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1

UVOD

1.1 Osnovni podatki o zadrugi
Polni naziv zadruge:

SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRGA
z.o.o., LESCE

Skrajšan naziv zadruge:

KGZ SAVA z. o. o., LESCE

Naslov:

Rožna dolina 50, 4248 Lesce

Organizacijska oblika:

zadruga z. o. o.

Davčna številka:

63177692

Matična številka:

5147166

Akt o ustanovitvi:

Pravila KGZ SAVA z. o. o., LESCE

Registracija:

Registrirana pri Temeljnem sodišču v Kranju,
po sklepu št SRG 1722/92

Standardna klasifikacija dejavnosti:

01.410 – pridelava mleka

Predsednik upravnega odbora:

Slavko Rabič

Člani upravnega odbora:

Anton Avsenek
Florijan Černe
Boštjan Frelih
Matej Krajnc
Edvard Makovec
Aleš Resman
Andrejka Šebat
Janez Šebat ml.

Predsednik nadzornega odbora:

Vinko Toman

Člani nadzornega odbora:

Branko Hlebanja
Peter Razinger
Miha Cestnik

Vodja zadruge:

Mojca Papler, dipl. ekon.

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2013:

118 vpisanih članov, ki so po Zakonu o zadrugah
lastniki zadruge

Povprečno število zaposlenih v letu 2013
(na podlagi števila opravljenih ur):

36
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1.2 Območje delovanja zadruge
Zadruga deluje na območju petih občin: Bled, Kranjska Gora, Radovljica, Jesenice, Žirovnica, nekaj
članov pa prihaja tudi od drugod. Pri poslovanju se zadruga ne omejuje le na omenjene občine, saj
sodeluje tudi s kmeti (nečlani) iz drugih občin.
Poslovni parterji prihajajo večinoma iz Slovenije, največji poslovni partner iz druge države EU pa
prihaja iz Italije.

1.3 Organiziranost poslovanja zadruge

PREDSEDNIK ZADRUGE

VODJA ZADRUGE

POSESTVO
BLED

POSESTVO
POLJČE

SADOVNJAK
RESJE

TRGOVINA
LESCE

ODKUP

ZBIRNI
CENTER
POLJČE

Slika 1: Organiziranost poslovanja zadruge
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2

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

7

8

3

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA

Spoštovane članice in člani zadruge!
Leto 2013 se je izteklo. Vsi nekam hitimo, časa za srečanja, za posredovanje izkušenj, klepet, za kavo
s prijateljem, znancem pa je vedno manj.
15. junija 2013 smo organizirali srečanje zadružnikov oziroma kmetov, ki že sodelujejo z zadrugo.
Želim si, da se bo to druženje prijelo in nas bo na zadružnem dvorišču vedno več.
V 2013 smo imeli osem rednih sej in eno korespondenčno sejo upravnega odbora. Upravi smo
pomagali po svojih močeh z idejami, praktičnimi rešitvami…
Še vedno pogosto obiskujemo sodišča, zadeve pa se počasi vendarle zaključujejo.
Urejanje zemljišč je kompleksen in dolgotrajen proces, zato to področje še ni zaključeno.
Preoblikovanje posestev Poljče in Bled napreduje in bo v letu 2014 zaključeno. Zaradi vetra je zopet
prišlo do poškodb streh v Poljčah, zavarovalnica pa nam je škodo tudi poravnala.
Udeleževali smo se sestankov koordinacije gorenjskih zadrug in srečanj z zadružno zvezo. Udeležili
smo se tudi srečanja zadrug v Portorožu.
Bili smo prisotni tudi na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer je na predlog naše zadruge vodja
sadovnjaka Resje Tatjana Zupan dobila priznanje Zadružne zveze.
Spoštovane članice in člani zadruge, še vedno ste vabljeni v naše prostore z idejami, pripombami ali
pohvalami, saj bomo le tako vedeli ali delamo dobro, oziroma kako bi lahko delali bolje.

Pripravil: Slavko Rabič – predsednik zadruge
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor redno spremlja poslovanje zadruge in opozarja na morebitne nepravilnosti.
Poslovni rezultat v letu 2013 izkazuje čisti dobiček v vrednosti 99.201,00 EUR, samo na račun
prodaje delnic Ljubljanskih mlekarn.
Z reorganizacijo posestev lahko v prihodnje pričakujemo boljši rezultat tudi v naši osnovni dejavnosti.

Pripravil: Vinko Toman – predsednik Nadzornega odbora
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POROČILO VODJE ZADRUGE

Za kmetijstvo v letu 2013 vremenske razmere zagotovo niso bile ugodne. To se odraža tudi na količini
in kakovosti pridelka krme za lastno uporabo na naših posestvih Poljče in Bled, posledično pa tudi v
dobičku iz poslovanja zadruge. Kljub vsemu zadruga ob koncu poslovnega leta 2013 izkazuje čisti
dobiček, ki pa temelji na dobičku iz financiranja (prodaja delnic Ljubljanskih mlekarn d.d.).
V letu 2013 smo za sadovnjak Resje nabavili premični obiralni plato, ki smo ga že uspešno uporabili
pri rezu vrhov dreves in obiranju sadja. S prijavo na javni razpis smo pridobili tudi del sredstev za to
investicijo.
Na posestvu Poljče smo v celoti obnovili eno od streh, še vedno pa nas čaka nujna obnova strehe na
objektu ''porodnišnice'' posestva Bled.
V mesecu juniju smo pričeli s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za spremembo
namembnosti senika na posestvu Poljče v hlev. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja
smo tudi v mesecu novembru začeli z gradbenimi deli, ki naj bi se predvidoma končala maja 2014, ko
bomo tudi izpeljali celotno reorganizacijo posestev Bled in Poljče.
Tako kot zadnjih nekaj let, smo tudi v letu 2013 velik poudarek dali zniževanju stroškov zadruge in
optimizaciji poslovanja.
Cene odkupljenega mleka so v drugi polovici leta dosegle rekordne vrednosti, dvig pa se je nadaljeval
tudi v začetku leta 2014.
V letu 2014 nas čaka dokončanje investicije v hlev na posestvu Poljče, ter zaključek reorganizacije
obeh posestev. Prav tako nas čaka še nekaj drugih notranjih optimizacij poslovanja, žal pa še vedno
tudi nekaj sodnih zadev iz preteklosti, za katere pričakujemo, da se bodo v tem letu končale.
Zaposleni v zadrugi bomo še naprej sledili cilju, da bi poslovanje zadruge, kot gospodarske
organizacije še izboljšali in še poglobili sodelovanje z vsemi našimi zadružniki.

Pripravila: Mojca Papler, dipl. ekon. – vodja zadruge
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6

POROČILO O POSLOVANJU POSESTEV

6.1 Posestvo Poljče
Na posestvu Poljče smo v letu 2013 obdelovali 220 ha kmetijskih zemljišč: 145 ha njiv in 75 ha
travnikov ter pašnikov. 70 ha njiv smo zasejali s koruzno silažo (od tega 34 ha po prvi košnji), 18 ha z
ozimnim ječmenom, 42 ha z ozimno pšenico, 15 ha pa z lucerno.
Leta 2013 vreme rastlinski proizvodnji že drugo leto zapored ni bilo naklonjeno. Vremenske razmere
so neugodno vplivale zlasti na pridelavo posevkov na njivah, pa tudi na pridelavo krme na trajnem
travinju. Zaradi deževnega vremena smo mnogi pridelovalci imeli težave že z setvijo ozimnega žita,
jeseni 2012, kasneje spomladi 2013 pa še s pripravo njiv za spomladanske posevke. Za meseca maj in
junij so bile značilne prenizke temperature in pogoste padavine, kar je povzročilo zastoj v rasti koruze
in težave pri košnji in spravilu krme. Pri siliranju prvega odkosa trave sredi maja so bile najvišje
dnevne temperature okoli 18℃. Julij in avgust sta bila nadpovprečno topla, z rekordno visokimi
temperaturami (v Lescah je bila več dni najvišja temperatura 36,5℃) in pomanjkanjem padavin.
Vegetacijsko obdobje se je zaključilo z mokrim in relativno hladnim septembrom.
Lansko leto smo pridelali 1.235 ton travne silaže, 1.400 ton koruzne silaže, 25 ton sena, 95 ton
ječmena, 176 ton pšenice in 135 ton slame. V mlekarno smo oddali 1 961 504 litrov mleka, s
4,25% maščobe in 3,26% beljakovin. Povprečna prodajna cena je bila za 4% višja kot v letu 2012. V
letu 2008 smo za 1 liter mleka dobili 1,32 kg popolne krmne mešanice za krave molznice, z 36%
surovih beljakovin, leta 2009 0,97 kg, leta 2010 0,96 kg, v letu 2011 0,98 kg, v letu 2012 0,80 kg, v
lanskem letu pa 0,85 kg.
Ker se je med kmeti zmanjšalo zanimanje za kooperacijsko rejo smo začeli tudi z lastno vzrejo
plemenskih telic. V kooperacijski reji je bilo na dan 31.12.2013 na 16 kmetijah še 133 telic, sami pa
smo na ta dan redili 119 teličk.
V mesecu novembru je močan veter naredil ogromno škode na strehah večjih objektov. Polovico
senika je bilo potrebno ponovno prekriti s pločevino, zelo pa so bile poškodovane tudi strehe nad
steljnikom, skladiščem strojev, nad garažami ter krmiščem za breje krave. Med letom je potekalo tudi
veliko aktivnosti glede reorganizacije posestev in preureditve steljnika v hlev za molznice.
V letu 2013 smo na posestvu Poljče namenili največjo pozornost ekonomičnosti pridelave in prireje, k
čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.
Pripravila: Olga Cvenkel, univ.dipl.inž.agr.- strokovni vodja
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6.2 Posestvo Bled
Posestvo Bled je v letu 2013 razpolagalo z 120 ha obdelovalnih zemljišč, od tega je bilo 73 ha njiv,
ostalo so bili sejani travniki in pašniki. S koruzno silažo smo zasejali 38 ha njiv, 15 ha z ozimnim
ječmenom, 20 ha njiv z ozimno pšenico. Pridelali smo 70 ton ječmena ter 70 ton pšenice, in s tem 74,5
ton slame ter 918 ton travne silaže. To pomeni 30% manj kot leta 2012 poleg tega pa še 820 ton
koruzne silaže, se pravi za 22,5% manj kot leta 2012 za potrebe posestva.
V letu 2013 je bilo proizvedenega 1.307.826 l mleka, kar pomeni 4,83% manj kot v letu 2012 (manjša
proizvodnja prodanega mleka je vzrok večjega števila telet, ki tekom leta niso šla v koop. rejo, manj
doma proizvedene lastne krme zaradi suše ter nihanje cene močnih krmil). V povprečju je bilo na
posestvu 190 krav in 101 plemenskih telic (60% več kot v letu 2012), 64 krav je bilo izločenih. Čreda
se je povečala za 218 telet. Povprečna mlečnost krave v standardni laktaciji je znašala 7.657 kg mleka.
Mlečnost na krmni dan je znašala 6.883 kg mleka s 4,11% mlečne maščobe in 3,24% mlečnih
beljakovin. Povprečna letna odkupna cena za liter mleka je znašala 0,357 EUR.
2012

2013

Teleta ki so šla v koop. rejo

65

36

Stalež živine na posestvu

274

316

Količina nažetega ječmena

70 ton

70 ton

Količina nažete pšenice

74 ton

70 ton

Količina travne silaže

1,300 ton

918 ton

Količina koruzne silaže

1,060 ton

820 ton

Tabela 1: Primerjalna tabela proizvodnje posestva Bled med leti 2013 in 2012

Pripravil: Kristjan Joras, dipl. inž. Zoot. – tehnično organizacijski vodja
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POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA RESJE

