.000.000 EUR, za dobo 12
mesecev, in datumom vračila 02. 11. 2018. Skupina vodi tudi dani depozit v znesku 5.000.000 EUR,
za dobo 12 mesecev in datumom vračila 02. 07. 2018.
Oba depozita sta bila sklenjena kot dolgoročna depozita, vendar na dan 31. 12. 2017 sta se razvrstila
med kratkoročne depozite. Skupina ima tako kratkoročne finančne terjatve v višini 7.000.000 EUR.
Na dan 31. 12. 2016 je kot kratkoročne finančne terjatve skupina vodila dani depozit v znesku
2.000.000 EUR, za dobo 13 mesecev in datumom vračila 30. 10. 2017 ter dani depozit v znesku
5.000.000 EUR, za dobo 6 mesecev in datumom vračila 21. 06. 2017.
4.20

Kratkoročne poslovne terjatve

(v EUR)

Nominalna
vrednost
2017

Kratkoroč. terjatve do kupcev v državi

Popravek
vrednosti
terjatev
2017

Knjigovodska
vrednost
31.12.2017

Nominalna
vrednost
2016

Popravek
vrednosti
terjatev
2016

Knjigovodska
vrednost
31.12.2016

3.198.165

53.166

3.144.999

6.828.703

47.544

6.781.159

6.528

6.344

184

9.101

9.101

0

521.619

60.437

461.182

1.108.541

26.268

1.082.273

3.726.312

119.947

3.606.365

7.946.346

82.913

7.863.432

1

0

1

10

0

10

192.778

0

192.778

411.966

0

411.966

1.016

0

1.016

942

0

942

564

0

564

0

0

0

27.931

0

27.931

13.586

0

13.586

1.505

0

1.505

2.078

0

2.078

685

0

685

82

0

82

Terjatve do zalog materiala in blaga

9

0

9

120

0

120

Terjatve iz poslovnega razmerja - vnovčene menice,
kazni

0

0

0

1.059

0

1.059

224

0

224

4.981

0

4.981

1.015

0

1.015

57

0

57

Terjatev do gospodarskih družb - odškodnine

300

0

300

0

0

0

Terjatve do zavarovalnic

200

0

200

0

0

0

Ostale terjatve

109

0

109

0

0

0

226.337

0

226.337

434.880

0

434.880

3.952.649

119.947

3.832.702

8.381.226

82.913

8.298.313

Kratkoročne terjatve za obresti
Kratkoroč. terjatve do kupcev v tujini
Skupaj terjatve do kupcev
Terjatve za obresti - banka depozit
Terjatve za odbitni DDV
Terjatve do ZPIZ
Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb
Terjatve do ZZZS
Terjatve do Jav. Jamst. Preživ. in invalid. sklada
Terjatve za ostala nadom. plač

Druge terjatve do delavcev
Terjatve za odtegljaje delavcev-benc.servis

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

Skupina izkazuje po stanju na dan 31. 12. 2017 kratkoročne poslovne terjatve v višini 3.832.702 EUR
(31. 12. 2016: 8.298.313 EUR).
Terjatve za odbitni DDV predstavlja vstopni DDV v višini 192.778 EUR.
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Terjatve do ZZZS v višini 27.931 EUR (31.12.2016: 13.586 EUR) predstavljajo terjatve za
refundacije nadomestil za bolniško odsotnost in poškodbe pri delu za meseca november in december
2017.
Terjatve do delavcev za odtegljaje pri plačah za december 2017, izplačanih v januarju 2018 znašajo
1.239 EUR (31.12.2016: 5.038 EUR).
Vodilnim v skupini, zaposlenim po individualnih pogodbah in članom nadzornega sveta skupina ni dala
predujmov, do njih pa izkazuje poslovno terjatev višini 26 EUR (31.12.2016: 31 EUR).
Skupina izvaja pri zavarovalnici SID PKZ zavarovanje prodajnega portfelja od marca 2017. Obračunana
premija v letu 2017 je znašala 77.734 EUR. Zavarovalnica premijo obračunava mesečno na osnovi
realizirane prodaje v preteklem mesecu, v kateri so vključene vsi partnerji, ki niso povezane družbe
SiDG, fizične osebe, javne družbe ali pravne osebe v postopkih izvršbe, likvidacije, stečaja ali prisilne
poravnave ali pravne osebe, katerih terjatve so zavarovane na podlagi drugih pogodb. Iz portfelja so
izločene tudi pravne osebe, ki so s strani SID-a PKZ ocenjene kot pretvegane za vključitev v zavarovanje
(cca. 10-15 partnerjev). Partnerjem, ki niso vključeni v zavarovanje pri SID PKZ v SIDG namenjamo
posebno pozornost do določnega komercialnega posla.
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v skupini zavarovanih terjatev v višini 1.313.444 EUR (31. 12. 2016: 0
EUR).

4.21

Predujmi in druga kratkoročna sredstva

Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki:
(v EUR)
Zavarovalne premije

31.12.2017

31.12.2016

401

3.115

174.015

539.313

0

515.882

148.518

15.586

11.672

6.925

Grča - najemnina za posl.prostore

4.340

0

Drugi kratkoročno doloženi stroški

9.043

0

443

0

0

920

9.780

8.750

0

3.054

184.196

554.233

Gozdni sklad
Nadomestilo za upravljanje z državnimi gozdovi
Nakup gozdnih zemljišč
Sodne zadeve

Opozorilni trakovi
Ostalo
Ploščice - črtne kode
Popravilo viličarja
Skupaj kratkoročno odloženi stroški oz.
odhodki
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Kratkoročno nezaračunani prihodki:
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

366

2.270

Vlaganja v objekte v najemu

0

8.822

Obresti depozitov pri bankah

7.951

1.778

Vračunani prihodki

21.251

18.369

Skupaj kratkoročno nezaračunani
prihodki

29.568

31.240

Najemnina - Mašun

DDV od prejetih predujmov:
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

43.734

2.340

DDV - prejeti avansi

Predujmi:
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Dani predujmi za zaloge

1.122

328

Skupaj dani predujmi

1.122

328

4.22

Denar in denarni ustrezniki

(v EUR)
Denar v blagajni
Denar na transakcijskih računih pri bankah
Kratkoročni depoziti do 3 mesecev
Skupaj denar in denarni ustrezniki

31.12.2017

31.12.2016

216

396

562.858

10.657.957

31.317.900

7.814.350

31.880.974

18.472.703
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4.23

Kapital

(v EUR)

31.12.2017

Vpoklicani kapital

31.12.2016

22.440.000

22.440.000

22.440.000

22.440.000

Kapitalske rezerve

129.147

129.147

Rezerve iz dobička

4.449.228

2.862.019

934.690

270.857

Druge rezerve iz dobička

3.514.538

2.591.162

Rezerve, nastale zaradi vred. po pošteni
vrednosti

(48.312)

(42.948)

2.484.251

(9.010)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

12.300.417

5.084.279

Skupaj kapital skupine

41.754.731

30.463.487

0

1.459.983

41.754.731

31.923.470

Osnovni kapital

Zakonske rezerve

Preneseni čisti poslovni izid

Neobvladojoči deleži
SKUPAJ KAPITAL

Osnovni kapital skupine znaša 22.440.000 EUR in je v celoti vplačan.
Gibanje kapitalskih rezerv
(V EUR)
Stanje 31.03.2016
Povečanje - naknadno vplačilo
Stanje 31.12.2016
Povečanje
Stanje 31.12.2017

