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IZJAVA POSLOVODSTVA

Poslovodstvo druibe S|DG d. o, o. v skladu s 60.a dlenom Zakona o gospodarskih druZbah zagotavlja,

da je Letno poroailo skupine SiDG za leto 2019, vkljufno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno
v skladu z Zakonom o gospodarskih druibah in Mednarodnimi standardi radunovodskega porodanja, kot
jih je sprejela EU.

Samo Mihelin, zaaasni direktor po svojem najboljSem v6denju izjavlja, da:

je konsolidirano raiunovodsko poroailo skupine za leto 2019 sestavljeno v skladu z Mednarodnimi

standardi raaunovodskega porotanja, kot jih je sprejela EU, in da izkazuje resniden ter po6ten prikaz

finandnega poloiaja, poslovnega izida in vseobsegajodega donosa ter denarnih tokov druibe
S|DG d. o. o. in druib, vkljudenih v konsolidacijo, kot celota;

poslovno poroailo skupine za leto 2019 vkljuiuje poSten prikaz razvoja in izidov poslovanja skupine

ter njenega finandnega poloZaja, vkljuino z opisom biswenih vrst weganj, ki jim je skupina

izpostavljena.

Kodevje, 02. 06. 2020

Samo Mihel

)Sa'"
in,

ktor
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SEZNAM UPORABUENIH KRATIC

RS Re ublika Slovenija
B5 bilanca stanja
DT dena rni tok
GLS gozdni lesni sortimenti
NS nadzorni svet
ZGGTRS lglgry &oJpod.rjenju z gozdovi v lasti Republike slovenije
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification
FSC Forest Stewards hip Council
UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske a nalize in razvoj
PE poslovna enota (v okviru SiDG)

ZGS Zavod za gozdove Slovenije
]N na naroaila
GVG gozdnogojitvena in varstvena dela
PRP program razvoja podeielja
GC gozdna cesta

GGN GGE gozdnogospodarski naart gozdnoBospodarske enote
OE obmoana enota
M KGP Ministrstvo za kmetijstvo/ gozdarstvo in prehrano
ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediiiine Sloven ije
SDH Slovenski driavni holding, d.d.

GGE gozdnogospodarska enota
Nh norma ura



POUDARKI POSLOVANJA

2014 indeks

Prihodki od prodaie v mio. EUR 72 90

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v mio. EUR 13 t4 93

Neto koliiina poseka v mr 1.293.4t0 1515.925 85

Delei sanitarne seinje v q/o 85 56

Stevilo zaposlenih na 31, 12. 396 LM

Delei driavnih gozdov v RS v ryo 21 21

Delei driavnih gozdov na celotni povriini RS v q/o 12 100

2019 2018 Indeks

Kosmatr i donos v EUR 70.926.961 42.598.437 B6

Poslovnr odhodki V EUR 57 .7M.227 68.424.37s 84

EBITDA v EUR = dobraek obrestmi in davki 14.783.689 15.106.322 98

EBITDA maria v o/o 2t 19 109

EBIT v EUR = izid tz 13.222.734 14.174.062 93

iisti izid ovn leta v EIJR t0.770.495 11.95s.656 90

Sku neto 1.293.410 1.515.925 85

91.388 35.596 257

t.412 498 284

Stevilo enih na dan 31.12 413 396 104

Dodana vrednost na za v EUR 71.951 t3.629 98

v EUR 4.018.154 6.835.526 59

1

Poudarki poslovanja 2019

80

48

100

12

Seanja Lastna gozdna proizvodnia v m3 (neto)

Povetanig lastniitva driavnih qozdov v ha



NAGOVOR POSLOVODSTVA

Spoitovani ustanovitelj, poslovni partnerji in sodelavci.

Pred vami je tetrto letno poroailo skupine SiDG, ki nazorno kaie, kako je druiba od ustanoviwe sredi
leta 2016 rasla in se razvuala. Postavljali smo mejnike, pridobivali znanje, izkusnje in finantno moa. Pri

tem smo morali premagovati itevilne preizkuinje, ki nam jih je povzrodala predvsem narava s svojimi
ujmami.

Nai kljuini steber poslovanja ostaja gozdarswo. Dosegli smo s planom nafrtovani obseg poslovanja in

vse ostale cilje, ki smo si jih zadali. Naii gozdarji so morali tudi lani velike napore vlagati v pravodasno

izvedbo sanitarne setnje poskodovanih dreves, katere dele:5e vedno za nekajkrat presega delei
sanitarne seanje v normalnih razmerah. Posebej smo ponosni na oblikovanje lastne gozdne proizvodnje,

ki smo jo zaieli graditi na zatetku leta 2018. Lani so bili storjeni bisweni koraki k izboljianju udinkovitosti
lastnih gozdarskih zmogljivosti tako pri seinji in spravilu kot prevozu gozdnih lesnih sortimentov.
Predvsem pa se je potrdila pravilnost usmeriwe v krepitev lastnih zmogljivosti, saj so te kljuinega
pomena za hitro in uiinkovito izvajanje sanitarne seanje.

V letu 2019 smo uspeino izpolnili tudi svoje poslanswo oskrbe domaie lesne industrije. Preko

dolgorotnih pogodb smo prodali skoraj 70 odstotkov gozdnih lesnih sortimentov, s timer zagotavljamo

stabilno dobavo domaaim predelovalcem lesa. Zavedamo se, da je od naiega poslovanja odvisnih na

tisode delovnih mest. zato delamo vse, kar je v na6i moii, da kot prvi ilen v gozdno-lesni verigi
podpiramo domade gospodarsNo. V okviru hderinskega podjetja Sneinik smo nadaljevali z dolgoletno

tradicijo predelave lesa in s tem poveaevali dodano vrednost lesu iz drZavnih gozdov ter ohranjali Stevilna

delovna mesta na enem izmed demografsko najbolj ogro:enih obmodij. Manj smo lahko zadovoljni s

cenami prodanih gozdnih lesnih sortimentov, ki niso dosegale naiih pridakovanj. Spet se je pokazalo,

kako vpet je SiDG v dogajanje v regiji, ki jo je preplavil cenejii les iz obseinih poSkodovanih gozdov

srednje Evrope.

Za lastnika, Republiko Slovenijo, je pomembno, da izpolnjujemo vse cilje in usmeriwe, kl nam jih je dal

z ustanovnim zakonom in strategijo. Ohranjamo finantno stabilnost in dobiikonosnost poslovanja. Z

rezultati poslovanja vsako leto znova dokazujemo, da je bila odloditev o ustanoviwi podjetja, ki mu je

drZava zaupala gospodarjenje z drZavnimi gozdovi, pravilna. Posebej velja izpostaviti tudi podrodje

razpolaganja, na katerem smo presegli pridakovanja in cilje, saj smo povriino driavnih gozdov v enem

letu povedali za vei kot 1.400 hektarjev.

NaIi rezultati so temeljili na prizadevanju 271 zaposlenih, ki so skrbeli za to, da je proizvodnja nemoteno

tekla, da so nali kupci dobili les in ostale sortimente, da se je poveiala povriina driavnih gozdov, da

smo pri gospodarjenju z gozdovi izpolnjevali mednarodne standarde, da smo krepili tudi ekoloSke in

socialne funkcije gozdov, da smo bili odgovorni do druibenega okolja in lokalnih skupnosti .. znanja,

zavzetost in vrednote zaposlenih so na! temelj ter na5a konkurenina prednost. oelati v S|DG, pomeni

uresnitevati skupno poslanswo, vrednote in vizijo!
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PREDSTAVITEV

Predstavitev skuDine SiDG

Skupino S|DG sestavljajo obvladujoaa dru:ba S|DG in odvisni druzbi Sneznik, ki je v 100-o/o lasti dru2be

SiDG, ter Sne:nik Sinpo, v kateri ima Sneznik 100-o/o lastniSki dele:.

.7O0-%

lastniitvo
RS

.7O0-%

lastniitvo
SiDG

.lnvalidsko podjetje v 100-%
lasti Sneinik d.o.o.

Obvladujoia druiba:

Naziv: Slovenski drZavni gozdovi, d, o, o.

Sedei: Roina ulica 39, 1330 Koievje

Najpomembnejia deiavnost druibe: gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

osnovni kapital matiine druibe: 22.440.000 EUR

LastniStvo: Republika Slovenua

Velikost druibe: velika

NaEin upravljanja: dvotirni

Matiana 5tevilka: 7035845000

DavEna Stevil ka : 7 520487 8

5t. vpisa v sodni register: SRG 2016/ 11251, OkroZno sodiSie v Ljubljani, 77 . 3. 2076

Poslovodstvo :
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SiDG

d.o.o.

Sneinik
d.o.o.

Sneinik
Sinpo, d.o.o.

. Zlatko Ficko, glavni direktor do 05. 05. 2020

. Darja Derganc, direktorica za finance, raaunovodswo in kontroling do 05. 05' 2020

. Samo Mihelin, zaaasni direktor od 05. 05. 2020



E-po5ta : tainiswo@sidq,si

Spletna stran : w]l|w-sdgji

odvisna druiba:

Naziv: Sneinik podjetje za proizvodnjo in storiwe, d.o.o.

Sedei: Koievska Reka 1b, 1338 Kodevska Reka

Najpomembnejia dejavnost druibe: iaganje, skobljanje, impregniranje lesa

Osnovni kapital: 2.335. 153 EUR

LastniSwo: Slovenski driavni gozdovi, d. o. o.

Matitna Stevilka: 5599159

Davfna 5tevilka : 887 49223

Leto ustanovitve: 1953

DireKor: Robert Krvavica

E-po5ta: info@sneznik.si

Spletna stran: eznik.si

Druiba Slovenski driavni gozdovi, d. o. o., ki je v 100-o/o lasti Republike Slovenije, je bila ustanovtjena
na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS). V Poslovni register
Slovenue je bila vpisana 17, 3. 2016. Dejavnost, za katero je bila ustanovljena, pa je zadela opravljati
t. 7. 201"6.

Primarna dejavnost dru:be je gospodarjenje z driavnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje in razpolaganje
z gozdnimi povriinami. DruZba izvaja gojitvena in varstvena dela, vzdrievalna in qradbena dela na

Odvisna druiba:

Naziv: SneZnik Sinpo, d.o.o.

Status: status invalidskega podjetja

Sedei: Kodevska Reka 1A, 1338 Koievska Reka

NajpomembneiSa dejavnost druibe: proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

Osnovni kapital: 1.115.826 EUR

LastniSwo: SNEZNIK podjetje za proizvodnjo in storiwe, d.o.o.

Matitna itevilka: 5869498000

Davtna Stevilka: 15756510

Leto ustanoviwe: 1995

Direktor: Ferdinand Miklid

E-po5ta: sinpo@sneznik.si

Spletna stran : www.sneznik.si



gozdni infrastrukturi ter Stevilne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloikih funkcij
gozdov.

S|DG ima glede na ZGGLRS javna pooblastila, na podlagi katerih prispeva k poveianju obsega gozdov v
lasti Republike Slovenue in ureditvi lastniskih rczmerij z ostalimi dele:niki, ki imajo kakrien koli interes
za pridobitev pravic ali izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti drZave.

Osnovna dejavnost Sndnika je lesna predelava (proizvodnja Zaganega lesa, masivnih lepljenih ploii in
bio mase, razrez hlodovine, lepljenje in bruSenje lesa ...).

Sneinik Sinpo je bil ustanovljen za zaposlitev delavcev z zmanjiano delovno sposobnosgo. Tudi osnovna
dejavnost te druibe je lesna predelava,
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JANUAR:

S 1. 1. 2019 so zadela veljati Pravila druibe Slovenski dr:avni gozdovi, d. o. o., o oddajanju
gozdov v lasti Republike Slovenije v najem.
S Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna ter Srednjo lesarsko in gozdarsko Solo Maribor
smo v Postojni podpisali aneksa k pogodbama o izvajanju izobraZevalnega programa s podrodja
gozdarstva v drZavnih gozdovih.

SiDG je prvii sodeloval na licitaciji vrednejie slovenske hlodovine v Slovenj Gradcu. NajviSjo
ceno je dosegel hlod gorskega javorja iz Bohorja, za katerega smo iztriili 3.760 EUR/m3.

MAREC:

MAJ:

Po odstopu Martina Krajnca z mesta predsednika sveta delavcev je bila na to funkcijo imenovana
Marcela Uriif. Kot nadomestna ilanica, predstavnica delavcev, je bila v nadzorni svet SiDG na
svetu delavcev izvoljena Katarina Stanonik Roter.

Solskemu centru Grm Novo mesto smo za namene praktianega usposabljanja mladih v
upravljanje dodelili 100 ha driavnih gozdov.

Vlada je s sklepom poslovodswu SIDG naloZila, da v Sestih mesecih pripravi nov StrateSki nadrt
poslovanja druibe Slovenski driavni gozdovi, d. o. o.. za obdobje 2020-2029 s temelji poslovne
politike za obdo\e 2020-2024.
Organizirali smo drugo vseslovensko prostovoljsko akcuo >Pomladimo gozdove 2019<, v okviru
katere smo posadili vea kot 10.000 sadik, akcije pa se je na Pohorju udele:ila tudi ministrica za

kmetijswo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Po odstopu finantnega direktorja Dejana Kaisersbergerja je s 5. majem petletni mandat
direktorice za finance, rafunovodstvo in kontroling druibe SiDG prevzela Darja Derganc.
SIDG in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta podpisala Sporazum o sodelovanju pri skupni
izbiri drevja za moZni posek, pri pripravi podatkov za plan v letu 2020 in preliminarni plan
gospodarjenja z ddavnimi gozdovi v letu 2021 ter pri oznadiUi meja parcel v lasti Republike
SlovenUe.
Na obmotju Koievja smo prvii organizirali dan odpdih vrat SiDG in ved kot 250 obiskovalcem
v Zivo prikazali, kako deluje sodobna gozdna proizvodnja.
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FEERUAR:

APRIL:



]UNI]:

JULI]:

. S|DG je pridobil certifikat bonitetne odlidnosti druzbe Bisnode, uvrstili smo se v razred AAA.

. Zadeli smo z aktivnim informiranjem zainteresiranih lastnikov gozdov o odkupu gozdov v imenu
in za radun Republike Slovenue.

. Uspeino smo prestali letni nadzor gospodarjenja z dr:avnimi gozdovi po sistemu PEFC.

. Podpisali smo pogodbo za obnovo treh objektov kulturnega spomenika driavnega pomena v
KoEevskem Rogu in dveh objektov na Maiunu. V sklopu dogodkov Poletje v KoEevskem rogu
smo javnosti predstavili obnoviwena dela na objektih Baze 20.

. Stajersko, Koievsko, Kozjansko in Obsotelje ie v zadetku julija prizadelo hudo neurje.

. Na SiDG smo gostili ministrico za kmetijswo, gozdarswo in prehrano dr. Aleksandro Pivec, ki si
je ogledala lastno gozdno proizvodnjo in lesno predelavo v hderinski druzbi Sneznik v Koievski
Reki.

. Uspeino je bil izveden letni nadzor gospodarjenja z driavnimi gozdovi po sistemu FSC,

. Vlada se je kot skupSaina druZbe SiDG odlodila za preddasni odpoklic ilanov NS. Seznanila se je
tudi z odstopom nadzornika Pavla Brgleza in imenovala nove ilane NS.

. Vlada se je kot skupiiina druibe S|DG seznanila tudi z revidiranim letnim poroiilom druibe SiDG
in konsolidiranim letnim porofilom skupine S|DG skupaj z izjavo o upravljanju druZbe in
porodilom neodvisnega revizorja ter poroiilom nadzornega sveta o preveriwi revidiranega
letnega poroaila dru:be in skupine za poslovno leto 2018. NS in poslovodswu druzbe je podelila
razreinico za leto 2018.

. Na prvi seji novega nadzornega sveta S|DG je bil za predsednika izvoljen Samo Mihelin, za
namestnika predsednika pa mag. Miroslav Ribid.

AVGUST:

Objavili smo novo dveletno javno naroailo za storiwe seanje in spravila v dr:avnih gozdovih
(SEC 2020) ter enoletno javno narotilo za prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz driavnih gozdov
(PRE 2020).
Uporabi smo predali novi gozdni cesti Kamnica in Kopiia.

SEPTEMBER:

Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna smo prvii organizirali drzavno tekmovanje
gozdnih delavcev, ki je potekalo pod iastnim pokroviteljswom ministrice za kmetijstvo,
gozdarswo in prehrano dr. Aleksandre Pivec.

Z novim Solskim letom smo se vkljudili v izvajanje programa EkoSola, ki poteka v ved kot 700
slovenskih 5olah.
Namestili smo prvo podajno-lovilno mrezo na obmoaju drzavnih gozdov v Podbrdu. MreZa je
namenjena varovanju zdravja ljudi in varovanju premoienja.

OKTOBER:

. Vodenje druibe Sneznik je po odhodu Marjana PodgorSka prevzel Robert Krvavica.

. S prevzemom dveh zgibnikov smo po Kodevju in Mariboru tudi na obmoaju Poslovne enote
Postojna vzpostavili enoto lastne gozdne proizvodnje.

. Clanu nadzornega sveta S|DG Andreju Jansi je prenehalo alanswo v nadzornem svetu.

8



Z Gozdarskim in;titutom Slovenue smo sodelovali pri izvedbi delavnice v sklopu mednarodnega
raziskovalnega projekta Smallwood.

S podpisom pisma o nameri smo se zavezali, da bomo v sodelovanju z Obtino Izola in

raziskovalnim inStitutom InnoRenew na obmoiju te obfine do konca leta posadili okoli 3.000
hrastov.

NOVEM BER:

o DrZavne gozdove na obmoiju Olieve na Koroikem je poikodoval Ze tretji vetrolom v treh letih.
. Na mednarodni konferenci o okoljski odgovornosti Ecolex Life so nam v okviru dobrodelne

akcije z naslovom >Slovenska podjetja, posadimo 300 dreves!< predali bon, s katerim bomo v

letu 2020 posadili 900 dreves.

DECEMBER:

Sindikat delavcev S|DG in druZba SIDG kot delodajalec sta podpisala prvo PodjetniSko kolektivno
pogodbo druibe Slovenski driavni gozdovi.

Na pobudo kodevsko-ribni5kih gospodarswenikov je Obdinski svet Obiine Koievje sprejel sklep,
da zahteva ohranitev sedda SiDG v obtini Koaevje. Z drugim sklepom je vladi kot skupidini
SiDG predlagal aim hitrejSo implementacijo strategije razvoja dru:be, ki predvideva vlaganje v
gozdno-lesne verige in zafetek gradnje poslovnega objekta S|DG v Koievju.
Pridobili smo licenco skrbnika sistema ISO 14001.

DOGODKI PO KONCU OBRAEUNSKEGA OBDOBJA

Predaja novih sluZbenih terenskih vozil in gozdne mehanazacije njihovim uporabnikom.
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Po koncu obrafunskega obdobja je 5tevilo objektov v upravljanju S|DG naraslo na 339 (stanje
na dan 16. 03. 2020).

Pandemija koronavirusa (SARS-CoV-2) je mofno vplivala na proizvodnjo, prodajo in delovne
procese v skupini. Posebno pozornost smo ves das namenjali varnosti in zdravju zaposlenih.
Pojasnila o vplivu pandemije na poslovanje so v todki 9 radunovodskega porotila.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenue kot skupsaine druibe SiDG it. 01411-617020/6 z

dne 10. 04. 2020, je z dnem 10. 04. 2020 mag. lvliroslavu Ribifu prenehala funkcija dlana
Nadzornega sveta dru:be SiDG in s tem funkcija predsednika Revizijske komisije NS SiDG in ga.
Dragici Kozlan Vrkid prenehala funkcija dlanice Nadzornega sveta druibe S|DG in s tem funkcija
dlanice Revizijske komisije NS SiDG.

Predstavniki SIDG so se udelezili mednarodne konference ob 2s-letnici FSC v Pragi.

Na isti sejije Vlada Republike Slovenije kot skupStina druibe SiDG, namesto ilanov Nadzornega
sveta iz prejSnjega odstavka te alineje imenovala za obdobje itirih let ilana Nadzornega sveta,
in sicer mag. Romano Fi5er in Borisa Zupaniaa.



Nadzorni svet druibe je na svoji 12. redni seji dne 23. 04. 2020 sprejel sklep s katerim je na
funkcijo predsednice Revizuske komisije imenoval mag. Romano Fi5er in na funkcijo dlana
Revizijske komisije Borisa Zupaniia.

Nadzorni svet druibe S|DG je na svoji 13. redni seji dne 05. 05. 2020 z dosedanjim glavnim
direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposliwi z
dnem 05. 05. 2020. Z istim dnem je Darji Derganc prenehala funkcija direktorice za finance,
rafunovodswo in kontroling. Za zadasnega direktorja druZbe je na isti seji nadzorni svet
imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Sama Mihelina, in sicer do imenovanja
novega poslovodstva, vendar najved za obdobje enega leta.

Za novega predsednika nadzornega sveta druibe SIDG je bil na 13. redni seji dne 05. 05. 2020
imenovan mag. Andrej Rihter.
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IZJAVA O UPRAVUANJU DRUZBE

DruZba S|DG d, o. o. podaja v skladu z dolotilom petega odstavka 70. ilena Zakona o gospodarskih

druibah (ZGD-l) izjavo o upravljanju druibe.

SKLICEVANJE NA VELIAVNI KODEKS UPRAVUANJA

Za druibo je za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 veljal Kodeks korporativnega upravljanja druZb

s kapitalsko naloZbo drZave (Kodeks), ki 9a je sprejel Slovenski drZavni holding, d.d. (SDH). Kodeks je

dostopen na spletni strani SDH http://www.sdh.si. S 14. 09. 2017 je druiba sprejela Etifni kodeks -
nadela obnaianja in ravnanja v dru:bi Slovenski driavni gozdovi, d. o, o., ki je objavljen na intranetu

druibe S|DG. Upravljanje je v letu 2019 potekalo v skladu z dolodili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenih

kodeksov.

IZ]AVA O SPOsTOVANJU DOLO'B KODEKSA

Pri svojem poslovanju je druZba spoitovala zgoraj navedena kodeksa. Odstopanja od spoitovanja
dolotb Kodeksa korporativnega upravljanja dru:b so navedena v nadaljevanju:

Uprava in nadzorni svet v letu 2019 nista oblikovala in sprejela politike upravljanja druibe (Kodeks:

Okvir upravljanja druib s kapitalsko naloibo driave, todka 3).

Uprava in nadzorni svet v letu 2019 nista oblikovala in sprejela politike raznolikosti (Kodeks: Okvir

upravljanja dru:b s kapitalsko naloZbo drZave, toika 3).

Druiba za leto 2019 ni izdelala finananega koledarja (Kodeks: Preglednost poslovanja in poroianje.

tofka 8).

SISTEM KORPORATIVN E INTEGRITETE

Poslovodstvo druZbe v letu 2019 ni izdelalo samostojnega dokumenta ali kot del poslovne strategije
pripravilo strategije druibe za vzpostavitev oziroma vzdrZevanje in razvoj korporativne integritete v
dru:bi in odvisnih druZbah. Kljub navedenemu druZba spoituje priporodila dobre korporativne prakse

SDH.

Poslovodswo je v letu 2017 sprejelo Etiani kodeks - naiela obna5anja in ravnanja v druzbi, na podlagi

katerega vodi postopke za sprejem ali preveritev kodeksa ravnanja oz. skladnosti poslovanja, ki je
obvezen za vse zaposlene v druibi in odvisnih druibah.

Poslovodswo je oblikovalo protikorupcijsko klavzulo in jo vkljuduje v pogodbe s pogodbenimi partnerji.

Druiba gospodari z gozdovi v lasti RS v skladu z nadeli transparentnosti, utinkovitosti in odgovornosti
pri upravljanju driavne lastnine.
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OPIS GLAVNIH ZNA.ILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH XONTROL IN UPRAVUANJA
TVEGAN' V DRUZBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RA.UNOVODSKEGA POROdANJA

Poslovodstvo druibe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig in vzpostavuanje ter
zagotavljanje sistema upravljanja s Weganji in delovanja notranjih kontrol, izbor in uporabo
radunovodskih usmeritev ter varovanje premo:enja drulbe. Z namenom obvladovanja tveganj v druibi
deluje Odbor SiDG za upravuanje s Weganji. Izvedene aktivnosti na podrodju upravljanja s Weganji so
podrobneje predstavljene v poglavju Upravljanje s Weganji.