7.1 Pridelava
V letu 2013 smo jabolka pridelali na okrog 25,5 ha, orehe na 1ha, hruške 0,36 ha, slive na okrog 0,18
ha in ajdo na 0,8 ha. V letu 2013 je bilo izrazito slabo vreme v zimskih in pomladanskih mesecih. V
januarju je bilo za rez primernih dni devet, februarja osem, marca prav tako osem. Rez se nam je zato
zavlekla še v obdobje po cvetenju, kar ni najbolj ugodno za ostale tehnološke ukrepe. V preteklem letu
smo zato več časa posvetili prodaji in pripravi jabolk za trg.
Aprila smo pripravili 0,5 ha za sajenje ekološkega nasada, ki smo ga tudi posadili s sortama Topaz in
Sirius. Ta del smo takoj prijavili kontrolni organizaciji za ekološko pridelavo in smo v prehodnem
obdobju.
Pomlad je bila izredno deževna, zato so bili pogoji za razvoj bolezni in škodljivcev idealni, za
zatiranje pa zelo težki.
Poletje nam je postreglo z ekstremnimi vremenskimi pogoji, od prehladnega vremena za ta čas in v
avgustu s sušo.
Jesen je bila podobna kot pomlad, ogromno dežja v začetku, konec oktobra pa nenavadno toplo. To so
zelo neugodni pogoji za obiranje in za skladiščno sposobnost plodov. Posledica tega je hitrejše gnitje
plodov. Zaradi velikega pridelka smo imeli težave s shranjevanjem jabolk. Naše hladilniške kapacitete
so slabih 200 ton. Tako, da smo jabolka hranili pred hladilnico in zgornjem skladišču, kjer pa pogoji
za hranjenje niso primerni.
Vrsta
JABOLKA

Pridelek(kg)
644 178

HRUŠKE

2727

SLIVE

748

OREHI

144

AJDA

620

Tabela 2: Pridelek - jesen 2013
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7.2 Prodaja
Prodaja

Vrsta

(kg)

JABOLKA

(l)

532 529

HRUŠKE

2727

SLIVE

748

OREHI

144

JABOLČNI SOK

9307

JABOLČNI KIS

2213

Tabela 3: Količina prodanega sadja, soka in kisa od 1.1.2013 do 31. 12. 2013

7.3 Zaloga
Vrsta
JABOLKA

Količina

Enota

213 510 kg

HRUŠKE
SOK
KIS

0 kg
10406 l
961 l

Tabela 4: Zaloga na dan 1. 1. 2014

Sadje v našem sadovnjaku je pridelano na naravi prijazen oziroma integriran način (SIPS). Dobra
prodaja sadja v sadovnjaku (maloprodaja) je posledica ozaveščenosti ljudi, da kupujejo lokalno
pridelano sadje. Seveda moramo zaposleni poskrbeti, da je to sadje pridelano naravi prijazno in glede
na vremenske pogoje pridelave, najboljše kakovosti.

7.4 Splošno
V letu 2013 smo v sadovnjaku Resje delali štirje redno zaposleni ter okrog petdeset honorarnih
delavcev. Honorarne delavce in študente zaposlujemo predvsem v času obiranja.
Zaključili smo z obnovo skladišča, potrebna so še manjša dela. Zasadili smo 0,5 ha ekološkega nasada
in postavili oporo. Poleg agrotehničnih ukrepov, ki so potrebni v sadovnjaku: rez sadja, zaščita pred
boleznimi in škodljivci, redčenje sadja, mulčenje, zatiranje plevelov, gnojenje, razpiranje mrež za
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zaščito proti toči smo v sadovnjaku v maloprodaji prodali skoraj polovico prodane količine sadja v
letu 2013. Okrog 100 ton pa pripravili v kartone in razvozili večjim kupcem.
Vsako leto je potrebno opraviti sanacijska dela v sadovnjaku. To je popravilo opore, ograje in razna
druga dela. Vsa vzdrževalna dela poskušamo opraviti v lastni režiji s čim manj stroški. Predvsem pri
spravilu pridelka potrebujemo še en traktorski viličar. Prav tako nujno potrebujemo nov pršilnik, s
katerim bo nanašanje zaščitnih sredstev bolj natančno in s tem bolj ekonomično in naravi prijaznejše.

Pripravila: Tatjana Zupan ing. agr.- vodja sadovnjaka
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8

POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE

8.1 Uvod
V letu 2013 je strukturo prodaje predstavljal segment trgovskega blaga močnih krmil, mineralnih
gnojil, rezervnih delov, sredstev za zaščito rastlin, žit, semen, ročnega orodja, galanterije, semenskih
posevkov trav, žit in krompirja ter energentov in predstavljajo enega (naj)pomembnejših dejavnikov.
Prodaja po dobavnicah v trgovini v letu 2013 predstavlja 36,3963% celotne prodaje, prodaja po
paragonih pa 63,6037%. Zaslugo povečanja prodaje po paragonih gre iskati tudi v prodajalcih, kateri
so v zadostni meri »protežirali« prodajne artikle v prodajalni/komunikacija na ustreznem nivoju. RvC
v maloprodajni enoti/paragoni se je v primerjavi z letom 2012 za 9,38% povečala. RvC za prodajno
enoto v Lescah preko dobavnic letos žal še ni primerljiva/razdelitev prodajne enote na veleprodajno
enoto v septembru 2013/vrši se v nabavni službi.
Od zastavljenih ciljev, katere smo si zadali v preteklem letu smo uspeli delno »počistiti«/zmanjšati
zaloge. Obvladovanje in optimizacija zalog v smislu njihove ustreznosti, višine in obračanje je bilo
ključno vodilo pri doseganju zastavljenih ciljev. Zaloga blaga na dan 31.12 v poslovalnici se je v
primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 23% (index 77). Velik del predstavlja razprodaja segmenta
blagovne skupine rezervni deli. V primerjavi z letom 2012 znaša indeks na omenjeni skupini 85, kar v
celoti na skupini rezervni deli predstavlja 14% zmanjšanje zalog na dan 31.12.
Skozi celo leto smo zaposleni v trgovini redno sodelovali pri izvajanju mesečnih akcij, se udeležili
predstavitve rezi v sadovnjaku Resje, kjer smo se predstavili/prodajali sredstva za zaščito rastlin,
sodelovali pri izvedbi zadružnega dne v mesecu juniju. Nakup repromateriala, prednaročila, sadike in
večja naročila so se izvajala preko nabavne službe/v sodelovanju z nabavno službo.

8.2 Analiza prodaje
Optimizacija nabav pri prioritetnih/ključnih dobaviteljih v letu 2013 je bila upravičena. Zaznati je bilo
občutno povečanje skupine vrtna semena in čebulnice, ter skupine sadno drevje, grmovnice,lončnice
sadike. Posledično/zaradi povečanja obsega pri omenjenih skupinah (index 107), je bilo zaznati v
konicah oteženo delo v trgovini/močno povečan obseg dela, zaradi vzdrževanja kvalitete pri
omenjenih skupinah.
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V letu 2013 smo skupno izdali 41.686 paragonov/maloprodajnih računov, 2.328 rednih dobavnic, ter
443 internih prenosov. Skupno smo vnesli 2.415 prejemnic. V spodnjem grafu je lepo razviden
povečan obseg dela v pomladnih mesecih/konicah sezone.

Graf 1: Število paragonov po mesecih v letu

V letu 2013 je bilo v trgovini redno zaposlenih 5 (pet) delavcev.

V konicah sezone/predvsem

spomladanski čas smo imeli pomoč študentke Biotehniške fakultete in delavca/ko s podjemno
pogodbo. Trgovina je v letu 2013 obratovala 303 dni od tega smo imeli trgovino odprto tudi 2 (dva)
državna praznika od 8.00 do 12.00 ure (27. aprila in 31. oktobra).

8.3 Zaključek
Poslovanje v letu 2013 je zadovoljivo. Kljub težki situaciji na trgu/ponudba se povečuje,
povpraševanje zmanjšuje, smo uspeli dvigniti prodajno vrednost za 2,57 % v primerjavi z letom
2012. RvC/celotna prodaja

se je dvignil za 3,59 %/delno tudi zaradi centraliziranih naročil in

posledično doseganje boljših nabavnih pogojev dobaviteljev.
V izogib nepotrebnim nesporazumom si zaposleni v trgovini želimo večjega sodelovanja/pribomb ali
pohval s strani kupcev, kajti le-tako se naše obojestransko sodelovanje lahko poglobi v korist nas vseh.

Pripravil: Aleksander Dijak – poslovodja trgovine
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9

POROČILO NABAVNE SLUŽBE

9.1 Uvod
Nabava blaga se je vršila v maloprodajni enoti preko 110 dobaviteljev in 28 konsignatorjev (lani
140/23 konsignatorjev), v nabavni službi preko 32 dobaviteljev , ter na organizacijskih enotah (v
nadaljevanju enotah) Poljče, Bled in Resje preko 25 dobaviteljev. Nabava na enotah je potekala
centralizirano za vse enote, z namenom boljših nabavnih pogojev. V začetku leta smo za enote
materialno knjigovodstvo pričeli voditi računalniško, posledično tudi naročanje blaga in surovin.
Računalniške evidence so v veliki meri prinesle učinkovit pregled nad evidencami/dobavami, naročili,
nabavnimi cenami in ne nazadnje tudi nad točnimi izpisi nabavljenega blaga/količinsko in vrednostno.
Od zastavljenih ciljev , katere smo si v nabavni službi zadali lansko leto gre posebna zahvala
posameznim vodjem. Skozi vse leto sem uspešno sodelovala z vsemi vodji posameznih enot, tako na
področju oglaševanja/marketinga, izdajanja naročilnic, iskanju novih substitutov na nabavnem trgu in
spremljanju tendenc cen. Med tekoče delo smo si zadali tudi aktivnosti in ukrepe, ki se nanašajo na
pocenitev poslovanja/prihranke. Šlo je torej za stalno spremljanje zalog in njihovo optimiranje;


Stroški povezani z nabavo pisarniškega materiala/centralno naročanje v nabavni službi in
optimizacija zalog le-teh na minimum



Stroški povezani z logistiko/prioritetno iskanje naročenega blaga iz zaloge v trgovin/hitra
odzivnost, hitrost dobave, nižji stroški distribucije



Stroški oglaševanja/cenejši ponudniki, en oglas za več enot, uvedba e-novic in povečano število
FB lajkov

Skozi celo leto smo izvajali aktivnosti v klubu CVETAL in GAIA, obveščali naše članice in člane z
mesečnimi obvestili o novostih in akcijah v trgovini in nabavni službi, ter v mesecu maju imeli Gaino
predavanje na temo »Okrasne rastline«/ga. Loreta Vlahović. V drugi polovici leta smo pričeli z
trženjem/distribucijo rodenticida Protex Boxer/2 vabi (sodelovanje z KZ Krka/v dogovoru z KGZ
Cerklje, s katero smo tudi pričeli medsebojno sodelovati). Zaradi velikega povpraševanja po
kvalitetnih peletih za kurjavo smo pričeli s prodajo peletov ÖNORM M7135, EN plus A1/odziv zelo
dober.Konec leta smo pričeli z razgovori o uvedbi kartice zaupanja/plan uvedbe nekje v I. polovici leta
2014 in izdelali osnutek za darilne bone/s pričetkom veljavnosti januar 2014.
Zaradi prezaposlenosti prodajalcev v trgovini nismo

v zadostni meri uspeli pri izobraževanje

zaposlenih. Nujno je potrebno optimizirati delovni čas in zaposlene vključiti v novosti na področju
blaga in surovin, ter prepoznavanje. V spodnji razpredelnici je razvidno, da obratovanje trgovine do
19.00 ure ni v celoti pokrito oz. zadovoljivo /ne dosega večjega preskoka na letni ravni v rasti
dohodka.
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Graf 2: Število paragonov po urah v dnevu

9.2 Analiza nabave po prodajnih kanalih
V strukturi nabave, segment trgovskega blaga, močna krmila, mineralno vitaminski dodatki (MVD) ,
energenti in mineralna gnojila, semensko blago, sredstva za zaščito rastlin predstavljajo enega
(naj)pomembnejših dejavnikov. Skupna nabavna vrednost omenjenega blaga je v letu 2013 preko
vseh prodajnih kanalov znašala 1.578.034,99 EUR. Za primerjavo z drugimi dobavitelji imajo največji
prodajni delež podjetja; Jata Emona, Zrno d.o.o., KGZ Sloga Kranj, Mercator, d.d., Vajet d.o.o.,
Datris d.o.o., Petrol, Raiffeisen trgovina d.o.o.,

Agro Jenko, d.o.o., Agrocom, Roko, Agrosaat,

d.o.o.,m Semenarna Ljubljana Logo, d.o.o.,in SI-JA d.o.o. Močno se je povečal nabavni delež v
podjetju Zrno d.o.o. za 83,57 % /kot posledica centralizirane nabave in doseganja boljših nabavnih cen
za celotno podjetje. Za 144,09% se je povečal nabavni delež v podjetju KGZ Sloga Kranj/nabava se
je v veliki meri vršila v maloprodajni enoti/naročila s strani poslovodje (delež naročil v nabavni službi
znaša 4,44% od celotne NV). Občutno povečanje nabavnega deleža je bilo tudi v podjetjih; Agrocom
d.o.o., za 38,84 %, Roko Maribor za 17%, Mercator d.d., za 10,26 %/predvsem kot substitut
/alternativa artiklom podjetja Semenarna Ljubljana, pri katerem se je nabavni delež zmanjšal za
40,93%. Zmanjšanje NV je bilo zaznati pri podjetju SI-JA Ljubljana za 9,62 %/kot posledica čiščenja
zalog/posledično manjša naročila. V spodnji tabeli je prikazan nabavni delež ključnih dobaviteljev in
posamezni nabavni delež posamezne enote.
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Dobavitelj

Trgovina

Nabavna

Lesce

služba

Enote

delež NV v

delež NV v

%

%

SKUPAJ
delež NV v

delež NV v %

%

JATA EMONA D.D

16,12

33,50

50,38

100,00

OSTALI DOBAVITELJI

84,23

8,83

6,94

100,00

ZRNO D.O.O.