Kapitalske rezerve
0
129.147
129.147
0
129.147

Zakonske rezerve iz dobička so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz predhodnih let, predvsem
za poravnavo potencialnih prihodnjih izgub. Na podlagi sklepa organov vodenja in nadzora in v skladu
z 230. členom ZGD-1 se iz čistega dobička oblikujejo zakonske in druge rezerve iz dobička, in sicer
znašajo na dan 31. 12. 2017 zakonske rezerve 934.690 EUR (31.12.2016: 270.857 EUR).
Druge rezerve iz dobička v višini 3.514.538 EUR (31.12.2016: 2.591.162 EUR) so nastale kot razlika
med naložbo v odvisni družbi in sorazmerno knjigovodsko vrednostjo čistih sredstev odvisnih družb ob
prvi konsolidaciji v letu 2016. Rezerve so se v letu 2017 povečale za 923.375 EUR in izhaja iz dokupa
deleža v odvisni družbi Snežnik, d. d.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v višini -48.312 EUR (31.12.2016:-42.948
EUR) se nanašajo na aktuarsko izgubo pri izračunu odpravnin zaposlencev.
Preneseni čisti poslovni izid skupine znaša 2.484.251 EUR (31.12.2016: -9.010 EUR) in izhaja iz
prenosa aktuarskih izgub iz rezerv v višini -17.874 EUR (31.12.2016: -9.010 EUR), nastalih zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti med preneseni čisti poslovni izid ter znesek 2.511.135 EUR
predstavlja prenos dobička iz preteklega obdobja v rezerve.
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Nerazporejeni poslovni izid poslovnega leta znaša 12.300.417 EUR (31.12.2016: 5.084.279 EUR).
Neobvladujoči deleži v okviru kapitala na dan 31. 12. 2016
(v EUR)

Neobvladujoči
delež

Kapital, ki
pripada
neobvladujočim
deležem

Čisti dobiček, ki
pripada
neobvladujočim
deležem

Drugi
vseobsegajoči
donos

Snežnik, d. d., Kočevka
Reka

19,96

1.249.200

-482

-2.223

Snežnik Sinpo, d. o. o.,
Kočevska Reka

19,96

210.783

-803

-1.327

1.459.983

-1.285

-3.550

Skupaj

4.24

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontiranih na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da
upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.
Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2017
(v EUR)

Rezervacije za
odpravnine ob
upokojitvi

Stanje 31.12.2016

Rezervacije za
jubilejne
nagrade

Skupaj

305.106

96.768

401.875

3.184

972

4.156

Stroški/prihodki preteklega službovanja

25.757

36.144

61.901

Stroški/prihodki tekočega službovanja

44.335

31.011

75.346

-16.021

-11.712

-27.733

0

10.189

10.189

11.967

0

11.967

374.328

163.372

537.701

Stroški obresti

Izplačila zaslužkov
Aktuarski dobički/izguba (IPI)
Aktuarska izguba (vseobsegajoči donos)
Stanje 31.12.2017

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2016
(v EUR)

Rezervacije za
odpravnine ob
upokojitvi

Stanje 31.12.2015
Stroški obresti
Stroški/prihodki preteklega in tekočega službovanja
Izplačila zaslužkov
Aktuarska izguba (vseobsegajoči donos)
Stanje 31.12.2016
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Rezervacije za
jubilejne
nagrade

Skupaj

209.387

76.194

285.580

4.550

1.546

6.097

86.427

33.975

120.402

-14.298

-14.947

-29.245

19.041

0

19.041

305.106

96.768

401.874

Aktuarske predpostavke so bile naslednje:
-

Nominalna dolgoročna obrestna mera je ocenjena na 0,8 % (31.12.2016: 1,1 %), ki se
ocenjuje v skladu z določili standarda MRS 19. Na dan 31. 12. 2017 so Slovenske državne
obveznice z dospetjem 10 let znašala 0,69 % (31.12.2016: 0,96 %).

-

Ker povprečno dospetje v skupini znaša od 13,2 do 21,4 let (2016: od 15 do 22,1) se ocenjuje
povprečna obrestna mera v višini 0,8 % (31.12.2016: 1,1 %).

-

Pričakovano dolgoročno rast višine jubilejnih nagrad in neobdavčljivih zneskov v izračunu (za
odpravnine
in jubilejne nagrade) je aktuar ocenil v višini 1,0 % letno (2016: 0,5 %), pri čemer se za
neobdavčen znesek pri izplačilu odpravnine ob upokojitvi upošteva znesek 4.063 EUR, za
jubilejne nagrade pa 460 EUR, 689 EUR ter 919 EUR (dvakrat) ob 10, 20, 30 in 40 – letnem
jubileju, vendar zgolj ob prvem izplačilu jubileja. Za vse zneske odpravnin, za katere se
pričakuje, da bi ob predvideni rasti plač presegli predvideno mejo neobdavčenega zneska, so
dodatno povečani za prispevke v višini 16,1 % v skladu z zakonodajo RS na dan obračuna
rezervacije.

-

V izračunu je pooblaščeni aktuar upošteval pričakovano smrtnost delavcev v skladu s
slovenskimi tablicami smrtnosti 2000-2002 ločeno po spolih, pri čemer se indirektno upošteva
nadomeščanje starejših zaposlencev, ki se upokojijo, z mlajšimi.

-

Rezervacije so izračunane zgolj za zaposlene za nedoločen čas, kajti samo zanje obstaja
dolgoročna obveza s strani skupine.

-

Za vse zaposlene je aktuar predpostavljal, da bodo izkoristili pravico do starostne upokojitve ob
dnevu nastopa. V primeru, da bi kateri od zaposlencev že izpolnjevali pogoje za starostno
upokojitev, je rezervacija zanj kar enaka sedanji vrednosti odpravnine ob upokojitvi.

-

Aktuar ni oblikoval obveznosti za jubilejne nagrade, do katerih bi bil zaposlenec upravičen
kasneje, kot bo izpolnil pogoj za starostno upokojitev.

-

Model ne upošteva morebitnih večjih odpuščanj zaradi reorganizacije skupine.

-

Pripravljen je na osnovi ene od temeljnih predpostavk računovodskih standardov, ki pravi, da
je potrebno računovodske izkaze sestavljati, kot da bo skupina nadaljevala poslovanje v
dogledni prihodnosti in kot da nima niti namena niti potrebe, da bi jo povsem ustavilo ali
pomembno skrčilo.