DruZba pri vzpostavljanju in delovanju notranjih kontrol zasleduje tri glavne cilje:

. toinost, zanesljivost in popolnost raiunovodskih evidenc ter resniinost in poitenost
raiunovodskega poroianja,

. usklajenost z zakonodajo, regulativo in internimi predpisi ter

. udinkovitost in uspeinost poslovanja.

Radunovodsko kontroliranje temelji na naaelih razmejiwe odgovornosti, resnianosti, azurnosti evidenc,
usklajenosti stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem in strokovnosti ter neodvisnosti zaposlenih
v radunovodstvu.

Radunovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na podrodju informacijske tehnologue, ki med
drugim zagotavlja omejitve in nadzor dostopov do podatkov in aplikacij ter popolnost in todnost
zajemanja ter obdelovanja podatkov.

VODENJE IN NADZOR

Poslovodenje druibe S|DG d. o. o. poteka po dvotirnem sistemu. Druibo vodi poslovodstvo, njeno
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Poslovodenje druibe temelji na zakonskih dolotilih, aktu o
ustanoviwi druibe kot temeUnem pravnem aktu dru:be, internih aktih in uveljavljeni ter splosno sprejeti
dobri poslovni praksi.

DruZbo SiDG d. o. o. vodi poslovodsfvo samostojno in na lastno odgovornost. Za vodenje druZbe
nadzorni svet druibe imenuje dva direktorja. dlana poslovodstva sta imenovana za mandatno dobo
petih let.

Nadzorni svet druibe S|DG d. o. o. opravlja naloge, doloiene z veljavno zakonodajo in Aktom o
ustanovitvi druibe Slovenski drzavni gozdovi. d. o. o. Med drugim izvaja nadzor vodenja poslovanja

druzbe ter imenovanje in odpoklic poslovodswa druibe. V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi
v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) in Aktom o ustanovitvi druZbe Slovenski driavni gozdovi, d. o. o.,
nadzorni svet sestavua osem ilanov oziroma alanic, od tega pet predstavnikov ustanoviteljice in trije
predstavniki delavcev. dlani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo stirih let. Predsednik in namestnik
predsednika nadzornega sveta se v skladu z Aktom o ustanoviwi druZbe Slovenski drZavni
gozdovi, d. o. o., izvolita izmed tlanov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice.

t2

Dru:ba stremi k:
. organazacijskitransparentnosti,
. jasnim in poenotenim ratunovodskim usmeriwam v celotni skupini,
. uiinkoviti in kadrovsko popolnjeni radunovodski funkciji,
. udinkovitemu radunovodskemu in poslovno-informacijskemu sistemu,
. rednim revizijskim pregledom poslovnih procesov in poslovanja.



Vlada RS je v vlogi skupiiine druZbe SiDG d. o. o. na 133. dopisni seji dne 4. 8.20L6 za obdobje ;tirih
let imenovala pet dlanov nadzornega sveta, predstavnikov ustanoviteljice. Enemu tlanu nadzornega

sveta je zaradi odstopa prenehal mandat dne 8. 5. 2019, trem tlanom zaradi odpoklica dne 18. 7. 2019,

enemu dlanu nadzornega sveta pa 18. 10. 2019. Tri ilane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, je
na svoji 1. redni seji dne 17. 10. 2015 imenoval Svet delavcev druZbe SiDG d. o. o. Eden izmed dlanov

NS, predstavnik delavcev, je dne 14. 12. 2018 podal odstopno izjavo, Svet delavcev druibe SiDG je
novo dlanico nadzornega sveta, predstavnico delavcev, imenoval dne 12.2.20t9,

Podrobne informacije o sestavi in delovanju nadzornega sveta ter njegovih komisij v letu 2019 so

razvidne iz poglavja Poroiilo o delu nadzornega sveta.

Sestava poslovodswa v letu 2019

Ime in priimek

Zlatko Ficko

(moaki, slovensko, poslovodstvo
19s6)

Darja Derganc poslovodstvo

(ienska, slovensko,
1971)

DejanKaisersberger poslovodstvo

(moaki, slovensko,
1979)

Funkcija Podroeie dela

gozdarstvo,
lesarstvo in
koordinacila

dela
poslovodstva

frnance.
ratunovodstvo,
kontroling

Prvo
imenovanje
na funkcijo

zakliudek
funkcije

Izobrazba Neizvrine
funkcije

Izvr6ne
funkcije

VIl. st.,
smer gozd.

01.05.
2017

05.05
2020

05.05
2020

VII, st.,
smer ekon

finance,
raaunovodstvo,

kontroling

01. 05
2017

05.05
2019

VII. St.,
smer ekon

tlan
nadzornega

sveta Abanka
d,d.,

neizvrtni alan
upravnega
odbora v

druibi Livar
d.d. od 25. 2.

2019
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a{s
zakljuaek .ejah Ns

gl€dc

NS

udeldb,

RX

at. .ci
v.l.rij. atibl..

(iensta, siovensko, l97l) do 18. 7-

2019

4 8. 16

18. 7 19

919

{oloik, slov€.5ko 1978)

18. 7. 2019,
thn 15 od
18.7. 2019

18.10.2019

4. 8. 16

18. 10. 19

t4lt4
vll. st.,

(moi&, slovensko, l9l9)

alan do
8. 5. 2019

4.8. 16 8. 5. 19 a/9

EnE t Lift€li.k

(moikr, sldenrko, 1950)
alan do 18.

7. 2019

4. 8. 16
18. 7. l9

VIL 51-,

ihn do 18. 7
2019

616

(ie.ska, sl@ensko, l97r) 18. 7, 2019

4.8. 15 18. 7. l9 9t9
1E.7.20r9 6t6

(moak,, novensko, l98l)

t7. 10. 16 r8/18
gazd.

Borir S.Nltenia

(moiki, slovensko, 1983)
alan

17, l0 16 16/18

(.t rin. Stanonlt ioter
(iensla, slov€nsko. 1972)

12, 2. t9 l7118
VIlV1. st.,

(moiki, slovensko, 1950)

thn od
18. 7.2019

25. 7. 20t9,

25.7.2019

18.7.19 919
vll. st,,

L7. 12. 2019

(moak, slove.sko, l95l)

18. 7. 20r9

25. 7. 2019,

25.7.2019

18. 7. 19 9t9
vltvr. n.,

2s.7. 20t9 8/8

Dbqica Vrtia Xozl.fi

(Zenska, sl@ensko, 1%l)

18.7. 19 9/9
VII, st,,

25.1.20t9 8/8

t7. 12. 2019

Ardrli Rjhte.

(molki, slovensko, 1970)

alan
18.7. 19 9t9

17, 12, 2019

,.m. SnEliai

(.rtoaL, slo\iensro, 1959)

18- 7. 2019 in
od 20.8.2019

daUe

S€stava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2019
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Zunanji alan v revizUski komisiji v letu 2019

Ime in priimek Predsednik/dlan
Udeleiba na sejah
komisije glede na

skupno Stevilo sej

Janez Smolid

(moiki, slovensko, 1969)
dlan 741t4

RazkriUe poloiaiev v organih upravljanja ali nadzora v nepovezanih druibah, kijih zasedajo tlani NS SiDG d. o. o,

Ime in priimek Funkciia Neizvrine funkciie Izvr;ne funkcije
valerija Stiblar predsednica

NS S|DG do 18.7.20t9
alanica nadzomega weta BSP d.o.o. Valerija Stiblar s.p.

Samo Mihelin Predsednik NS S|DG od
25. 7. 2019

Andrel Jansa namestnik predsednice NS

SiDG do 18. 7. 2019, alan
NS do 18. 10. 2019

l,lrroslav R bit Namestnik predsednika NS

od 25. 7. 2019
alan nadzornega sveta TALUII d.o.o.

Andreja Koir tlanica NS SiDG

Ernest Mrheuak tlan NS SiDG

Pavel Brqlez Clan NS S|DG

Andrej Rihter Clan NS SiDG alan NS Sava pokojninska d.d PoSta Slovenile d.o.o

Dragica
Kozlana

vrka elanica NS SiDG

Xataflna
Stanonik Roter

Boris Semenia flan NS SIDG

Lovro Borniek tlan NS SiDG

15
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DRUZBENIK

Edini druZbenik SiDG d. o. o. je Republika Sloventa. Pravice druibenika od uveljaviWe Zakona o
gospodadenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) in ustanoviwe druibe izvriuje Vlada
Republike Slovenije.

Skladno z aktom o ustanoviWi druibe SiDG druibenik odloda o naslednjih pomembnih zadevah:

. sprejetju strateSkega nadrta poslovanja,

. sprejetju letnega porodila, te nadzorni svet letnega poroiila ni potrdil alite poslovodswo in nadzorni
svet prepustita odloditev o sprejemu letnega porodila skupSaini,

. uporabi bilandnega dobidka,

. spremembah osnovnega kapitala druzbe,
o podeliWi razreSnice poslovodswu in alanom nadzornega sveta,
. sprejemu sklepa o naknadnih vpladilih in vradanju naknadnih vplaiil,
. statusnih spremembah in prenehanju druibe,
. imenovanju in odpoklicu ilanov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice,
. imenovanjurevizorja,
. viiini prejemkov ilanov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
. daje soglasje poslovodswu k ustanoviwi novih dru:b,
. daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobiwi delnic ali deleiev v drugih dru:bah, ki niso

od druibe odvisne druibe,
. sprejema pravila upravljanja z dr:avnimi gozdovi.

Skupitina je v poslovnem letu 2019 sprejela naslednje sklepe:

4. 4. 20t9 Poslovodslvo drurbe Slovenski driavni gozdovi, d. o. o., v skladu s predlaganimi vsebinskimi izhodisai
vzpostavitve, naaina delovanja in .azvoja centrov za zbiranie ter predelavo lesa druibe Slovenski driavna
gozdovi, d. o. o., z dne 22. 2. 2019 in dopolnitvami z dne 22. 3. 2019 v Seshh mesecih pripravi nov StrateSki
naart poslovanja druibe Slovenski drzavni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020-2029 s temelji poslovne politike
za obdobje 202(F2024, ki vkliuauje vzpostavitev, razvoj in natin delovanja centrov za zbiranje ter predelavo
lesa,

4. 4.2019 vlada Republike Slovenije je spoela Spremembo in dopolnitve Akta o ustanovitvi druibe Slovenski driavnr
qozdovi, d. o. o.

fti'iltI

18.7.2019 Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim porotalom druibe Slovenski driavni gozdovi,
d, o. o., in konsolidiranim letnim porotilom skupine Slovenski dr:avni gozdovi, d. o.0., skupaj z izjavo o
upravljanju druibe in poroailom neodvisnega revizorla ter poroailom nadzornega weta o preveriwi
revidiranega letnega poroeila druZbe in skupine za poslovno leto 2018.

Bilanani dobidek na dan 31. december 2018 znasa 5.653.537,35 evra in se nameni za izpladilo druibeniku.
Bilandni dobiaek zalema preostanek aistega dobieka poslovnega leta 2018 v znesku 5.652.244,60 evra in
preneseni aisti poslovni azid iz naslova odprave aktuarskega dobiaka zaradi odhodov v znesku 1.292,75 ewa.

Vlada Republike Slovenije podel.juje nadzornemu svetu in poslovodstvu druZbe Slovenski driavni gozdovi,
d. o. o., razreinico za leto 2018.

Vlada Republike Slovenile se seznani s pre.lemki poslovodstva druibe in alanov nadzornega sveta, ki so jih za
rlalog v dJq:bL prgjgli y em letu 2018

Pred potekom mandata se odpoklitejo naslednji alani nadzornega weta druibe Slovenski driavni gozdovi,
d. o. o,:

- maq. Andrei.e Kosir,

- Emest Miheljak,

- mag. valerija Stiblar in

- And.ej lansa.

18.7. 2019
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Skupitina druZbe Slovenski drZavni gozdovi, d, o. o., se je seznanila, da je zaradi odstopa iz utemellenih
objektivnih razlogov z dnem 8. 5. 2019 prenehala funkcija alanu nadzornega sveta Pavlu Brglezu.

Skupitina druibe Slovenskl drZavni gozdovi, d. o. o., namesto alanov nadzornega sveta iz 1. in 2. todke tega
sklepa za obdoble itirih let imenuje naslednje alane nadzornega weta, ki so predstavniki ustanoviteljice:

- na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarswo in prehrano Sama l4ihehna,

- na predlog ministra za gospodarski razvoi in tehnologijo mag. Andreja Rihtarja,

- na predlog ministra za finance Dragico Kozlan Vrkit in
- na predloq ministra za okolje in prostor mag, lvliroslava Ribita.

Odpoklicanemu alanu nadzornega weta Andreiu Jansi preneha alanstvo v nadzornem svetu z dnem
rlgrloyQ rya, lolr'gga_ q a_n_a,. yeloqr na]pg4nsie-tri me_secg !9 d!9vu! (o_ jg _srurlg !a_ splejela ta
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UPRAVUANJE

Druibo je v letu 2019 zastopalo dvodlansko poslovodsWo v sestavi:

. Zlatko Ficko, glavni direktor,

. Darja Derganc, direktorica za finance, rafunovodstvo in kontroling (od 6. 5. 2019),

. Dejan Kaisersberger, direktor za finance, radunovodswo in kontroling (do 5. 5. 2019).

Sestava nadzornega sveta v letu 2019:

Samo Mihelin (nastop mandata 18. 7 . 20t9, predsednik od 25. 7. 2019), mag. Miroslav Ribia (nastop

mandata 18. 7. 2019, namestnik od 25. 7. 2079), mag. Andrej Rihter (dlan - nastop mandata

78.7.2019), Dragica Kozlan Vrkid (dlanica - nastop mandata 18. 7.2019), mag. Katarina Stanonik

Roter (od 12.2.20t9, predstavnica delavcev), Boris Semenii (predstavnik delavcev) in Lovro BornSek

(predstavnik delavcev), mag. Valerija Stiblar (predsednica do 18. 7. 2019), Andrej lania (namestnik do
18. 7. 2019, nato alan NS do 18. 10. 2019), Pavel Brglez (flan do 8. 5. 2019), Ernest Miheljak (dlan do
18. 7. 20L9), mag. Andreja Ko6ir (alanica do 18. 7. 2019).

Daria Derganc

Direktorica za finance, raaunovodswo in kontroling

Darja Derganc je petletno mandatno obdobje nastopila 6. 5. 2019. Rojena je bila leta 1971. Po izobrazbi
je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Zaposlena je bila v druZbi Novoteks Tkanina d.d., Novoles

d.d. Stra:a, ima ved kot 10 let delovnih izkuSenj v druZbi Adria Dom d.o.o. kot direktorica sektorja
ekonomike, pred nastopom mandata v druibi Elvez, d.o.o., kjer je bila izvr5ni vodja za kontroling in

finance.

Podroija in odgovornosti direktorja za finance/ radunovodswo in kontroling:

. finance, raiunovodsWo in kontroling,

. informatika ter

. iavna narodila.

18

zlatko Ficko

Glavni direktor

Zafetek petletnega mandatnega obdobja s 1. majem 2017. Rojen leta 1956. Po izobrazbije univezitetni
diplomirani inienir gozdarstva. Prejinje zaposlitve v podjetju Sndnik in v Zavodu za gozdove RS.

Podroija in odgovornosti:

- gozdarstvo,

- lesarstvo,

- prodaja/

- sploSne sluzbe in koordinacija dela poslovodstva,



STRATESKE USMERITVE

Strateski nairt poslovanja druibe Slovenski drzavni gozdovi, d. o, o., za obdobje 2017-2026 s temeui
poslovne politike za obdobje 2077-202t, ki ga je Vlada RS kot skupidina SiDG sprejela avgusta 2017,
predstavua temelje za razvoj poslovnega modela in uresniaevanje ciljev, dolodenih z Zakonom o
gospodadenju z gozdovi v lasti RS. V njem je z vizijo, poslanswom in strateikim okvirjem opredeljena
prihodnost SiDG.

Zadali smo si postati sodobno podjeEe, ki bo slovenskemu lesu povetevalo dodano vrednost in hkrati
skrbelo tudi za ostale funkcije gozda, kot sta socialna in ekoloika funkcija. Prizadevamo si, da bi naie
delo temeljilo na odliinosti, s iimer si :elimo postati zgled dobrega gospodaia ne samo v Sloveniji,
temvea tudi drugje po svetu.

Zelimo postati pojem
odlitnosti v Evropi z vidika
ohranja nja in povedevanja
gospodarske, socialne in
ekoloike funkcije gozda in lesa.

Z gozdovi u pravljamo
trainostno, sonaravno, ob
uporabi na.ibolisih praks in
sodobnih tehnologij za

upravlja nje in nadzor procesov,
na naiin, ki poveiuje dodano
vrednost lesu ter donos za

lastnika in okolje.

ar
I
Riroi otnoYn! dejav.osti

Dobiakonorno tospodarjen,e r gordovi

Optimi.iranl€ prodajne cenetozdnolesnih

Razvoj lartnih kap.cit€t reanie in transDorta

Poveaevanl€ povriin gozdov v last RS

Razvoi Sneinita in centrov z. rbranie n

Dodalanj€ wednosti lesu tl.b5e kakovostr

6ospodarrko'ro.ialn. f unk.lia

Skrb za lalovost 8ou dov v Slov€n,I,

Sa.vot tocraln€ f unkcije

varovan,e in ohranjanje naravne n! kulturne

E
Vizija
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PODRO.JA
STRATEGI]E

I
Prevzem 100-
o/o l.stniStva

podjetja
sneinik Prizadevali si bomo za pozitivno poslovanje lesarskega dela in polno izkori5eenost

posodobljenih kapacitet.
Oblikovali bomo lasten trg storitev del v gozdovih, ki bo omogotal delo
usposobljenim izvajalcem, ki spottuieio delovnopravno zakonodajo, dela izvajajo
kakovostno, po merilih stroke in so vredni zaupanla, ob spodbujanju konkurence
med njimi.

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

Prevzeli bomo celotno logistiko z lastnimi in najetimi prevozi.
Postavili bomo vsa) itiri centre za zbiranje in predelavo.

V SiDG si bomo prizadevali za \rzpostavitev optimalnega upravljanja gozdov v lasti
Republike Slovenije preko ueinkovitega modela upravljania in tudi s poveaanjem
gozdnih povrgin v lasti Republike Slovenije.

Poslovanje bo v celoti brezpapirno in bo temeljilo na najsodobnejii tehnologiii ter
dobrih praksah iz tuiine, ki iih bomo prilagodili lokalnim specifikam.

S partnerjisi bomo elektronsko izmenjevali podatke in bomo pri izvajan.lu procesov
udinkoviti in uspesni.
Les slabie kakovosti predstavlja pomemben del posekanega lesa, za katerega le
treba iskati reiitve ustvarjanja aim viSje dodane vrednosta.

Zasledovatije treba cill, da se aim vet lesa predela v Sloveniji in da se skra)Sujejo
transportne razdalje.

V S|DG lahko predelavo vriimo v lastnih kapacitetah, primarno pa se bodo re6itve
za predelavo lesa slabie kakovosta iskale v obliki spodbuianja razvoja reiitev
zasebnega sektorja.
Aktivno bomo spodbujali obdelavo lesa do eim visje ravni znotraj Slovenile.

Boljii vir inovativnih produktov kot veliki sistemi so majhna/novo nastala zagonska
pod,etja.

V SiDG bomo pomagali investrtorjem, ki kaiejo interes za investjciie v panogo (npr
iskanje primernih lokacij), ter jim omogotali surovino.

Dobri odnosi in partnerstvo z zasebnim sektorjem bistveno pripomorejo k razvolu
gozdno-lesne dejavnosti.
V SiDG bomo razvijali tudi ostale dejavnosti, ki so potrebne za uainkovito
gospodadenje z drravnimi gozdovi. Na tem podroaju bomo sodelovali z Zavodom
za gozdove Slovenije in drugimi (tudi zasebnimi) deleiniki.

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

zA.ETEK
IZVAJAI{JA

20),7

DOBA
tZVAJAN.'A
Do l 1.2018

Dobitkonosno
in trajnostno

gospodarFnje
z driavnimi

gozdovi

3
Poveaanje
gozdnih

povrain Y lasti
RS
4

2

5

6

7

20t7

20t7

2017

2018

2018

2020

Letno

Letno

lelno

Celotno obdoble
strategrje

Celotno obdobje
strateglje

Celotno obdobje
strategrie

Digitalizaciia
Potlovania

Iskanie resitev
za les 6lab;e

Iakovosti

Spodbujanje
ra:iskav in

aazvoia

Razvoj ostalih
deiavnosti

70

Strategija temelji na sedmih strateikih podrodjih, ki se jim pri svojem delovanju najintenzivneje
posvedamo:

POVZETEK UXREPOV

SiDG mora prevzeti 100'o/o lastni<ki deleZ druzbe Sneinik, gozdarski del Sneznrka
pa nato pnpo)iti.



Glavni cilji skupine do leta 2021 so:

. Kolidina poseka lesa: vsaj 1.500.000 m3/letno bruto poseka.

. Dele: lastne proizvodnje: najmani 15 o/o, najvei 2O o/o.

. Povetanje lastniswa gozdov: vei kot 7.000 ha,

. Postavitev centrov za zbiranje in predelavo: najmanj 5tirje delujoti centri.

. Polni izkoristek iage na lokacui Sne:nik: 8O.OOO m3 v dveh izmenah s posodoblieno iago.

. Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov v zasebnih ali lastnih kapacitetah: pet
dokontanih projektov.

. Izgradnja sodobnega informacijskegasistema.

. Donosnost poslovanja: EBITDA-maria veE kot 2O o/o.

. Stratelka usmeritev druibe Sneinik je zagotavljanje konstantne rasti proizvodnje z optimalno
uporabo celotne lesne mase. Z veajo stopnje oMelave se lesu poveduje dodano vrednost. Cilj

druZbe Sneinik je dolgoroino uswarjanje vrednosti za poslovne partnerjer lastnika in zaposlene.
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CIUI GOSPODARJENJA Z DRZAVNIMI GOZDOVI

cilj 1: Ob upoStevanju nafel trajnostnega, vetnamenskega in sonaravnega gospodarjenja
z driavnimi gozdovi dosegati Eim viSii donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov

Finanani podatki in kazalci potrjujejo, da smo poslovali donosno in uspeino, vplatali smo
13,1 milijona EUR v gozdni sklad ter dosegli 13,9 milijona EUR dobitka pred davki.
Prodali smo 1,35 miluona mr gozdnih lesnih sortimentov, od tega 69 o/o po dolgorodnih
pogodbah lesnopredelovalnim podjetjem v Sloveniji.

Pri gospodarjenju z drZavnimi gozdovi smo upoitevali vse usmeriWe iz gozdnogospodarskih in
gozdnogojiwenih naartov ter ostale strokovne usmeritve, kijih podaja ZGS.

Izvedli smo obseZna vlaganja v gozdove, in sicer v obliki gozdnogojiwenih in varstvenih del, del

za spodbujanje ekoloikih in socialnih funkcij gozda del ter vlaganj v gozdno Infrastrukturo.

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

> Prodajo lesa smo prioritetno izvajali po sklenjenih dolgorodnih pogodbah o prodaji lesa, ki smo
jih sklenili z domadimi predelovalci lesa.

; V okviru hderinskega podjetja Sndnik smo dodajali vrednost lesu iz dr:avnih gozdov ter z njim
razvijali delovanje prvega centra za zbiranje in predelavo lesa.

/ Z oryanizianjem dogodkov smo promovirali gozdarstvo in krepili zavedanje o pomenu predelave

in rabe lesa.

. Z oskrbovanjem domade lesnopredelovalne industrije in manjSih obratov za predelavo lesa na
poddelju smo podpirali ohranjanje in razvoj zelenah delovnih mest v Sloveniji.

> Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko 5olo Postojna smo v Postojni prvid organizirali 12.

dr:avno tekmovanje gozdnih delavcev, ki je potekalo pod iastnim pokroviteljswom ministrice

za kmetijswo, gozdarsWo in prehrano dr, Aleksandre Pivec.