44,83

15,04

40,13

100,00

KGZ SLOGA KRANJ

86,17

4,44

9,39

100,00

MERCATOR,D.D.

16,12

30,77

53,11

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

16,86

83,14

100,00

18,84

0,00

81,16

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

98,93

1,07

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

28,84

1,85

69,31

100,00

98,96

0,00

1,04

100,00

0,00

50,45

49,55

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

87,65

0,00

12,35

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

ŠKOFIC MATEJ S.P.

100,00

0,00

0,00

100,00

GUMITEHNA D.O.O.

71,42

7,61

20,98

100,00

VAJET D.O.O.
DATRIS,TRGOVSKO PODJETJE
D.O.O.
PETROL SLOVENSKA NAFTNA
DRUŽBA,
RAIFFEISEN TRGOVINA D.O.O.
AGRO JENKO, D.O.O.
AGROCOM PODJETJE ZA
PROIZVODNJO,
ROKO INŽENIRING
PROIZVODNJA,
AGROSAAT, D.O.O.
SEMENARNA
LJUBLJANA,PROIZVODNJA
LOGO, D.O.O. GROSUPLJE
SI-JA LJUBLJANA D.O.O.
AGROCENTER,TRGOVINA
D.O.O.
SLOVENIJALES TRGOVINA
D.O.O.
INTERINA D.O.O., SEKTOR PLIN
KOZINA
KIMI D.O.O.,PROIZVODNO
TRGOVSKO
ATOTECH SLOVENIJA D.D.
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BIOTEH PODJETJE ZA
BIOTEHNOLOGIJO,

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

98,42

1,58

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

AGROCHEM D.O.O.

0,00

0,00

100,00

100,00

INTERCORN

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

PELETI EKSPRES, D.O.O.

0,00

100,00

0,00

100,00

AGROCHEM D.O.O.

0,00

100,00

0,00

100,00

FARMA PROMET

41,21

0,00

58,79

100,00

LEK VETERINA

48,25

0,00

51,75

100,00

INTERKORN SEMENARSTVO IN

0,00

100,00

0,00

100,00

BARTOG

0,00

0,00

100,00

100,00

SKUPAJ:

35,77

25,92

38,31

100,00

HUMKO,VRTNARSKE
TEHNOLOGIJE,
INTERSEME, D.O.O.
GUMITEHNA TRGOVINA,
D.O.O.

IDENTIS D.O.O.

Tabela 5: Nabavni delež ključnih dobaviteljev in posamezni nabavni delež posamezne enote

9.3 Analiza prodaje

DOBAVNICE
PARAGONI

Graf 3: Nabavna vrednost prodanega blaga

Gornji graf prikazuje nabavno vrednost prodanega blaga v letu 2013. NV prodanega blaga/vsi prodajni
kanali po dobavnicah se je v letu 2013 zmanjšala za 0,89 %, prodaja na maloprodajni enoti/paragoni
se je v letu 2013 povečala za 8,14%/ dobra komunikacije v trgovini in zadostno protežiranje blaga,

22

katero je trenutno na zalogi v trgovini. Na letni ravni se je nabavna vrednost prodanega blaga
povečala za 2,40 %.
Tudi kazalci nabave kažejo, da je bila optimizacija nabave v letu 2013 v celoti upravičena. Index-i
ključnih dobaviteljev/za maloprodajno enoto v letu 2013 kažejo, da se je nabava v celoti pokrivala s
prodajo in imajo index >100 to so dobavitelji/Jata-98, Mercator-90, Vajet-98, Raiffeisen-88,
Agrocom-92, Roko-95, Agrosaat-67, Semenarna-81, Si-ja-91, Gumitehna-96, Bioteh-94, Gumitehna87, Identis-94 (kot posledica centraliziranega naročanja v nabavni službi oz. temeljitega zmanjševanja
zalog oz. prodaja končnemu kupcu segment trgovskega blaga, ki je trenutno na zalogi v trgovini).
Ključni dobavitelji katerih index je enak ali <100 so sledeči;Zrno-166/nakup mineralnih gnojil v
decembru zaradi akcije v januarju 2014, Sloga-119/ blago podjetja Unichem, kateri ni bil v celoti
vrnjen in zaloga blaga krmil, AgroJenko-136/nakup folije za ovijanje bal v jeseni, Interina-124/nakup
blaga tik pred koncem leta, Kimi-108, Humko-104/ostanek zaloge zemlje. Zaloga ostalega segmenta
trgovskega blaga se je skozi celo leto zmanjševala/čiščenje zalog oz. se ni občutno povečevala.

9.4 Zaključek
Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z začetim, iskali nove prodajne in nabavne kanale. Kljub težki
situaciji na trgu/nabavnem in prodajnem, nam je uspelo zadržati ključne kupce/dobavitelje in pridobiti
nekaj novih. Ne glede na to, da se vam morda zdi,da se že več let ponavljamo se trudimo biti
konkurenčni in fleksibilni. Delo v nabavni službi ocenjujem pozitivno. Nekoliko pogrešam pozitiven
ali negativen odziv kupcev/novih predlogov, saj se že kar nekaj časa »vrtim« v krogu novih alternativ,
vse za dobrobit zadovoljnega kupca.
Naj letošnje poročilo zaključim z mislijo , kot v zahvalo za doživeto in v pričakovanju na vse lepo v
prihodnjem, z upanjem na obojestransko sodelovanje in zadovoljstvo:
»Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. Je počitek utrujenemu,
kažipot zgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše naravno zdravilo proti jezi. Ni ga moč
kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednoto samo, kadar se ga podarja .
Obogati tistega, komur je namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja. Zablesti kot sončni žarek,
a spomin nanj lahko ostane za vedno. Nihče ni tako bogat niti tako reven, da si ga ne bi mogel
privoščiti.«

Pripravila: Tadeja Kunčič – nabavni referent
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10 POROČILO O ODKUPU
10.1 Prodaja in trženje v letu 2013
V letu 2013 smo tržili oz. prodajali tako na domačem, kakor tudi na drugih trgih EU:
−

mleko, pridelano na posestvih in odkupljeno mleko od kmetov še vedno prodajamo izključno
italijanskemu kupcu. Količina odkupljenega mleka od kmetov v letu 2013 je 9%
nižja, kot v letu 2012. Tudi količina oddanega mleka iz posestev je v letu 2013 nekoliko nižja kot
v letu 2012 (povprečno za 4%).

−

klavno govedo iz posestev, to so predvsem krave, ki niso več primerne za prirejo mleka in
odkupljeno klavno govedo od kmetov smo prodajali Loškim mesninam (225 glav), kot tudi v
avstrijske klavnice, predvsem krave in nekaj telic (97 glav). Tako smo skupaj v letu 2013 prodali v
klavnice 322 glav klavnega goveda, to je 22% več kot v letu 2012.
Odkupne cene so bile zelo nestabilne, spreminjale so se vsakih 14 dni (ponudba-povpraševanje).
Tudi v letu 2013 smo nadaljevali z organizacijo uslužnostnega klanja govedi za člane in nečlane iz
območja naše zadruge, pa tudi območja drugih zadrug. Uslužnostnega klanja je bilo 228 glav, kar
predstavlja 10% več kot v letu 2012. Uslužnostno klanje se izvaja v Loških mesninah. Stroški
uslužnostnega klanja so ostali nespremenjeni. Nespremenjeni so že 5 let. Z uslužnostnim klanjem
bomo nadaljevali tudi v bodoče.

−

kmečka tržnica, kjer vsak petek in soboto kmetje iz bližnje in širše okolice ponujajo svoje pridelke
in izdelke je že močno prepoznavna pri kupcih. Za prodajo na tržnici je registriranih okrog 20
ponudnikov, redno jih na tržnici sodeluje 16, ostali le občasno, tako da je zasedenih vseh devet
prodajnih miz. Na stojnicah je možno kupiti mlečne izdelke, suhomesne izdelke, različne vrste
moke, domač kruh in drobno pecivo, žgane pijače in sokove, marmelade, suho sadje, jabolka,
kislo zelje in repo, svežo zelenjavo in sadje, domači med in druge izdelke iz medu itd. Na tržnici
je možno kupiti tudi pridelke in izdelke iz ekološke pridelave. Za prodajo na tržnici povprašuje
vedno več interesentov iz drugih krajev, ki ponujajo različne izdelke, a jih ne moremo sprejeti, ker
smo omejeni s prostorom. Prednost za prodajo imajo naši člani in kmetje z lokalnega področja,
pa tudi tisti, ki ponujajo predvsem živilske pridelke in izdelke. V letu 2013 je nekaj ponudnikov
pričelo s prodajo lastnih pridelkov in izdelkov tudi v naši zadružni trgovini na prostoru »domačega
kotička«. Za ta način prodaje se jih je odločilo 5.

−

glavno prodajno blago v sadovnjaku Resje so jabolka, v manjših količinah pa še hruške in slive.
Vse sadje je pridelano na osnovi integrirane pridelave. V letu 2013 smo pridelali 644 ton jabolk,
kar je po nekaj letih prej, kar visok oz. optimalen pridelek (46% več kot leto poprej). Jabolka smo
prodajali predvsem domačim kupcem. V jeseni napolnimo tudi hladilnico, z namenom, da
podaljšamo prodajo do pomladi vsakodnevnim kupcem in da zagotovimo prodajo za daljše
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obdobje pogodbenim kupcem in drugim trgovinam. Z jabolki redno oskrbujemo kar nekaj
osnovnih in srednjih šol v bližnji in daljni okolici ter skoraj vse zadružne trgovine na Gorenjskem
in drugje po Sloveniji. Dva kamiona jabolk III. kvalitete (53 ton) smo prodali v Fructal za
destilacijo. Nekaj jabolk smo namenili za lastno predelavo v sadni sok in jabolčni kis. Na dan
1.1.2014 je znašala zaloga še 213 ton jabolk.

10.2 Odkup tržnih viškov v letu 2013 in primerjava z leti od 2009 do 2012
MLEKO :
indeks 13/12
Leto 2009

59 proizvajalcev

5.747.848 lit.

Leto 2010

58 proizvajalcev

5.743.751 lit.

Leto 2011

57 proizvajalcev

5.603.796 lit.

Leto 2012

54 proizvajalcev

5.446.995 lit.

Leto 2013

53 proizvajalcev

4.946.190 lit.
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KLAVNE ŽIVALI :
ODRASLO GOVEDO (KRAVE, BIKI, VOLI, TELICE) :
Leto 2009

72 kos

Leto 2010

114 kos

Leto 2011

130 kos

Leto 2012

114 kos

Leto 2013

134 kos

118

TELETA:
Leto 2009

53 kos

Leto 2010

47 kos

Leto 2011

33 kos

Leto 2012

55 kos

Leto 2013

72 kos

131

JAGNETA:
Leto 2009

0

Leto 2010

75 kos

Leto 2011

6 kos
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Leto 2012
Leto 2013

0
48 kos

SLUŽNOSTNO KLANJE:
Leto 2009

328 kos

Leto 2010

317 kos

Leto 2011

282 kos

Leto 2012

207 kos

Leto 2013

228 kos

110

JEDILNI KROMPIR :
Leto 2009

4205 kg

Leto 2010

13814 kg

Leto 2011

2990 kg

Leto 2012

3767 kg

Leto 2013

4197 kg

111

MERKANTILNA PŠENICA:
Leto 2012
Leto 2013

2235 kg
0

10.3 Lastna pridelava v letu 2013
MLEKO – POLJČE :

indeks 13/12

Leto 2009

2.010.392 lit.

Leto 2010

2.154.328 lit.

Leto 2011

2.125.073 lit.

Leto 2012

2.025.462 lit.

Leto 2013

1.961.504 lit.
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MLEKO – BLED :
Leto 2009

1.434.378 lit.