99

Analiza občutljivosti aktuarskih predpostavk
(v EUR)

Rezervacije
za
odpravnine
2017

Rezervacije
za jubilejne
nagrade
2017

Rezervacije
za
odpravnine
2016

Rezervacije
za jubilejne
nagrade
2016

21.254

5.381

17.675

3.386

-19.409

-5.021

-16.198

-3.169

9.595

0

11.216

0

-7.586

0

-9.644

0

Znižanje disk. obr. mere za 0,5%
Povečanje disk. obr. mere za 0,5%
Povečanje rasti plač za 0,5
%/letno
Zmanjšanje rasti plač za
0,5%/letno

4.25

Druge rezervacije

Skupina ima je na podlagi Rudarskega projekta – ocena stroškov sanacije za kamnolom Kočevska Reka
oblikovane rezervacije iz naslova nekratkoročnih vnaprej vračunanih stroškov v vrednosti 2.971 EUR
(31.12.2016: 2.229 EUR).
4.26

Nekratkoročno odloženi prihodki

(v EUR)

Rezervacija za pokrivanje
prihodkov za stroške razgradnje
stroja za dolžinsko spajanje
Nepovratna sredstva za Sušilnico
in Parilnico
Nepovratna sredstva za Kotlovnico
Porabljena sredstva odstopljenih
prispevkov
Neporabljena sredstva
odstopljenih prispevkov
Skupaj dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

Stanje
31.12.2017

Stanje
31.12.2016

Sprememba
(odloženi
prihodki)

418

418

0

2.367

3.719

-1.352

113.191

122.128

-8.936

3.291

4.188

-897

69.315

25.311

44.004

188.582

155.764

32.819

Skupina ima oblikovane rezervacije za stroške razgradnje v višini 418 EUR.
Skupina ima na dan 31. 12. 2017 za 115.558 EUR (31. 12. 2016: 125.847 EUR) nekratkoročno
odloženih prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev, prejetih od Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in RS Ministrstva za gospodarstvo. V prvem primeru gre za pridobljena sredstva za vlaganje v sušilnico
in parilnico v obratu lamelirnica, v drugem primeru pa za pridobljena sredstva za vlaganje v kotlovnico.
Sorazmerni del obračunane amortizacije teh osnovnih sredstev zmanjšuje oblikovane druge
nekratkoročne obveznosti in se prenaša med prihodke od porabe in odprave nekratkoročnih rezervacij.
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(v EUR)

2017

Prejeta subvencija plač invalidom

10.788

13.264

278.685

295.110

289.473

308.374

245.709

278.575

0

4.487

43.764

25.311

289.473

308.374

Viri za odstopljene prispevke
Skupaj
Maksimalno dovoljen znesek
subvencioniranja plač
Pokrivanje razlike z investicijami
Neporabljena sredstva - prenos v 2017
Skupaj

2016

Skupina je oblikovala druge nekratkoročne obveznosti na osnovi odstopljenih prispevkov za socialno
varnost v skladu z 61. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v višini
278.685 EUR (31.12.2016: 295.110 EUR) ter za subvencijo v višini 10.788 EUR (31.12.2016:
13.264 EUR). Odstopljeni prispevki so bili porabljeni za 75 % bruto plač invalidov. Skupina ima še iz
leta 2016 ostanek 3.291 EUR, ki ga je porabila z nakupom investicije, ki se z aktiviranjem prenaša
skladno z amortizacijo med prihodke. V letu 2017 je družba prenesla v prihodke v višini 897 EUR.
Preostalo razliko v višini 43.764 EUR iz leta 2016 ter 25.311 EUR iz leta 2015 pa bo skupina prenesla
v leto 2018 ter opravila obrestovanje za neporabljena sredstva z uporabo referenčne obrestne mere, ki
je veljala na dan 31. 12. 2017 in znaša 0,87 % (31.12.2016: 0,95 %).

4.27

Nekratkoročne finančne obveznosti

Nekratkoročne finančne obveznosti
31.12.2017
1. Posojilo SRRS - pog. 1100UBL-00835

31.12.2016

218.166

264.916

53.333

124.444

123.853

173.377

395.353

562.738

1. BKS leasing - pog. 12994/16

9.502

18.770

2. BKS leasing - pog. 13824/17

117.536

0

Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema

127.038

18.770

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

522.391

581.508

2. Posojilo N-LB PE Kočevje - pog. LD093010034
3. Posojilo NLB - pog. LD1521800051
Dolgoroč.posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v državi

Nekratkoročne finančne obveznosti predstavljajo dobljena nekratkoročna posojila na podlagi
posojilnih pogodb in nekratkoročni dolgovi iz finančnega najema na podlagi pogodb o finančnem
najemu.
Kratkoročni del nekratkoročnih posojil in kratkoročni del nekratkoročnih dolgov iz finančnega najema,
ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, zmanjšujejo v bilanci stanja postavko nekratkoročnih finančnih
obveznosti in povečujejo postavko kratkoročnih finančnih obveznosti.
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Med nekratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank in do organizacij v državi skupina izkazuje
posojila, prejeta od:
•

Slovenskega regionalnega razvojnega sklada po pog. št. 1100UBL-00835 z dne, 05. 08. 2015 v
višini 264.917 EUR, zmanjšano za del, ki zapade v plačilo v letu 2018 v višini 46.750 EUR
(2016: 50.646 EUR), prenesen med kratkoročne finančne obveznosti. Gre za nekratkoročni
kredit za lesnoobdelovalne stroje v žagalnici s končnim rokom zapadlosti 31. 08. 2023. Obrestna
mera znaša 3-mesečni euribor + 0,90 % letno. Posojilo je zavarovano z zastavno pravico na
nepremičninah družbe, in sicer z zemljišči (par. št. 457/19, 458/1, 458/2, 443/10, 443/9,
457/29, 457/30, 457/31, 457/32, 457/33, 457/34, 457/35, 457/36, 457/16, 457/17, 2170/94,
3223/8, 3223/4, 3223/5, 3223/6, 3223/7) po neodpisani vrednosti v višini 244.145 EUR
(31.12.2016: 244.145 EUR), vpisano v zemljiški knjigi ter z 5 kom bianko podpisanimi
menicami ter z zgradbami po neodpisani vrednosti v višini 822.549 EUR (31.12.2016:
834.541 EUR).

•

NLB podružnica Kočevje po pog. št. LD0930100034 z dne, 28. 10. 2009 v višini 124.444 EUR,
zmanjšano za del, ki zapade v plačilo v letu 2018 v višini 71.111 EUR (2016: 71.111 EUR),
prenesen med kratkoročne finančne obveznosti. Gre za nekratkoročni kredit s končnim rokom
zapadlosti 06. 08. 2019. Kredit je najet za investicijo v kotlovnico. Obrestna mera znaša 3mesečni euribor + 1,80 % letno. Posojilo je zavarovano z zastavno pravico na nepremičninah
družbe, in sicer z zemljiščem (ZKV 89, par.štev. 444/4, 444/5, 444/6) po neodpisani vrednosti
v višini 139.906 EUR (31.12.2016: 139.906 EUR), vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Kočevju, z zgradbami po neodpisani vrednosti v višini 368.905 EUR (31.12.2016:
379.159 EUR) ter z premičnino (Kotel na lesno biomaso) po neodpisani vrednosti v višini
476.848 EUR (31.12.2016: 514.706 EUR) in z 5 kom bianko podpisanimi menicami.