' Organizirali smo strokovni dogodek s kupci gozdnih lesnih sortimentov in z izvajalci, kjer smo
jih seznanili z aktualno problematiko in nairti druibe v prihodnosti.

Cili 3: Dolgoroano povefevati povr5ino driavnih gozdov

> Za Republiko Slovenijo smo v letu 2019 poveaali povriino drZavnih gozdov za skupaj 1,412 ha.
. Poveievali smo lastniltvo driavnih gozdov v kompleksih (povr5ina nad 5 ha), lastniSwo

varovalnih gozdov, gozdov s posebnim pomenom, gozdov na zavarovanih obmodjih (naravni
parki ipd.) ter gozdov v obmejnem pasu. Zmanjievali smo delei gozdov v solastnini RS in
prodajali manjSe povr;ine gozdov, ki niso del kompleksa in niso v bli:ini kompleksa gozdov v
lasti RS. Z vsemi ukrepi smo zaokroZevali posest dr:avnih gozdov.

, Zateli smo z aktivnim pristopom, ki vkljuduje informiranje zainteresirane javnosti (lastnikov
gozdov) o odkupu gozdov v imenu in za radun Republike Slovenije, kar je vplivalo na poveianje

obsega nakupov.

Republika Slovenua je ob prenosu gospodarjenja z drzavnimi gozdovi na SiDG doloaila ciue. ki jim SiDG

sledi pri svojem poslovanju.



Cili 4: Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeielja, zlasti ohranjanja kmetij in podeielja
v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi moinostmi gospodarienja

Z oblikovanjem primernih pogojev za izvajanje storitev v gozdovih smo zadeli vzpostavljati

ugodnejie okolje za omogodanje dela gorskim kmetijam. Gospodarjenje po ie sklenjenih

koncesijah, ki jih imamo sklenjene z gorskimi kmetijami, smo izpeljali skladno z veljavnimi
pogodbami.

S ponudbo storitev za delo v drZavnih gozdovih, ki so vetinoma na podeielju, smo omogodili

delo pogodbenim izvajalcem.

Z lesom smo oskrbovali itevilna mala lesnopredelovalna podjetja na podeZelju, v najveaji meri
preko dolgoroanih pogodb o prodaji domaaim predelovalcem lesa.

Z zaposlovanjem v S|DG in v okviru tega tudi z oblikovanjem lastne gozdne proizvodnje smo

omogoiili delo predvsem zaposlenim s podeZelja. Omogoiali smo lesno predelavo na obmotju
hferinskega podjega Sneinik v Koievki Reki, kjer so ta delovna mesta kljudna za ekonomsko
preZivetje domaiinov,
Z vlaganji v gozdnem gradbeniSfuu, ki smo jih izvedli v obliki gradnje gozdnih cest, odprave
po5kodb po spravilu GLS, izvajanjem storitev gradbenega nadzora in projektantskih storitev ter
izgradnje in rekonstrukcije omrezja gozdnih vlak, smo ohranjali odprte gozdove tudi za zasebne

lastnike in ohranjali prevozne ceste, ki povezujejo zaselke in naselja,

Cilj 5r Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev obmoEij
Natura 2OO0 in zavarovanih obmoiij

. Pri gospodarjenju z driavnimi gozdovi smo spoitovali usmeriWe s podrotja ohranjanja narave

in gospodarjenje prilagodili tem zahtevam.

. lzvajali smo tudi ostale ukrepe v gozdu za ohranjanje biotopov, kot so biomeliorativna dela, in
ukrepe za spodbujanje ekoloikih funkcij gozdov, ki ugodno vplivajo na ogroiene rastlinske in

:ivalske vrste.

- Pri gospodarjenju z dr:avnimi gozdovi se prilagajamo Ue oblikovanim zavarovanim povr5inam

(ekocelice, rezervati in druge oblike) ter ohranjamo njihovo povrSino.

' Zagotavljamo gospodarjenje z ddavnimi gozdovi v skladu z naieli FSC- in PEFc-standardov.

. Izvajamo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst tako v lastni izvedbi kot tudi v sodelovanju

z izobra:evalnimi institucijami.

- Saniramo vsa divja odlagaliida, ki so v gozdnem prostoru, ter postavljamo opozorilne table in

zapiramo obmodja divjih odlagalild.
l- Obnavljali smo gozdne ufne poti in sodelovali z Zvezo tabornikov Slovenije pri postaviwi

informativnih tabel, ki ob Bohinjskem jezeru in v LaBkem Rovtu promovirata gozdni bonton.

Cilj 6: Na podroEju gozdov, gozdarsWa in lesarsWa omogoiati usposabljanje strokovnega
osebja ter podpirati izobraievanje in znansweno-raziskovalno delo

Skladno z zakonom o gospodarjenju z driavnimi gozdovi smo omogodili izobraievalnim zavodom

izvajanje izobraievalnih programov v driavnem gozdu.

Omogodali smo izvedbo praktiinega pouka in terenskih vaj izobraZevalnim institucijam, ki se v
svojem programu navezujejo na gozdarswo.



, S Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna in Srednjo lesarsko in gozdarsko Solo Maribor
smo v Postojni podpisali aneksa k pogodbama o izvajanju izobraievalnega programa s podroija
gozdarswa v driavnih gozdovih. Solskemu centru Grm Novo mesto smo za namene praktitnega
usposabljanja mladih v upravljanje dodelili 100 ha gozdov.

', Z novim iolsklm letom smo se vkljuaili v izvajanje programa EkoSola, ki poteka v ved kot 700

slovenskih 5olah.

; Okrepili smo sodelovanje z izobraievalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami
(BiotehniSka fakulteta in Gozdarski institut Slovenije) na naiin sodelovanja pri projektih in
raziskavah.

Cilj 7: Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu

; Kolifina prodanega lesa na panju je bila minimalna in je znaSala 2.644 m3, kar je 0,2 o/o prodanih

kolidin lesa.

i Prodajo lesa na panju smo izvedli zgolj izjemoma. in sicer v primerih poseka posameznih mejnih
in nevarnih dreves ter v primerih izvajanja poseka na parcelah, kjer je RS manjiinski lastnik.

; Najved prodaje lesa na panju smo izvedli na solastniikih parcelah, kjer so bile kolidine seinje
minimalne in delei RS manjSinski.

;. Prodajo lesa na panju smo izvajali skladno s pravili o naiinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov.
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PRICAKOVANO M AKROEKO NOMSKO O KAU E

MAKRO OKOLJE

Pomladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je bila pripravljena v
iasu iiriWe koronavirusa v Stevilnih drZavah in potrdiwe prvih primerov okuib v Slovenli. Realni BDP
se je lani 5e naprej poveEeval, njegova 2,4-odstotna rast pa je bila ob upoiasnitvi rasti
izvoza in investicij, ki sta se v zadnjem ietrtletju celo zmanj5ala, opazno niija kot v
predhodnih dveh letih (4,8 o/o in 4,t o/o). K rasti je 5e naprej prispevalo stabilno poveievanje
pokoinje gospodinjstev, ki sta ga podpirala 5e vedno razmeroma visoka rast zaposlenosti ter rast plad

in socialnih transferjev. Rast izvoza se je v razmerah zelo 5ibke rasti globalne trgovine in pojemajode
rasti BDP trgovinskih partneric upodasnila. To je skupaj s precejinjo negotovostjo v mednarodnem
okolju (glede zunanjetrgovinskih odnosov in gospodarskih obetov) vplivalo na modno upodasnitev rasti
investicu v opremo in stroje; rast je bila niija kot leto prej tudi pri gradbenih investicUah. Upoaasnltev
rasti izvoza in industrijske proizvodnje se je proti koncu leta zadela izraziteje prelivati v storiweni sektor.
Skladno s temi gibanji se je lani upodasnila tudi rast uvoza, tako da je bil prispevek salda menjave s
tujino k rasti BDP pozitiven (0,5 odstotne totke).

Zaradi negotovosti glede 5iritve in odzivov razliEnih strani je ekonomske posledice virusa
zelo tezko predvideti. Poleg negotovosti in nepredvidljivosti glede (obsega) Sirjenja ter iasa trajanja
epidemije v dasu priprave napovedi UMAR tudi 5e ni bilo znano, s kakinimi ukrepi se bodo v posameznih
fazah odzvali gospodarswo in razliane ekonomske politike, tudi na ravni EU. UMAR v osrednjem scenariju
napovedi zaradi Stevilnih neznank izhaja iz predpostavke, da bo 5iritev koronavirusa na Kitajskem in v
evropskih drZavah v prvi polovici letoSnjega leta dosegla vrh, v drugi polovici leta pa bo pri5lo do
postopne stabilizacue. Podobne omejujoae predpostavke sta spoela tudi EK in OECD v svojih zadnjih
napovedih. UMAR za letos predpostavlja upotasnitev gospodarske rasti v evrskem obmodju (z 7,2 o/o nd
0,8 o/o), za prihodnji dve leti pa njeno okrevanje (na 1,7 o/o in 7,3 o/o).

V primeru postopne omejiwe in zajeziwe Sirjenja koronavirusa v drugi polovici leta se bo
gospodarska rast letos upoiasnila na L,5 o/o, v prihodniih dveh letih pa bo nekoliko vi5ja
(2,2 o/o), Upotasnitev rasti realnega BDP tretje leto zapored bo letos predvsem posledica ni:je
gospodarske rasti v trgovinskih partnericah in izrazitejie negotovosti. Oboje bo vsaj delno odraz Siriwe
koronavirusa oz. predvsem zaiditnih ukrepov. Ob predpostavljeni omejitvi in zajezitvi lirjenja virusa
doma in v svetu se bosta rasti izvoza in uvoza letos pribli:no prepolovili, (poslovne) investicije pa bodo
ob stevilnih negotovostih malo niZje kot lani. Pod predpostavko postopne stabilizacije razmer v drugi
polovici letoinjega leta bo gospodarska rast v letih 2021 in 2022 nekoliko vi5ja kot letos. Zaradi viije
rasti tujega povpraSevanja v prihodnjem letu pri rasti izvoza in uvoza UMAR pritakuje rahel odboj,
investicue pa se bodo ob zmanjSanju negotovosti spet povedevale. K rasti BDP bosta v obdobju 2020-
2022 ie naprej prispevali zasebna in drZavna potroinja. Potroinja gospodinjstev sicer predvidoma vse
manj, saj se bo rast zaposlenosti in plad glede na lani in s tem rast razpoloZuivega dohodka gospodinjstev
upoiasnila. Prispevek menjave s tujino k rasti BDP se bo postopno znizal in bo ob koncu obdobja
napovedi nevtralen. PreseZek na tekodem raaunu bo ostal visok (malo nad 6 %).

Rast zaposlenosti se bo v osnovnem scenariju v obdobju 2020-2022 umirjala, nekoliko niija kot lani bo
tudi rast plaa. Ob predpostavki stabilizacije razmer v Evropi in doma v drugi polovici letoinjega leta se
bo zaposlenost ie naprej povedevala, vendar bo rast postopno ni:ja. Rast povpredne plaie bo v obdobju
2020-7022 nekoliko nizja kot lani, kar bo posledica ni:je rasti gospodarske aktivnosti. Poleg omejene
ponudbe dela jo bodo podpirale tudi zakonodajne spremembe na podroiju minimalne plade in sprejeti
dogovori s sindikati javnega sektorja.
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Izbrani makroekonomski agregati Slovenije

BDP, realna rast v o/o 2,4 1,5 ))

Izvoz proizvodov in storitev, realna
fast v o/o 44 4 2,4 4,72

Uvoz proizvodov in storitev, realna
fast v o/o 2,3 4,3 4,64)

Zasebna potro5nja, realna rast o/o 2,7 2 0 1,7 t,7

Driavna potroinja, realna rast o/o 1,5 1,6 1,3 t,2

Bruto investicije v osnovna
sredstva, realna rast v o/o -1,0 4,0 6,023

Stopnja brezposelnosti po anketi o
delovni sili v o/o

Inflacija dec./dec. v o/o 1,9 2,0 )) Z,O

VIR: Umar, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020.

RAZMERE NA TRGU LESA

V zadnjem desetletju se v Siriem vplivnem obmodju delovanja SiDG intenzivirajo ikode zaradi naravnih
motenj, kjer imajo najvefji negativni vpliv vetrolomi, snegolomi in gradacije podlubnikov, predvsem v
srednjeevropskem obmoaju (Avstrija, juini del Nemdije, Ceika, Italija). Tovrstne naravne motnje
zajamejo celotni spekter GLS, najveaji neposredni vpliv pa imajo na ceno hlodovine iglavcev. Dodatno
negotovost na trgu poleg SirSega vplivnega srednjeevropskega obmoaja in globalnega gibanja na trgu
Zaganega lesa iglavcev predstavljajo tudi ujme v Sloveniji, ki so v zadnjih petih letih postale stalnica.

V Evropi je bil v letu 2019 trg pod vplivom povetanih Skod zaradi podlubnikov in nadaljevanja sanacue
ujm (vetrolomi) iz leta 2018. V Nemiiji (70 milijonov m3), Avstriji (10 milijonov m3) in na Ceikem
(30 milijonov m3) je bila lani vei kot polovica poseka sanitarnega, kar je drastidno vplivalo na
srednjeevropski trg z lesom in tudi na trg v Sloveniji. 5e posebej so bili pod udarom sortimenti iglavcev
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Inflacija bo v letu 2020 (1,7 o/o) podobna kot v zadnjih dveh letih, v obdobju 2021-2022 pa nekoliko
vilja. Nadaljevala se bo rast cen storitev in hrane, k inflaciji pa bo postopno vet prispevala 5e vedno
skromna rast cen neenergetskega blaga.

Ob dlje kajajoii epidemiji koronavirusa v Sloveniji in drugih driavah EU ter odsotnosti stabilizacije
razmer v drugi polovici letoinjega leta bo gospodarska rast letos in tudi v letu 2027 niija od napovedi;
dodatno bi k temu prispevala uresniaitev katerega od ostalih tveganj. Tveganje za ni:jo gospodarsko
rast predstavljajo vsaj 5e: (i) morebitni novi protekcionistidni ukrepi ZDA, ki bi lahko bili usmerjeni (tudi)
v zviianje carin na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov v ZDA, (ii) poveaanje uvoza Kitajske iz ZDA
na radun zmanjsanja uvoza iz drugih partnericr (iii) opazno povetanje gospodarskih ovir med EU in
Zdruienim kraljestvom z letom 2021, ko potede prehodno oMobje z nespremenjenimi pogoji
gospodarskega sodelovanja, ter (iv) podnebne spremembe in z njimi povezani okoljski ukrepi, ki bi na
krajii rok lahko ovirali rast v posameznih dejavnostih.

(Povzeto po: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, UlvlAR, marec 2020)

20L9 2020 202L
napoved

2,2

2022
napoved

4,5 4,2 4,0 3,8



(smreka), pri katerih so v vseh omenjenih driavah beleZlli 2O-25-o/o padec cen. Pod cenovnim pritiskom
je bila predvsem slabia hlodovina iglavcev, v drugi polovici leta pa tudi celulozni les iglavcev. V nekaterih
primerih cene lesa niso vea pokrivale stroSkov sednje in spravila. V letu 2019 se je izrazito povefal izvoz

hlodovine iglavcev na Kitajsko (Nemdija, Ceska, Italija).

Povedanje koliain hlodovine iglavcev iz sanacij Skod zaradi naravnih ujm in podlubnikov (predvsem

deika, Nemiija) so se odrazile tudi na evropskem trgu iaganega lesa iglavcev. zaradi po eni strani
visokega nivoja predelave lesa iglavcev in posledifno ponudbe na trgu ter po drugi strani zaradi nizkih
cen hlodovine so bili tekom celega leta prisotni pritiski na cene iaganega lesa. V Nemfiji so bili padci

cen izraziti v drugem in tretjem kvartalu, pritiski na zniTevanje cen pa se nadaljujejo. Pri Zaganem lesu

za konstrukcuske namene in lamelah za proizvodnjo lepljenega lameliranega lesa so se cene zniiale za

10-15 o/0. Pri doloaenih skupinah iaganega lesa, predvsem niZjega cenovnega razreda, so se cene
medletno znizale tudi do 25 o/o. Gibanja cen iz srednje Evrope se odraiajo tudi na trgu v Slovenui in

vplivajo na slovenske proizvajalce Zaganega lesa. Prodajne cene so se tako lani zni:ale v povpredju za

20-25 o/o,

Izreden porast Skod zaradi gradacrje podlubnikov je izrazit na deikem. Lanski obseg Skod zaradi
podlubnikov je bil skoraj 30 miluonov m3, za leto 2020 napovedujejo 40-60 milijonov m3 s pesimistianimi

napovedmi za leto 2021, ko napovedujejo obseg ikod v viiini do 100 milijonov m3. Letni posek na

telkem je v normalnih letih znaSal okrog 20 milijonov mr. Zaradi lanskega pojava uvoza hlodovine
iglavcev iz teike bo imela uresniiitev pesimistidnih napovedi daljSi negativni vpliv na celoten
srednjeevropski trg, posledidno tudi na slovenskega. V drugi polovici leta se je povetal uvoz hlodovine
iglavcev iz ieike, ki je na mesedni ravni presegel 5.000 m3.

Nadaljevanje Skod zaradi podlubnikov v vplivnem obmoaju Slovenije (predvsem te5ka, juini in zahodni

del Nemaije ter Avstrija) je zelo verjetno. Na podlagi podatkov o Skodah zaradi podlubnikov in ob
upoltevanju napovedi za Ceiko, kjer predvidevajo 4HO milijonov mr - brez upoitevanja moinih
dodatnih Bkod zaradi vetrolomov -, ter ob upoitevanju padanja cen dolodenih (predvsem slabiih) vrst
Zaganega lesa iglavcev v srednjeevropskem prostoru (in Sirie) so napovedi za gibanje cen sortimentov
iglavcev nepredvidljive in z veliko verjetnostjo negativne.

Aktualna gibanja cen hlodovine iglavcev so v srednjeevropskem prostoru in predvsem v Avstriji odvisna

od kakovosti lesa: pri boljSih sortimentih (iz rednih seienj, zdravi les) so se cene konec leta zadela rahlo

poveievati. Pri slabii hlodovini iglavcev ni zaznati cenovnega odboja, v dolotenih obmofjih (npr. z

vetrolomi konec leta 2019 in na zaietku letoinjega leta) se cene 5e naprej znizujejo.

Razmere na trgu hlodovine listavcev so bile v srednji Evropi in tudi v Sloveniji v letu 2019 stabilne z

normalnimi sezonskimi nihanji. Trg slabiega lesa listavcev (predvsem bukovine) je bil delno pod

pritiskom povedanih koliiin celuloznega lesa iglavcev in Zagarskih ostankov, ki v nekaterih industrijah
predstavljajo substitut lesu listavcev. Slovenski trg slabsega lesa listavcev je pod neposrednim vplivom

trga v Italiji, kjer so se cene med letom niZale s tdnjo dodatnih zni:anj cen. Zmanjsanje povpraSevanja

in niije cene za les slabSe kakovosti listavcev so delno posledica razmer na trgu lesnih kompozitov

(iverne in vlaknene ploSie).

GIBANJE POVPRECNTH CEN IZBRANIH GLS V AVSTRIJI
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Gibanje cen na avstruskem trgu zaradi prevladujodega vpliva na slovenski trq vpliva na prodajne cene

GLS druibe SiDG. Na letni ravni so se zniiale povpredne cene v vseh agregiranih skupinah sortimentov,

ki so vhodna surovina za lesnopredelovalne industrije. Padec je bil najbolj itazit pti hlodovini. V

segmentu lesa za energetsko rabo gospodinjstev (izdelana 1-metrska drva) je bil avstruski trg stabilen.



Gibanje povpretnih cen izbranih GLS v Avstrui

tetne avitrir5ke povpreahe cene 2010-2O19

2010 2011 20L2 2013 2014 201s 2016 2011

-.-HlodiEUR/m3 +Erusni les EUR/m3

+Celuloznib! EUR/m3 --Drva - trdites EUR/p.m

2018 2019

Vir: www.statistik.at: oreraauni 9DG fneuteiene komDozitne cene')
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UPRAVUANJE S TVEGANJI

Tveganja so sestavni del poslovanja, njihovo dobro poznavanje in razumevanje pa omogoiata, da

se pravodasno in pravilno odzovemo v tedalje bolj dinamidnem gospodarskem okolju. V skupini se tega

zavedamo in zaradi tega gradimo sistem upravljanja Weganj, ki zagotavlja, da so kljudna Weganja, ki

jim je skupina izpostavljena, prepoznana, ocenjena, obvladovana, izkoriitena in spremuana. Pri tem si

prizadevamo vzpostaviti kulturo zavedanja o weganjih, ki bo privedla do boljsega razumevanja weganj

in kakovostnejiih informac, za odlodanje na vseh ravneh delovanja skupine. Obvladovanje weganj

Zelimo prenesti na vsakega zaposlenega, ki je s svojimi odloaiWami in dejanji vsakodnevno izpostavljen

Weganjem v okviru svojih delavnih nalog ter pristojnosti.

Posebno pozornost namenjamo predvsem aktivnemu upravljanju naslednjih Weganj: okoljska Weganja,

weganja za varnost in zdravje zaposlenih, weganja izgube dobrega imena ter weganja prevar in

korupcije. Ker navedena tveganja predstavljajo jedrna weganja pri poslovanju skupine, si s proaktivnim

pristopom k upravljanju teh prizadevamo za njihovo zniianje v najveaji mozni meri.

Razvoj upravljanja s tveganji v skupini bomo tudi v prihodnje vodili kot dolgoroEni proces razvoja

in izboljSav, pri demer bomo prioritetno pozornost 5e vedno nameniali naslednjim skupinam weganj:

. weganja okolja,

. operativna weganja (vkljuiujoa tveganja vodenja in odlodanja),

. finanina weganja (kreditna),

. tveganja varnosti in zdravja,

. tveganja IT-okoUa in

. weganja prevar, korupcije ter drugih nezakonitih dejanj'

prioritete pri vzpostaviwi potrebnih procesov in internih kontrol so oblikovane na osnovi identificiranih

prioritet skupine.

Pred tveganji zunanjega okolja se varujemo s sistematidnim spremljanjem dogajanj v poslovnem

okolju ter pravoiasnim odzivanjem nanje. V skupini smo kot najpomembnejse Weganje okolja prepoznali

Weganja zakonodaje in regulative, sledijo mu Weganja finaninega okolja ter Weganja odnosov z

deleiniki (lastnik, javnost...), ki so edina v sklopu weganj zunanjega okolja ocenjena kot weganja s

srednjo pomembnostjo in verjetnostjo.

operativna tveganja predstavuajo skupino weganj, ki vkljuiuje weganja upravljanja dloveSkih virov,

komercialna Weganja, Weganja poslovnih procesov, Weganja varnosti in zaSfite ter Weganja prekinitve

poslovanja. Med nastetimi namenjamo posebno pozornost komercialnim in Weganjem poslovnih

procesov. Operativna Weganja izhajajo iz neoptimalne definiranosti procesov in nezadostne

informacijske podpore poslovanja. V skupini smo zavezani krepiwi procesne organizacije in s tem

izboljiavi ter optimizaciji procesov, ki poteka vzporedno z izboljiavami informacijske podpore

poslovanju.

z operativnimi weganji so tesno povezana tudi wegania vodenja in odlotanja. Mednje sodijo

weganja vodenia, weganja poslovno-finandnega odloianja in tveganja strateSkega odloEanja. Tveganja

vodenja in poslovno-finaninega odlotanja zmanj6ujemo oziroma jih upravljamo s kontinuiranim

procesom izboljiav internih predpisov, rednim spremljanjem poslovanja in poroaanjem razlifnim

deldnikom.
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Med komercialna Weganja uvrSaamo Weganja proizvodno-dobavne verige - nekakovostno in
neuiinkovito upravljanje vrednostne verige od proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov do prodaje
proizvodov kupcu. Ta tveganja vkljudujejo:

. procese oddaje, izvedbe in nadzora izvajanja del,

' izkrivuanje distribucijskih kanalov (nespostovanje krovnih in izvedbenih politik/navodil podjetja) in
. opravuanje storitev ali prodajo v nasprogu s pravili poslovanja skupine.