Leto 2010

1.499.174 lit.

Leto 2011

1.484.814 lit.

Leto 2012

1.374.203 lit.

Leto 2013

1.307.826 lit.
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KLAVNO GOVEDO – POLJČE:
Leto 2009

66 kos

Leto 2010

44 kos

Leto 2011

56 kos

Leto 2012

56 kos

Leto 2013

62 kos

111

KLAVNO GOVEDO – BLED:
Leto 2009

26 kos

Leto 2010

32 kos

Leto 2011

33 kos

Leto 2012

39 kos

Leto 2013

54 kos

138

JABOLKA – RESJE :
Leto 2009

479 ton

Leto 2010

544 ton

Leto 2011

440 ton

Leto 2012

440 ton

Leto 2013

644 ton

Zaloga 31.12.2013

146

213510 kg

Pripravila: Marjanca Nadižar, ing.zoot. – kmetijski referent
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11 POROČILO O POSLOVANJU ZBIRNEGA CENTRA

KGZ SAVA z. o. o., Lesce je v poslovnem letu 2013 prodajala surovo mleko na italijanski trg.
Pogodbe o prodaji mleka se sklepajo za kvotno leto, to je od 1.aprila 2013 do 31.marca 2014. V
poročilu pa so zajeti podatki za poslovno leto, od 1.januarja 2013 do 31.decembra 2013.

11.1 Obseg odkupa in posredovanja mleka preko zbirnega centra
Obseg odkupa je enak kot lansko leto. Preko zbirno distribucijskega centra smo posredovali mleko
naših članov zadruge, mleko, KZ Grosuplje, GO-KO, KZ Slovenska Bistrica, KZ Kamnik in KZ
Cerklje. Dnevno smo italijanskemu kupcu posredovali približno 130.000 l mleka.
Skupno smo v letu 2013 odkupili in posredovali približno 51 milijonov litrov surovega mleka.
Količinsko je bilo največ mleka posredovanega v mesecu marcu, najmanj pa meseca novembra.

Graf 4: Skupna posredovana količina mleka po mesecih

Največjo količino mleka je preko leta oddala KZ Slovenska Bistrica.
KGZ Sava je skupno imela 8.216.539 litrov mleka.
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Graf 5: Letna količina mleka po zadrugah

11.2 Odkupne cene mleka
A. ZADRUGA – MLEKARNA
Odkupna cena mleka se je preko leta spreminjala. Najnižja je bila v prvem tromesečju, ko je veljala še
pogodba za obdobje 2012/13. Najvišja cena pa je bila zadnja dva meseca v letu. Nagrajevanje kvalitete
mleka je potekalo preko celega leta, kar je dodatno prispevalo k boljši osnovni odkupni ceni.
Če primerjamo leto 2012 in 2013, je bilo v preteklem letu nagrajevanje na kvaliteto bolj stimulativno,
saj se je pričelo z nižjim odstotkom mlečne maščobe. Vendar je to predmet letnih pogajanj, na
katerega vpliva več dejavnikov. Kljub temu, pa je bila pri enaki stopnji nagrajevanja (4%) odkupna
cena v letu 2013 za 6,5% višja kot leta 2012.
B. EVROPSKA UNIJA
Globalno pomanjkanje mleka na trgu v prvi polovici leta 2013 in posledično manjše dobave mleka
mlekarnam, je prispevalo k povišanju odkupnih cen mleka v EU, kot tudi v Novi Zelandiji in
Avstraliji.
V primerjavi z lanskim letom, so bile cene za maslo, SMP in WMP v EU od januarja do avgusta 2013
za 30% višje.
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Ugodni tržni in vremenski pogoji, so prispevali k poviševanju pridelave mleka na področju EU. Če se
bo trend nadaljeval tudi v prihodnje, se tudi v letu 2014 pričakuje globalno povišanje količin mleka za
1,1%.

11.3 Kvaliteta in nadzor nad mlekom
V letu 2013 nismo imeli nobenega umika neustreznega mleka iz prometa ali zavrnitve s strani
mlekarn.
Zaradi pojava aflatoksinov v mleku in krmi je bil sprožen interni in uradnen poostren nadzor nad
surovim mlekom, ki je namenjen potrošnji ljudem.
Zbirni center je pod rednim inšpekcijskim nadzorom. Uradni veterinar je opravil 5 rednih pregledov
obrata.
Opravljen pa je bil tudi uradni revizijski pregled s strani veterinarskih inšpektorjev, ki jo sestavljajo 3
člani komisije iz različnih veterinarskih uradov Slovenije. Namen pregleda je ali obrat sanitarnotehnično ustreza, deluje, vodi haccp in evidence ter postopke izvoza v skladu z internimi predpisi ter
zahtevami in predpisi EU. Ugotavlja tudi vse postopke umika in ravnanja z neustreznim mlekom.
Komisija ni imela pripomb na obrat in potek dela v zbirnem centru.
Zbirni center (in pogodbene izvajalce prevozov) je obiskala tudi prometna inšpekcija, ki je
kontrolirala: izpolnjevanje pogojev in odgovornosti izvajalcev cestnih prevozov ter
izvajanje „socialne zakonodaje“, ki se nanaša na

(ustreznosti razporejanja voznikov na delo in

izvajanju kontrole nad delom voznikov; vodenja predpisanih evidenc o delu voznikov; spoštovanja
določil, ki se nanašajo na delovni čas, odmore in počitke voznikov; pravilnosti uporabe tahografa;)
Inšpekcija ni imela pripomb.

11.4 Zaključek
Predvideva se, da globalno ne bo prišlo do povečevanje kvot v letu 2013/14. To je odvisno od
razmerja med odkupno ceno mleka in ceno krme. V kolikor bo pridelava mleka ugodna za rejce, je
pričakovati, da jo bodo le ti dodatno povečevali, posebno v državah, ker ne dosegajo kvot, npr. v
Franciji. Dolgoročno, pa bi verjetno to spet imelo vpliv na odkupno ceno mleka.
Leto 2013 so zaznamovali pomembnejši dogodki, ki so vplivali (in še vplivajo) na slovenski trg
mleka:
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vstop Hrvaške v EU, kar je vplivalo na večje povpraševanje po mleku s strani Hrvaške, saj le ta nima
dovolj lastne samooskrbe. Posledica tega je bila zmeda na slovenskem trgu zaradi ponujenih višjih
odkupnih cen mleka. Ugotavlja se, da vse prvotne obljube hrvaške mlekarne žal niso mogle realizirati.
Nakup Ljubljanskih mlekarn hrvaško podjetje Ducat, ki je last francoskega Lactalisa je postala
večinska lastnica Ljubjanskih mlekarn. Skupina Lactalis je prva na svetovnem mlečnem trgu. V lasti
ima 192 mlekarn v 61 državah.

Pripravila: Urška Kokalj, dipl. sanit. ing. – vodja zbirnega centra
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12 POROČILO O POSLOVANJU Z ZEMLJIŠČI
Delo na področju zemljiških zadev se je tudi v letu 2013 še vedno delno nadaljevalo na zadevah, ki se
rešujejo že kar nekaj let. Nekatere smo uspeli zaključiti v letu 2013, nekatere pa bomo reševali tudi v
bodoče.
1. Še vedno nimamo rešenih vseh prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih je zadruga dolžna
prenesti na Sklad, če jih je pridobila na neodplačen način. Sklad nam je sicer po dobrem letu
posredoval seznam vseh zemljišč, za katera se je še potrebno opredeliti ali so predmet prenosa ali
ne. Seznam je zelo obširen, pregledati je bilo potrebno vsako parcelo posebej. Pri pregledu
seznama sem ugotovila, da so na seznamu

tudi zemljišča, ki smo jih že vrnili v

denacionalizacijskih postopkih agrarnim upravičencem ali fizičnim osebam in nismo več lastniki,
kar je razvidno tudi iz podatkov v zemljiški knjigi. Seznam je sestavljen zelo površno. S tem Sklad
želi vse delo prenesti na zadrugo, kar pa za zadrugo ne more biti sprejemljivo, tudi s strani
finančnega vidika. Tako bo potrebno pogajanja in razgovore s Skladom v tej zadevi nadaljevati tudi
v bodoče. Vendar s takim sodelovanjem, kot ga imamo s Skladom sedaj, prenosi ne bodo rešeni še
nekaj let. Tudi pri reševanju drugih zadev (razne menjave zemljišč), je sodelovanje s Skladom
nemogoče, saj pri tem poudarjajo samo interes Sklada oz. države. To nam je poudarila tudi
direktorica Sklada g. Irena Šinko, ko sem bila v mesecu juliju na razgovoru na Skladu in sem
predstavila najbolj pereče probleme. Do danes še nismo dobili odgovora s strani Sklada. Na Skladu
se vse zadeve rešujejo zelo, zelo počasi.
2. Še vedno se aktivno ukvarjamo z menjavo kmetijskih zemljišč v kompleksu čredink na posestvu
Poljče v k.o. Begunje, ki so jih denacionalizacijski upravičenci dobili v last že leta 2009 (Cvenkel,
Gregorc). Menjavo zadruga aktivno rešuje z lastniki. Gre za zemljišča v velikosti 10,5 ha. Problem
je tudi v tem, da je več solastnikov, ki niso enotni v zahtevah. Zadevo sem izpostavila tudi na
razgovoru s Skladom, da bi se v menjavo zemljišč vključil tudi Sklad, pa sem dobila odgovor,
samo če bo menjava v interesu Sklada oz. naj izpeljemo komasacijo zemljišč. Organiziran je bil
tudi sestanek z g. Cvenklom, ki je večinski lastnik zemljišč. Dogovorili smo se, da sklenemo vsaj
zakupno pogodbo, dokler se zadeva dokončno ne reši v obojestransko zadovoljstvo. Razgovori se
bodo še nadaljevali.
3. Pri nakupu parc.št. 167/5 k.o. Mošnje, ki se nahaja v kompleksu sadovnjaka Resje, katere nekdanji
lastniki sindikati Slovenije so parcelo prodali Hotelu Grad Podvin, ta pa jo je želel naprej prodati
»najboljšemu ponudniku« za visoko ceno, se je zadeva zapletla. Interesent za nakup je tudi
zadruga, seveda po sprejemljivi ceni, kar smo se s posrednikom prodaje Zavarovalnico Triglav, kot
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upnikom, tudi dogovorili. Postavili smo tudi pogoj, da pred prodajo umaknejo hipoteko v višini
260.000,00 €, pa tega niso hoteli storiti. Podatek so celo zatajili pri objavi prodaje. Prodaja je bila
že dvakrat objavljena na oglasni deski na Upravni enoti Radovljica, pa nihče ponudbe ni sprejel.
Vzpostavila sem tudi kontakt s Skladom, da bi kot lastniki vseh ostalih zemljišč v sadovnjaku
kupili parcelo, pa se jim je nakup zdel tvegan, ravno zaradi hipoteke. Zadeva trenutno stoji na mrtvi
točki.
4. Ponovno smo na Skladu sprožili postopek za vračilo zemljišč zadrugi, ki so bila pred leti
pomotoma prenesena na Sklad. Gre za pozidana stavbna zemljišča v sadovnjaku Resje, na katerih
stojijo naši objekti in jih je Sklad dolžan vrniti zadrugi. Ta problem sem tudi izpostavila na že
omenjenem sestanku s Skladom. S strani Sklada še nismo prejeli odgovora.
5. Denacionalizacijski postopki, v katerih je bila zadruga zavezanec za vračilo zemljišč so v večini
primerov zaključeni. Postopek za vračilo nekaterih zemljišč poteka še pri Agrarni skupnosti
Dovje-Mojstrana in za zemljišča v k.o. Lancovo okrog nekdanjega zadružnega doma na Lancovem
dedičem grofov Thurn, ker pritožba dedičev Thurn na Ministrstvu za kmetijstvo še ni rešena.
Pritožbo rešujejo že kar nekaj let.
6. V letu 2013 so nekaterim zakupnikom, ki imajo v zakupu zemljišča, ki so last zadruge, potekle
zakupne pogodbe. Pogodb nismo avtomatično podaljševali, temveč smo na osnovi Pravilnika o
zakupu zemljišč, ki ga je v letu 2011 sprejel Upravni odbor zadruge, objavili razpis za zakup
zemljišč. Na osnovi rezultatov razpisa so bile nato sklenjene nove zakupne pogodbe. Vsa zemljišča
so dobili v zakup dosedanji zakupniki.
7. Obnovljene so bile tudi zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča, ki jih obdelujeta oba posestva,
lastniki pa so druge pravne ali fizične osebe in so potekle v letu 2013.
8. V letu 2013 smo izvedli tudi nekaj postopkov prodaje zemljišč, katerih lastnik je zadruga. Zadruga
prodaja samo zemljišča, ki niso zanimiva za obdelavo naših posestev. Tako smo prodali kmetijsko
zemljišče v k.o. Zabreznica g. Reš Žanu. Sklenili smo tudi dve kupoprodajni pogodbi za dosego
javne koristi za zemljišča, ki so bila odvzeta v času gradnje avtocestnih odsekov Hrušica – Vrba v
k.o. Zabreznica in Vrba – Črnivec (Peračica) v k.o. Predtrg.
9. Uredili smo tudi nekaj pogodb o brezplačnem prenosu zemljišč, ki predstavljajo poti v naseljih
(Občina Žirovnica). S pogodbami smo uskladili zemljiškoknjižno stanje prenosa zemljišč, ki so
bila v preteklih letih odvzeta za potrebe izgradnje avtoceste Hrušica-Vrba in še ni bilo urejenega
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vpisa v zemljiško knjigo. Šlo je za menjavo kmetijskih zemljišč s fizičnimi osebami v k.o.
Zabreznica.
10. Kot lastniki sosednjih zemljišč smo bili prisotni tudi pri vseh mejnih obravnavah, ki so se vršile na
terenu: v k.o. Hraše, k.o. Begunje, k.o. Lancovo, k.o. Nova vas, k.o. Brezje, k.o. Doslovče, k.o.
Bled in k.o. Rečica.
11. Zadruga je še vedno lastnik stanovanja v stanovanjskem bloku na Bledu, Alpska c. 1. Kar nekaj
časa smo ga neuspešno prodajali, zato smo se v preteklem letu odločili, da ga delno obnovimo in ga
oddamo v najem. V celoti smo obnovili kopalnico in zamenjali okna ter keramiko na balkonu.
Stroški obnove so znašali 6.155,34 €. Konec leta smo z najemnikom sklenili najemno pogodbo.
12. Tako kot vsako leto smo tudi v preteklem letu oddali vlogo za izplačilo subvencij za kmetijske
namene. Prejeli smo že odločbi za izplačilo zahtevka OMD in plačilnih pravic za leto 2013, prvega
v višini 5.636,52 €, drugega v višini 194.097,31 €. Odbitkov zaradi eventuelnih kršitev ni bilo.
Sredstva so tudi že nakazana. Pričakujemo še odločbo za izplačilo zahtevka KOP (integrirano
poljedelstvo in sadjarstvo).
13. Gospodarjenje z gozdovi:
Na osnovi naših vlog za odobritev poseka lesa, je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije
odobreno 675 m3 poseka dreves v k.o. Spodnje Gorje, Plavški rovt in Dobrava pri Kropi.
Zadruga je v svojih gozdovih dolžna izvajati tudi sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela.
Na osnovi odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, ki jih ravno
tako izdaja Zavod za gozdove Slovenije, je zadruga prejela odločb za obvezen posek 488,5 m3
dreves, skupaj torej 1163,5 m3. Od tega smo dve odločbi za sanitarno sečnjo prejeli konec leta
2013 v k.o. Zabreznica in Bled za 55,2 m3, tako da bo posek opravljen v letu 2014.
Dejansko smo v letu 2013 posekali 1025,0 m3 lesa. Za potrebe posestva Poljče in Bled smo na
razrez peljali 288,0 m3, ostalo 737,0 m3 pa smo prodali v Megales. Znesek prodanega lesa znaša
48.444,80 €, torej povprečna prodajna cena znaša 65,73 €/m3.