•

NLB po pog. št. LD1521800051 z dne, 17. 08. 2015 v višini 173.377 EUR, zmanjšano za del,
ki zapade v plačilo v letu 2018 v višini 49.524 EUR (2016: 49.524 EUR), prenesen med
kratkoročne finančne obveznosti. Gre za nekratkoročni kredit s končnim rokom zapadlosti 21.
06. 2021. Kredit je najet za investicijo v osnovna sredstva-lesnoobdelovalni stroji v žagalnici.
Obrestna mera znaša 6-mesečni euribor + 1,50 % letno. Posojilo je zavarovano z zastavno
pravico na nepremičninah družbe, in sicer z zemljiščem (ZKV 89, par.štev. 444/4, 444/5, 444/6)
po neodpisani vrednosti v višini 139.906 EUR (31.12.2016: 139.906 EUR), vpisano v
zemljiški knjigi in z zgradbami po neodpisani vrednosti v višini 368.905 EUR (31.12.2016:
379.159 EUR) ter z 10 kom bianko podpisanimi menicami.

Finančni najem
Gibanje finančnega najema v letu 2017
Finančni najem
Opis

v EUR
Stanje z
obrestmi

Obresti

Stanje brez
obresti

BKS leasing - stanje 31.12.2016

19.263

-493

18.770

Povečanje v letu 2017

180.466

-6.114

174.352

Prenos na kratkoročni del v letu 2017
Skupaj stanje 31.12.2017

-69.787

3.703

-66.084

129.942

-2.904

127.038
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Gibanje finančnega najema v letu 2016
(v EUR)

Stanje z
obrestmi

Unicredit leasing - stanje 31.12.2015

Obresti

Stanje brez
obresti

22.670

178

22.492

Povečanje v letu 2016

0

0

0

Prenos na kratkoročni del v letu 2016

0

0

0

22.670

178

22.492

Odplačilo obresti v letu 2014
Stanje pred prevrednotenjem
Prevrednotenje med letom

34

12

21

22.636

166

22.470

22.636

166

22.470

Unicredit leasing - stanje 31.12.2016

0

0

0

BKS leasing - stanje 31.12.2015

0

0

0

28.895

592

28.303

Prevrednoteno stanje 31.12.16
Prenos na kratkoročni del 31.12.2016

Povečanje v letu 2016
Prenos na kratkoročni del v letu 2016

0

0

0

28.895

592

28.303

0

0

0

28.895

592

28.303

9.632

1.085

8.547

BKS leasing - stanje 31.12.2016

19.263

-493

18.770

Skupaj finančni najem - stanje 31.12.2016

19.263

-493

18.770

Stanje pred prevrednotenjem
Prevrednotenje med letom
Prevrednoteno stanje 31.12.16
Prenos na kratkoročni del 31.12.2016

Skupina izkazuje po stanju na dan 31. 12. 2017 nekratkoročnih obveznost iz finančnega najema do
najemodajalca BKS leasing v višini 127.038 EUR (31.12.2016; 18.770 EUR). Del obveznosti z obrestmi,
ki bo zapadel v plačilo v letu 2018 v višini 66.084 EUR (31.12.2016: 9.631 EUR), smo prenesli med
kratkoročne finančne obveznosti.
Finančni najem, sklenjen pri BKS leasingu zajema naslednjo pogodbo:
•

•

Z dne 01. 12. 2016, z namenom nakupa viličarja. Neodplačani del dolgoročne obveznosti na
dan 31. 12. 2017 znaša 9.502 EUR, del, ki zapade v letu 2018 v višini 9.268 EUR pa je
prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.
Z dne 04. 07. 2017, z namenom nakupa sekalnika Bruks. Neodplačani del dolgoročne obveznosti
na dan 31. 12. 2017 znaša 117.535 EUR, del, ki zapade v letu 2018 v višini 56.816 EUR pa
je prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Skupina na 31. 12. 2017 ima nekratkoročne obveznosti z zapadlostjo nad 5 let v višini 31.167 EUR
(31.12.2016: 77.917 EUR).

4.28

Nekratkoročne poslovne obveznosti

Skupina ne izkazuje na dan 31. 12. 2017 drugih nekratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 0 EUR
(31.12.2016: 6.699 EUR).
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4.29

Kratkoročne finančne obveznosti

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti v letu 2017
Stanje
31.12.2016

Najem, oz.
prenos
iz
dolgoročnih

Odplač.

Stanje
31.12.2017

1. NLB PE Kočevje - pog. LD0930100034

71.111

71.111

71.111

71.111

2. NLB - pog. LD1521800051

49.524

49.524

49.524

49.524

3. SRRS - pog. 1100UBL-00835

50.646

46.750

50.646

46.750

4. LEASINGI

31.510

70.544

35.970

66.084

202.791

237.929

207.251

233.469

Stanje
31.12.2015

Najem, oz.
prenos
iz
dolgoročnih

Odplač.

Stanje
31.12.2016

1. NLB PE Kočevje - pog. LD0930100034

71.111

71.111

71.111

71.111

2. NLB - pog. LD1521800051

49.524

49.524

49.524

49.524

3. SRRS - pog. 1100UBL-00835

46.750

46.750

42.854

50.646

4. LEASINGI

77.066

34.585

80.140

31.510

244.451

201.970

243.629

202.791

SKUPAJ

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti v letu 2016
(v EUR)

Skupaj kratkoročni del nekratkoročnih
posojil

Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo del dobljenih nekratkoročnih posojil na podlagi posojilnih
pogodb in kratkoročnih dolgov iz nekratkoročnega finančnega najema na podlagi pogodb o finančnem

najemu.
Kratkoročni del dolgoročnih posojil, dobljenih pri bankah ter pri Slovenskem regionalnem razvojnem
skladu v državi na dan 31. 12. 2017 znašajo 167.385 EUR (31.12.2016: 171.281 EUR). V postavki
skupina izkazuje kratkoročni del dolgoročnega kredita NLB Kočevje – pog. LD0930100034 v višini
71.111 EUR (31.12.2016: 71.111 EUR), kratkoročni del dolgoročnega posojila kredita NLB – pog.
LD1521800051 v višini 49.524 EUR (31.12.2016: 49.524 EUR) ter kratkoročni del dolgoročnega
posojila kredita dobljenega pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu v višini 46.750 EUR
(50.646 EUR).
Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo:
kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz finančnega najema BKS 66.084 EUR (31.12.2016:
Unicredit 22.470 EUR ter BKS 9.040 EUR).
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4.30

Kratkoročne poslovne obveznosti

(v EUR)

31.12.2017

Obvez.do dobaviteljev v državi

31.12.2016

2.485.100

5.536.711

39.616

100.885

652.520

683.259

87.588

89.434

Obveznosti za obračunani DDV

113.360

507.186

Obveznosti za davčni odtegljaj

27

76

2.254

2.214

17.229

24.007

763.565

0

1.373.661

0

33.368

12.678

5.568.288

6.956.451

Obvez.do dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti za plače
Obveznosti za prispevke izplačevalca

Druge kratkoročne obveznosti do državnih institucij
Administrativne prepovedi
Obveznosti za dobaviteljeve račune (gozdarstvo)
Gozdni sklad - nadomestila za upravljanje z državnimi gozdovi
Druge kratkoročne obveznosti
Skupaj kratkoročne obveznosti

4.31

Obveznosti za davek od dobička

Skupina na dan 31. 12. 2017 izkazuje 1.726.426 EUR (31. 12. 2016: 1.089.978 EUR).
4.32

Predujmi in druge kratkoročne obveznosti

(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Prejeti predujmi in varščine