Tvegania zagotavljanja informacij niso zanemarljiva, zato predstavlja upravljanje tvegani, ki se
nanasajo na ustreznost informacijske podpore poslovanja in varnost informacijsko-komunikacijske
tehnologije, neprekinjen proces razvoja in uvajanja izboljSav.

Upravljanje s weganji prevar in drugih nezakonitih dejanj vkljuiujejo prevare, nezakonita
dejanja, odtujitve in zlorabe na vseh organizacijskih nivojih ter tretjih oseb, nepooblaideno uporabo
razliinih virov, namerna poskodovanja in nasilna nezakonita dejanja. upravljanje s weganji kaznivih
dejanj/prevar zahteva neprekinjen nadzor in kontrolo.

v skladu s sploino sprejeto oceno verjetnosti in pomembnosti zavzemajo finanina weganja visoko
mesto, zato tem kategoruam weganj posvedamo posebno pozornost, To odseva v natandno opredeljenih
postopkih upravljanja weganj, ki vkljuaujejo definirane limitne sisteme, ustrezen nivo spremuanja in
porodanja o izpostavljenosti posameznemu finandnemu weganju. sistem upravuanja finandnih tveganj
nameravamo kontinuirano ocenjevati in nadgroevati. Najpomembnej5e finandno tveganje je kreditno
Weganje.

Kreditno weganje je od samega zaaetka poslovanja prepoznano kot najpomembnejie weganje, ki
smo mu kot skupina izpostavljeni pri poslovanju. Rezultati dosedanjega poslovanja jasno kaiejo na
uspeSnost vzpostavljenega sistema upravljanja s kreditnimi tveganji. kar je neposrednl rezultat
udinkovitega sodelovanja med deli skupine oz. med sektorji. sistem je zasnovan na primernem
obvladovanju pogodbenih razmerij ter proaktivni prodajni politiki, ki s svojimi aktivnostmi motivira kupce
k rednemu poplaiilu obveznosti do dru:be. deprav sistem upravljanja tedatev iz poslovanja omogoda
udinkovito upravuanje kreditnega weganja, ga kontinuirano izboljiujemo in nadgrajujemo upravljanje s
kreditnimi weganji tako v smeri prilagajanja uporabljenih zavarovalnih produktov kot v smeri
digitalizacue in avtomatizacije, ki nam bodo omogoiile doseganje primerljivih rezultatov iz upravljanja
kreditnih tveganj tudi v prihodnje.

Izredno pozornost in previdnost posvedamo vodenju denarnega toka, predvsem na podrodju
nairtovanja prilivov iz prodaje na odlog, saj je to glavni vir kreditnega in posledidno likvidnostnega
Weganja.

Skupina v letu 2019 ni bila izpostavljena omembe vrednemu obrestnemu tyeganju.

NOTRANJA REVIZIJA

Notranja revizua je zadela delovati v letu 2018. Kot aktivni dlen sistema notranjih kontrol pomaga S|DG
dosegati postavljene ciue s spodbujanjem premi5ljenega ter urejenega naiina vrednotenja in
izboljievanja uspeinosti postopkov ravnanja s weganji ter obvladovanja weganj in tako prispeva k
dodajanju vrednosti z dajanjem neodvisnih in nepristranskih zagotovil ter z opravljanjem svetovalnih
dejavnosti.
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POSTOVNI NAERT 2O2O

Poslovni nadrt skupine za leto 2020 temelji na Spremembah in dopolniWah Poslovnega nadfta za druibo
SIDG za leto 2020 in Poslovnem nairtu druibe SneZnik in Sneinik Sinpo za leto 2020,

Glavni cilji poslovanja skupine v letu 2020 so:

. Nafftujemo sefnjo in spravilo v neto obsegu 1.115.000 m!, prav toliko razpoloiljivih gozdnih lesnih

sortimentov za prodajo.

. Nadftujemo razrez hlodovine v obsegu 65.000 m3, izdelavo 950 m3 lepljenih plo5t, izdelavo 2,230
m3 decimirnih bukovih elementov, proizvodnjo embalainega lesa v obsegu 7OO m3. izdelavo palet

v obsegu 35.000 kosov in predelavo manj kvalitetnega lesa v obsegu 1,750 m3.

o Nafrtujemo, da bo skupina uswarila 50.840,495 EUR prihodkov.

. Od tega 48.290.000 EUR aistih prihodkov od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski

cesti in skladiSdih ter 151.OOO EUR iz naslova prodaje GLS - ostalo. Dru:ba nairtuje, da bo uswarila

95,5 o/o prihodkov od prodaje v Sloveniji in 4,5 o/o na tujih trgih.
. Nairtujemo 8 ,937 ,723 EUR iistih prihodkov od prodaje iaganega lesa, masivnih ploSf, decimirnih

elementov in proizvodov jelovega programa, od tega nafrtujemo, da bomo 67 o/o prihodkov

realizirali na trgih EU in 33 o/o na domadem trgu.
. Ostali prihodki so naartovani v viSini 3.136.100 EUR (transport, certificiranje, sofinanciranje iz

programa razvoja podeielja ...).
. Investicijska vlaganja natrtujemo v vi5ini 7,705.580 EUR, kar bomo financirali iz lastnih sredstev.

Najvetji delez predstavljajo vlaganja lastno gozdarsko proizvodnjo, gozdno infrastrukturo in lesno

predelovalno dejavnost.
. Konec leta 2020 skupina nadrtuje 457 zaposlenih.



ANATIZA USPESNOSTI POSLOVANJA

Poslovni izid iz poslovanja doseien v skupini v letu 2019 znagE 13.222.734 EUR, v letu 2018
je zna5al 14.174.062 EUR.

Poslovni prihodki skupine so doseieni v visini 72,s37.o2s EUR in vkuuaujejo prihodke od
prodaje, usredstvene lastne proizvode in lastne storitve ter druge poslovne prihodke.
Prihodki od prodaje se pretezno nanaiajo na prlhodke od prodaje GLS. iaganega lesa in masivnlh
lepljenih plo5d. V letu 2019 so znaiati 7L.735.25! EUR in v tetu 2018 79.944,780 EUR.

Poslovni odhodki skupine znaiajo s7,704.227 EUR. od dosezenih v letu 2018 so nizji za lG o/0.

2019 2018

POSLONI IZID

Prihodki od prodaje v EUR 7t,735.251 79.944.7aO 90

Kosmati poslovni donos v EUR 70.926.961 82.598.437 86

Poslovni odhodki v EUR 57,704.227 64.424.374 84
avEUR 1.532.931 825.584 186

Poslovni izid illoslovanja v EUR (EBIT) 13.222.734 14.174.062 93
aisti poslovni izid poslovnega leta v EUR 1o.770.495 11.95s.656 90

EBITDA v EUR dobiaek pre! amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki 14.783-689 15.106.322 98
RILANCA STANJA

Celotna sredswa v EUR na dan 31.12. 57,925,796 53.448.647 108

Lastniiki v EUR na dan 31.12. 46.320.179 4t,1o7.s75 113

413 396 104

itevilo za hna idelovnih ur 380,71 352,05 108
KAZALNIKI

71.951 73.629 98

ROA fista donosnost sredstev o/o (clSh poslovn ztd posl ovnega eta
sreds&a + sredstva leta I00 19,27 22,70 85

ROE - iista donosnost kapitala v o/o = (trsti postovnr rzrd poslovnega leta
+ ital a leta 2 *100 24,64 2a,86 85

Finantni vzvod = celotna sredstva lastniski ka 1,25 1,31 95

Indeks

ZANSLEIII

Stevilo raposlenih na dan 31.12,

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR = dodana vrednost v EUR /
povpr.5t. zap. na podlaqt delovnth ur



Struktura realiziranih poslovnih odhodkov v EUR

Drugi poslovni odhodki z oslabitvami

Amorti2acija

Stroikidela

Stroiki blaga, materiala in 5toritev

t

30.000.000 40.00(.000

Stro;ki materiala in storitev, ki imajo v strukturi poslovnih odhodkov najveiji deleZ, znaSajo

30.107.157 EUR in so v primerjavi z dose:enimi v letu 2018 nilji za 28 %. Stroiki dela zna5ajo

12.608.720 EUR in so v primerjavi z doseZenimi v letu pred tem viiji za 17 o/o. Amortizacija skupine

znaia 1.532,931 EUR. Drugi poslovniodhodki so za 9 o/o niiji od doseienih v letu 2018, karje posledica

niijih prihodkov od prodaje iz naslova gozdnih lesnih softimentov in poslediino ni:jega nadomestila za

upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Poslovni odhodki so podrobneje prikazani v radunovodskem porodilu skupine.

INVESTICI'E
Skupina je realizirala investicue v skupnem znesku 4.018.154 EUR, od tega vedje investicije v opremo

za lastno gozdno proizvodnjo in lastni transport 1.844.805 EUR, v gozdno infrastrukturo 1.225.043 EUR

in v lupilno linijo 232.000 EUR.

V letu 2019 se skupina ni zadolievala. Lastni viri financiranja so zadoBaali za vse izvedene aktivnosti.

0 10.000.000 20.000.000

r 2018 r 2019
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POSLOVNE DEJAVNOSTI

GOZDARSTVO

Gozdarswo zajema izvajanje setnje in spravila, odpremo lesa, vlaganja v gozdove ter izvajanje ostalih
dejavnosti. Med vlaganji v gozdove opravljamo gozdnogojiwena in varstvena dela, dela za krepitev
ekoloskih in socialnih funkcu gozda, vlaganja v gozdno infrastrukturo ter odpravo poSkodb na gozdni
infrastrukturi po izvedeni setnji. spravilu in odvozu lesa.

Delei sanitarne seinje je znaial 48 o/o (615.946 m3).

V letu 2019 smo izvedli sednjo in spravilo v obsegu 1.293.410 neto m3 GLS. Od tega smo z lastno
gozdno proizvodnjo izvedli seinjo in spravilo 91.388 m3 GLS, kar predstavua 7,1 o/o celotnega
poseka GLS v letu 2019 i^ za 757 o/o viljo proizvodnjo kot v letu 2018.

S spodnjega grafikona je razvidno, da je gozdna proizvodnja znotraj leta potekala bolj enakomerno kot
v preteklih dveh letih. Delovno najbolj intenziven je bil mesec oktober, ko smo posekali in spravili
129.406 m3 GLS.

Gibanje poseka GLS 2017-2019 v m3
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SANITARNA SECNJA

seanje vetroloma in s

podlubniki napadenih

dreves izvajanje del modno

zaznamovale neugodne

vremenske razmere ter
omejitve pri izvajanju

rednih sedenj.

Najvefji obseg sanitarne

sednje je bil v PE Kodevje,

kjer so bile gradacije

podlubnikov najvetje. Tudi

v PE Maribor je sanitarna

sefnja vetroloma bisweno

lr.pi podtltn rv t Ltu ,Or!,
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zaznamovala izvajanje seanje in spravila. Zaradi nujnosti izvedbe sanitarne seinje (obvezujodi kratki

roki izvedbe del) smo prilagodili izvajanje rednih sedenj. Proizvodnja GLS se je v PE Kodevje in PE

Maribor odvijala na nadin najvedje moine dinamike sanitarne sednje, redno sednjo pa smo v teh dveh
poslovnih enotah izvajali le izjemoma.

Povedanemu obsegu sanitarnih seaenj smo prilagodili izvajanje gozdne proizvodnje z lastno gozdno

proizvodnjo. Lastne kapacitete smo prioritetno preusmerjali v sanitarno setnjo. Zmanjlan obseg seanje

in spravila, ki je bil posledica neugodnih vremenskih razmer v prvi polovici leta in omejitev izvajanja

rednih setenj v aasu vegetacue listavcev, smo v druibi nadomestili ter do konca leta dosegli predvideni

obseg proizvodnje.

Za zagotavuanje izvedbe sanitarne sefnje v predpisanih rokih smo v letu 2019 dodatno izvedli naslednje

u krepe:

vzpostavitev sistema vodenja javnih narotil (lN) seanje in spravila lesa,

odvoz GLS na skladiiia,
pospesena izvedba gojiwenih in varswenih del,

dogovor z ZGS glede naiina in prioritete pri izvajanju sanitarnih sefenj ter
prerazporediwe delavcev znotraj poslovnih enot in med njimi.

S tem smo bisweno poveiali odzivnost SIDG v razmerah naravne nesrete.

,@GD

{
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Leto 2019 je bilo v slovenskem gozdarswu v znamenju obvladovanja gradacij podlubnikov na obmofjih
vetrolomov in dokondanja sanacije vetrolomov iz preteklih let. V drZavnih gozdovih so poleg sanitarne



t.{.r.'n ipr.vrb I rl rolt d.l.lrv ri

Opomba:

Odlotba A - redna sean.ta,

f - sanitarna setnla

5.4ry. h sp,.vrlo l.l2 2018,d.l.lrv a

Gradacije podlubnikov v driavnih gozdovih 5e niso izzvenele in nanje moramo raEunati tudi
v naslednjih letih, Zgornja grafikona ka:eta na sicerinje umirjanje obsega sanitarne seanje, vendar
pa smo leta 2019 z obsegom sanitarne seinje v visini 48 o/o 5e vedno obiutno oddaljeni od normalnega
leta, ko obseg sanitarne sednje dosega med 10 in 15 o/0.
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LASTNA GOZDNA PROIZVODNJA

V skladu s strateSkimi usmeriwami druibe smo v letu 2019 nadauevali s povedevanjem zmoguivosti v

lastni gozdni proizvodnji in pri prevozih GLS. Konec leta 2019 smo imeli v lastni gozdni proizvodnji 52

zaposlenih, v primerjavi s koncem leta 2018 smo Stevilo zaposlenih povedali za 16. Druzba izvaja lastno

gozdno proizvodnjo s kompletom za stojno setnjo, ki ga sestavljata harvester in fon/arder, gozdnim

iidnim ierjavom, dvanajstimi prilagojenimi kmetijskimi traktorji in petimi gozdarskimi zgibniki.

Organizirali smo skupino v PE Koaevje na delih predsetnje pri strojni setnji s ciljem povetanja uiinkov
strojne seinje. Zaposlili smo delavce za delo v PE Postojna za seinjo in spravilo ter prevoz GLS. Po

dobavi dveh zgibnikov smo v drugi polovici leta aktivirali dve skupini za delo, v decembru pa 5e kamion

za odvoz GLS. S tem smo poleg lastne gozdne proizvodnje na obmofju PE Kotevje in PE Maribor v

oktobru to aktivirali tudi v okviru PE Postojna.

Sednja in spravilo GLS sta bila z lastno gozdno proizvodnjo realizirana v obsegu 91,388 m3, kar je za

157 o/o vei od realiziranega v letu 2018, ko smo z lastnimi kapacitetami realizirali 35,596 m3. Izvedli

smo negovalna in varswena dela na 20 ha in za realizacijo teh porabili 365 norma ur (Nh) ter realizirali

399 Nh na delih, povezanih s .iStenjem podrtih dreves na trasah gozdnih prometnic.

Poslovanje lastne gozdne proizvodnje je najbolj zaznamovalo naslednje:

Oblikovanje lastne gozdne proizvodnje se je tudi v letu 2019 izkazalo kot nujno pri reievanju
sanitarne seinje na zahtevnejiih terenih, za katere smo na trgu te:ko pridobivali izvajalce

sednje in spravila. Z naartnim usmerjanjem ekipe strojne sefnje v sanacijske seanje smo modno

povedali odzivnost in skraj5ali roke izvedbe na minimum.

Izvajali smo gojiwena dela, vkljudena v odlotbah za izvedbo setnje in spravila, kjer smo setnjo
izvajali z lastnimi kapacitetami.

Lastna gozdna proizvodnja je po vetrolomu v juliju 2019 sodelovala tudi pri odpiranju gozdnih

cest in drugih, predvsem lokalnih cest (diSfenje tras cest zaradi podrtih dreves), po katerih smo

lahko z minimalnimi motnjami realizirali odvoz GLS.

LASTNI TRANSPORT

V letu 2019 smo s kamioni prepeljali skupno 148.043 mr GLS s kamionske ceste oziroma 11 o/o prodanih

GLS v letu 2019. Od tega smo jih z najetimi kamioni prepeljali 19.739 mr, z lastnimi kamioni pa

128.304 m3, kar je 80 o/o vea kot leta 2018. Poleg opravljenih lastnih prevozov smo z lastnimi kamioni

opravili tudi 9.591 m3 nakladanja vladilcev in vagonov kot dodatno trzno storitev. Konec leta 2019 smo

imeli v lastnem transportu petnajst zaposlenih, v primerjavi s koncem leta 2018 smo itevilo zaposlenih

povedali za enega zaposlenega. Konec leta druZba razpolaga z dvanajstrmi kamioni s prikolicami, tremi
vladilci s prikolicami in dvema dodatnima prikolicama za vladilce.



IZVAJAN]E GOJIWENO-VARSTVENIH DEL IN GOZDNEGA GRADBEilISWA

Izvajanje vlaganj v gozdove. ki so v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del, del za ekoloSke in socialne
funkcue ter del v gozdnem gradbeniswu, smo tudi v letu 2019 prilagajali izvajanju seinje. stroiki
izvajanja ukrepov GVG in gozdne infrastrukture so znaiali 3,706.785 EUR, investicije pa so
znaiale 1'225.043 EUR. Skupna vlaganja v gozdno infrastrukturo so vrednostno primerljiva z letom
2018, po strukturi izvedenih ukrepov pa precej spremenjena. V okviru razpolozljivih sredstev v letu 2019
so stroSki za gozdno infrastrukturo modneje narasli (vzpostavitve prvotnega stanja, sanacue,
vzpostaviwe prevoznosti), zaradi desar smo morali poslediino zmanjiati investicijska vlaganja v gozdno
infrastrukturo.

GO]IryENA IN VARSTVENA DELA

Kljub velikemu obsegu sanitarne sednje zaradi podlubnikov ter delno zaradi vetroloma smo skozi celotno
leto intenzivno izvajali vlaganja v gojiwena in varswena dela. V aetrtem kvartalu smo realizirali zelo velik
obseg gojiweno-varstvenih ukrepov: sadnja na povrSinah prizadetih v ujmah, obeleievanja sadik,
premaz vrsifkov ter zasiita s tulci. Vsa dela. vezana na PRP-sheme, smo v celoti realizirali. Vse ukrepe
smo izvedli skladno s prejetimi B-odloabami ZGS.

GOZDNA INFRASTRUfiURA

V letu 2019 smo v SiDG izvedli osnovna gradbena dela na ved kot 187 kilometrih gozdnih prometnlc in
izdelali 152 manjsih objektov (rampni prostori, stojisda iidnic, prepusti, mulde, obradali5ia ...).

Leta 2019 so bila izvedena naslednja gradbena dela na zahtevnih gradbenih projektih:

Rogaika Slatina GC Cerije - sanaciia plazu I

Jezersko GC Vimikova karavla - rekonstrukcira m 866

lezersko GC Kozii Vrh-Podstroriia - novogradnia (delno) m 1.997

Sneinik, Leskova dolina lavna cesta Grda draga-Pudob - sanacija m 11.200

Jelovica GC Kopiia - novogradnja m

Jelovrca GC Kamnica - novogradnia m

Podbrdo Podajno-lovilne mreie - novogradnja m 47

osnlrce GC ice-Odd. 80 - novogradnla (delno) nl 1.655

RogaSka Slatina GC Strmec-Ravnocerie - rekonstrukcija m 1.996

Idrija II
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kos 1Usad MaJnSk - sanacira plazu (delno)

kos

Ime GGE Vrsta del ME Obseg
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UREJAN]E GOZDOV

Kljudna podrodja urejanja gozdov so: pokrivanje podroaja gozdnogospodarskega in gozd nogojiwenega
naartovanja v druZbi S|DG, usmerjanje in usklajevanje socialnih ter ekoloSkih funkcij, pokrivanje
problematike varswa gozdov, vzpostavitev in vzdrievanje okouskih standardov ter strokovna podpora
poslovnim enotam.

SiDG je aktivno sodeloval pri predstaviwah osnutkov sprememb za gozdnogospodarske
nairte gozdnogospodarskih enot (GGN GGE) in na javnih razgrniwah osnutkov GGN GGE.

Organizirali smo terenske delavnice (Primeri dobre prakse - obvladovanje podlubnikov) ter pripravili

demonstracijske objekte za izvedbo poletne seanje. Predstavniki SiDG so se udele:ili vedine strokovnih

delavnic s podrodja urejanja gozdov in tako izpopolnjevali strokovna znanja v dru:bi. Kot aktivni deleZnik

smo sodelovali na delavnicah v okviru projekta Beechpower.

Na podrodju certificiranja po shemah FSC in PEFC smo v letu 2019 opravili pripravo podjetij, ki so v
shemi skupinskih certifikatov, na zunanjo FSC kontrolo; SiDG je sodeloval pri izvedbi FSC-kontrol s strani

zunanjega presojevalca v Eestih podjetu. Uspeino smo prestali PEFc-kontrolo driavnih gozdov
s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter tretio Fsc-kontrolo driavnih gozdov s
strani certifikacijskega organa Soil Association. Sodelovali smo tudi pri opravljanju zunanjih FSC-

kontrol itirih gozdnih posesti.

SiDG je v letu 2019 izvedel celoten postopek do pridobitve Fsc-certifikata za osem podjetij in izvedel

dva pregleda podjetij za vkljuaitev v skupinsko Fsc-shemo. Izvedli smo dopolnitev derogacijske vloge

za uporabo visoko Weganega insekticida. Na 31. 12. 2019 je imela druiba S|DG v FSC- in PEFC-

shemi 65 certificiranih podietij. Sklenili smo 66 aneksov k pogodbam o certificiranju.

V iagalnici smo skupno predelali 59.457 m3 hlodovine, od tega 49.597 m3 smreke in jelke, ostalo so bili

trdi listavci, preteino bukev.

Izdelali smo 105 m2 polken, na jelovem programu 610 m3 embalainega lesa, 18.802 kos palet, 430 m3

smrekovih plo5t in skobljanega lesa, 257 m2 brun in na bukovem programu 2.402 m3 bukovih

decimiranih elementov.
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LESNA PREDELAVA

Lesna predelava v skupini je v letu 2019 na lokaciji Sneinik (Kofevska Reka) obsegala: iago z

mehaniziranim skladiStem, lamelirnico, decimirnico z jelovim in bukovim programom in pripadajoie

potrebne dejavnosti (suiilnice in energetska oskrba - kotlarna).

V lamelirnici se izdelujejo masivne Sirinsko in doliinsko lepljene ploide iz razlianih trdih listavcev.

Lamelirnica je delala samo v eni izmeni in proizvedla 955 m3 plo5t, kar je64 o/o lanskoletne proizvodnje,

ko je delo potekalo v dveh izmenah.

aisti prihodki od prodaje se v letu 2019 preteZno nanaiajo na prihodke od prodaje iaganega lesa (54
o/o), prodaje masivnih lepljenih ploSi (15 o/o) in decimiranih elementov in drv (16 o/o).



PRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

V letu 2019 je bilo prodanih 1.349.482 m3 GLS na kamionski cesti in iz skladiid, kar je 7 o/o manj kot
leta 2018, ko smo prodali 1,451.694 m3. Pri tem smo dosegli povpreino prodajno ceno
48,38 EUR/m3. Doseiena povpreina cena je od doseZene v letu 2018 niZja za 1,71 EUR/mr.

Poleg prodaje GLS s kamionske ceste in skladi5i smo v letu 2019 izvedli ie prodajo 2.644 m3 lesa na
panju ter prodajo 1.881 m3 setnih ostankov za proizvodnjo zelenih sekancev, preraaunano iz
prostorninskih metrov nasutih sekancev v m3.