Pripravila: Marjanca Nadižar, ing.zoot. – kmetijski referent
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13 KADROVSKO POROČILO
31. 12. 2013 je bilo v KGZ Sava z.o.o., Lesce zaposlenih 36 delavcev. Število delavcev zajema
zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen oziroma določen čas, polni ali del delovnega
časa, ki delajo ali pa so odsotni zaradi porodniške ali daljše bolniške odsotnosti.
STOPNJA IZOBRAZBE
I.-II.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
6

III.-IV.

11

V.

11

VI.

4

VII.-VIII.

4

SKUPAJ
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Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2013

V letu 2014 nimamo načrtov zaposlovanja novih delavcev.

13.1 Fluktuacija
Ob koncu leta 2013 smo trem delavcem zaposlenim za določen čas, spremenili pogodbo v nedoločen
čas. Eden od kmetijec I je nadomeščal delavca, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, drugi
kmetijec I bil sprejet v delovno razmerje za nedoločen čas, zaradi delavca, ki je že daljši čas na
bolniški odsotnosti in je bolniška odsotnost predvidena še kar nekaj časa, tretji pa je bil sprejet v
delovno razmerje za nedoločen čas na sistemizirano delovno mesto poslovodja v trgovini.
V letu 2013 nismo imeli novih zaposlitev, prav tako ni prenehalo delavno razmerje nobenemu od
zaposlenih.

13.2 Poškodbe pri delu in nadure
ŠTEVILO POŠKODB V LETU 2013
1

ŠTEVILO NADUR V LETU 2013
/

Tabela 7: Poškodbe in nadure v letu 2013
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13.3 Podjemne in avtorske pogodbe
POSLOVNA ENOTA

OPIS DELA

ŠTEVILO
PODJEMNIH POG.

Sadovnjak Resje
Rez sadnega drevja, obiranje sadja in
ostala pomožna dela v sadovnjaku
Resje

58

Tabela 8: Število podjemnih pogodb v letu 2013

Pripravila: Nataša PETROVIČ – tajništvo
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO
14.1 Računovodski izkazi
14.1.1 Bilanca stanja na presečni dan 31. 12. 2013

A.
I.
1.
2.
II.
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
IV.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
V.
1.
2.
VI.
B.
I.
II.
III.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
IV.
1.

Postavka
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
Gozdovi
Osnovna čreda
Večletni nasadi
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Delnice in deleži v družbah v skupini
Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila
Dolgoročna posojila družbam v skupini
Druga dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Delnice in deleži v družbah v skupini
Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročna posojila družbam v skupini
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

(v EUR brez centov)
Stanje
31. 12.
Stanje
2013
31. 12. 2012
9.508.913
9.462.742
4.900.527
4.951.493
18.230
19.192
18.230
19.192

Indeks
13/12
100,49
98,97
94,99
94,99

4.468.554
3.566.977
1.278.694
2.288.283
248.403
11.382

4.523.070
3.631.987
1.267.662
2.364.325
299.282
13.100

98,79
98,21
100,87
96,78
83,00
86,89

98.618
45.097
151.560
346.517
411.155
1.000
1.000

69.006
45.097
145.999
318.599
406.899
1.000
1.000

142,91
100,00
103,81
108,76
101,05
100,00
100,00

1.000

1.000

100,00

1.588

1.332

119,22

1.588

1.332

119,22

4.606.510

4.508.948

102,16

637.852
155.599
155.599

649.729
322.981
321.353

98,17
48,18
48,42

155.599

321.353
1.628

48,42
0,00

1.628
3.524.914

0,00
107,92

3.804.252
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2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital
I. Zadružni kapital
1. Nerazdeljivi kapital
2. Deležni članov zadruge
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

3.804.252
8.807
1.876
8.143.631
9.508.913
5.310.798
1.478.553
1.448.908
29.645
3.556.853
78.561
78.561

3.524.914
11.324
2.301
8.167.683
9.462.742
5.203.227
1.475.404
1.448.908
26.496
3.556.853
73.340
73.340

107,92
77,77
81,53
99,71
100,49
102,07
100,21
100,00
111,88
100,00
107,12
107,12

97.630
99.201
105.671
105.671
409.196
409.196

52.718
44.912
142.595
36.115
106.480
550.034
550.034

185,19
220,88
74,11
0,00
99,24
74,39
74,39

408.350
846

548.342
1.692

74,47
50,00

3.681.538

3.564.982

103,27

220.000

280.000

78,57

220.000

280.000

78,57

3.461.538

3.284.982

105,37

3.378.551
82.987
1.710
8.143.631

3.200.587
84.395
1.904
8.167.683

105,56
98,33
89,81
99,71
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14.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
7.
a)
b)
c)
8.
9.
a)
b)
c)
č)
10.
a)
b)
11.
a)
b)
12.
13.
a)
b)
c)
č)
14.
a)
b)
c)
15.
16.
17.
18.
19.

(v EUR brez centov)
Stanje
31. 12.
Stanje
Postavka
2013
31. 12. 2012
Čisti prihodki od prodaje
20.663.707
18.420.077
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
12.319
41.963
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
146.910
125.609
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
256.079
365.059
Stroški blaga, materiala in storitev
20.018.205
17.688.840
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
19.441.305
17.071.604
Stroški storitev
576.900
617.236
Stroški dela
820.799
842.197
Stroški plač
598.001
612.666
Stroški socialnih zavarovanj
96.284
99.900
Drugi stroški dela
126.514
129.631
Odpis vrednosti
260.675
317.817
Amortizacija
230.779
266.729
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
29.896
41.205
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
9.883
Drugi poslovni odhodki
49.005
75.787
Finančni prihodki iz deležev
10.347
3.647
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
10.347
3.620
Finančni prihodki iz drugih naložb
27
Finančni prihodki iz danih posojil
857
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
857
Finačni prihodki iz poslovnih terjatev
216.169
39.027
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
216.169
39.027
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
32.493
43.819
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
32.493
43.819
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
6.596
5.223
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti
6.596
5.223
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
16.587
47.810
Drugi odhodki
24.014
22.233
Davek iz dobička
6.765
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
104.423
47.276

Indeks
13/12
112,18
29,36
116,96
70,15
113,17
113,88
93,47
97,46
97,61
96,38
97,60
82,02
86,52
72,55
0,00
64,66
283,71

285,83
0,00

553,90
553,90
74,15
74,15

126,29

126,29
34,69
108,01

220,88
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14.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

O.

Postavka
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
II. razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov
III. družb v tujini (vplivi spremembe deviznih tečajev)
IV. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA
P. OBDOBJA

(v EUR brez centov)
Stanje
Stanje
31. 12.
31. 12.
2013
2012
104.423
47.276

Indeks
13/12
221

I.

104.423

47.276

221

14.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2013

Postavka
A
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek)
poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri
poslovanju (a+b)
B
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

(v EUR brez centov)
2013
2012
147.457

112.869

21.029.745

18.647.100

-20.882.288

-18.534.231

-133.330
-279.594
425

-65.244
-700.025
298

12.028
170.928
-37.117

-35.544
642.208
27.819

14.127

47.626

403.363
10.346

3.620
3.620

31.272

361.745
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b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri
C

Č

naložbenju (a+b)
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vplačila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitrek izdatkov pri
financiranju (a+b)
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev

-187.845
-180.675
-7.170

215.518

3.620

3.150

-235.312
-33.627

-45.818
-45.818

-141.685
-60.000

-232.162
8.807
-2.517
11.324

-45.818
11.324
5.428
5.896
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14.1.5 Izkaz gibanja kapitala

2012
A1.
a)
b)
A2.
B1.
a)
b)
c)
č)

Končno stanje 31. 12. 2011
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 1. 1. 20012
Spremembe lastniškega kapitala
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala

d)

Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih
deležev

Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in
lastnih poslovnih deležev
Vračilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora
Druge spremembe lastniškosti kapitala
Celotni vseobsegajoči donos
B2. poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida

Nerazdeljivi
zadružni
kapital
1.448.908

1.448.908

Obvezni
Preneseni
Presežek
Čisti izid
deleži Kapitalske Zakonske
čisti
iz preposlovnega
članov
rezerve
rezerve
dobiček
vrednotenj
leta
zadruge
(izguba)
26.496

26.496

3.556.853

3.556.853

70.976

70.976

42.705

44.952

42.705

1
44.952

Skupaj
kapital

7.765

5.198.655

7.765

1
5.198.656

47.276

4.571

47.276

47.276

e)
f)
g)
h)
i)

b)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih sredstev

c)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih sredstev

-42.705
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Sprememba presežka iz prevrednotenja
č) finančnih naložb
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
B3. Spremembe v kapitalu

b)

Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in
nadzora

c)

Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine

č)

Poravnava izgube kot odbitne sestavine
kapitala

d)

Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne
deleže iz drugih sestavin kapitala

a)

e)
f)
C.