417.527

252.580

Vračunan neizkoriščen letni dopust

241.477

177.100

14.920

11.576

211.298

10.638

1.146

1.155

37.679

752

Ostali vračunani stroški

0

161

Vračunani dobropisi dobaviteljev

0

1.150

192

59

0

2.757

Obveznosti do Gozdnega sklada za nakup gozdnih zemljišč

19.074

0

Obveznosti do Gozdnega sklada za zaračunane koncesnine

1.790

4.666

Obveznosti do Gozdnega sklada za odškodnine za uporabo zemljišč

4.575

10.178

Obveznosti do Gozdnega sklada od prodaje gozdnih zemljišč

4.948

5.682

954.626

478.454

Vračunani stroški revidiranja računovodskih izkazov
Vračunani stroški za prejete račune (sporni)
Vračunane obresti za kredite
Vračunani stroški lesa na panju, pridobljenega od solastnikov

DDV od danih predujmov
Obveznosti do Gozdnega sklada za sodne zadeve

Skupaj predujmi druge kratkoročne obveznosti

Poslovodstvo skupine, zaposleni po individualnih pogodbah in člani nadzornega sveta skupine niso dali
skupini kratkoročnih posojil, predujmov, niti nimajo do skupine poslovnih terjatev, razen iz naslova plač
za mesec december.
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5.

Finančni inštrumenti in obvladovanje finančnih tveganj

5.1

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje neplačila kupcev in s tem povezanih odpisov terjatev. Skupina je v letu
2017 aktivno spremljala stanje terjatev do kupcev.
Na dan 31. 12. 2017 predstavlja maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju knjigovodska
vrednost finančnih sredstev.
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Kratkoročne finančne terjatve

7.000.000

7.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve (brez terjatev do države)

3.608.223

7.869.659

31.880.974

18.472.703

42.489.197

33.342.362

Denar in denarni ustrezniki
Skupaj sredstva

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev po zapadlosti
Leto 2017:
(v EUR)

Nezapadle

Nominalna
vrednosti

Popravek
vrednosti

Knjig.vred.
31.12.2017

Kupci v
državi

Kupci
v tujini

Skupaj

3.225.449

1.812

3.223.638

2.896.010

327.627

3.223.638

Od 0 do 30 dni

326.624

268

326.356

202.593

123.763

326.356

Od 31 do 60 dni

45.099

218

44.881

35.089

9.792

44.881

Od 61 do 90 dni

8.485

215

8.270

8.270

0

8.270

Od 91 do 120

1.260

1.260

0

0

0

0

119.396

116.175

3.220

3.220

0

3.220

3.726.312

119.947

3.606.365

3.145.183

461.182

3.606.365

Nad 120
Skupaj terjatve
do kupcev

Leto 2016:
(v EUR)

Nominalna
vrednosti

Popravek
vrednosti

Knjig.vred.
31.12.2016

Nezapadle

6.721.030

4.289

6.716.741

5.953.983

762.758

6.716.741

Od 0 do 30 dni

1.099.741

33.920

1.065.821

772.200

293.621

1.065.821

Od 31 do 60 dni

77.331

3.414

73.917

48.023

25.894

73.917

Od 61 do 90 dni

9.739

6.055

3.684

3.684

0

3.684

Od 91 do 120

1.264

994

269

269

0

269

37.240

34.240

3.000

3.000

0

3.000

7.946.346

82.913

7.863.432

6.781.159

1.082.273

7.863.432

Nad 120
Skupaj terjatve
do kupcev
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Kupci v
državi

Kupci
v tujini

Skupaj

Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev skupine
Leto 2017:
(v EUR)

Popravek vrednosti
kratkoročnih
poslovnih terjatev

Popravek vrednosti
kratkoročnih
terjatev
za obresti

Stanje 31.12.2016

-73.812

-9.101

-82.913

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid

-56.490

-22.119

-78.609

14.201

24.876

39.077

2.498

0

2.498

-113.602

-6.344

-119.947

Popravek vrednosti
kratkoročnih
poslovnih terjatev

Popravek vrednosti
kratkoročnih
terjatev
za obresti

Stanje 31.03.2016

-94.748

-4.220

-98.968

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid

-46.731

-8.807

-55.538

0

3.579

3.579

67.667

347

68.014

-73.812

-9.101

-82.913

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid
Odpisi
Stanje 31.12.2017

Skupaj

Leto 2016:
(v EUR)

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid
Odpisi
Stanje 31.12.2016

Skupaj

Na dan 31. 12. 2017 znaša popravek vrednosti terjatev 119.947 EUR (31.12.2016: 82.913 EUR).
113.602 EUR (31. 12. 2016: 73.812 EUR) se nanaša na popravek vrednosti terjatev do kupcev,
6.344 EUR (31. 12. 2016: 9.101 EUR) pa na popravek vrednosti terjatev iz naslova zamudnih
obresti.
V obravnavanem obdobju je skupina izvedla izbris dvomljivih terjatev in obresti iz poslovnih knjig v
vrednosti 2.498 EUR (31.12.2016: 68.015 EUR). Zaradi plačil in kompenzacije se je popravek
vrednosti zmanjšal za 40.420 EUR (31.12.2016: 5.082 EUR). Oblikovani popravek vrednosti pa se
je dodatno oblikoval za 79.952 EUR (31.12.2016:57.041 EUR) iz naslova obresti in poslovnih
terjatev.
Skupina meri stopnjo obvladovanja terjatev preko doseganja kriterijev dni vezave terjatev:
(v dnevih)

2017

Pogodbeni dnevi
Dnevi zapadlih terjatev
Skupaj dnevi vezave terjatev
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2016
8-60

8-60

9

10

17-69

18-70

5.2

Likvidnostno tveganje

Skupina uspešno obvladuje likvidnostno tveganje. Likvidnostno tvega je skupina upravlja z
razdolževanjem (merjeno s kazalnikom neto dolg/EBIT-DA) skladno z letnim planom potrebnih finančnih
sredstev za skupino ter mesečnim oz. dnevnim načrtovanjem, z enotnim pristopom do bank in z
računalniško podprtim sistemom vodenje denarnega toka.
Skupina uporablja kot plačilno sredstvo gotovine oz. plačilne kartice na bencinskemu servisu na
Snežniku ter s tem zagotavlja pritoke in zmanjšuje likvidnostno tveganje.
V letu 2017 je skupina veliko pozornosti namenila pri pripravi načrtovanih denarnih tokov. Na SiDG se
pojavlja problem likvidnostnih presežkov, medtem ko je na Snežniku in Snežnik Sinpu obvladovano
vodenje likvidnostnih presežkov oz. primanjkljajev.
Vse finančne obveznosti iz prejetih nekratkoročnih posojil so na nivoju odvisne družbe Snežnik.
Skupina je med poslovnimi partnerji znana po plačilni disciplini, majhni zadolženosti in stabilnih denarnih
tokovih. Vse obveznosti smo poravnavali redno in v dogovorjenih rokih. Likvidnostno tveganje skupine
je bilo v letu 2016 in 2017 majhno.
Obveznosti po zapadlosti skupine

V letu 2017:
(v EUR)

Nekratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti (brez
obveznosti do države,
zaposlencev in iz naslova
predujmov)
Stanje 31. decembra
2017