Povpredna mesedna prodaja je znasala 112.457 m3, najviija je bila doseiena v mesecu marcu, in sicer
135.796 mr, ter priaakovano najni:ja v decembru, tj. 91.245 m3.
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STRUKTURA PRODA'E GLS PO VRSTAH PRODAJE

Izvajale so se dolgorotne pogodbe z razpisa v decembru 2ou in pogodbe, razpisane v maju 201g. po
prvem razpisu je bilo podpisanih 152 pogodb, po drugem pa 54. v letu 2019 ni bito sklenjenih novih
dolgorofnih pogodb, so pa bile pogodbe z razpisa v maju 2018 vetinoma do konca leta 2019 tudi
izpolnjene. Prodaja GLS po dolgoroanih pogodbah je v letu 2019 predstavljala 69,4 o/o oziroma za 15,96
odstotne totke vet kot v letu 2018. Kljub velikemu Stevilu dolgorodnih pogodb so bile za prodajo GLS v
letu 2019 pomembne tudi kratkoroane pogodbe, na podlagi katerih je bilo prodano 23 o/o GLS,



Kratkorodne pogodbe predstavuajo dober prodajni instrument, ko v posameznih obdobjih prihaja do
presezkov GLS, kar se je lani 5e vedno dogajalo ob nadaljnjem poteku sanacije in obvladovanju Sirjenja
podlubnikov. Javne draibe so predstavljale 7-o/o delei v prodaji, vedji del je obsegal spomladansko
prodajo kolidin GLS, ki so bili skladiSieni Ze v letu 2018. Te kolidine smo prodali v prvi polovici 2019.

ManjSi obseg prodaje na javnih dra:bah je predstavljala prodaja preseikov GLS ob jesenski pospeieni

sanacui sestojev, prizadetih po podlubniklh, na obmoaju PE Kotevje in PE Maribor. Direktne prodaje je
bilo le 1 o/0, in sicer vefinoma za fizidne osebe, ki kupujejo drva v majhnih kolitinah, vedinoma do 20 m3.

Struktura prodaje GLS po vrstah prodaje in doseieni povpredni ceni:

Vrsta prodaie GLs
Prodana koliiina

GLS v m3

Delei v

%

Doseiena povpreina

cena v EUR/mr

Dolgorodne pogodbe 9 3 7.163 69 46,92

Javno zbiranje ponudb -
kratkoroEne pogodbe

303.945 52,18

Javna d raiba 9 3.2 68 7 5L,24

Direktna prodaja 15.106 1 45,05

SKUPAJ t.349.482 100 48,38

NajviSje povpredne cene so bile dose2ene na kratkoroanih pogodbah na osnovijavnega zbiranja ponudb

(52,18 EUR/m3) in so bile vet kot 5 EUR viSje od cen, doseZenih po dolgoroinih pogodbah. Pri javnih

draibah je bila povpredna cena nekoliko niija 51,24 EUR/mr, ker se je vefinoma 5e prodajal les slabie

kakovosti iz sanacij vetroloma v letu 2018.

V letu 2019 je bil obseg prodaje na panju minimalen v primerjavi s prodajo GLS na kamionski cesti in iz

skladiSd terje znalal zgolj 0,2 o/o, Prodaja na panju se je izvajala izkljudno kot posek posameznih mejnih

in nevarnih dreves, izvajala se je tudi v primeru izvajanja poseka na parcelah v solastnini. kjer je

Republika Slovenija manjiinski lastnik. Veaina prodaje lesa na panju se je izvedla v PE Postojna

(1.085 m3) in PE Maribor (1.062 mr).
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STRUKTURA PRODAJE GtS PO SORTIMENTIH IN DOSEZENE CENE

Tudi v letu 2019 so v strukturi prodaje GLS prevladovali iglavci, ki so dosegli 65-0/o delei. Delei
iglavcev je nizji kot v letu 2018 (82 o/o), kar kaie na dolodeno stopnjo umirjanja obsega sanacij gozdov,

saj so bili v preteklih letih poskodovani predvsem sestoji s prevladujoaim deldem iglavcev.

Pomemben vpliv sanacije poikodovanih sestojev iglavcev se odraZa v doseieni sortimentni strukturi in
posledidno v povpreini doseieni ceni. V primerjavi z letom 2018 je bila doseiena niija povpreina
cena pri hlodovini in ostali oblovini iglavcev. Primerjava z letom 2018 kaZe na padec cen pri vseh
kolidinsko pomembnejsih sortimentih iglavcev. Najveiji padec cen je opazen pri sortimentih hlodi smreke
C (-6,43 EUR/m3), hlodi jelke C (-5,82 EUR/m3) in brusnega lesa smreke ter jelke (-8,33 EUR /m3),
padec pa je obiuten tudi pri hlodih smreke D1 (-3,45 EUR /m3), kar ima najvedji vpliv na povpredno

ceno. Padec povpredne cene hlodovine iglavcev (-4.02 EUR/m3) je rezultat doseiene sortimentne
strukture in razmer na trgu lesa. V sortimentni strukturi hlodovine prevladuje kakovostni razred D1, kar
je posledica pomembnega deleZa skupnega poseka zaradi sanacij gozdov.5e bof negativen vpliv na
doseieno povpreano ceno pa predstavlja izrazit negativni trend tr:nih cen pri vseh sortimentih iglavcev
v srednji Evropi.

Najvedji vpliv na prodajne cene sortimentov druzbe SiDG ima avstruski trg. Referentni sortimenti na
trgu Avstrue, ki neposredno vplivajo na prodajne cene v dolgoroinih pogodbah, posredno pa lahko
vplivajo tudi na povpraievanje pri drugih vrstah prodaje (iavno zbiranje ponudb in javne draibe). so
imeli v letu 2019 tri tipe gibanj cen. V prvo skupino spadata sortimenta hlodi smreka B 2b in hlodi bor
B 2a, ki sta imela izrazito negativen trend s padci cen do 20 o/o. Drugi tip gibanja cen sta imela sortimenta
celulozni les smreka/jelka in brusni les smreka/jelka, kjer je bil padec nekoliko manjii, a z izrazilim
padcem v zadnjem kvartalu leta. Tretji tip gibanja cen imata sortimenta hlodi bukev B 3 in les za plolde,
bukev, pri katerih ni bilo vetjih odmikov med meseanimi cenami.

Indeks meseEnih referentnih cen v Avstriii (1. 2018 = IOO)
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Izraziti presezek ponudbe lesa na vseh sosednjih trgih je pomenil moian vpliv na zni:evanje cen, ki je
za les slabse kakovosti trajal vse leto 2019, le za hlodovino boljie kakovosti je bil v zadnjih mesecih

zaznan doloaen pozitiven trend.

Popolnoma drugaien trend glbanja cen je bil v letu 2019 zabeleien pri lesu listavcev. Trend je tudi na

sosednjih trgih izkazoval dolodeno stabilnost, kar se je pozitivno odra:alo tudi na povpreani dosezeni

ceni. V primerjavi z letom 2018 je bila povpredna cena hlodovine listavcev viSja za 1,12 EUR/m3 in je
dosegla ceno 65,89 EUR/m3. Manjii dvig povpretne cene je bil doseien tudi pri ostali oblovini listavcev

(+0,88 EUR/m3), ki je dosegla 44,78 EUR/n].

Struktura prodaie GLS v letu 2019 po skupinah GIS

21%
44,78 EUR/m3

Elodiiglavcev
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PRODAJA GLS NA DOMAcEM IN TUJIH TRGIH

Skupina je v letu 2019 prodala na domadem lrgu 97,3 o/o GLS. Izrazito prevladujod deld prodaje GLS

na domadem trgu je predvsem rezultat prodaje GLS po dolgoroinih pogodbah, kjer imajo kupci tudi
obvezo, da celotno koliaino GLS predelajo z lastnimi kapacitetami. Tudi pri drugih oblikah prodaje so
prevladovali kupci z obmoija Slovenije.

Na tuje trge je skupina prodala 2,7 o/o vseh prodanih kolifin GLS.

V driave EU je skupina neposredno prodala 16.373 mr.

V tretje driave je druZba prodala 19.524 mr GLS, in sicer v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo. Celotna
koliaina je bila v tretje drZave prodana na javnih draibah, zlasti v spomladanskem tasu, ko so se na
javnih drazbah tr:ili GLS, skladiSdeni ie v letu 2018.

PRODAJA LESNO PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

Na trgu se proda veiji del proizvodnje iaganega lesa in decimiranih elementov (delno interna prodaja)
ter vsa proizvodnja masivnih plo5i.

Zagani les: program Zaganega lesa obsega prodajo desk, moralov, letev, tramov in ostalega
iaganega lesa. V letu 2019 je prodaja znasala 5,10 milijona EUR, in je bila za 10 o/o todk nizja kot
leta 2018.

Masivne ploite: program masivnih plo5i zajema prodajo dol:insko in Sirinsko lepljenih bukovih in
hrastovih ploit ter plo5i ostalih trdih listavcev. V letu 2019 je prodaja zna5ala 1,19 miluona EUR, in
je bila za 37 o/o tofk nizja kot leta 2018.

Decimirnica - bukov in jelov program.' zajema prodajo polken, palet in ostalih skobljanih elementov
in prodajo decimiranih elementov ter drv. V letu 2019 je prodaja znaiala 1,57 milijona EUR, in je
bila za 55 o/o toik viSja kot leta 2018.

PRODA]A LESNO PREDELOVALNE DE'AVI{OSTI NA DOMA.EM IN TU'IH TRGIH

V letu 2019 je skupina prodala na domadem trgu 34 o/o in v driave EU 65 o/o proizvodov lesno
predelovalne dejavnosti.
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DruZba S|DG v imenu in za raiun Republike Slovenue razpolaga z gozdovi ter jih pridobiva. Ena izmed

kljuinih nalog siDG je pridobivanje in s tem povedevanje gozdov v lasti Republike slovenije, kar je

zapisano ie v naiem ustanovnem zakonu, Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije,

in na njegovi podlagi sklenjeni Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike slovenue in

pridobivanju gozdov. Pridobivanje gozdov v imenu in za radun RS pomeni, da postane lastnik

pridobljenih gozdnih zemljisd RS z nakupom, darilnimi pogodbami ali v dednih postopkih. Dru:ba v imenu

in za iudun RS opravlja tudi posle razpolagania z gozdovi, med katere sodijo prodaja, razdruiitve

solastnine in menjava gozdnih zemljiSt, obremenjevanje gozdov s sUarnimi pravicami (sluZnosti,

stavbne pravice), sklepanje najemnih pogodb ter izdajanje razlidnih soglasu za posege v prostor.

Kupnine od prodaje gozdnih zemljiSi. nadomestila za stavbne pravice in sluinosti se nakazujejo v

posebni proradunski sklad za gozdove, gozdni sklad, pri pridobivanju gozdov pa se pladane kupnine s

strani S|DG iz gozdnega sklada povrnejo. Pri izvajanju nalog v primeru nepremianin z meiano dejansko

rabo S|DG uspesno iooetuje tudi z drugimi upravljavci ddavne lastnine, zlasti Skladom kmetrskih

zemljiSa in gozdov Republike Slovenije.

V letu 2019 smo izvajali aktivnosti, usmerjene v zasledovanje temeljnih strate5kih ciljev, kakor izhajajo

iz sprejetih dokumentov:

. povedevanje lastniitva dr:avnih gozdov, zlasti v kompleksih (povr5ina nad 5 ha), varovalnih

gozdov, gozdov s posebnim pomenom, gozdov na zavarovanih obmotjih (naravni parki ipd.) ter

gozdov v obmejnem Pasu,
. zmanjSanje deleia gozdov v solastnini RS,

. prodaia manjSih goidov, ki niso del kompleksa in niso v bli7ini kompleksa gozdov v lasti RS.

NapodlagisklenjenihkupoprodajnihpogodbinizvedenihzapuSdinskihpostopkov(kaducitetein
or"liw" i"aorunja) ter upoitevaje prodap in neodplatni prenos zemlji6d je RS v letu 2019 povedala

po#ino aaavnitr'gozdoy za skuiaj 1.a12 ha. Republika Slovenua ima trenutno v lasti 235'4oo ha

gozda in gozdnih fovrSin, kar predstavlja pribli7no 21 o/o vseh gozdnih povriin v Sloveniji in s katerimi

v veainskem delu upravlja SiDG.

RAZPOLAGANJE TN PRIDOBIVANJE GOZDOV

NAKUP

Vpretek|emletusmosklenili235kupoprodajnihpogodb,napodlagikaterihjeRSvlastpridobila
1.409 ha gozdnih zemljiii.
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Pridobili smo 387 ha gozdnih povr5in na posebnih zavarovanih obmoajih in 1022 ha gospodarskega
gozda. odkupili smo 164 ha sorastniikih dereiev, v obmejnem pasu smo odkupiri 690 ira gozdnih
zemljisa. Pri tem je treba upoitevati, da so doroieni gozdovi irkrati v ved kategorijah - npr. gos;;rsti
gozd je lahko v solastnini in je hkrati ie v obmejnem pasu.

ZAPUS'INSKI POSTOPKI

v 78- 
-zapuSdinskih 

postopkih, na podragi katerih RS pridobi rastniiwo gozdnih zemrjiSt v postopkih
zapuidine brez dedidev (kaducitete) in postopkih omejiwe dedovanla, ie biro rani pridobrjenih 37 hagozdov. Predvsem postopki omejitv€ dedovanja zahtevajo veriko skokovnega sooerovaniaj sai je trebaizbrati, vedkrat v konkurenci z ostarimi upravuavci driavnega premoienja, u"r" s"rJ"" ;"rl]iii ii ."za RS_v smislu gospodarjenja najpomembnejsa ter vrednosino najborje ustreiajo viiini te5aJe Rs.Zapuidinske postopke vodimo v sodelovanju z driavnim odvetnilwom.

Legenda:
Svetlozelena Mrotja - obmoeia qozdov v lasti RS
Rdete totke - lokaciie nakupov gozdov

Slika: Driavni gozdovi s pribliinim prikazom lokacij nakupov gozdov v letu 2Ol9

PRODAJA

v okviru zasledovanja ciljev, postavljenih v strateskih dokumentih gospodarjenja z driavnimi gozdovi.
smo v skladu z Letnim natrtom razporaganja z gozdnimi zemrjiiiiza teto zots na poaagi 6i"krJij"nitprodajnih pogodb odsvojili 32 ha gozdnih zemljild. poudariti je treba, da siDG v imenu in za radunRs prodaja le manj5a gozdna zemrjiida,. ki za druz6o nimajo dorjorodnega pomena ,u gorpoourj"nl",
najiiriem smislu, bodisi gospodarskem bodisi z vidika zavarovanih obmodi.l.

NEODPLA.NI PRENOSI

siDG lahko na podlagi zakonske dolodbe na obiine neodpladno prenese lastninsko pravico na drZavnihgozdovih, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemrjiiie. predpogoj za izvedbo neodpradnegaprenosa je izrazen javni interes, in srcer izkrjuino za gradnjo javnih objektov-iporta, zar"rswa, jotswa,
so-cialnega varswa, znanosti, kurture, .lavne uprav!, prometne, energetske, komunarne in vodneinfrastrukture ter objektov za varswo pred naravnimi in drugimi nesreiami ter.le tak namen nedvoumno
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doloten z obdinskim podrobnam prostorskim naartom ali obiinskim prostorskim natrtom. Po predhodni

odobriwi letnega nairta razpolaganja, v katerega so bile vkljudene nepremianine, ki so bile predmet
prenosa na obdine, je druZba v letu 2019 sklenila Stiri pogodbe o neodpladnem prenosu, s iimer smo
prenesli skupno 1,5 ha zemljiSf.

Nakupi, kaducitete, prodaja in neodplaini prenosi - primerjava realizacije v letih 2019 in 2018:

2018

Stevilo

58

L02
25

ha

SOGLASJA, NAJEMI, SLUZNOSTI IN STAVBNE PRAVICE

S 1. 1. 20t9 so zadela veljati s strani Vlade RS potrjena Pravila o najemu gozdnih zemljiSi, ki so podlaga

za oddajanje gozdnih zemljiSd in objektov ter s katerimi so bile ukinjene pogodbe o soglasju, ki so do

uveljaviwe navedenih pravil zaiasno urejale najeme in najemom podobne situacije.

Na podlagi navedenih pravil je siDG sklenil 44 naiemnih Pogodb, s katerimi siDG v okviru svojih

upravliavikih upravidenj dovoljuje uporabo gozdnih zemljiit za razlitne namene, kot so denimo gradnje

gozdnih vlak, postavljanje obvestilnih, spominskih in opozorilnih tabel ter druge primerne opreme,

uporabo gozdnih zemljisa za uine poti, Sportne in kulturne dejavnosti ter prireditve, opazovalne in

,nrnrtu"n" namene. prav tako smo izdali 116 soglasij in sklenili 76 pogodb o sluinostih za razlidne

posege v prostor, kot je npr. sednja nadmernega drevja na trasah koridorjev infrastrukturnih vodov

izlasti elektridnih), ter ie za Stevilne druge namene, ki pomembno prisp€vajo k natinu gospodarjenja z

driavnimi gozdovi v smislu doseganja 5ir5ih ekolo5kih, socialnih in drugih pomembnih dru:benih ciljev

(elektrovoJi, vodovodi, plinovodi ipd.). v letu 2019 je druzba podelila stavbno pravico za vzpostavitev

kolesarske steze.

GEODETSKI POSTOPKI

siDG v sklopu upravljanja z gozdovi sodeluje tudi v geodetskih postopkih, kar predvideva Siroko paleto

aktivnosti. Z aktivnim sodelovanjem v geodetskih postopkih prispevamo k racionalnejii in pravno urejeni

rabi prostora tako za drzavo kot tudi druge sodelujoie subjekte, zlasti obdine'

skupno Stevilo evidentiranih, izvedenih in zakljuienih (z dokontnimi in pravnomoanimi upravnimi

odlodbami oziroma sklepi) geodetskih postopkov, pri katerih je druiba aktivno sodelovala, je 692 zadev,

od tega 186 statusnih sprememb na parcelah ter 506 postopkov ureditev mej in drugih geodetskih

posto;kov. Realizac6a geodetskih postopkov je v letu 2019 dosegla 92 o/o glede na predvidenih 750

postopkov.

ha

2019

itevilo
235
78

62

4

1409

37

32

1,5

Nakupi

Zapuidinski postopki - kaducitete

Prodaja

Neodpladni prenosi

47

467
51

14



SoBlasja, najemi, sluinosti in stavbne pravice - primerjava realizaciie v letih 2019 in 2018:

20L9
Stevilo

2018

Stevilo

Soglasja, najemi, sluinosti in stavbne pravice

Najemi

Sluinosti
Soglasja

Stavbne pravice

Geodetski postopki

44

76

116

1

692

1,77
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UPRAVUANJE Z OB]EKTI

Upravljanje z driavnimi gozdovi obsega tudi upravljanje z objekti. Druiba SiDG je ob ustanoviwi na
podlagi deliwene bilance pridobila v upravljanje 283 objektov (objekti neznanega izvora, uporabe in
pravnodejanskega stanja). Dodatno je v svoje upravljanje s sklepom Ministrswa za kmetustvo,
gozdarswo in prehrano (MKGP) pridobila v upravljanje 33 objektov. skupaj je v upravljanju druibe
tako 315 objektov.

Stalni nalogi druibe sta obnova in.vzdrZevanje objektov, ki imajo status kulturnega spomenika. poleg
zgoraj navedenih objektov ima druZba SiDG v upravuanju 5e dodatnih 44 objektov s statusom kulturnega
spomenika driavnega pomena. Ker ti zapadejo posebnemu reiimu upravljanja in vzdrievanja, mora biti
kakr5en koli poseg skladen z zahtevami strokovnih slu:b Zavoda za varswo kulturne dedildine Sloventje
(zvKDS).

Veiina vseh objektov v upravrjanju ni imera urejenega pravnega in dejanskega statusa, zato je dru:ba
v letu 2019 aktivno pristopila k ugotavljanju dejanskega stanja na terenu ter pravnega statusa ob;ektov.
Na podlagi predhodno lzvedenih geodetskih postopkov evidentiranja na Ceodetsti upravi Republike
Slovenije je S|DG podal predlog za izbris 23 objektov.

v postopku evidentiranja objektov na terenu (geodetski postopki evidentiranja) je 50 potencialno najbo|jperspektivnih objektov, ki bi jih lahko druiba tr:ila in z njimi aktivno upravli-ala. Zaradi razjrienosti
objektov in obsega predhodno potrebnih der so postopki evidentiranja ter nadarjnjega nadrtovanla
aktivnosti dolgotrajni in zamudni.

v letu 2019 je druZba zaiela s prenovo tistih objektov, ki imajo urejen status in predstavljajo perspektivni
kompleks za trienje ter aktivno upravrjanje. Tako sta bira ni touli;i Maiuna obnovrienu aru ouittu, tijih druiba oddaja v najem (turistitno-rekreativna funkcija gozda).
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TRAJNOSTNI RAZVOJ

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENTH

Uresniievanje strateikih in poslovnih ciljev skupine je odvisno od zaposlenih, pri iemer so pomembni

zlasti njihova strokovna usposobljenost, kompetence, zadovoljswo in motiviranost. Zato si prizadevamo

za uswarjanje delovnega okolja, v katerem vladajo medsebojno zaupanje, dobri odnosi in skrb za

napredek ter razvoj. Posebno pozornost namenjamo tudi zmanjSevanju tveganj za nezgode pri delu,

v letu 2019 smo s ciljem vzpostaviwe udinkovitej5ih procesov dela in bolj poenotenega ter

transparentnega upravljanja delovnih mest in zaposlenih v matiini druZbi vzpostavili novo organizacUsko

strukturo ter sprejeli novo sistemizacijo delovnih mest, ki ji je sledilo 5e novo ovrednotenje. Prenovljeni

sistem nagrajevanja, ki temelji na naielu meritokracije, se v celoti uveljavlja z letom 2020.

Doseganju ciljev in razvoju druibe sledi tudi zaposlovanje v skupini, Nove sodelavce izbiramo

premiSljeno in jim omogoaamo karierno in osebnostno rast ter razvoj.

Z namenom spodbujanja boljiih medsebojnih odnosov smo v letu 2019 prvid izvedli tudi izbor >naj

sodelavcev< po posameznih organizacijskih enotah matiine druibe.

Podatki o zaposlenih v skuPini

2019 2018
Indeks

2019/2018

Stevilo zaposlenih (31,12.)

Od tega zaposlenih za doloien ias

Povpreana starost (v letih)

Delei iensk (v o/o)

Stevilo invalidov (31.12.)

(31.12. )

Gibanie Stevila zaposlenih v skupini po druibah

396

27

42,7

24,0

33

104

78

101

105

97

31.12,2019 31.12.2018 2019
Indeks

2018

SiDG

Sne:nik

SINPO

271

94

4B

413

239

106

51

396

113

89

94

104na skuDaiSkupi

49

413

2t
43,1

25,3

32



fzobrazbena struktura zaposlenih
Pregled izobrazbene strukture zaposlenih v skupini je razviden s spodnjega grafa. Najmanj vII. raven
izobrazbe ima 143 zaposlenih, kar predstavlja 35 o/0.

81 6

.1. .aven (05, nedokonaana)

r 2. raven (O5, dokoneana)

.3. raven (niiie poklicno izobraievanje)

.4. raven (srednje poklicno izobraievanje)

t 5. raven (srednja strokovna izobrazba)

.5. raven (viajesolski program)

r 7. raven {VSS, 1. bolon,ska stopnia)

r 8. raven (univ. izobrazba, 2. bolonjska
stopnja)

r 9. raven (magisterij znanolti)

r 10. raven (doktorat znanosti, 3. bolonjska
stopoja)

Ugodnosti za zaposlene

oblikovati Zelimo privraino derovno okoue, zato.uvajamo ukrepe, s katerimi zaposrenim omogotamo
laije. usklajevanje druiinskega in pokricnega :ivuenja ter toriitenie nekaterih ugodnosti ii ,;;;;i"r"
skladno z zakonodajo.

Fluktuacija

stopnia fluktuacije jev letu 2019 zna5ala7,9 o/o in se je v primerjavi z letom 2o1g zniiala za o,7
odstotne todke. Povpreina starost se je grede na reto 2o1g zvilara za itiri mesece z 4zJ naq3J reta.

Zdravsweni absentazem

Stopnja absentizma (odsotnost z dela zaradi bolezni, po5kodb oziroma drugih zdravstvenih razlogov)
je v letu 2019 znaSala 11,1 o/o in se je grede na reto 2018 znizara za 1,9 odstotne todke. Zadnji ziani
podatek o stopnji absentizma v srovenui je za obdobje januar-september 2or9 in znala 4,6 ;/o (vir:
https://www. nijz.si/sl/podatki/botniskFstatez).