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne
deleže ter razporeditev na druge sestavine
kapitala
Druge spremembe v kapitalu
Končno stanje 31. 12. 20012
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2012

-42.705
2.364

0

-42.705
7.765

-10.129

0

7.765

-7.765

0

-2.364

0

44.912
44.912

5.203.227
97.630

2.364

1.448.908

26.496

3.556.853

73.340

0

52.718
52.718

Tabela 9: Izkaz gibanja kapitala 2012
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2013
A1.
a)
b)
A2.
B1.
a)
b)
c)
č)

Končno stanje 31. 12. 2012
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 1. 1. 2013
Spremembe lastniškega kapitala
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala

d)

Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih
deležev

Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in
lastnih poslovnih deležev
Vračilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora
Druge spremembe lastniškosti kapitala
Celotni vseobsegajoči donos
B2. poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida

Nerazdeljivi
zadružni
kapital

Obvezni
Preneseni
Presežek
Čisti izid
deleži Kapitalske Zakonske
čisti
iz preposlovnega
članov
rezerve
rezerve
dobiček
vrednotenj
leta
zadruge
(izguba)

Skupaj
kapital

1.448.908

26.496

3.556.853

73.340

0

52.718

44.912

5.203.227

1.448.908
0

26.496
3.149

3.556.853
0

73.340
0

0
0

52.718
0

44.912
0

5.203.227
3.149

3.149

3.149

e)
f)
g)
h)
i)

b)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih sredstev

c)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih sredstev

č)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

104.422

104.422

104.422

104.422
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d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
B3. Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala

b)

Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in
nadzora

c)

Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine

č)

Poravnava izgube kot odbitne sestavine
kapitala

d)

Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne
deleže iz drugih sestavin kapitala

e)
f)
C.

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne
deleže ter razporeditev na druge sestavine
kapitala
Druge spremembe v kapitalu
Končno stanje 31. 12. 2013
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2013

0

0

0

5.221

0

44.912

-50.133

0

44.912

-44.912

0

-5.221

0

99.201
99.201

5.310.798
196.831

5.221

1.448.908

29.645

3.556.853

78.561

0

97.630
97.630

Tabela 10: Izkaz gibanja kapitala 2013
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14.2 Razkritja k računovodskim izkazom

14.2.1 Poročajoča zadruga
Kmetijsko gozdarska zadruga SAVA z. o. o., Lesce je zadruga z omejeno odgovornostjo, s sedežem
na Rožni dolini 50 v Lescah.
Njeni računovodski izkazi so dostopni na sedežu zadruge in na njeni spletni strani www.kgz-sava.si.
Podrobnosti o naravi poslovanja in dejavnosti zadruge ter številu zaposlenih so v uvodu tega letnega
poročila.
Poslovno leto je enako koledarskemu.

14.2.2 Predloge za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujoči zadrugi, kar pomeni, da se
sredstva pridobivajo in prodajajo in da se obveznosti poravnavajo v razmerah normalnega delovanja.
Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka delujoče zadruge
ne bi bila izpolnjena.
Računovodske izkaze je zadruga sestavila v skladu s SRS. Uporabila je poročevalske zahteve iz SRS
in ZGD-1.

14.2.3 Računovodske umeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja

Struktura sredstev
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

Kratkoročne AČR
Kratkoročna sredstva
Dolgoročna sredstva

0

Graf 6: Struktura sredstev
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Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah vodijo po njihovi nabavni vrednosti, izkazujejo pa se
ločeno njihove nabavne vrednosti in popravki vrednosti, kot kumulativni odpis, ki je razlika med
nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Pri prodaji neopredmetenih sredstev se razlika med čisto
prodajno vrednostjo in neodpisano vrednostjo prenese med prevrednotovalne prihodke, če je prodajna
vrednost višja od knjigovodske oz. med prevrednotovalne odhodke, če je prodajna vrednost nižja od
knjigovodske vrednosti.
(v EUR brez centov)

Neopredmetena sredstva in
dolgoročne časovne
razmejitve
Dolgoročne premoženjske
pravice
Dobro ime
Dolgoročno odloženi stroški
razvijanja
Druga neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
SKUPAJ:

Stanje
1.1.2013

Nove
nabave
2013

Odpisi
2013
(prodaja)

13

Nabrani
popravki
2013
(amortizacija)

Stanje
31.12.2013

13

18.230

18.230

949

949

19.192

962

18.230

Tabela 11: Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih časovnih razmejitev

Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.
Zadruga nima obvez iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev.
Neopredmetena sredstva niso zastavljena za poplačilo dolgov.
Dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zadruga na dan 31. 12. 2013 ne izkazuje.
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
Opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjiga pripoznajo po njihovih nabavnih vrednostih,
ločeno pa se izkazuje njihove nabavne vrednosti in popravke vrednosti, pri čemer popravek vrednosti
predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja.
V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano
vrednostjo.
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V dejansko nabavno vrednost osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena, nevračljive dajatve
in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo.
Stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve prostora povečujejo nabavno vrednost. Kasneje nastali
stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost le
če povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
Za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin se uporablja model
nabavne vrednosti.
Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2013 je 4.468.554 EUR, stanje naložbenih
nepremičnin pa 411.155 EUR.
(v EUR brez centov)

Opredmetena osnovna
sredstva in naložbene
nepremičnine
Zemljišča
Gradbeni objekti
Oprema
Drobni inventar, ki se vodi
posamično
Opredmetena osnovna sredstva
v gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev
osnovnih sredstev
Gozdovi
Večletni nasadi
Osnovna čreda
Naložbene nepremičnine
SKUPAJ:

Nabrani
popravki
2013
(amortizacija)

Stanje
1.1.2013

Nove
nabave
2013

Odpisi
2013
(prodaja)

1.267.662
2.364.325
299.282

20.825
29.025
37.191

9.793
4.982

105.067
83.088

1.278.694
2.288.283
248.403

13.100

1.274

213

2.779

11.382

69.006

88.096

58.484

45.097
145.999
318.599
406.899
4.929.969

13.880
146.911
7.171
344.373

84.892
2.593
160.957

Stanje
31.12.2013

98.618

8.319
34.101
322
233.676

45.097
151.560
346.517
411.155
4.879.709

Tabela 12: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah za leto 2013

Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2013 je sledeča:
(v EUR brez centov)

Zemljišča
Kmetijska zemljišča
Gradbena zemljišča
Ostala zemljišča
SKUPAJ:

Stanje na dan
31. 12. 2013
821.004
73.205
384.485
1.278.694

Stanje na dan
31. 12. 2012
803.464
76.232
387.966
1.267.662

Tabela 13: Stanje zemljišč

Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 411.155 EUR predstavljajo 530.031 ha kmetijskih
zemljišč in 6.560 ha gozdov.
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Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2013 znaša 2.288.283 EUR. Nabavo gradbenih objektov
v letu 2013 predstavlja zamenjava strehe na posestvu Poljče.
(v EUR brez centov)

Oprema in drobni inventar, ki se vodi
posamično
Proizvajalna oprema
Lesena oprema
Računalniška oprema
Drobni inventar, ki se vodi posamično
SKUPAJ:

Stanje na dan
31. 12. 2013
242.983
439
4.981
11.382
259.785

Stanje na dan
31. 12. 2012
289.854
3.588
6.840
13.100
312.382

Tabela 14: Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se vodi posamično

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi predstavljajo, gradbeni objekt v pridobivanju
(prizidek sortirnice sadovnjak Resje ter hlev na posestvu Poljče) in večletne nasade v pridobivanju v
skupni vrednosti 98.618 EUR.
V letu 2013 je zadruga pridobila večletne nasade v višini 13.880 EUR, nekaj pa jih je še v
pridobivanju (v višini 45.629 EUR).
Vrednost osnovne črede se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zvišala za 27.918 EUR.
Amortizacija
Zadruga obračunava amortizacijo od polne nabavne vrednosti, razen pri osnovni čredi, kjer se
amortizacija obračunava od neklavne vrednosti. Klavna vrednost se določi po povprečni prodaji
osnovne črede za pretekli mesec na trgu. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično, uporablja pa se
metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija se obračunava po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med
letom ne spreminjajo.
Uporabljene amortizacijske stopnje
Gradbeni objekti
Strojna oprema
Oprema lesena
Oprema računalniška
Neopredmetena dolgoročna sredstva –
računalniški programi
Osnovna čreda
Večletni nasadi

1,2 % - 5 %
8 % - 25 %
10 % - 20 %
20 % - 50 %
20 % - 25 %
20 %
5%

Tabela 15: Amortizacijske stopnje
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Dolgoročne finančne naložbe
Zadruga je v letu 2012 postala ena od šestih ustanoviteljic e-Zadruge z. o. o. Vrednost te dolgoročne
finančne naložbe znaša 1.000 EUR.
Zaloge
Zadruga vodi zaloge surovin, materiala, rezervnih delov… po nabavnih cenah, vključno z
neposrednimi stroški nabave. Nakupna cena se zmanjšuje za dobljene popuste.
Prevrednotenja oz. krepitve zalog zadruga zaradi hitrega obračanja ne izvaja. Slabitev zalog se opravi
takoj, ko nastanejo utemeljeni razlogi, najkasneje pa pred sestavo letnega obračuna poslovanja. Za
utemeljene razloge se štejejo ukinitev proizvodnje, pretečen rok uporabe, prepoved uporabe zalog… V
primeru ugotovitve oz. potrebe po znižanju vrednosti zalog na znesek iztržljive vrednosti, zadruga
oceni zaloge in predlaga ustrezen odstotek znižanja z utemeljitvijo.
Drobni inventar z rokom uporabe do enega leta in vrednostjo nižjo od 500 EUR je voden po nabavni
ceni in se ob prenosu v uporabo odpiše v 100 % vrednosti. Krepitve in oslabitve drobnega inventarja
zadruga ne opravlja.
Zaloge nedokončane proizvodnje in lastnih proizvodov zadruga vodi po planskih cenah, iztržljivo
vrednost pa izrazi z odmikom od planskih cen. Ta odmik se opravi vsako leto pred zaključkom
poslovnega leta. Prevrednotovanje zalog nedokončane proizvodnje in lastnih proizvodov zadruga ne
opravlja. Stroški se v zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov prenašajo po proizvajalnih
stroških.
Zaloge trgovskega blaga se vodijo količinsko in sicer po nabavnih vrednostih. Zaloge trgovskega
blaga zaradi krepitve zadruga ne izvaja, slabitve pa opravi takoj, ko nastanejo utemeljeni razlogi
(pretečen rok, prepoved prodaje, razlitje, razsip…), najkasneje pa pred sestavo obračuna poslovanja.
Za vso potrebno zalogo se uporablja metoda FIFO (first in – first out).
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(v EUR brez centov)

Zaloge
31.12.2012
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
SKUPAJ:

Vrednost
po
nabavnih
cenah

Vrednost
po
planskih
cenah
31.12.2012

Odmik
od
planskih
cen

Iztržljiva
knjigovodska
vrednost
31.12.2012

Struktura
v%

49.375
59.160
348.149
193.045
649.729

7
9
54
30
100

49.375
193.045
242.420

58.070
270.219

1.090
77.930

328.289

79.020

Tabela 16: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2012

(v EUR brez centov)

Zaloge
31.12.2013
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
SKUPAJ:

Vrednost
po
nabavnih
cenah

Vrednost
po
planskih
cenah
31.12.2013

Odmik
od
planskih
cen

57.661
319.103

-7.929
50.793

376.764

42.864

Iztržljiva
knjigovodska
vrednost
31.12.2013

Struktura
v%

59.987
49.732
369.896
158.237
637.852

9
8
58
25
100

59.987
158.237
218.224

Tabela 17: Specifikacija zalog na dan 31.12.2013

Nedokončano proizvodnjo in lastne proizvode zadruga čez leto vrednoti količinsko po planskih cenah,
na koncu poslovnega obdobja pa prevrednoti vrednost lastnih proizvodov na iztržljivo knjigovodsko
vrednost z odmikom od planskih cen.
Dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve
Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz
ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve za zamudne obresti so izkazane v skladu z
dogovorom oz. pogodbo, v analitiki pa predstavljajo samostojno terjatev.
Prevrednotenje terjatev zaradi krepitev se opravi le, če je tako dogovorjeno s pogodbo. Zadruga
oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pred zaključkom
obračunskega obdobja le na osnovi utemeljenega dvoma o poplačilu terjatev in za tiste terjatve, ki so
starejše od enega leta. O pogojih za oblikovanje popravka terjatev zadruga presoja za vsako terjatev
posebej. Popravek ločeno izkaže kot postavko dvomljivih netoženih terjatev.
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve iz rezervnega sklada za stanovanje,
katerega lastnik je zadruga in na dan 31. 12. 2013 znašajo 1.588 EUR, medtem ko so na dan 31. 12.
2012 znašale 1.332 EUR.
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Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih.
(v EUR brez centov)