Knjigovodska
vrednost
obveznosti

Pogodbeni denarni tokovi
Obveznost

522.391

503.390

0

233.469

237.172

5.568.288

6.324.148

od 2 do 5
let

0

nad 3
mesecev
do 1 leta
0

472.223

31.167

19.764

39.529

177.879

0

0

5.568.288

3.004.199

2.564.088

0

0

0

6.308.850

3.023.964

2.603.617

177.879

472.223

31.167
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do 1
meseca

nad 1-3
mesecev

Nad 5
let

V letu 2016:
Knjigovodska
vrednost
obveznosti

(v EUR)

Nekratkoročne
finančne obveznosti
Nekratkoročne
poslovne obveznosti
(brez drugih
obveznosti)
Kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti (brez
obveznosti do države,
zaposlencev in iz
naslova predujmov)
Stanje 31.
decembra 2016

5.3

Pogodbeni denarni tokovi
Obveznost

do 1
meseca

nad 1-3
mesecev

581.508

589.472

0

0

nad 3
mesecev
do 1 leta
0

6.699

6.699

0

0

202.791

209.360

14.751

6.956.451

6.956.451

7.747.449

7.761.982

od 2 do
5 let

Nad 5
let

511.556

77.916

0

6.699

0

31.737

162.871

0

0

444.905

6.506.546

0

0

5.000

459.656

6.538.283

162.871

518.255

82.916

Obrestno tveganje

Skupina je izpostavljena obrestnemu tveganju zaradi najema kreditov in finančnih leasingov z variabilno
obrestno mero, ki temelji na Euriborju. Finančne obveznosti se obrestujejo z variabilno obrestno mero,
ki je vezana na 3- oziroma 6- mesečni Euribor. Zaradi negativne vrednosti Euriborja, ročnosti kreditov
in leasingov in nizke zadolženosti, se skupina ni opredelila za instrument varovanja pred obrestnim
tveganjem.
Pregled vrednosti obrestnih mer EURIBOR v letu 2017 in 2016:
6-mesečni
EURIBOR

3-mesečni EURIBOR

Vrednost na 31.12.2016 (v odstotkih)

-0,221

-0,319

Vrednost na 31.12.2017 (v odstotkih)

-0,271

-0,329

Sprememba obrestne mere (v odstotnih točkah)

0,050

0,010

Najnižja vrednost v letu 2017 (v odstotkih)

-0,276

-0,332

Najvišja vrednost v letu 2017 (v odstotkih)

-0,220

-0,318

Razlika med najnižjo in najvišjo obrestno mero (v odstotnih točkah)

0,056

0,014

Povprečna vrednost v letu 2016 (v odstotkih)

-0,165

-0,265

Povprečna vrednost v letu 2017 (v odstotkih)

-0,260

-0,329

-0,095

-0,064

Sprememba povprečne obrestne mere (v odstotnih točkah)

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere skupine je bila naslednja:
Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri:

Kratkoročne finančne terjatve
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31.12.2017

31.12.2016

7.000.000

7.000.000

Kot kratkoročne finančne terjatve skupina vodi dani depozit v znesku 2.000.000 EUR, za dobo 12
mesecev, in datumom vračila 02. 11. 2018. Skupina vodi tudi dani depozit v znesku 5.000.000 EUR,
za dobo 12 mesecev in datumom vračila 02. 07. 2018.
Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri:

Finančne obveznosti

31.12.2017

31.12.2016

755.860

784.299

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk oz. 1,00 % na dan poročanja bi povečala / zmanjšala
čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza občutljivosti denarnega toka predpostavlja, da
vse spremenljivke ostanejo nespremenjene.

Sprememba poslovnega izida pri povečanju za 100 bt:

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt

31.12.2017

31.12.2016

-7.559

-7.842

31.12.2017

31.12.2016

7.559

7.842

Sprememba poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt:

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt

Ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnemu tveganju nizka.

5.4

Upravljanje s kapitalsko ustreznostjo

Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost ter čim večjo finančno
stabilnost in dolgoročno plačilno sposobnost.
Skupina z dobrim poslovanjem in zmanjševanjem zadolženosti ter s prodajo poslovno nepotrebnega
premoženja izboljšuje kazalec neto zadolženosti/kapital.
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Nekratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

522.391

581.508

233.469

202.791

Skupaj finančne obveznosti

755.860

784.299

Skupaj kapital

41.754.731

31.923.470

Dolg/kapital

0,02

0,02

31.880.974

18.472.703

-31.125.114

-17.688.404

-0,75

-0,55

Denar in denarni ustrezniki
Neto finančna obveznost
Neto dolg/kapital
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5.5

Valutno tveganje

Skupina v letu 2017 in 2016 ni bila izpostavljena valutnemu tveganju, ker je poslovala samo v evrih.

5.6

Poštena vrednost
2017

(v EUR)

Knjigovodska
vrednost

2016
Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Kratkoročno dana posojila

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Poslovne terjatve do kupcev

3.606.365

3.606.365

7.863.432

7.863.432

Poslovne terjatve do drugih

226.337

226.337

434.880

434.880

Denar in denarni ustrezniki

31.880.974

31.880.974

18.472.703

18.472.703

Prejeta nekratkoročna posojila

-395.353

-395.353

-562.738

-562.738

Prejeti nekratkoročni finančni najemi

-127.038

-127.038

-18.770

-18.770

0

0

-6.699

-6.699

-233.469

-233.469

-202.791

-202.791

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

-2.524.716

-2.524.716

-5.637.596

-5.637.596

Poslovne obveznosti do drugih brez
obveznosti do države in zaposlenih
Skupaj

-26.532

-26.532

-6.369

-6.369

39.406.568

39.406.568

27.336.052

27.336.052

Nekratkoročne poslovne obveznosti
Prejeta kratkoročna posojila

Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
- 1. raven – sredstva po tržni ceni;
- 2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena neposredno
ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov;
- 3. raven - sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.
Poštena vrednost sredstev
31.12.2017
(v EUR)

1.
raven

2.
raven

3. raven

Sredstva, za katera je
poštena vrednost razkrita
Kratkoročno dana posojila

0

0

7.000.000

Poslovne terjatve do kupcev

0

0

Poslovne terjatve do drugih

0

Denar in denarni ustrezniki
Skupaj sredstva, za katera je
poštena vrednost razkrita

31.12.2016
1.
raven

2.
raven

7.000.000

0

0

7.000.000

7.000.000

3.606.365

3.606.365

0

0

7.863.432

7.863.432

0

226.337

226.337

0

0

434.880

434.880

0

0

31.880.974

31.880.974

0

0

18.472.703

18.472.703

0

0

42.713.676

42.713.676

0

0

33.771.015

33.771.015
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Skupaj

3. raven

Skupaj

Poštena vrednost obveznosti
31.12.2017
(v EUR)

31.12.2016

1.
raven

2.
raven

3. raven

Skupaj

1.
raven

2.
raven

Prejeta nekratkoročna posojila

0

0

395.353

Prejeti nekratkoročni finančni
najemi
Nekratkoročne poslovne
obveznosti
Prejeta kratkoročna posojila

0

0

0

Poslovne obveznosti do
dobaviteljev
Poslovne obveznosti do drugih
brez obveznosti do države in
zaposlenih
Skupaj obveznosti, za katere
je poštena vrednost razkrita

3. raven

Skupaj

395.353

0

0

562.738

562.738

127.038

127.038

0

0

18.770

18.770

0

0

0

0

0

6.699

6.699

0

0

233.469

233.469

0

0

202.791

202.791

0

0

2.524.716

2.524.716

0

0

5.637.596

5.637.596

0

0

26.532

26.532

0

0

6.369

6.369

0

0

3.307.108

3.307.108

0

0

6.434.963

6.434.963

Obveznosti, za katere je
poštena vrednost razkrita

6.