Izobraievanje

Zavedamo se pomena ustrezno strokovno izobrazenih kadrov, zato zaposrenim omogodamo starnoizobra:evanje, izpopornjevanje in usposabrjanje. zaposreni redno pograbrjajo svoje strokovno znanje in
se seznanjajo z novostmi, ki jih morajo poznati za kakovostno ter uspe5no opravSanie svojih narog. v
letu 2019 smo za strdke izobra:evanja in strokovnega izpopolnjevanla namenili sredstva v vilini 43.202
EUR.

50

27
58 39

76

90

26

82



V letu 2019 smo beleiili porast internih izobraievanj. kot tudi izobraZevanj preko razlianih spletnih
portalov.

Varnost in zdravje pri delu

Varno in zdravo delovno okolje je osnovni pogoj za produktivnost ter zadovoljswo delavcev, zato v

skupini zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo velik pomen, Podrodje je urejeno z izjavo o

varnosti z oceno weganja, ki vsebuje tudi ukrepe za zmanjSanje tveganj. Veliko skrbi posvedamo

preventivnemu ravnanju in ozaveSdanju zaposlenih glede varnega dela. Zaposlene pred nastopom dela

seznanimo z nevarnostmi in ukrepi za varno delo ter predpisano delovno opremo. Stremimo k

nenehnemu izboljSevanju varnosti in zdravja pri delu, zato si ves das prizadevamo zmanjievati raven

weganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov'

Za dosego teh ciuev smo zavezani k:

. spremljanju zakonodaje, tehnianih smernic in drugih zahtev na vseh podrodjih, ki so povezana z

varnostjo in zdravjem pri delu, ter s primernim in pravodasnim uvajanjem teh zahtev v prakso.

o prepredevanju mo:nih weganj za nastanek poskodb ali poslabSanja zdravswenega stanja

sodelavcev,
. dolodanju varnostnih ukrepov glede na moznosti odstraniwe nevarnosti na izvoru, zmanjianju

nevarnosti, izvedbe tehnidnih in organizacijskih ukrepov ter uporabi osebne varovalne opreme,

. zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja glede na naravo dela, z uporabo ustrezne,

brezhibne in ergonomske delovne opreme,

. periodidnemu spremljanju delovanja sistema varnosti in zdravja pri delu, vkljuino s stalnimi

izboljBavami,

. doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjSevanja Weganj za

nastanek poSkodb ali zdravstvenih okvar,

. izvajanju preventivnih zdravswenih pregledov in razporejanju sodelavcev na taka dela, ki ustrezajo

njihovemu zdravswenemu stanju,

. izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim strokovnim nadzorom

nadrejenih oseb,

. sprotnemu dopolnjevanju izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih

procesih,

. nenehnemu usposabuanju, dvigovanju zavesti vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o

pomembnosti varnosti ter zdravja pri delu.

Na podroiju varnosti in zdravja pri delu je zaposlen en strokovni delavec, za opravljanje nalog pa so

usposobljeni ie 5tirje zaposleni, po eden na vsaki PE.
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Tudi v letu 2019 smo sodelovali s Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna ter Biotehnisko fakulteto

in trem dUakom ter 19 Studentom omogoaili opravljanje praktidnega usposabljanja.

Nezgode pri delu

v letu 2019 se je v skupini zgodilo Stirinajst nezgod pri delu, kar pomeni devet manj kot v letu 2018.

Vse nezgode so se zgodile dejavnostih gozdarswa in lesne predelave.

Zmanjianje itevila delovnih nezgod kaie na uspeinost sistematianega dela na podroiju varnosti pri

delu.



ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOIJA

Gozdni ekosistemi imajo velik vpliv na iirse naravno okolje in na celotno bliinjo ter daljno okolico. V
dru:bi SiDG se tega zavedamo, zato ekonomsko uspeinost poslovanja in s tem intenzivnost
gospodarienja z gozdom vseskozi usklajujemo z neproizvodnimi ciui trajnostnega upravljanja driavnih
gozdov.

v skladu z Nacionalnim gozdnim programom, Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike
Slovenije, zakonom o gozdovih, gozdnogospodarskimi nairti gozdnogospodarskih obmoaij ter
gozdnogospodarskimi nadrti gozdnogospodarskih enot (GGN GGE) se trudimo uresniievati vse tri glavne
skupine funkcij gozdov:

. ekolo5ke: varovanje gozdnih zemuiSd in sestojev, hidroloika, funkcija ohranjanja biotske
raznovrstnosti ter klimatska funkcija;

. socialne: zasiitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, turistidna, poudna, raziskovalna,
higiensko - zdravstvena funkcija, funkcua varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja
kulturne dediSdine, obrambna ter estetska funkcija;

. proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, funkcija pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter
lovnogospodarska funkclja.

sodasnega uresniievanja vseh funkcij na vseh povrsinah pa ni vedno mogoae zagotoviti, zato se je v
praksi izoblikoval dvonivojski pristop varovanja naravnega okolja pri gospodarjenju z gozdovi, ki ga
uresnidujemo tudi v druibi SIDG:

1. Na obmodih. kier ekologke funkcUe ne izstopaio: izvajamo sploSne gozdnogojipene usmeritve
in ukrepe za realizacuo proizvodnih ciljev na naiin, da so te hkrati tudi usmeriwe in ukrepi za
krepitev in izvajanje del za uskladitev ostalih ekoloikih funkcij gozdov. To pa vkljuduje tudi
dodatne ukrepe za gospodarjenje s funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, habititniit tipov,
ekolosko pomembnih obmoaij in posebnih varswenih obmoiu (Natura 2000), kar je dodatno
predstavljeno v Naravovarswenih smernicah za posamezno GGE.

2 Na obmoaiih, kier so ekoloike funkcije izrazito poudariene: prepuiiamo razvoj gozdnih
ekosistemov naravi, saj je varovanje naravnega okolja tam bisweno bolj pouoirilno oa
ekonomskih ciljev gospodarjenja z gozdovi. Tak pristop je uverjavrjen v varovarnih gozdovih, v
gozdnih rezervatih in v zadnjem aasu t. i. ekocelicah. Na vseh teh predelih je odgovornost do
naravnega okolja bistveno bolj poudarjena od ekonomskih ciljev gospodarjenj a z gozdovi.

Ukrepi druibe SIDG, izvedeni za uresniEevanja odgovornosti do naravnega okolja v letu
2019, so bili:

1) Izvajanje usmeritev in omejitev v EU-omreiju varstvenih obmoaij Natura 2000, kjer je glavni cirj
ohraniti biotsko raznovrstnost. slovenija je s svojim pristopom k Nituri 2000 potiaiL, du i zaveaa
pomena ohranjanja narave - kar 40 o/o slovenskih driavnih gozdov je na taGnih predelih.2) z?y.esjno in naartno neizvajanje pridobivanja lesa na 6.0g0 rra gozanih rezervatov, t<i so popotnoma

_ izklju-feni iz gospodarjenja, in 21.816 ha virovalnih gozdov.
3) V driavnih gozdovih imamo skoraj 5000 ha ekoc-elic (ekocelice z ukrepanjem, ekocelice brez

ukrepanja). Ekocelice se na terenu ob obnovah GGN GGE in izdelavah gozdnogo;itvenitr niartov ie
vedno ter s soglasjem SiDG dodatno izloaajo. V druibi SiDG podpiramJtraino'iztoianie etocetic na
teiko.dostopnih in neodprtih prederir driJvnih gozdov, ker je gospodarjenje otezeno. s tem pa

. ohranjamo in negujemo biotope, ki so pomembni za ohranjanje ter iazvojogroienih vrst.4) v letu 2019 smo podari pozitivno sograsje 1a razgrasitev gozoa s posiuiim namenom lgozdni. rezervat) v PE Kodevje (oddelek 16029a v GGE Griaiice).
5) v okviru redne izbire drevja za posek je bilo v drzavnih gozdovih evidentiranih 3.154 mj

neizkoriSdenega drevja. Habitatna drevesa'pri t". oito*1o dejansko v gozdu, a so uvridena v
evidenco >>poseka<<.

6) udele:ili smo se serije delavnic, ki so potekale v okviru projekta BEECH powER, v katerem smo se
ukvarjalis tematiko in upravuanjem bukovih gozdov pod uN-Esco-zaiaito. v prolektu aliii powen
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(Svetovna dediSdina bukovih gozdov: krepitev in pospesevanje trajnostnega razvoja na osnovi
ekosistemskega pristopa) smo sodelovali kot pomemben deleinik v razpravah, ki se veZejo na
rezervat Pragozd Krokar in Sne:nik - Zdrocle ter njuno okolico.

7) V slovensklh vrtcih in lolah bodo otroci z naSo podporo v okviru EKOSOLE delezni znanja o pomenu
gozdov in okoua za Zivljenje ter razvoj ljudi.

8) NaBi izvajalci zaradi odgovornosti do naravnega okolja na specifitnih terenih les 5e vedno spravljajo
s konji. Navedeni naain spravila je stroikovno neudinkovit v primerjavi s klasianim naiinom.

9) Nabavili smo novo strojno mehanizacijo za delo v gozdu, ki je okolju prijazna. Za motorne Zage in

v hidravlidnih sistemih strojev uporabljamo bio razgradljiva olja. Tudi pri delih, ki jih v drZavnih

gozdovih izvajajo najeti izvajalci, zahtevamo tehnidno brezhibnost vozil pri vseh gozdarskih delih.

Pranj, vzdrzevanj in popravil gozdne mehanizacije ne izvajamo v gozdovih.

10) V S|DG podpiramo sonaraven in ekosistemski pristop pri gospodarjenju z gozdovi, ki nasprotujeta

uporabi nevarnih pesticidov. Gospodarjenje z gozdovi brez uporabe Weganih pesticidov je v skladu

s sodobnimi trendi varswa gozdov in predstavlja primer dobre prakse. Kljub izrednim razmeram, s

katerimi smo se sootali, nismo uporabljali pesticidov.

11) Z ZGS smo uskladili naiin, kako dopolniti izdane odlodbe za izvedbo del s podatkom o poudarjenosti

funkcij. V obrazlozitvi odloabe nam bo ZGS navajal tudi stopnjo poudarjenosti funkclj. DruZba Piso

Realis nam v pregledovalnik PIS SiDG nalaga sloje funkcijskih enot.

12) Korektno sodelujemo tudi v vseh postopkih z ostalimi okoljskimi organizacijami: Ministrswo za

kmetijswo, gozdarstvo in prehrano, Ministrswo za okoue in prostor, Agencija RS za okolje,.Zavod

RS zj varsWo narave, Zavod za varstvo kulturne dediSaine RS, Direkcija RS za vode, DruSWo za

opazovanje in proudevanje ptic Sloven1e, eebelarska zveza Slovenije in lovske organizacije..

l:) ukrepi zi lokalno spodbujanje ekoloikih funkcij gozda in izboliSanje stanja ogroienosti
vrct na obmotjih Natura 2OOO:

a) Izvedli smo ied biomeliorativnih ukrepov: vzdrievanje pasisd, vodnih virov in kalov, vzdrZevanje

stez, grmiit in obre:ij. Z izvedenimi deli smo vzdrievali iivljenjsko okolje prostoZiveiih Uivali in

krepili prehransko bazo.

b) V gozdnem kompleksu latna nad Radedami smo postavili pet novih gnezdilnic 2a izboljsanje

:ivljenjskih pogojev prostoiiveiim pticam.

c) Izvedli smo vzdrZevanja stez na Vojskem za zaitito pred divjadjo.

dj Na Dravskem polju smo poskrbeli za sanacijo divjega odlagaliSda komunalnih odpadkov, v

Volidini pa postavili opozorilne table proti nezakonitemu odlaganju odpadkov'

e) sodelovali smo pri postaviwi netopirnic v Rogoskem gozdu in sajenju medovitih drevesnih vrst

v Betnavskem gozdu. ,f) Na obmodju Ni-stinie, $enti5a, Dravograda in Raven na Koro5kem, Radeu in Crne na Koroikem' 
smo izvedii vei biomelioraiivnih ukrepov (za vzdrievanje in ohranjanje biotipov, vzdr2evanje

grmi5d, pa5nikov, travnikov in obre:ij, odstranjevanje invazivk). z ukrepiseanje in nege biotopov

imo izboljievali prehranske ter bivalne razfier za prosto:ivede :ivali'
g) Na obmo[ju Rogie smo v bliiini smudarskih poligonov izvedli sadnjo in za5iito mladja s posebno-' 

l"r"no ogialo, i dimer smo pripomogli k ohranjanju divjega petelina ter ruBevca. Z izvedenimi

deli sm;izboljsali prehransko bazo kvalifikacijskih vrst in hkrati pospeievali vrstno pestrost

gozdov.
h) izvedli smo sidranje drevja v varovalnih gozdovih na obmotju Breiic'

i) Izvedli smo odstranitev nevarnih dreves nad in pod ZelezniSko progo v Bistri ter izvedli sanacijo

nevarnih dreves na Celjskem.
j) Izvedli smo tiSdenje komunalnih odpadkov z divjega odlagaliSia na Tinjanu v obaini Koper.

14) izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za ohranitev okoliskih ceftifikatov druibe SIDG. Vsi

driavni gozdovi so certificirani po dveh svetovno vodilnih certifikacijskih shemah FSC@ (Forest

Stewardship Council) in PEFC (Pan European Forest Certification). Certifikacijski shemi s Stevilnimi

mehanizmi skrbita, da se zavarovana obmoija ohranijo in se krepi biotska pestrost gozdov, v letu

2019 smo v tem okviru izvedli naslednje aktivnosti:

a) soil Association (certifikacuski organ FSC) je zaiel postopek spremembe nacionalnega standarda

FSC za Slovenijo. v decembru je SIDG kot kljudni deleinik podal pripombe in mnenja na osnutek

nacionalnega standarda FSc. sprejetje novega nacionalnega standarda FSc za slovenijo

pridakujemo v letu 2020
b) isc-certifikat poleg certificiranja gospodarjenja z gozdovi (t. i. FSC FM) zajema tudi moinost

certificiranja sledljive rabe lesa iz trajnostno gospodarjenjih gozdov (t. i. FSC/CoC). Tak6ne
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EUSTAFOR

Zdruienje podjetij EUSTAFoR, ki v EU gospodarijo z driavnimi gozdovi, je v letu zo19 izvajato aktivnosti
na podlagi letnega programa. Letni program dera je bir sprejet na generarni skupidini 13. marca v
Bru,slju. Generalne skupiiine se je udeleiil tudi predstavnik SiDG. program dela za 2019 je bil razdeljen
na Stiri glavne tematske sklope, ki-zadevajo problematiko in vlogo pri gospodarjenju z driavnimi gozdovi
ob klimatskih spremembah, vkrjudevanju v bioekonomijo oziroma kroino goipodarstvo, zagotJvSanle
biotske pestrosti v gozdovih ter izvajanje mnogo namenskega gospodarjenja. veiino aktivnosti izvaja
vodstvo EUSTAFOR z udeleibo na formalnih in neformalnih sestankih ter ionferencah, kijih pripravljalo
Evropska komisija ali Evropski parlament ter mednarodne institucije s podroija gozaars'wa 1tiu, rno,
Forest Europe). Z zakljuiki tovrstnih sredanj in 5e zlasti s procesi priprave eJ-zakonodaie, ii ui imeta
vpliv na gospodarjenje z gozdovi, iranice redno obveidajo, predhodno pa t pomemunejiim temampridobijo tudi staliSda. v tetu 2019 je bito ktjudno sodelovanje EUsTAFoR-ja pri imptemlntaciji t. i.
uredbe LULUCF, ki bo rahko imera tudi veaje omejiwe pri poseku za obdobje 2020-zd:0. pri tem smo
aktivno sodelovali tudi predstavniki S|DG, EUSTAFOR pa je v proces potrjevanja nacionalnih natrtov
vkljuiil tudi svojega opazovalca.
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oznake lahko najdemo na produktih iz lesa in papirja, uporabljajo jih svetovno znana podjetja,
ta sistem certificiranja lesa pa priznavata tudi najbolj spoStovani okoljski nevladni organizaciji
WWF in Greenpeace. Trenutno je v skupinski FM/CoC-shemi SiDG FSC-certificiranih osem vedjih
zasebnih gozdnih veleposesti v skupni povrsini 29.853 ha. Prav tako je v skupinski Coc-shemi
FSC SiDG deset lesnih trgovcev, devet manjiih iagarskih obratov, 26 lesnopredelovalnih podjetij
in 12 veajih lesnih oziroma gozdarskih podjetij.

c) Opravljene so bile naslednje zunanje FSC-kontrole (skladnost s standardi preverjajo zunanji
inipektorji):
i) FSC-kontrole skupinskih certifikatov CoC pri dveh lesnih trgovcih, pet kontrol pri manjiih

iagah in osem kontrol lesnopredelovalnih podjetu ter trilontrole vetjih gozdnih/lesnih
podjetij,

ii) kontrola FSC FM/coc driavnih gozdov in kontrola pri itirih zasebnih gozdnih
veleposestnikov.

iii) Opravuena je bila zunanja kontrola PEFC driavnih gozdov s strani Kmetusko gozdarske
zbornice Slovenija, kije regijski predstavnik za regijsko certifikacijo PEFC slovenskih gozdov.

d) za potrebe Fsc-vodenja skupinske FM/CoC in CoC-sheme certifiairanja podjetij tei zaradi
odgovornosti SiDG do okolja je strokovna sodelavka v letu 2019 uspeino pridobilj njziv skrbnice
sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in opravila teiaj za vodilne presojevalce sistema
ravnanja z okoljem ISO 14001:2015.

15) odgovornost do naravnega okoua potrjujemo tudi z udeldbo na letni konferenci upravljavcev
driavnih gozdov, ki je bila organizirana v okviru zdruzenje EUsrAFoR. To je evropsko zdruzenle
podjetij, ki trenutno zdruiuje 35 dlanic (driavnih gozdarskih podjetij) iz 24 driav Eu. Temi lanskega
sredanja sta bili vpliv podnebnih sprememb na gospodadenje z gozdovi in poslovanje gospodarskih
druzb ter moznost za razvoj novih posrovnih praks, ki so posredno in neposreJno povezane z
gozdom ter gozdarswom.

16) Udele:ili smo se jubilejnega mednarodnega sreianja ob 3oletnici delovanja organlzacije pRo SILVA
EURoPA. Geslo retoinjega sredanja je biro: "Gozdovi prihodnosti, od znanosti 

-t< 
rjudem.,,



ODGOVORNOST DO DRUZBENEGA OKOUA

Druzbena odgovornost postaja nelodljivi del uspeinega poslovanja skupine. Z zaposlenimi, lokalno in
lirso skupnostjo ter poslovnimi partnerji poskuiamo graditi odnos, ki temelji na medsebojnem

sodelovanju, poznavanju in zaupanju.

Sredswa namenjamo zgolj projektom, ki so tako ali drugade povezani z gozdom, gozdarstvom,

gozdarskim poklicem in lesarswom. S tem izraiamo odgovornost do 5ir5e in oZje skupnosti, hkrati pa

promoviramo tudi svojo dejavnost ter cilje gospodarjenja z dr:avnimi gozdovi.

Posebno pozornost namenjamo tudi promociji gozdarswa in poklica gozdarja ter iirjenju zavedanja o
pomenu varovanja gozdov preko druibenih omreiij.

SOCIALNE FUNKCIJE

Naie kljudno vodilo pri uresnitevanju odgovornosti do druibenega okoUa je spodbujanje socialnih

funkcij gozda. K temu S|DG zavezuje tudi zakonodaja, ki med socialne funkcije gozdov uvrida: zaiiitno
funkcijo - varovanje objektov, rekreacijsko, turistiino. pouino, raziskovalno, higiensko-zdravsweno

funkcijo, funkcuo varovanja naravnih vrednot, funkcijo varovanja kulturne dedildine, obrambno ter

estetsko funkcijo.

Najpomembnejsi projekti spodbujanja socialnih funkcij gozda v letu 2019 so bili:

. Drugo leto zapored smo organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo obnove poBkodovanih

gozdov s sadnjo, ki se je je na petih lokacijah udeleiilo skomj 700 prostovoljcev, med njimi tudi

ministrica za kmetijstvo, gozdarswo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

. Na obmodju kompleksa Maiun na Sneiniku je S|DG v letu 2019 izvedel sanacijo streh na dveh

objektih.
. Na obmotju kulturnega spomenika Baza 20 je bila v letu 2019 kontana obnova treh objektov, v

izdelavi sta 5e konservatorski nadrt (ZVKDS) in 3D-terestriano lasersko skeniranje'
. S|DG je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna prvid organiziral driavno tekmovanje

gozdnih delavcev, ki je privabilo Stevilne obiskovalce.
. V IOrl.ii smo v sodelovanju z lokalnim gozdarskim druiwom postavili maketo idrijskega izvleka.

. Z Zvezo tabornikov Slovenije smo ob Bohinjskem jezeru in v Laikem Rovtu postavili dve

informativni tabli z vsebino odgovornega obnaSanja in ravnanja v naravnem okolju (kodeks Obisk

v naravi), poskrbeli smo tudi za prevod v angle6kijezik, ki bo omogodil spoznavanje pravil kodeksa

tudi tujcem ob obisku Bohinjskega jezera.

. Na sprlhaialnih poteh v Rakovem Skoclanu, kije del Notranjskega regijskega parka. smo popravili

dotrajane lesene ograje in leseni most.
. Za spodbujanje rekreativne funkcije gozda in izboljlanje sodelovanja z lokalnim okoljem je S|DG

postavil vet parkovnih klopi v ljubljanskem mestnem gozdu Golovec, na Sneiniku ter v Trnovskem

gozdu.
. Na obmotju Kotevja smo sodelovali pri postaviwi oglarske kope in portala v pragozdu Rajhenav.

postavili smo informativne table na temo gozdarske peapoti Straia-Frata v Podstenicah, na temo

debelarjenja pa v Rogu - Ro5ki med. Poskrbeli smo tudi za izdelavo in postavitev 60 smerokazov

na obmodju Roga.
o Prvii smo organizirali Dan odprtih vrat gozdne proizvodnje, ki se je ob tednu gozdov odvijal v

blizini Koaevja.
. Na obronkih Urilje gore je SiDG uredil gozdno-turistiino pot PleSivec, na Pohorju obnovil gozdno

utno pot Ruta ter uredil pot do izvira obmejne reke Sotle v obdini Rogatec'

. Sodelovali smo z Gozdarskim inStitutom Slovenije pri projektu WOOLF (vpliv okoljskih dejavnikov

na rast in lastnosti lesa bukve in smreke) na iiriem obmoaju Krima.

. Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko 6010 Postojna smo izmerili Logaiko smreko, pri kateri bomo

v letu 2020 postavili tudi informativno tablo.
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V novogoriSkem primestnem parku Panovec smo skupaj z ZGS organizirali prostovoljno akcijo
odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pri kateri sta sodelovali skupini dijakov in upokojencev.

DONACIJE IN SPONZORSWA

Pomembnej5a sponzorstva

Druzbeno odgovornost izkazujemo tudi s sponzorswi in donacuami, pri iemer upoltevamo nadela
transparentnosti, uravnotezenosti, gospodarnosti ter razprienosti.

Sredswa dodeUujemo glede na naslednja vsebinska podrodja: izobraievanje in znanstvenoraziskovalna
dejavnost, podpora zdruienjem, druSwom, zvezam, ustanovam ipd., katerih dejavnosti so vezane na
gozdarswo, lovswo ali lesarstvo ali spodbujanje in ohranjanje gozdov, spodbulanje rekreativno-
turistifne dejavnosti v gozdovih, varstvo okolja in ohranjanje narivne in kulturne ali [ehnidne dedi5iine,
veianje prepoznavnosti in ugleda ter promocijo skupine, gozda, dejavnosti gozdarstva, lovswa,
lesarswa, lesa in lesenih izdelkov...