Kratkoročne poslovne terjatve
31.12.2012
Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Druge kratkoročne terjatve
SKUPAJ:

Vrednost na dan
31.12.2012
174.484
2.981.876
368.454
3.524.914

Struktura v %
5
85
10
100

Tabela 18: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2012
(v EUR brez centov)

Kratkoročne poslovne terjatve
31.12.2013
Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Druge kratkoročne terjatve
SKUPAJ:

Vrednost na dan
31.12.2013
171.847
3.152.485
479.920
3.804.252

Struktura v %
5
85
10
100

Tabela 19: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2013

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2013 je sledeča:
Znesek v EUR brez
centov
1.676.880
1.582.678
15.658
3.332
45.784
3.324.332

Stanje na dan 31.12.2013
Ne zapadlo
Zapadlo do 30 dni
Zapadlo do 60 dni
Zapadlo do 90 dni
Zapadlo nad 90 dni
SKUPAJ:

Struktura v %
50
47
1
1
1
100

Tabela 20: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti

Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe zadruga vodi v skladu s SRS 2006 po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida. Zadruga je lastnica delnic bank in nekaj predelovalnih podjetij. Delnice in deleže je
večinoma pridobila z Zakonom o lastninjenju predelovalne industrije. V teh družbah zadruga nima
pomembnega oz. prevladujočega vpliva.
(v EUR brez centov)

Kratkoročne
finančne naložbe
Delnice
Deleži
Kratkoročna
posojila
Kratkoročni
depoziti v bankah
SKUPAJ:

Stanje
31. 12. 2012
307.734
15.247

Povečanje

322.981

Zmanjšanje
167.382

167.382

Stanje
31. 12. 2013
140.352
15.247

155.599

Tabela 21: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2013
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Denarna sredstva
Zadruga na dan 31. 12. 2013 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita.
(v EUR brez centov)

Denarna sredstva
Gotovina v blagajnah
Denarna sredstva na TRR
SKUPAJ:

Stanje
31. 12. 2013
1.629
7.178
8.807

Stanje
31. 12. 2012
2.342
8.982
11.324

Struktura 2013
18
82
100

Tabela 22: Struktura denarnih sredstev na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z stanjem na dan 31. 12. 2012

Zabilančna sredstva in obveznosti
Zabilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2013 predstavljajo kmetijska zemljišča v skupni
vrednosti 7.143.631 EUR (to so zemljišča, ki niso v lasti zadruge, jih ima pa le-ta v najemu oz.
zakupu).
Zabilančne obveznosti v zadrugi na dan 31. 12. 2013 predstavljajo hipoteko na upravno stavbo v
višini 1.000.000 EUR, kot jamstvo za vračilo dolgoročnega kredita in revolving kredita, oba najeta pri
DBS d.d.

Struktura obveznosti do virov sredstev
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000

Kratkoročne PČR

6.000.000

Kratkoročne obveznosti

5.000.000

Dolgoročne obveznosti

4.000.000

Kapital

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Graf 7: Struktura obveznosti do virov sredstev
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Kapital
Celotni kapital zadruge se razčlenjuje na nerazdeljivi zadružni kapital, obvezne deleže članov,
kapitalske rezerve in rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in
čisti poslovni izid leta.
Če bi zadruga prevrednotila kapital z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2013, ki je znašal 0,7 %,
bi se čisti dobiček poslovnega leta 2013 znižal za 36.423 EUR in bi tako znašal čisti dobiček
poslovnega leta 68.000 EUR.
Pojasnilo: znesek kapitala, ki se prevrednoti je 5.203.226 EUR.
Zadruga je poslovno leto 2013 zaključila s čistim dobičkom v višini 104.423 EUR, 5 % tega zneska bo
razporejenega med povečanje zakonskih rezerv, ostanek pa po sklepu upravnega odbora ostane
nerazporejen.
(v EUR brez centov)

Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček (izguba)
Povečanje zakonskih rezerv
BILANČNI DOBIČEK

Leto 2013
104.423
97.630
-5.221
196.832

Leto 2012
47.276
52.718
-2.364
97.630

Tabela 23: Bilančni dobiček

Na dan 31. 12. 2013 zadruga ne izkazuje presežek iz prevrednotenj.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma
pojavila v obdobju, ki ni zagotovo določeno. Zadruga je v letu 2012 oblikovala rezervacijo v višini
36.115 EUR, kar predstavlja druge rezervacije za pokrivanje pričakovanih prihodnjih stroškov,
nastalih za poplačilo prispevkov in davkov od odpravnin, izplačanih v preteklih letih. V letu 2013 je
zadruga obveznost, za katero je v letu 2012 oblikovala rezervacijo tudi poplačala.
V letih 2010, 2011, 2012 in 2013 je zadruga prejela sredstva iz naslova razpisa za posodabljanje
kmetijskih gospodarstev v višini 105.671 EUR. Ta sredstva izkazuje kot prejete denarne podpore na
kontih skupine 96.
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti
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Dolgoročne in kratkoročne obveznosti so lahko finančne ali poslovne in se ovrednotijo z zneski iz
ustreznih listin. Povečujejo se za prispele obresti, zmanjšujejo pa za plačane zneske in morebitne
drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Obresti so finančni odhodek.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšana za
odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti.
Pri kratkoročnih obveznostih ločeno izkazujemo finančne in poslovne obveznosti.
Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena kratkoročna posojila. Kratkoročne poslovne
obveznosti pa dobljeni predujmi, varščine, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do pašnih in
agrarnih skupnosti, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih inštitucij in druge.
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbami med upnikom in
dolžnikom. Slabitev zadruga ne ugotavlja in ne izkazuje. Obveznosti pa se obvezno krepijo, če je
njihova dokazana poštena vrednost večja od knjigovodske oz. ko nastanejo utemeljeni razlogi za
prevrednotenje.
Zadruga na dan 31. 12. 2013 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 409.196 EUR in se
nanašajo na:
- dolgoročno posojilo v višini 408.350 EUR, dobljeno pri Deželni banki Slovenije d.d., obrestna
mera 6 mesečni EURIBOR + 4,2 %, mesečno odplačevanje glavnice in obresti, zadnji obrok
zapade v plačilo 20. 11. 2016.
- dolgoročno posojilo v skupni višini 846 EUR, dobljeno v razpisu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj Ribnica, obrestna mera TOM + 2%, odplačilo anuitete in obresti kvartalno, zadnji obrok
zapade v plačilo 31. 12. 2014.
(v EUR brez centov)

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Vrednost na dan
31.12.2012

Struktura v %

3.201.615

90

Kratkoročne obveznosti do članov zadruge

4.524

1

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

2.976

1

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

57.207

2

11.795

1

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih
inštitucij
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Kratkoročne finančne obveznosti (revolving
kredit)
Druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ:

280.000

4

6.865

1

3.564.982

100

Tabela 24: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2012
(v EUR brez centov)

Vrednost na dan

Kratkoročne obveznosti

31.12.2013

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Struktura v %

3.376.245

89

Kratkoročne obveznosti do članov zadruge

2.306

1

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

1.992

1

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

65.188

2

8.649

1

220.000

5

7.158

1

3.681.538

100

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih
inštitucij
Kratkoročne finančne obveznosti (revolving
kredit)
Druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ:
Tabela 25: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2013

Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2013 je
sledeča:

Stanje na dan 31.12.2013
Ne zapadlo
Zapadlo do 30 dni
Zapadlo do 60 dni
Zapadlo do 90 dni
Zapadlo nad 90 dni
SKUPAJ:

Znesek v EUR brez
centov
3.277.255
101.296

3.378.551

Struktura v %
97
3

100

Tabela 26: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2013

Kratkoročne časovne razmejitve
V kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki), ki
predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2013, nanašajo pa se na leto 2014.
V kratkoročnih pasovnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki) in
kratkoročno odloženi prihodki na podlagi ustreznih listin. V teh razmejitvah so zajete storitve, ki se
nanašajo na leto 2013, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2014.

56

14.2.4 Razkritja in pojasnila postavk k izkazu poslovnega izida
Zadruga izkazuje uspeh po I. oziroma nemški različici.
Kosmati donos iz poslovanja
Prihodke od prodaje blaga in storitev zadruga pripozna po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali
terjatev iz tega naslova, zmanjšani za vračila, prejete rabate in količinske popuste. Prihodke od
prodanega blaga izkaže, ko kupec prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z
lastništvom sredstva, in ko obstaja gotovost glede prihodnjih denarnih tokov v zvezi s prodajo,
prihodke od prodanih storitev pa pripozna glede na stopnjo dokončnosti. Prihodke od najemnin
pripozna enakomerno med dobo trajanja najema.
(v EUR brez centov)

Kosmati donos iz poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu
Čisti prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu
Prihodki od prodaje na trgu EU
Prihodki od prodaje na trgu izven EU
Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki
Drugi poslovni prihodki
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

574.264
26.914
1.282.301
18.780.228

650.618
28.271
1.245.196
16.492.158
3.834

Indeks
13/12
88
95
103
114
0

12.319

41.963

29

146.910

125.609

117

234.523

269.192

87

21.556
21.079.015

95.867
18.952.708

22
111

Tabela 27: Kosmati donos iz poslovanja

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012
znižali za 12 %, prihodki od najemnin so se znižali za 5 %, prihodki od prodaje blaga na
domačem trgu so se zvišali za 3 %, prihodkov od prodaje na trgu EU so se zvišali za 14%,
prihodkov od prodaje na trgu izven EU pa zadruga v letu 2013 ne izkazuje.
Vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v letu 2013 zvišala in predstavlja
odmike od planskih cen lastnih proizvodov. Skupaj z zalogo tvori iztržljivo vrednost zalog
proizvodov.
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v letu 2013 znaša 146.910 EUR in prestavlja
lastno proizvodnjo osnovne črede, ter je za 17% višja od leta 2012.
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Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki
so se v letu 2013 znižali za 13 % v primerjavi z letom 2012. Predstavljajo subvencije za kmetijske
površine in premijo za integrirano pridelavo sadja, ter trošarine za mineralna olja po prejetih odločbah.
Drugi poslovni prihodki so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 znižali za 78 % in predstavljajo
dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev.
Kosmati donos iz poslovanja v letu 2013 je v primerjavi z letom 2012 višji za 11 %.
Finančni prihodki
(v EUR brez centov)

Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz prejetih terjatev
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

10.347
857
216.169
227.373

3.647

Indeks
13/12
284

39.027
42.674

554
533

Tabela 28: Finančni prihodki

Finančni prihodki so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zvišali za 433 %, nanašajo pa se
predvsem na:
-

finančni prihodki iz deležev (dividende)

-

finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev (prihodki od pogodbenih in zamudnih obresti)

-

finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (prodaja delnic Ljubljanskih mlekarn d.d.)