Posli s povezanimi osebami

Podatki s poveznimi osebami
Konec leta 2017 in 2016 člani poslovodstva nimajo deležev družbe SiDG, d. o. o.
Bruto prejemki skupin oseb
(V EUR)

2017

2016

Člani poslovodstva obvladujoče družbe

196.598

131.553

Direktorja odvisnih družb Snežnik in Snežnik Sinpo

130.492

105.772

Člani nadzornega sveta obvladujoče družbe

114.530

37.088

36.382

51.625

235.100

42.215

77.086

95.864

790.188

464.117

Člani nadzornega sveta odvisne družbe
Zaposleni po individualni pogodbi obvladujoče
družbe
Zaposleni po individualni pogodbi odvisne družbe
Skupaj

Prejemki članov poslovodstva obvladujoče družbe in direktorjev odvisnih družb vključujejo plače,
bonitete in morebitne druge prejemke.
Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče družbe vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v
okviru nadzornega sveta.
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Prejemki članov poslovodstva obvladujoče družbe v letu 2017
Ime in priimek

Zlatko Ficko

Funkcija
(predsednik, član)

Fiksni
prejemki bruto

Odloženi
prejemki

Bonitete

Skupaj
bruto

Skupaj
neto

82.898

900

0

83.798

46.014

Dejan Kaisersberger

pooblaščenec in
poslovodstvo
poslovodstvo

44.093

600

3.281

47.975

23.642

Miha Marenče

v.d. poslovodstva

42.583

300

0

42.883

24.086

Borut Meh

pooblaščenec

21.792

150

0

21.942

12.362

191.367

1.950

3.281

196.598

106.104

Skupaj

Prejemki članov poslovodstva obvladujoče družbe v letu 2016
Ime in
priimek

Funkcija (predsednik,
član)

Fiksni
prejemki
- bruto

Odloženi
prejemki

Bonitete

Skupaj
bruto

Skupaj
neto

Zlatko
Ficko

pooblaščenec

38.730

496

0

39.226

20.943

Miha
Marenče

v. d. poslovodstva

51.395

567

0

51.962

29.237

Borut
Meh
Skupaj

pooblaščenec

39.870

496

0

40.365

21.596

129.995

1.558

0

131.553

71.777

Na dan 31. 12. 2017 skupina nima terjatev ali obveznosti do članov uprave, razen obveznosti za plače
iz meseca decembra, ki so bile izplačane v januarju 2018 ter vračunane nagrade za poslovno uspešnost
za leto 2017.
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Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče družbe v letu 2017
Ime in priimek

Funkcija
(predsednik,
namestnik, član,
zunanji član
komisije)

Plačilo za
opravljanj
e funkcije bruto letno
(1)

Sejnine NS
in komisij
- bruto
letno (2)

Skupaj
bruto
(1+2)

Skupaj
neto*

Potni
stroški

Prisotnost
na sejah
NADZORNE
GA SVETA v
letu 2017

11.700

3.600

15.300

11.606

657

18

Prisotnost
na sejah
REVIZIJSKE
KOMISIJE v
letu 2017

PAVEL BRGLEZ

Predsednik NS

ERNEST MIHELJAK

Namestnik
predsednika NS,
predsednik KPP

8.942

3.920

12.862

11.474

2.915

18

ANDREJA KOŠIR

Član NS in
predsednik RK,
članica KPP

10.966

5.248

16.214

12.440

891

16

11

VALERIJA ŠTIBLAR

Član NS,član
RK,predsednik KK

10.725

6.050

16.775

12.743

747

17

10

ANDREJ JANŠA

Član NS in član KK

8.450

4.320

12.770

9.994

971

16

BORIS SEMENIČ

Član NS

7.800

3.800

11.600

9.348

1.254

19

LOVRO BORNŠEK

Član NS, člna KPP

8.041

4.120

12.161

10.800

2.688

19

DAMJAN GOLOVRŠKI

Član NS in član KK

8.450

4.720

13.170

10.289

976

18

JANEZ SMOLIČ

Član RK

1.950

1.728

3.678

2.724

67

0

77.024

37.506

114.530

91.418

11.166

Skupaj

Prisotnost
na sejah
KADROVSKE
KOMISIJE v
letu 2017

Prisotnost
na sejah
KOMISIJE
ZA PREGLED
PRODAJNE
POLITIKE v
letu 2017

2

2

7
7

2
7
10

Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče družbe v letu 2016
Ime in priimek

Funkcija
(predsedni
k,
namestnik,
član,
zunanji
član
komisije)

Plačilo za
opravljanj
e funkcije
- bruto
letno (1)

Sejnine
NS in
komisij bruto
letno (2)

Skupaj
bruto
(1+2)

Skupaj
neto*

Potni
stroški

Prisotnost
na sejah
NADZORNE
GA SVETA v
letu 2016

Prisotnost
na sejah
REVIZIJS
KE
KOMISIJE
v letu
2016

Prisotnost
na sejah
KADROVS
KE
KOMISIJE
v letu
2016

PAVEL BRGLEZ

Predsednik
NS

4.780

1.200

5.980

4.479

179

5

-

-

ERNEST MIHELJAK

Namestnik
predsednika
NS

3.506

1.200

4.706

4.069

889

5

-

-

ANDREJA KOŠIR

Član NS in
predsednik
RK

3.431

1.360

4.791

3.668

252

5

1

-

VALERIJA ŠTIBLAR

Član NS,član
RK,predsedn
ik KK

3.593

1.520

5.113

3.909

261

5

1

1

ANDREJ JANŠA

Član NS in
član KK

3.350

1.360

4.710

3.620

267

5

-

1

BORIS SEMENIČ

Član NS

2.915

800

3.715

2.912

289

3

-

-

LOVRO BORNŠEK

Član NS

2.915

800

3.715

3.160

631

3

-

-

DAMJAN GOLOVRŠKI

Član NS in
član KK

3.077

960

4.037

2.936

0

3

-

1

JANEZ SMOLIČ

Član RK

-

1

-

Skupaj

163

160

323

235

0

27.728

9.360

37.088

28.988

2.769

Na dan 31. 12. 2017 skupina nima terjatev ali obveznosti do članov nadzornega sveta. Na dan 31.12.
2016 skupina ni imela terjatev ali obveznosti do članov nadzornega sveta.
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Posli z lastnikom in njegovimi povezanimi osebami
Skupina je v 100 % lasti Republike Slovenije. Z Lastnikom povezane družbe so tiste, v katerih ima
Republika Slovenija skupaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH) skupno neposredno najmanj 20 %
lastniški delež. Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH. Skupna vrednost poslov je prikazana
v spodnjih tabelah:
Terjatve in obveznosti
(v EUR)

2017

2016

Odprte poslovne terjatve
Kratkoročno vračunani
stroški
Odprte poslovne
obveznosti

0

677

2.752

0

48.212

94.151

Prihodki in stroški
(v EUR)
Prihodki iz poslovanja
Stroški za nakup materiala
in storitev

2017

2016

2.935

10.119

106.893

62.630

Vse transakcije med povezanimi osebami potekajo po tržnih cenah.