Velik pomen dajemo sodelovanju z izobraievalnimi ustanovami, s ciljem animiranja udencev za poklice,
ki jih skupina potrebuje danes in jih bo potrebovala tudi v prihodnosti. Sodelovanje s srednjimi iolami
poteka tudi v obliki materialne pomodi (surovine za praktiini pouk), moinosti opravljanja delovne prakse
in poiitniikega dela.

V Solskem letu 2019/20- je siDG podprl program LEAF - znanje o gozdovih, ki je namenjen
lzobraievanju in ozaveSdanju otrok ter mladih o pomenu gozdo;in sJv sloveniji izvala v otviru
mreie programa Ekoiora. V program je vkrjutenih vei koi 2.ooo otrok, utencev in aliixov ii li
slovenskih ekovrtcev in ekoiol.
vkljuiili smo se _v kampanjo >sem sprememba<<, katere namen je osvesdanje o izjemno
pomembni vlogi iebel in katere dastno pokroviteuswo je prevzela ministrica ar. atebanara
Pivec. v okviru tega projekta smo v driavnem gozdu Betnavski gozd omogodiri akcilo sadnje
medovitih dreves. pri kateri so sodelovali tudi dijaki in koani. v nada5evanju r"ta snio poJpiri
ludi 

projekt izdelovanja gnezdilnic za opraievalce (projekibo zakl.luden v letu 2020).
Biotehni5ko fakulteto univerze v Ljubljani smo podprli pri organiiaciji 35. sredanja gozdarskih
strokovnjakov - Gozdarski Studijski dnevi.
Druswu inzenirjev in tehnikov gozdarswa in lesarswa pomuda smo pomagali pri izvedbi
:trgkgvnesa go-zdarskega posveta. pannonia, sreianja gozda6ev obmelnitr aez! i. srovenue,
Avstrije in MadZarske, ki je potekalo v Slovenui.
Tradicionalno smo podprli tudi izvedbo najveajega slovenskega vzdrzuivostnega pohoda >po
medvedovih stopinjah<, ki poteka po kodevskih gozdovih.
Druitvu lastnikov gozdov DIH smo pomagari pri organizaciji izbirnega sekaikega tekmovanja
Holcarija 2019.
sodelovali smo pri organizaciji 22. strokovnega posveta na temo Krozna ekonomija za boljli
lrak jl mani odpadkov, ki je potekal v organizaciji Zveze ekotoikih gibanj.
Koroiki lovski zvezi smo pomagali pri izvedbi 46. t;adicionalnega sret"anja iwskih pevskih zborov
in rogistov slovenue, ki je potekalo pod dastnim pokroviteljsMm predsednika driave Boruta
Pahorja.
Finandno smo podprli organizacijo jubilejne mednarodne strokovne konference ob 30. obletnici
ustanovitve organizacue PROSILVA Evropa, ki je potekala v Radljah ob Dravi.
sponzorirali smo tudi organizacuo tradicionalne prirediwe Festivailesa 2019, ki poteka v Koaevju
in katere namen je promocija gozdno-lesne verige.
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Pomembnejie donacije

. Druiwu Studentov gozdarswa smo pomagali pri organizaciji in izvedbi Mednarodnega zimskega

sretanja 5tudentov gozdarstva "Winter Meeting 2019".
. Celjskemu gozdarskemu druiwu smo omogoaili organizacijo in izvedbo strokovne gozdarske

ekskuzije na MadZarsko ter hrvalko Baranjo in Slavonijo.
. Podprli smo slovensko mladinsko ekipo pri udeleibi na 14. gozdarski olimpijadi Alpe Adria v

Bosni in Herceqovini ter na 18. evropskem Studentskem tekmovanju v gozdarskih veidinah, ki

je potekalo na Svedskem.
. Podprli smo izvedbo tradicionalne aistilne akcue "Odistimo Koievsko 2019<.
. Donirali smo Druitvu kiparjev z motorno Zago - carving team Logarska dolina za pomod pri

izvedbi >4. Motorkarske gavde" v Soldavi.
. podp1i smo tebelarsko druiwo Kotevje pri izvedbi aktivnosti ob 100-letnici delovanja

organiziranega debelarswa na Kofevskem.
. po-dpisali smo pogodbo z Druitvom oglarjev Slovenije za pomod pri izvajanju dejavnosti druswa,

njegovih projektov, prireditev, aktivnosti ipd. S tem druiwo med drugim promovira in ozaveida

o pomenu ohranjanja naravne, kulturne ter tehni5ke dediSiine.
. Srednjo gozdarsko in lesarsko Solo Postojna smo finanano podprli pri uresniaiWi projekta

urediWe i-n lavne predstaviwe udornice Krkurjevec z jamo ter ostankov pastirskih h i5 na obmoiju
Rakulika.

o CUDV Draga smo pomagali pri izvedbi projekta kraSenja boziinih smrek, pri katerem v dasu

boiidno-novoletnih praznikov v centru Ljubljane sodelujejo varovanci zavoda, Solarji in

mimoidoaimi Ljubljanfani.
. GimnazUi t',turika Sobota smo omogoiili izdelavo umetniSkih skulptur iz slovenskega lesa v

okviru likovne kolonije ob obele:ju lOOietnice gimnazUe.

. Obiino Smarje pri Jellah smo finandno podprli pri postaviwi lesene drevesne hiSice - gozdne

ofazovalnice, ki bo sluiila razlidnim Solskim in turistiinim dejavnostim ter za razne druiabne,

utne, promocijske in druge namene'

Donacije v naravi

V letu 2019 smo prviE izvedli tudi donacue v naravi. vendar ta sprememba velja samo izjemoma v

primerih nezakoniie sednje lesa oziroma nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov. Z njimi

iahko namrei druiba skladno z evropskimi predpisi razpolaga samo za namene v javnem interesu.

V letu 2019 smo na tej podlagi za namene javnega interesa podarili 271 mr lesa v skupni vrednosti

13.0t5 EUR. Za veiino druiin v stiski, ki so prejele donacijo, smo opravili tudi prevoz z lastnimi tovornjaki

(v skupni 2.966 EUR), za del prevozov pa so se dobrodelni akciji pridruuili tudi na$ izvajalci prevozov'

Donacije v naravi so dobili naslednji prejemniki:

. preko humanitarne ustanove Fundacija lzpolnimo otroike ielje smo druZinam v stiski razdelili

100 m3 drv.
o Rdedi kri: slovenije - obmoino zdruienje Nova Gorica je z na5o pomoijo socialno Sibkim

druzinam zagotovil 150 m3.

r Srednji gozdirski in lesarski loli Postojna smo podarili 17 m3'

. Preko Rdeiega kriZa Slovenue smo donirali 4 m3.
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Izjava o odgovornosti poslovodsWa

Poslovodstvo dru:be siDG d. o. o. je odgovorna za pripravo letnega poroiila skupine siDG ter
konsolidiranih radunovodskih izkazov na naiin, ki zainteresirani javnosti daje resniino in poSteno sliko
premoienjskega stanja in izidov poslovanja dru:be siDG in odvisnih druzb v letu 2019.
Poslovodstvo izjavlja :

' da so konsolidirani ratunovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bodo druZba SiDG in odvisni
druibi nadaljevale poslovanje tudi v prihodnosti;

. da dosledno uporablja izbrane radunovodske politike in razkriva morebitne spremembe v
radunovodskih politikah;

' da so ratunovodske ocene pripravljene poiteno in premilljeno ter v skladu z nadeli previdnosti in
dobrega gospodarjenja;

' da so konsolidirani ratunovodski izkazi s pojasnili pripravueni v skladu z veljavno zakonodajo in v
skladu z MSRP, kot jih je sprejela Evropska unua.

Poslovodswo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premo:enla
druzbe in skupine siDG ter za prepretevanje in odkrrvanje prevar in drugih nepravilnosti.

Koievje, 02, 06. 2020

(
Samo Mi n,
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IBDO

PORO.ITO NEOOViSNEGA RFVtTOR'A
o konsoldlranrh raf unovod5krh izk.zth

Drurbeniku druibe
Slovenskl driavni gozdovl d.o.o.
Roina ulica 19
ll30 Koaevie

,tnenjc

Revidir.ti rmo konsotldirane raiunovodske td6ze gorpod.r*e druibe slovenski driavnl gozdovi

d.o.o. in njenih odvhnih druib (gkupine SioGl. ki vklil.tuieio konrolidirani lzlaz flnanfiega polo2aJd

na dan 3i, decembra 2O!9 ter koniotidiran izkaz po5loinega lzi&, konlolidiran izkaz drugeSa

vseobregajoaega donosa. konrolidiran idlaz gibania tapitala in tonso(idiran izkaz deoarnih tokov 2a

tedai k;n?an; telo ter povzetek brtwenlh raaunovoGkih utmerilav in druge poias6r'valn'
lnformacije.

Po naiem mnenru prlloieYli kot8otidit.ni ratoovodlki i*azt v v!'h pom'mbnlh pogtedlh poiteno

predrtrvtiajo konsotiairanl flnantni poloiai tkupine 5i06 na dan Jl. decembra 2019 ter nJen

i<onsolidliani pottovni izld In koosolidirane denarne tolove z, teda, koniaoo leto v skladu z

Mednarodnlmi itandardi raaunovodtkegt poroaania, kot iih ,e spreiela EU

Podlogo zo finenie

nevlziio smo opravili v rkLadu z llednatodnrmi standardi revlditania (MSi) N'ie odgovomosti na

ooOragi teh pra"it so oprsane v tem porotitu v ./,tl.vti.r Revlzo4e/o dgovornost zo rcvizlio
iiiui"iAt*iln n*oror. i skladu s Kodektom etile za ratunorodsle st,ohctmi'ke, ki ga .ie izdat Odbor

,l ,eOnatoan standarde etike za racuooroGle tt okomlahe (xodelr I€SBA) ter eti'nimi
zahtevami, ki se nan.iaio na reviziro ratuno/odrkih idGzov v Slovmili, potriuiemo svoio

nJ"isnost oa orulte in,;a smo izpolnill vi€ dnSe etiane zahtare v rkltdu t temi z'htev'mi in

(odeksom IESBA.

varramemo, da so pndobueni.evizilski dokazl 1adoltnl in Gtreani kot o5nova zt na'e revizilslo

mnenre.

DNgg inlormociie

za druie intorhaaire ,e odgovoano Postovodstvo. Oruge infomEoi€ obiegaio poslovno poro'ilo ln

aruo"l-ntormacite. il - sesi.vni de( tansolidir.rc3a letnega poto'ila druibe, Y'nd'r ne vkljutu,e,o

ioniotloiranih riiunovodshih rztdzot rn naiega tevizorFveg' po'o'iL o n'rh orui€ informacrle 3mo

pridobili pred datumom revlzorjEveg. porotila-

Naie mnenje o lontolidlranih raaurbvoditlh izlazlh re na naMia na dn,ge infcrmacire tn o niih ne

i2raiamo nobene oblike zaqotovila

v povezavl z opravLreno revlzlro ko otldlranlh raaunovodsldh izkazov je naia odgovomolt prebr,ti

arlge informicile'in pri tern pregoditi ali so drl4e informaciie pomembno n6kladne s

ion-otialrani.i ,itunor;dskimi lzta.i, zakonlkimi zahte /ami ali nailm poznavanrem, pridobljenim

pii ieviarranru, ati se iako drug.ae kaieio kot pom€mbno n patne Ce na podlagi opravt)enega dela

!iri:*i.", i" "1""i" 
po.eribno napalna noteaba dl,gih informacrr, moramo o takih okollitinah

porotati. v zvezi t tem na pocttali opitanih postopkov poroaamo, da:

. so druge tnformaciie v vseh pom€rnbnih pogtedih uiklaierE z re'lldirtnimi konrotldkanimi

raaunolodrkimi izkazli
. so druge informaciJe pripravtiefl€ v skladu z vel)avnimi uakoni in predpist; ter
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lBpo
. na podtagi pozn.vanJa in razumevdnia,kupine in njen€!. okotta, ki,mo ga pridoOili medrevlzllo, v zvezi 2 drugimi hforrnacijami nismo ugotov i brlrveno naoainrh;aiedh

Odgovornott poslovo.tstvd, tavizijs*e tomisije in nodzomego sveto zo konsotidiona
rocunovodska ialore

Poslovodstvo Je odgovorno la prioravo m pdteno pred5tavilev teh konsoh ranah raaunovodskah
rzxazov v skradu Mednarodnlmi standardr raaunovodrkega porocanja. kot ilh ,e lprejela EU in za tikonotranre kontroliran)e. kot ie v sktadu z odloaitviio posiovoOsrva pot,"lno, j" 6.ogocr p,tpraro
konsolldirnnih raaunovodskih lztazov. kr ne v5ebujeto pom€rnbno napa;ne naredbe iirl-ai prevare
atlnapake.

Poslovodstvo je pri pripravi konsolidiranih rrtunovodskih izla2ov rtupine od3ovorno za oceflo njene

::T:bl".,:i:9:,i:!:lJyr. kot detujoce poi)et,e, ra*,rtie .adery, po^/ezanih-z delu,oijm podjerlem
ln ufroraDo predpo,stavke deluroaega podretra kot podlago za raaurcvodenje, razm ie namerava
9osrovodrtvo ikuptno likvidrr. ali zaGtaviti poslovanje, all aa nima druge m;ino5ti, kot da napravi
eno ali drqo.

y9r1ni.t::t. in revi.ijska kornrsu. sla odgovorna za n.dzor nad pripravo konsolidiranih,acunovodlkih izlazov_

Qavizorjevo odgovohosa aa rcvlaiio roA,,or.dr,,ih iaLaov

Nai c ii so pridobrtr rprciemtrivo z.Botoni(o o tefi aU $ fonso(dirani raauoovod3ki tzlazl kot celotnorez pomerno4o napacne navadbe zaradi or&are ah napake. in lzdati aevizoalevo poaodlo, kivklrricure naie mnenie. sprerehlrivo zrtorovito ," 
",rot" 

ito^i" .i"tii,;, ;;'";'; fir"_, *Do revrzua. opr.vtjen. v tkladu z rn€dna.odnimi ,tand.rdi;evutr.;Ja. ,J_ 
"oirii"'t.".u."l:Ttl,"_ lli.db" te ra-obsr.ra. Nepa.ne navedbe. ,.il 'r,u;;,; ;;;;;;ii;;ji", ,", ,.rmat.aloz. pomembne, a! le uoravjaem orii.tov.ti, d, poramii;t; ,kupa1, 

"frir"p n"i*poou"L"odtoaitve uporabntkov, rpreiete na podtagi tefi konj;rolL" , ,atrio"o&liirr'ii"#.'' '"'

ly-_,-ljli:T revidtr.nl. v sktadu , lrav ircvrdtrani. upor.brrnmo irrokovm pr6o,o inonran,amo poklicno nezaupuivort, prav lakoj' prepoznamo In ocenirno tvegania pomeynbno oapaane navefre v koos.tidkanrh raiunovodskihizkenh, bodisl zaradi napare alr prevare, obliku.,".o i" i."1i.o ."roi1riii fr;o l rot oa.ir"na oaenrena tveganra ter Dridobrvanro z.do6tne m,rsrrezrr reuzilste'oo,;e, 6 igotavual0poita3o za naie mnenje. Tveganje, di rE borro od(.itr -p"t r" n",iroll-ril;;;;;r.r"r", J"vtire od trrreta, povezanesa r napdko, lat p*-.i-iir,i" 
"rri*i,j. iirii#, aogoro,..mnareranje. namemo opurtitev, napatno ra:Lgo 

"f, 
frogiO"nl" I|otri,rf,f,'ro.iioi; '_

. opravtmo postopke preverr.nra in razunevanji rlotrrnlrn ront Lt. poi"riniii'. ,*i.iio.namcnom oblrkov.nj. rcvrzrritih po6toptov, ft'o ortottsitnam pamerii, ,"nali ne*, n"."no,rzraziti mnenja o uainkovitosh nouanjth kontrot druibe;
pra5odrmo uatreznost uporabl.J.nih .atuEvodr*lh rrrmefttev in iprejemljtvost haunovodskrhocen ter z nlimt Frovezanlh raztrlti DosLovodrtya:' na podlagl prldobuenih revirliikih dotaov o ob,stoJu pomembne negotovosti gtede dogodkov atiokolllain, ti AuiaJo dvom v rpoiotnost drrztle, da nadalrule kot deluJoce podretje, ,prcJmemosklep o usrreznostr portovodste rpor.be. ,redportavke- a.rup."gi poli"-ii"'io, poorug"racunovo(hnla. ce roretmemo srleo o obrtoJu Fo,ri"nun. ,.goi;*ii-*;-;;;ii, ,i.orl""*porotilu opozo ti na 6trezn. raziintia v ko.lsolidl..nlr ,aaunoyodskih Elazih ah, ae so t.karazr(rit1a na6rre:na. prlasoditr m'xnie. R*,-,,"rj ,ki;i;;;i;" nl-il,i]'irin o"ror,npridobtienih do datum. rzda,e revizo(tieea po.oara. v*tr-i.r#i;,i deo;i'',oii'okouitrn"tahko povzroirjo prenehanle organrzacilc 16r ieuroceg podleu.;' ovrednotrmo splorlo predrtavttev, rtrul(uro. vj€bln; too-taiairanituaaunovodslih izkazovvkt utno z r&ztrirlr, tn .n konsolirtkini ,"t,i*J,*i ia.".i pJ"rriii, 'J"ji,i. p"r," ,dogodke na naan, da ,e dos€iena poiteoa pred5tavrtev.' pfi revrz'lr skupine prrdoblmo zadolt[e in urtrezre revizlrSke dokaze v zvea s ftnaninimi
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IBDO

informacilami podjetii ali portovnih de.iavnosti v lkupin), da izrrzimo finenje o konsohdirdnih
ratunovodiklh rzkazih. Odgovornr imo za uslrezno usmerlanle, natrzor ln izvedbo revrzue
tkuplne. Obenem smo izkliuano mi sami odgovorni za na;e revizijslo mnenje.

Reviziisko komisrio in n.dzorni svet med drugin obveltamo o nafrtovanem obsegu m tasu
revidiraora ln pomcmbnih reviarskih ugotovitvah vkljuano z ,norebitnimi pomembnrrni
pom.njkljivostmi not.anjih kontrot, ki smo jlh zaznali med naio revlzuo.

Revizitski komislri in na62onEmu 5vetu anlo predloilli 6do izjavo. da smo izpolnili v3a etiane
zahteve v zvezi z neodvisooit.io ter jih obvesnli o vleh razmerjih in druglh zadevah, za kalere bi se
tahko upr.vlaeno menito, da vptiv.jo n. naio neodvirnost, in iih ieznanill s lem poveaanimi
nadzornlml ukrepi.

Liubljana, 5. Junl, 2020

BDO Revizija d.o.o.
Cesta v Mstnl log 1, Liubliana

rEDO
*-,");"F,M#*,-,*

direktorica
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KONSOLIDIRANI RA.UNOVODSKI IZKAZI SKUPINE SLOVENSKI DRZAVNI GOZDOVI

Konsolidirani izkaz poslovnega izida

(v EUR) Pojasnila 2019 2018

Prihodki od prodaje

Sprememba vrednosti zalog

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Drugi poslovni Orihodki

Kosmati poslovni donos

StroEki blaga, materiala in sloritev

Stoski dela

Amortizacija

Oslabitve

Drugi poslovni odhodki

Poslovni irid iz posloyanja

Finandni prihodki

Finanani odhodki

Finantni izid

Poslovni izid pl€d davki

Davek iz dobiaka

6sti poslovni izid posloynega teta

7L735.25\

-1.610.064

4.859

796.915

70.926.961

-30.107.157

-t2.608.720

-1.532.931

-2a.024

-13.427.395

13.222,7yt

151.439

-39.s71,

111.868

13.334.602

-2.5U.107

10.770.495

79.944.7AO

1.976.434

6.114

671.109

42.598.437

,41.935.829

-10.815.498

-825.584

-106.675

-14.740.788

14.174.062

185.507

-33.193

152.315

14.325.377

-2.370.721

11.955.556

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.r0

4.r1

4.t2

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

Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajoEega donosa

(v EUR)
2019

Poslovni izid postovnega leE

4.13

4.13

4.13

4.t3

10,770.495

-22.003
-22.003

-22.OO3

10.74A.492

11.955.656

10.009
10.009

10.009
11.965.665

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih radunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Pojasnila 2018

Postavke, ki Eozn€i€ ne bodo pr€r.zvraaene v poslovni izid
Akt!a6kr dobiaki/izgube

DruEi vseobsegajoti donos posloyneg. teta
Celotni vseobsegajoti donos poslovnega leta



Konsolidiran izkaz fi naninega poloiaja

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih radunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi

31.12,2019 31.12.2018Pojasnila(v EUR)

SREDSTVA
12.539,781

0

765

97.156

8.223

111.278

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Nepremianine, naprave in oprema

Pravica do uporabe naietih sredstev

Naloibene nepremianine

Neopredmetena sredstva

Nekratkorotno odloreni stroEki

Odloiene terjatve za davek
15.119.906 12.757.203NEKRATKORO.T{A SREDSWA

1.612.690

19.000.000

11.039.769

45.455

0

195.411

9.915.s46

4.20

4.21

4.22

4.23

4,24

4.25

4.25

Zaloge

Kratkorodne finandne terjatve

Kratkorodne poslovne teiatve
Finanana sredstva po poEteni vrednosti preko poslovnega izida

Teiatve za davek iz dobiaka

Predujmi in druga kratkoroana sredstva

Denar in denami ustrezniki
41.o91.44441.808.890XRATKORO.NA SREDSTVA
53.84a.647SKUPA' SREDSWA

22.440.000

129.147

10.696.446

1.529.663

9.166.783

-25.746

2.159.330

5.708.438

22.440.000

246,797

16.670.126

2.098.58s

14.571.541
-43.sA1

2.210.029

4.796.815

4.27

4.27

4.27

4.27

4.27

4.21

4.27

4.77

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobidka

' zakonske rezerve

' druge rezerve iz dobidka

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poiteni vrednosti

Preneseni disti Poslovni izid

aisti postovni izid poslovnega leta
41 .L07.S7546.320.179

KAPITAL SKUPINE
46.320.179

KAPITAL
41.107.575

539.103

3.714

216.805

42t.023

175.277

245.745

12.812

759.836

4.874

227.63t

617.196

46'1.725

1,49.471

4.422

4.28

4.29

4.30

4.31

4.3r

4.31

4.32

Rezervacile za odpravnine in jubileine nagrade

Druge rezervacije

Nekratkoroano odlo:eni Prihodki

Nekratkoroane finanane obveznosti

' iz najemov

' iz posojil

Nekratkorotne poslovne obveznosti
1,193,4571.613.960

NEKRATKOROdNE OBVEZNOSTI
254.074

104.571

153.503

408.142

266.340

9.697 .A93

0

917.168

457.359

36r.085

96.274

722.A35

42.088

7.186.480

352.s28

1.233.368

4.33

4.33

4.33

4.34

4,35

4.36

4.37

4.38

Kratkoroane finanene obveznosti

' iz najemov

' iz posojil

Obveznosti iz Pogodb s kupci

Finanane obveznosti po posteni vrednosti preko poslovnega izida

Kratkoroane poslovne obvezfl osti

Obveznosti za davek od dobiaka

Druqe kratkorotne obveznostl
11.s47.5169,994.657

KRATKOROENE OAVEZNOSTI
L2.741.O7311.608.6r.7
53,84a.54757.928.796

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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r4.815.676

1.089.069

498

93.763

0

120.899

3.319.916

13.000.000

10,006.8s2

27.754

553.395

270.907

13.912.620

57,92A.796

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

SKUPAJ OBVEZNOSTI



JE!

t\tt
rio
;(

\o:

!o
aoq

ul
ta

ci ^i

oq
N

oI6ttt\
o

o 6t\
c;

c
roc

€P,
;€egto
,ii c

@

q
@o\

o o
r.i
q

e
l,oIol\\o

t\

.i
@
IDj

tn
q
(oot\

.-E
5.!
9;
bo

a

o

o

.i

4
q

t\
4
q
6

o oi@
.'i n:

\

lo

+o\

(h

q
o

.i

s;i
9',8 U

E o;

(o
(o
t\
ui
rr{

o
q oo

.i
l\

8E
riv

o
i'

t\
loyt

_.._ t!
59E
a t€

@t\
d
lo

oi

o

9

o ao

t\
dot

u-r

t\
ul

ii
EE

'oIor\l
14

o o
q

o a!
q
@(o

.o
qt
oq

o,ie
Eb
FE
Y

t\

oi
a{

I
o
ro
ri

o o o t\
Cht\
qt

iE;a
;l!or

ooq
ort
.i
N

o o o o ooq
o
{

d,
f
ul

e

!
E

't,

'j

-9

5
I
E. z

o

E

F

-g

,E

6

-

.E

:!
o:ll

5

g

o
EoE

z

ci!

