SPOROČILO ZA JAVNOST
Informacija o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,
v letu 2016
Kočevje, 28. februar 2017 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(SiDG), se je 27. 2. 2017, na redni seji seznanil s Preliminarnim poročilom poslovanja
družbe SiDG d.o.o., za leto 2016.
V preliminarnem poročilu je zajeto poslovanje družbe od ustanovitve v mesecu marcu 2016, do
zaključka leta. Ključno je obdobje od 1. julija do 31. 12. 2016, ko je družba začela gospodariti z gozdovi
v lasti države.
Družba je v letu 2016 usmerjala poslovanje na podlagi začasnega poslovnega načrta in doseženi
rezultati kažejo, da je planirani poslovni rezultat močno presežen.
Konec leta je bilo v družbi 161 delavcev, večina od njih na terenu, kjer so naloge izvajali v štirih
poslovnih enotah, ki imajo sedeže v Kočevju, Trzinu, Postojni in Mariboru.
Podatki o sečnji in spravilu ter prodaji gozdno lesnih sortimentov demantirajo napovedi dvomljivcev,
da se bo s 1. julijem 2016 zgodil kolaps v državnih gozdovih. Družba je prevzela oziroma dobila preko
4.600 odločb za sečnjo (od tega večina za sanitarno sečnjo) Zavoda za gozdove Slovenije. Na tej podlagi
je bilo posekanih in prodanih 530.422 mᵌ gozdno lesnih sortimentov. Od tega 22 % listavcev in 78 %
iglavcev.

NEKATERI KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU IZ PRELIMINARNEGA POROČILA ZA 2016:








Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
EBITDA
EBITDA marža v %
Dobiček pred davki (EBT)
Vplačila v gozdni sklad
Vračunan vplačila v gozdni sklad

Prelim. por. 2016
25.712.816 EUR
19.216.990 EUR
6.542.306 EUR
25,4
6.515.966 EUR
5.598.000 EUR
5.082.118 EUR




Bilančna vsota
Kapital

36.011.741 EUR
27.986.293 EUR

Zač. posl načrt
26.323.964 EUR
23.511.267 EUR
3.063.697 EUR
11,6
2.814.793 EUR
5.598.000 EUR
5.257.546 EUR
30.140.592 EUR
24.905.428 EUR

Na dan 31. 12. družba nima najetih posojil, višina terjatev, ki znašajo okoli 7,6 mio EUR, je skoraj
usklajena z višino obveznosti.
Ob ustanovitvi je Republika Slovenija izvedla stvarni vložek v obliki 70,04 % delnic Snežnik d.d.. Tako
družba SiDG skupaj s Snežnikom in njegovim invalidskim podjetjem tvori skupino, za katero se že
pripravljajo konsolidirani računovodski izkazi v skladu z MSRP (mednarodni standardi računovodskega
poročanja). Obe družbi, tako Snežnik kot Sinpo, sta poslovno leto 2016 zaključili z dobičkom.

NEKATERI PODATKI PO POSLOVNIH ENOTAH – posek neto mᵌ v obdobju julij – december 2016
YTD - NTO m3

Iglavci

Listavci

Skupaj

PE Kočevje

130.336

55.564

185.900

PE Postojna

132.673

5.110

137.783

PE Ljubljana

101.296

18.963

120.260

51.513

34.967

86.479

415.818

114.604

530.422

PE Maribor
Skupaj

Na podlagi Preliminarnega poročila lahko tudi prikažemo, da je bila ustanovitev družbe smiselna in bo
možno z nadaljevanjem takšnega poslovanja realizirati cilje ustanovitve, zapisane v 7. členu Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. V pol leta 2016 je tako družba:





vplačala v gozdni sklad
namenila za gojitvena dela
namenila za gozdno infrastrukturo
ustvarila dobička (EBT)

5.082.118 EUR
418.491 EUR
295.265 EUR
6.515.966 EUR,

kar znese skupaj 12.311.840 EUR. To pomeni, da bo država kot lastnik družbe in gozdov imela pri
vsakem prodanem mᵌ gozdno lesnih sortimentov iz svojega gozda, finančni učinek v višini 23,21 EUR.
Nadzorni svet in poslovodstvo SiDG ocenjujeta, da je bilo prvo leto poslovanja družbe uspešno.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