Drugi prihodki
Drugi prihodki v višini 16.587 EUR predstavljajo odškodnine s strani zavarovalnice ter prihode oz
izterjanih odpisanih terjatev.
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Graf 8: Struktura prihodkov

Poslovni odhodki
(v EUR brez centov)

Poslovni odhodki
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Odpis vrednosti (amortizacija in prevrednotenje
poslovnih odhodkov)
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

18.637.170
804.135
576.900
820.799

16.335.216
736.389
617.236
842.196

Indeks
13/12
114
109
93
97

260.675

317.817

82

49.005
21.148.684

75.787
18.924.641

65
112

Tabela 29: Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zvišali za 11 %.
(v EUR brez centov)

Stroški porabljenega materiala
Stroški materiala
Stroški energije
Drugi stroški materiala
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

658.654
135.950
9.531
804.135

583.127
141.908
11.354
736.389

Indeks
13/12
113
96
84
109

Tabela 30: Stroški porabljenega materiala

Stroški porabljenega materiala so se v letu 2013 v primerjavi z letom poprej zvišali za 9 %. Stroški
materiala so se zvišali za 13 %, stroški energije so nižji za 4 % in drugi stroški materiala za 16 %.
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(v EUR brez centov)

Stroški storitev

Leto 2013

Leto 2012

43.270
37.043
10.081
486.506
576.900

53.964
36.316
11.405
515.551
617.236

Transportne storitve
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški storitev
SKUPAJ:

Indeks
13/12
80
102
88
94
93

Tabela 31: Stroški storitev

Stroški storitev so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 znižali za 7 %. Stroški transportnih
storitev so se znižali za 20 %. Najemnine so se zvišale za 2 %, povračila stroškov zaposlencem v zvezi
z delom so nižji za 12 % in drugi stroški storitev pa za 6 %.
(v EUR brez centov)

Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

598.001
50.164
46.120
126.514
820.799

612.666
52.077
47.823
129.631
842.197

Indeks
13/12
98
96
96
98
97

Tabela 32: Stroški dela

Stroški dela predstavljajo plače zaposlencev, nadomestila plač, povračila zaposlenim v zvezi z delom,
prispevke od plač in prispevke za pokojninska zavarovanja. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 je
bilo 36, vsi delavci pa so zaposleni za nedoločen čas. Plačo po individualni pogodbi prejema vodja
zadruge, ostale plače se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo.
V letu 2013, v primerjavi z letom 2012 so se stroški dela znižali za 3 %. Stroški plač so bili nižji za
2%, stroški pokojninskih zavarovanj in stroški drugih socialnih zavarovanj so se znižali za 4 %, drugi
stroški dela pa za 2 %.
(v EUR brez centov)

Odpis vrednosti

Leto 2013

Leto 2012

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
SKUPAJ:

230.779

266.729

Indeks
13/12
87

29.896

41.205

73

0

9.883

260.675

317.817

82

Tabela 33: Odpis vrednosti

Odpis vrednosti se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 znižal za 18 %. Amortizacija se je znižala
za 13 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
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sredstvih se je znižala za 27 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pa v letu
2012 znašajo 9.883 EUR, medtem ko jih v letu 2013 zadruga ne izkazuje.
Drugi poslovni odhodki predstavljajo druge stroške v višini 39.673 EUR in rezervacije v višini
36.114 EUR in so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zvišali za 100 %.
Finančni odhodki
(v EUR brez centov)

Finančni odhodki
Finančni odhodki za obresti od posojil, prejetih od
bank
Finančni odhodki za zamudne obresti
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih
naložb
SKUPAJ:

Leto 2013

Leto 2012

Indeks
13/12

32.493

43.819

74

6.596

5.223

126

39.089

49.042

80

Tabela 34: Finančni odhodki

Finančni odhodki so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 znižali za 20 % in predstavljajo
finančne odhodke za obresti od posojil, prejetih od bank ter finančne odhodke za zamudne obresti.
Drugi odhodki
Zadruga v letu 2013 izkazuje druge odhodke v višini 24.014 EUR. Ti odhodki predstavljajo
odškodnine, denarne kazni in nagrade in so v primerjavi z letom 2012, ko je bila njihova vrednost
22.233 EUR, višji za 8%.
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Graf 9: Struktura odhodkov
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14.2.5 Druga razkritja
V zadrugo je na dan 31. 12. 2013 vpisanih 118 članov, ki so skupaj vplačali članski delež v višini
29.645 EUR. Člani so vse vpisane deleže vplačali.
Zadruga je v letu 2013 opravila redno revizijo v skladu z Zakonom o zadrugah in Zakonom o
gospodarskih družbah.
Člani upravnega in nadzornega odbora za svoje delovanje prejemajo sejnine. V letu 2013 so jim bile
izplačane sejnine v višini 2.908 EUR, kar je 23 % manj kot leto poprej.
Vodja zadruge ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Strošek plač za vodenje zadruge je v
letu 2013 znašal 55.160 EUR, kar je manj kot 1 % več kot leta 2012.
V skladu s pogodbo o poslovodenju je bilo v letu 2013 predsedniku zadruge izplačano 17.688 EUR,
kar je enako kot v letu 2012.
Zadruga nima terjatev, niti obveznosti do vodstva zadruge, članov upravnega in nadzornega odbora.
Letno poročilo bo na predlog Upravnega odbora zadruge sprejeto na občnem zboru 26. aprila 2014.
Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto
2013.

14.3 Temeljni kazalniki poslovanja
Na osnovi SRS 2006 (standarda 29 in 30), so v nadaljevanju prikazani določeni kazalniki izračunani iz
računovodskih podatkov. Oblikovani so za potrebe priprave letnega poročila. Njihova analitična
vrednost je predvsem v tem, da omogočajo primerjavo z ostalimi subjekti in preteklimi poslovnimi
obdobji, ter so tudi osnova za bodoče odločitve in usmeritve poslovanja.
Kazalnik

2013 2012
Opombe
Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)
Pretežni del sredstev v obeh letih je zadruga
financirala iz lastnih virov, za zadrugo torej
Stopnja lastniškosti financiranja
55 % 55 %
velja srednje visoka stopnja finančne
neodvisnosti.
Kazalnik prikazuje delež trajnega in
Stopnja dolgoročnosti financiranja
60 % 60 %
dolgoročnega financiranja v obveznostih do
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virov sredstev.
Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)
Med vsemi sredstvi predstavljajo osnovna
sredstva (neopredmetena in opredmetena
Stopnja osnovnosti investiranja
47 % 48 %
osnovna sredstva) na dan 31. 12. 2013 48 %
delež, na dan 31. 12. 2012 pa 48 % delež.
Ta kazalnik pove, kolikšna je udeležba
neodpisane vrednosti osnovnih sredstev,
Stopnja dolgoročnosti investiranja
51 % 52 %
povečanih za dolgoročne finančne naložbe, v
stanju sredstev.
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Kazalnik nam prikazuje financiranje
neodpisane vrednosti osnovnih sredstev s
kapitalom. Osnovna sredstva so oblika
dolgoročne vezave sredstev. Zato pričakujemo
ustrezno financiranje – dolgoročno. Kapital
Koeficient kapitalske pokritosti
štejemo med kvalitetne vire financiranja.
1,18 1,14
osnovnih sredstev
Zaželeno je, da bi bila osnovna sredstva
financiranja s kapitalom in dolgoročnimi
krediti. V obeh letih je ta kazalnik večji od 1,
kar pomeni, da zadruga s kapitalom financira
vsa osnovna sredstva, delno pa tudi druga
sredstev.
Koeficient kapitalske pokritosti
Zadruga dolgoročna sredstva financira z
1,08 1,05
dolgoročnih sredstev
lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri sredstev.
Ta kazalnik nam pove, da v obeh letih kapital
Koeficient kapitalske pokritosti
0,95 0,92 zadruge zadošča za pokrivanje sredstev, ne pa
dolgoročnih sredstev in zalog
tudi zalog.
Kazalnik kaže sposobnost zadruge poravnati
Koeficient neposredne pokritosti
kratkoročne dolgove. V obeh letih zadruga ni
kratkoročnih obveznosti (hitri
0,01 0,01
sposobna poravnati kratkoročnih dolgov na
koeficient)
presečni dan.
Ta kazalnik je podoben hitremu koeficientu
neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti.
Pri pospešenem koeficientu merimo pokritost
kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi
in kratkoročnimi terjatvami. Rezultat v letu
Koeficient pospešene pokritosti
2013 je višji od 1, kar kaže na to, da zadruga z
kratkoročnih obveznosti (pospešeni 1,03 0,99
unovčitvijo kratkoročnih terjatev in likvidnimi
koeficient)
sredstvi uspe poravnati kratkoročne obveznosti.
V letu 2012 je bil ta koeficient nižji od 1, torej
zadruga z unovčitvijo kratkoročnih terjatev in
likvidnimi sredstvi ni uspela poravnati
kratkoročnih obveznosti.
Kratkoročni koeficient kaže sposobnost
zadruge, da poravna svoje kratkoročne dolgove
s celotnimi kratkoročnimi sredstvi. V obeh
Koeficient kratkoročne pokritosti
letih je koeficient kratkoročne pokritosti
kratkoročnih obveznosti
1,25 1,26
kratkoročnih obveznosti višji od 1, kar pomeni,
(kratkoročni koeficient)
da ja zadruga sposobna poravnati svoje
kratkoročne dolgove s celotnimi kratkoročnimi
sredstvi.
Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti
0,99 1,00 V letu 2013 je ta koeficient nižji od 1, kar
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poslovanja

pomeni, da zadruga s svojo osnovno
dejavnostjo ni poslovala pozitivno. V letu 2012
je koeficient gospodarnosti poslovanja 1, kar
pomeni, da je zadruga z osnovno dejavnostjo
poslovala pozitivno.
Kazalnik celotne gospodarnosti je v obeh letih
višji od 1, kar pomeni, da ja zadruga izkazovala
Koeficient celotne gospodarnosti
1,00 1,00
večje celotne prihodke od celotnih odhodkov in
tako poslovala s pozitivnim poslovnim izidom.
Kazalnik pove, kliko znašajo stroški
Stopnja tehnične (zmogljivostne)
amortizacije v poslovnih prihodkih. V obeh
0,01 0,01
stroškovnosti poslovnih prihodkov
letih so ti stroški predstavljali 1 % poslovnih
prihodkov.
Kazalnik prikaže delež poslovnih prihodkov, ki
Stopnja delovne stroškovnosti
odpadejo na stroške dela. V letu 2013 3 %
0,03 0,04
poslovnih prihodkov
poslovnih prihodkov odpade na stroške dela,
medtem ko je ta delež v letu 2012 4 %.
Stroški materiala v letu 2013 predstavljajo 3 %
Stopnja materialne stroškovnosti
0,03 0,04 poslovnih prihodkov, v letu 2012 pa so
poslovnih prihodkov
predstavljali 4 % poslovnih prihodkov.
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti oziroma negativne dobičkonosnosti
Koeficient čiste dobičkonosnosti (negativne
dobičkonosnosti) kapitala (ROE) prikazuje
Koeficient čiste dobičkonosnosti
dobiček oziroma čisti dobiček na enoto
(negativne dobičkonosnosti)
2%
1%
kapitala. V obeh letih je kazalnik pozitiven, saj
kapitala
zadruga obe leti izkazuje dobiček iz
poslovanja.
Tabela 35: Temeljni kazalniki poslovanja

14.4 Grafična analiza poslovanja
14.4.1 Gibanje prihodkov in odhodkov
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Graf 10: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov
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Poslovni prihodki, kakor tudi poslovni odhodki se iz leta v leto višajo. V letih 2010 in 2013 so
poslovni odhodki višji od poslovnih odhodkov.

Gibanje finančnih prihodkov in finančnih
odhodkov
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Graf 11: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov

Finančni odhodki so najvišjo vrednost dosegli v letu 2010, najnižjo pa v letu 2013. Finančni prihodki
so izrazito najvišji v letu 2013, ki je tudi edino leto, ko so finančni prihodki višji od finančnih
odhodkov.

Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov
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Graf 12: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov

Drugi prihodki so bili najvišji v letu 2011 sledi leto 2012, 2010 in 2013. Drugi odhodki so najvišji v
letu 2013, ki je tudi edino leto, v katerem so le-ti presegli vrednost drugih prihodkov.
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14.4.2 Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta
Graf 13: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta

Od leta 2009, ko je zadruga izkazovala čisto izgubo poslovnega leta, se je le-ta v letu 2010 znižala, v
letu 2011 pa je zadruga že izkazovala čisti dobiček iz poslovanja. Čisti dobiček iz poslovanja zadruga
izkazuje tudi v letu 2012.

Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta
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Iz grafa je razvidno, da je čisti dobiček poslovnega leta zadruge vsako leto višji. V letu 2010 je
zadruga še izkazovala čisto izgubo poslovnega leta, v letih od 2011 pa je opazna rast čistega dobička
posameznega poslovnega leta.

Pripravila: Mojca Papler, dipl. ekon. – vodja zadruge
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15 IZJAVA UPRAVE
Uprava zadruge je odgovorna, da vsako poslovno leto pripravi letno poročilo in računovodska razkritja
v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih objavi Slovenski inštitut za
revizijo tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in izidov poslovanja
zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE, Rožna dolina 50, 4248 Lesce, za leto, končano 31. 12. 2013.
Uprava potrjuje letno poročilo in računovodske izkaze zadruge KGZ SAVA z. o. o. , LESCE, Rožna
dolina 50, Lesce, za poslovno leto 2013.
Uprava potrjuje:
-

da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske usmeritve

-

da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja

-

da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja zadruge in
izidov njenega poslovanja za leto 2013.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani
na podlagi predpostavke o neomejenem nadaljnjem poslovanju zadruge ter v skladu z veljavno
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

67

16 ZAKLJUČEK
Letno poročilo KGZ SAVA z. o. o., LESCE za leto 2013 vsebuje poročilo predsednika upravnega
odbora, predsednika nadzornega odbora in vodje zadruge, ter poročila posameznih oddelkov znotraj
zadruge, skupaj z računovodskim poročilom in razkritji k le-tem.
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