7.

Pogojne obveznosti

Skupina ima v letu 2017 potencialno obveznost iz naslova tožbenega zahtevka zaradi ugotovitve
nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja. Skupina ne pričakuje, da bodo nastale kakršne koli
obveznosti, in na podlagi tega ni vračunala rezervacij iz tega naslova. V letu 2016 skupina ni imela
potencialnih obveznosti.
Skupina je od Finančne uprave RS prejela odločbo za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za
leto 2016 v višini 579.916 EUR in za leto 2017 v višini 405.941 EUR. Obveznost plačila pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest določa Zakon o gospodarjenju z gozdovih v lasti Republike Slovenije, njeno
konkretizacijo pa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Uredba v 3. členu določa, da se
pristojbina odmeri lastnikom gozdov po stanju na dan 30.6. v letu, v katerem se odmerja. Ker je skupina
le upravljalec državnih gozdov smo na odločbo vložili pritožbo in ne izkazujemo potencialnih obveznosti
iz tega naslova.

8.

Poslovni najemi

Skupina kot najemojemalec je sklenila naslednje nepreklicne najeme:
Med poslovnimi najemi v znesku 11.573 EUR (2016: 20.253 EUR) skupina vodi plačano najemnino
poslovnega prostora za obdobje 5 let. Celotna najemnina je znašala 21.700 EUR, del v višini 4.340
EUR (2016: 1.447 EUR) smo prenesli v stroške za leto 2017.
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Skupina je podpisala 2 pogodbi o najemu zemljišča za skladiščenje hlodovine za obdobje 5 let, in sicer
od 15. 12. 2016 do 14. 12. 2021. Strošek mesečnega najema obeh najemnin znaša 1.470 EUR, in sicer
1.050 EUR in 420 EUR. Strošek za leto 2017 znaša 17.640 EUR. V letu 2016 tega stroška ni beležila.
V letu 2016 je skupina sklenila tudi pogodbo o najemu multifunkcijskih naprav, pogodbo za najem
risalnika (ploterja) ter pogodbo za najem tiskalnika, za obdobje 2 let. Strošek najema multifunkcijskih
naprav v letu 2017 znaša 3.721 EUR (2016: 5.138 EUR), strošek najema risalnika v letu 2017 znaša
840 EUR (2016: 192 EUR), strošek najema tiskalnika pa za leto 2017 znaša 5.340 EUR.
Skupina je podpisala pogodbo o najemu 2-eh osebnih vozil dne 11. 07. 2017 za obdobje 3 let. Poslovni
najem za eno vozilo na mesečni ravni znaša 1.129 EUR ter za drugo vozilo 1.225 EUR. Skupni strošek
za 3 leta najema obeh vozil znaša 84.744 EUR. Skupni strošek obeh najemnin znaša za leto 2017
9.788 EUR.
Skupina je podpisala tudi pogodbo za najem antivirusnega programa za obdobje 3 let v skupnem znesku
3.563 EUR. Za leto 2017 je strošek najema antivirusnega programa znašal 198 EUR.
Obveznosti za bodoče najmanjše najemnine iz nepreklicnih najemov znašajo:
Leto 2017:
(v EUR)

do 1 leta

nad 1 do 5
let

nad 5
let

Skupaj

Plačana najemnina za posl.prostor

4.340

7.233

0

11.573

Najem multifunkcijskih naprav

1.860

0

0

1.860

Najem tiskalnikov

2.670

0

0

2.670

420

0

0

420

17.640

66.399

0

84.039

1.188

990

0

2.177

28.245

46.711

0

74.956

56.363

121.333

0

177.695

Najem risalnika
Najem zemljišča za sklad.hlodovine
Najem antivirusnega programa
Najem vozil
Skupaj poslovni najemi

Leto 2016:
(v EUR)

do 1 leta

nad 1 do 5
let

nad 5
let

Skupaj

Plačana najemnina za posl.prostor

4.340

15.913

0

20.253

Najem multifunkcijskih naprav

3.721

2.170

0

5.891

Najem tiskalnikov

5.340

3.115

0

8.455

Najem zemljišča za sklad.hlodovine

5.250

19.950

0

25.200

18.651

41.149

0

59.800

Skupaj poslovni najemi

V izkazu poslovnega izida za leto 2017 je skupina pripoznala stroške poslovnega najema višini 302.029
EUR (2016:158.046 EUR).
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Skupina kot najemodajalec
Skupina kot najemodajalec nima sklenjenih nepreklicnih poslovnih najemov.V letu 2017 so prihodki od
najemnin, izkazani v izkazu poslovnega izida, znašali 6.461 EUR (2016:3.772 EUR) in so izkazani
med čistimi prihodki od prodaje.

9.

Finančni najem

Skupina ima v finančnem najemu vozila, predstavljena v pojasnilih 4.13. Obveznosti iz naslova
finančnega najema na dan 31. 12. 2017:
Obveznost za najemnino/
Obdobja

Najmanjša
vsota
najemnin

do 1 leta
nad 1 do 5 let

Glavnica

69.787

-3.703

66.084

129.942

-2.904

127.038

0

0

0

199.729

-6.607

193.122

nad 5 let
Skupaj obveznost za najemnino

Obresti

Na dan 31. 12. 2016 so bile obveznosti iz finančnega najema naslednje:
Obveznost za najemnino/
Obdobja

Najmanjša
vsota
najemnin
32.268

758

31.510

nad 1 do 5 let

19.263

493

18.770

0

0

0

51.531

1.250

50.280

Skupaj obveznost za najemnino

10.

•

•

•

Glavnica

do 1 leta

nad 5 let

•
•

Obresti

Dogodki po datumu poročanja
S 01.01.2018 je bila prenesena dejavnost gozdarstva iz hčerinske družbe Snežnik na SiDG.
Potekala je konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG. Za predsednika strokovnega sveta je bil
izvoljen Damjan Oražem, za njegovega namestnika pa Karel Lipič.
S predelovalci lesa smo podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. To
predstavlja mejnik v poslovanju družbe SiDG, ki bo s sklenitvijo dolgoročnih pogodb pomembno
prispevala k hitrejšemu razvoju domače lesno-predelovalne industrije in gozdno-lesnih verig.
Predsednica nadzornega sveta je 23.03.2018 postala mag. Valerija Štiblar, njen namestnik pa Andrej
Janša. 23.03.2018 je zaključil funkcijo predsednika nadzornega sveta Pavel Brglez in s tem dnem
nastopil s funkcijo člana nadzornega sveta. Njegov namestnik Ernest Miheljak je prav tko dne
23.03.2018 zaključil funkcijo in s tem dnem nastopil kot član nadzornega sveta.
23.03.2018 je mag. Valerija Štiblar zaključila s funkcijo članice revizijske komisije. Za novega člana
revizijske komisije je bil na 27. seji nadzornega sveta 01.04.2018 imenovan Ernest Miheljak.

Po datumu bilance ni poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na premoženjski, uspešnostni in finančni položaj
skupine na dan 31.12.2017.
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