!6
;E!oe=

0, 6 l!2

tsppEOF()dd

i
.t4

YI

io
-! t

€
E

o

a,!
Eo

t o
o
E
E
tl,
oE
;

(o
\o

E
c
N

oN
0.,

o,

(,
-o
o
-o
E
o

=
.E

3
o

.N

!
!o
oE:
iE

sc
IE.!p
E
co
E!
.E

(,
(L.,

o
-9

o'a
o-

ol
o
a!
I
o

_qo?
o-
to

tt,
or
(uc
.Ep
co
o
c
lo

_-o(,

o
lE#ttr!
J
o
t
t!
ll
gt

G:
E

.g
P
o
t
Eo
Y



d
IE

oa
f
q

\c
\
t

.q

I
!/i o
q

og
o

lo€
ro
loq

o t\
4
o
'!

Er€srEir0)
Er,
,u o.

N

Ioo
.i

o
q
q

o
N

6

a

6i

lo

I
ln
utq

q
t\

qj

a
I
@ot\
lri

+o
.i

oq

q
e
q
N

o oNr\
4q
,a

ooq
N
@.!
N

o

o
!o

.i

Fofi
6rE6lEs
9',8 F
&o;

t!{

ct

o q
q

ooq
o

0nNtq
d:

t\
lt'l

lo
@
F:
ta
N

$i8
5 B€

@

u!

o o
.l

q

o ta
l\
.itt
\o
ti

ot\
d
to

oi

.9"
:n;d
N

o
q

o

o o o t\q
o

|o
9
6
14

tl,;E
i.J o'ad
Y

t\

oi
tr{

o o t\

o

> ,l:9a;oo.r

oaq
o

.i

o o o o ooq
o

.i

d
u/

o

o
F

I

t\

c
E

E
.i

€
o
lt
E
lt

Eq)
.o

!

6

t

.12

e
o

;o
-9

e

I
|,?

!6

:E€tt! or -gor!0,

€tiflEE

Es9

a
.ra

t!
E

l
g

otoE

o

6

E

g

.9
E
.!l
'E

,o

N(O

...:

.E
c
't
rg
No
o
o-

.E
iE

-o
o
-o
E
o

.,
oN

.!
E

=
o
oc
f
IE

E.E
lE.:p
6
co
6E
.E

o
(u

o

sc
lE'd
o-

@
o
N
a
0J

-9o'a
I
(,
oroco':p
E
o
o'a
o
-o
o

g
o
Et
o
-v
t!
tr
G:
C'

o!

E
o.:
P
o
Eov

E

c::tlcY>
b.9
o.o

o,

o



Konsolidiran izkaz denarnih tokov

Pojasnila so sestavni del konsolidiranih raaunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi

(v EUR) Pojasnila 2019

DE'{ARNI TOKOVI PRI FOSLOVANJU

disti poslovni izid

Amortizacija nepremianin, naprav in opreme ter naloibenih nepremianin

Amortizaciia neopredmetenih sredstev

Amortizacija pravic do uporabe sredstev

(DobiEek)/izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev, opredmetenih
osnovnlh sredstev in naloibenih nepremienin

Oslabitev, odpis (odprava oslabitve) sredstev

Neto (zmanjsanje)/oblikovanje rezervacij za zasluike zaposlencev

Neto (zmanj5anje)/oblikovanje popravkov vrednosti terjatev in ostabitev OOS

Neto fi nanani (prihodki)/odhodki

Prihodki od prodaje-indeksacija cen

Davek iz dobiaka

4.7

4.7

4.7

4.4,4.9

4.9

4.6

4.8

4.10, 4.11

4.1

4.t2

!0.770.49s

1.243.2L7

42.721

246.992

2.903

0

232_701

28.024

-111.868

-52.011

2.504.107

11.955.656

773.451

52.133

0

u2.092

33.707

62.6@

72.98

-152.315

238.585

2.370.721
Denarni tok iz poslovanja pr€d spr€membo obratnega kapitala 14.967,2A3 1s.519.560
Sprememba poslovnih in drug
kupci

ih terlatev ter sredstev na podlagi pogodb s

Sprememba stanja zalog

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti ter obveznosti na podlagi pogodb
s kupci

4.22,4.23,4-25

4.20

4.33,4.34,4.35,
4.36,4.38

-975.14t

1.707.226

-3.252.305

-6.185.437

-2.075.888

4.482.061

Spremembe aistih obratnih sredstev -2,520.220 -3.780,264
Denami tokovi pri poslovanju 12,447.O6X 11.739.396
Izdatki za obresti

Izdatki za davek iz dobiaka

4.11

4.24,4.37

-25.190

,1.665.496

-18.034

-4_700.429

aisti denarni tok iz poslovanja 11.515.712 7.020.932
Prejemkj od dobljenih obresti

Prejemki od prodaje nepremianin, naprav in opreme in neopredmetenih
sredstev

Prejemki od odtujitve finananih nalolb

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sedstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev flnantnih natoib

4.10

4.4

4.21

4.17

4.14

4.21

42.657

54.356

25.000.000

40.lM
-3.387.684

-31.000.000

44.7@

95.412

31.500.000

-40.318

-5.298.9s8

-37.500.000

6isti denarni tok iz naloibenja -9.330.775 -12.199.1s6
Izdatki za vratila kapitala

Izdatki za dane obresti, ki se nanaiajo na financiranje

Izdatki za odplaaila finandnih obveznosti

4.27

4.30,4.32

4.30,4.32

-5.653.537

-8.809

-519.665

tisti denarni tok iz financiranja -6.182.011 -r.2.790.130
hovihrto -zm denapoveianje/ rn sredstevhanJsa nje tn nj

ustrezn kov -3.997.O74 -17.968.354
Denama sredstva in njihovi ustrezniki na zaEetku leta 4.25 13.912.620 31.880.974
Poveaanje/- rmani;anje -3.997,O74 -17.96a.354
KonEno sta.je denamih sredstev in njihovih ustreznikov 4.25 13.912,620
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1. PoroiajoEa druiba

S|DG d. o. o. (v nadaljevanju "druiba'), je podjetje s sedeiem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeZa je

Roina ulica 39, 1330 Kotevje. V nadaljevanju so predstavljeni konsolidirani radunovodski izkazi skupine za

poslovno leto, ki se je kondalo dne 31. decembra 2019. Konsolidirani radunovodski izkazi vkljutujejo druibo in

dve odvisni druibi (skupaj v nadaljevanju skupina).

Podatki o odvisnih druibah za leto 2019:

Naziv Naslov
Delei v
kapitalu

xnjigovodska
vrednost kapitala na

dan 31. 12. 2019

Poslovni izid v
letu 2019

sneinik d. o. o
Koaevska Reka 1b,

1338 Koaevska Reka
100,000/o 5.558.562 EUR -670.639 EUR

Sneznik Sinpo, d. o. o 100,000/o 1.136.927 EUR 14.314 EUR

Podatki o odvisnih druibah za leto 2018:

Naziv Naslov
Delei v
kapitalu

Kniigovodska
vrednost kapitala na

dan 31. 12.2018

Sne:nik d. o. o
Koaevska Reka 1b,

1338 Koaevska Reka
5.934.493 EUR

Sneinik Sinpo, d. o. o
Kodevska Reka la,

1338 Koaevska Reka
100,00% 1.130.414 EUR 41.112 EUR

Poslovni izid v
letu 2018

146.401 EUR

Glasovalne pravice v obeh odvisnih druibah so enake delezu v kapitalu.

Odvisni druibi v skupini sta izdelali raaunovodske izkaze v skladu s Slovenskimi raiunovodskimi standardi.

Konsolidirani izkazi skupine so pripravljeni ob predpostavki, da bo skupina v prihodnosti nadaljevala

poslovanje.

2, Podlaga za sestavo

a. Izjava o skladnosti

poslovodswo druibe je konsolidirane raaunovodske izkaze skupine potrdilo dne 02. 06. 2020

Konsolidirani radunovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi ratunovodskeqa

poroianja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s pojasnili, ki jih sprejema odbor za pojasnjevanje

mednarodnih standardov raaunovodskega poroianja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija, in v

skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druibah (ZGD).

skupina je nastala z ustanoviwijo in vpisom obvladujoie druTbe v sodni register dne 17.3.2016.
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b, Podlaga za merjenje

Konsolidirani raiunovodski izkazi skupine so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen finananih
instrumentov, ki so izkazani po poiteni vrednosti preko poslovnega izida ali po odplaini vrednosti.

c. Funkcionalna in predstavitvena valuta

Priloieni konsolidirani raEunovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti obvladujode druibe in
skupine. Vse radunovodske informacije so predstavuene v celih evrih. Zaradi zaokroZevanja vrednostnih
podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v sestevkih v preglednicah.

d. Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi konsolidiranih radunovodskih izkazov podati ocene, presoje, na osnovi
uporabljenih in pregledanih predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in
odhodkov.

ocene med drugim vkljuaujejo doloaitev Zivljenjske dobe in preostale vrednosti nepremidnin, naprav in opreme
ter neopredmetenih sredstev, popravke vrednosti zalog in terjatev ter predpostavke, pomembne za aktuarski
izradun v zvezi z doloienimi zasluzki zaposlenih. Ne glede na to, da poslovodswo obvladujote druibe med
pripravo predpostavk skrbno proudi vse dejavnike, ki na to lahko vplivajo, je moZno, da se dejanske posledice
poslovnih dogodkov razlikujejo od ocenjenih. zato je treba pri raiunovodskih ocenah uporabiti presojo ter
upoStevati morebitne spremembe poslovnega okoua, nove poslovne dogodke, dodatne informacije in izkusnje.
Spremembe raiunovodskih ocen, presoj in predpostavk se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene
spremenjene, de sprememba vpliva samo na to obdobje. ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih,
de sprememba vpliva na prihodnja obdobja.

oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so razkrite v pojasnilih k posameznim
postavkam in so prisotne predvsem pri naslednjih presojah:

Najemi

Skupina je sprejela naslednje ratunovodske presoje, ki pomembno vplivajo na doloditev zneska pravic do
uporabe in obveznosti iz najema:

. Identifikacua najemnih pogodb
Pogodbo skupina identificira kot najemno pogodbo, Ee druzbi daje pravico do obvradovanja najetega
sredswa' Skupina sredstvo obvladuje, de lahko sredstvo uporablja in je upraviaena do ekonomskih koristi, ki
jih sredstvo pri uporabi prinaia.

. DoloEitev trajanja najema
Skupina doloii trajanje najema kot oMobje, v katerem najema ni mogoie odpovedati, skupaj z:

a) obdobjem, za katero verja moinost podarjianja najema, de je precej gotovo, da bo ta moinost tudi
izrabljena;

b) obdobjem, za katero verja moznost odpovedi najema, de je precej gotovo, da ta moznost ne bo
izrabljena.

Trajanje najema je v vedini primerov doroieno v najemni pogodbi. v primerih, ko pogodbeno obdobje ni
dolodeno, skupina trajanje najema oceni na podragi presoje potreb po uporabi posameznega sredswa. pri
tem se upoStevajo plani in dolgorotne poslovne usmeriWe skupine.
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. Doloaitev diskontne stopnje

Diskontna stopnja je doloiena v viSini obrestne mere, po kateri lahko skupina na trgu pridobi primerljiva

sredswa s primeruivo roanostjo.

Ocena iivljenjske dobe amortizirljivih sredstev (poiasnili 4,14t 4.L5,4.16 in 4,17 ter usmeriwe

3.e, 3.9, 3.f in 3.h):

Skupina pri ocenjevanju :ivljenjske dobe sredstev upoEteva pritakovano fiziano izrabljanje, tehnitno staranje,

gospodarsko staranje ter priiakovane zakonske in druge omejiwe uporabe, Prav tako skupina preverja dobo

koristnosti pri pomembnejiih sredswih; za primer, ie bi priSlo do spremenjenih okoliifin in bi bila potrebna

sprememba dobe koristnosti in s tem stroikov amortlzacije.

Ocena popravkov vrednosti teriatev (usmeritev kl)

popravek vrednosti kratkoroanih poslovnih terjatev do kupcev druibe v skupini oblikujejo na podlagi kriterija

zapadlosti in zavarovanja terjatev.

ocena popravkov vrednosti zalog (usmeritev j)

Skupina je preverila potrebo po oslabiwi zalog na podlaqi iiste iztrzljive vrednosti. V primeru, da je le ta niUja

od knjigovodske vrednosti, se opravi slabitev.

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposliwene in druge nekratkoroine zasluike zaposlencev

(pojasnilo 4.28)

V okviru obvez za doloiene pozaposliwene in druge zasluzke so evidentirane sedanja vrednost odpravnin ob

upokojiwi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izratuna, ki 9a odobri poslovodstvo'

Aktuarski izraaun temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v dasu nastanka izraduna, ki se zaradi

sprememb v prihodnje lahko razlikujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nana5a

predvsem na doloditev diskontne stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plai'

Obveze za dolodene zasluike so zaradi kompleksnosti aktuarskega izratuna in dolgorodnega znadaja postavke

obiufljive za spremembe navedenih ocen. Predpostavke so podrobneje navedene v okviru pojasnila 4 28'

Ocena moinosti uporabe teriatev za odloiene davke

skupina oblikuje odlozene terjawe za davek iz naslova oblikovanja rezervacu za jubilejne nagrade in

odpravnine ob upokojiwi ter izloianja neiztrienih dobiikov v zalogah. skupina na dan zakljudenih izkazov

preveri viiino izkazanih terjatev in obveznosti za odlozeni davek. odlozena terjatev za davek se pripozna v

primeru verjetnega razpolozljivega prihodnjega iistega dobidka, v breme katerega bo v prihodnje mogoae

uporabiti odlo:eno terjatev. Odlozeni davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo zanj mogode

uveljaviti davtno olajiavo, povezano s sredswom.

e. spremembe raEunovodskih usmeritev

skupina je v letu 2019 spremenila ratunovodske usmeritve in obravnavanje poslovnih dogodkov ter njihovo

izkazovanje v raiunovodskih izkazih v skladu z zahtevami standarda MSRP 16, ki je stopil v veljavo 01'01'

2019. Ostalih radunovodskih usmeritev ni spreminjala'
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. MSRP 16 Najemi

Standard MSRP 16 nadomeida mednarodni radunovodski standard MRS 17 in izenaduje obravnavo poslovnih
in finandnih najemov pri najemnikih. Na podlagi najemnih pogodb najemniki v izkazu finantnega poloZaja
najeta sredsWa izkazujejo med osnovnimi sredstvi ali kot sredsWa iz pravice do uporabe v povezavi z
obveznostmi iz najema. Vrednost najetih sredstev se preko amortizacije prenaSa v stroike, stro5ki financiranja
pa bremenijo finantne odhodke. Standard najemnikom omogoia dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v prtmeru
najemov sredstev z majhno vrednostjo in kratkorodnih najemov.

obradunavanje pri najemodajalcu se ne razlikuje bistveno od obravnave po standardu [4RS 17

Za novi nadin obradunavanja nekratkorotnih najemov je skupina uporabila poenostavljeni pristop. Zahteve
standarda MSRP 16 je skupina uporabila le za pogodbe, ki so bile pred datumom prehoda na novi standard
MSRP 15 pripoznane kot najemne pogodbe v skladu z zahtevami MRS 17. Skupina je pregledala in analizirala
sklenjene pogodbe o najemih z obdobjem trajanja, daljsim od enega leta. Na podlagi stroikov najema in
obdobja trajanja najemnih pogodb je skupina ocenila vrednost pravice do uporabe najetih sredstev in
obveznosti iz najema in jih na dan 1. januarja 2019 pripoznara v izkazu finaninega poroiaja.

Pri najemih, ki so trenutno razvr5ieni kot poslovni najemi, skupina v skladu z veljavnimi raiunovodskimi
zahtevami ne pripozna povezanih sredstev ali obveznosti in namesto tega razporeja plaiila najema na podlagi
enakomernega tasovnega amortiziranja med trajanjem najema ter v svojih letnih ratunovodskih izkazih
razkriva celotne obveznosti.

Namesto pripoznavanja poslovnih odhodkov za plaiila iz poslovnega najema skupina pripozna obresti za svoje
obveznosti iz naslova najemnin in amortizacijo svojih sredstev za pravice uporabe.

Utinek spr€jetja MSRP 16 na izkaz finaninega potoiaja na dan
1.1.2019

poslovnega izida leta 2018

(v EUR) MSRP 16 -
racun

MR.S t7
31.12.2018

Sredstva

Pravica do uporabe 1.202.979 1.202.979 0
Skupaj sredstva 1.202.979 1.202,979 0
Obveznosti

Nekratkorotne obveznosti iz najemov 709.509 175.177
Kratkoroine obveznosti iz najemov 342.218 237.@A 104.570
Obveznosti iz najemov 771.880 279.A47

(v EUR) MSRP t5 -
31, 12. 2019

I{RS 17 -
31. 12. 2019 31. 12,2018

Amortizacila pravic do uporabe 246.992 0 0

560.770 1.109.689 770.103
Poslovni irid iz poElovania 4o7.762 1.109.689 770.1o3
Odhodkt frnancrranla 22.525 0
Poslovni izid pred davki 830.287 1.109.589 770,1o3

Vpliv uporabe MSRP 16 na izkaz

MSRP 16 -
01,01.2019

534.232

t.ost,727

Stroski nalema

0



(v EUR) Uskladitev
obveznosti na dan

1.1.2019

Obveze za poslovne naieme na dan 31.12.2018

zmaniianie obvez za kratkoroene naieme

zman]san.le obvez iz najemov, ki niso predmet t1SRP15

obveze za poslovne najeme, ki so predmet MSRP16 na dan 31.12.2018

Obrestna mera za izposojanje na dan 1.1.2019

Diskonuranje obveze za poslovne na.ieme na dan 1.1.2019

Povetanje obveznosti iz najemov, ki niso bile vkljutene v obveze za poslovni najem na 31.12.18

Poveaanje plaail v zvezi s podaljsanjem obdobii, ki niso bila vkliuaena v obveze za poslovni najem na

31.12.18
skupaj obveznosti iz najema na dan 1.1.20r'9

L.872.431
-264.752
-555.942

1.051.727

od 3,00 do 3,20 9o

0

0

0

L.O51,727

Vrednost pravic do uporabe in obveznosti iz najemov so ocenjene na podlagi diskontiranih prihodnjih denarnih

tokov za obdobje trajanja najema. Stro6ki amortizacije so izraaunani z uporabo amortizacijskih stopenj,

ocenjenih na podlagi preostale dobe najema.

Obrestna mera za najeme znaia od 3,OO do 3,20 o/o (pridobfena na dan 01.01.2019 s strani banke kot obrestna

mera za najem dolgorodnega posojila).

Vse ostale najemne pogodbe, ki jih ima skupina, se obravnavajo kot kratkoroani najemi, ker je doba najema

do enega leta oz. je vrednost nakupa novega sredswa manj kot 5.000 $'

Skupina je v skladu z novim raaunovodskim standardom MSRP 16 v letu 2019 spremenila naiin izkazovanja

uainkov iz najemnih pogodb, razen v primerih kratkoroinih najemov, najemov manjse vrednosti in najemov,

ki so zaradi predmeta najema izvzeti iz standarda MSRP 16, ter za pripoznanje in merjenje vseh najemov

uporabila enoten pristop. Upostevala je posebne prehodne zahteve standarda MSRP 15 in izkoristila praktiine

re6iwe, ki jih ta omogoaa. Razen najemov, za katere se v skladu z MSRP 16 ne pripoznajo pravice do uporabe

sredstva (kratkoroini najemi, najemi sredstev z nizko vrednostjo, najemi z variabilno najemnino ...'), ie skupina

pripoznala vse pravice do uporabe sredstev in obveznosti iz najemnin, ki so bile pred prehodom na MSRP 16

pripoznane kot poslovni najemi.

Skupina je uporabila tudi razpoloZljive praktiine reSiwe, pri iemer:

. je za kratkorodne najeme z obdobjem trajanja 12 mesecev od datuma prve uporabe standarda,

uporabila izjemo, ki jo omogoia standard,

. je na datum prve uporabe standarda iz merjenja pravice do uporabe sredstev izlodila zadetne

neposredne stro6ke,

. je pri dolodanju obdobja trajanja najemne pogodbe z opcijo podaljianja ali odpovedi uporabila

spoznanja, ki jih je pridobila potem, ko so se dogodki ie zgodili'

f. spremembe standardov in pojasnil, ki veliaio v tem raEunovodskem obdobju

f.1 zaEetna uporaba novih sprememb obstoieEih standardov, ki veliaio v tem raiunovodskem

obdobju

V tem poroEevalskem oMobju veljajo naslednje spremembe obstojeiih standardov in nova poiasnila, ki jih je

izdal Odbor za mednarodne raiunovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
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. MSRP 15 - Najemi (velja za letna obdobja, ki se zadnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

. Spremembe MSRP 9 - Finantni instrumenti - Elementi predplaaila z negativnim nadomestilom
(veljajo za letna obdobja, ki se zadnejo 1. januarja ZO19 ali pozneje),

. spremembe MRs 19 - Zasluiki zapostencev - sprememba, omejitev ali poravnava programa
(veljajo za letna obdobja, ki se zadnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

. Spremembe MRs 28 - FinanEne naloibe v pridruiena podjetja in skupne podvige - Dolgoroani
delezi v pridru2enih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se zadnejo 1. januarja ZOtg
ali pozneje),

. spremembe razliEnih standardov zaradi rzbolj5av MSRp (obdobje 2ots-zol7), ki izhajajo iz
letnega projekta za izboljianje MSRP (MSRP 3, I\4sRp 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenom
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se zadnejo t. januarja 2019 ali
pozneje),

' OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka iz dobiika (velja za letna obdobja, ki se zaanejo
1 januarja 2019 ali pozneje).

Vpliv sprejetje novega standarda MSRP 15 - Najemi in sprememb k obstojedim standardom in pojasnilom je
prikazan v todki 2e.

f.2 standardi in spremembe obstojeaih standardov, ki jih je izdar oMRs in sprejela EU,
3e niso v veljavi

vendar

Na datum odobriwe teh radunovodskih izkazov je OMRS izdal naslednje spremembe obstojedega standarda,
ki jih je sprejela EU in ki 5e niso stopili v veuavo:
. spremembe MRs 1 - predstavljanje raiunovodskih izkazov in MRs g - Ratunovodske

usmeritve, spremembe ratunovodskih ocen in napake - oprederitev Biswen, ki jih je EU sprejera
29. novembra 2019 (verja za retna obdobja, ki se zainejo 1. januarja 2020 ari pozneje),

' spremembe MRsp 9 - Finanini instrumenti, MRs 39 - Finanini instrumenti: pripoznavanje
in merienie in MSRP 7 - Finanini instrumentii razkritja - Reforma refereninih obrestnih mer, ki
jih je EU sprejela 15. januaria 2o2o (veljajo za letna obdobja, ki se zainejo 1. januarja 2020 ali pozneje),

' spremembe skricevanj na konceptuatni okvir v MsRp, ki jih je EU sprejera 29. novembra 2019
(veljajo za letna obdobja, ki se zadnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

f.3 t{ovi standardi in spremembe obstojeaih standardov, ki jih je izdal oMRs, vendar jih EU 5e
ni sprejela

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejera EU. bistveno ne razrikujejo od predpisov, ki jih je sprejer odbor za
mednarodne radunovodske standarde (oMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstojedih
standardov, ki na dan 13.3.2020 v EU 5e niso bili sprejeti (spodaj navedeni datumi zatetka veljavnosti veljajo
za MSRP, kot jih je izdat OMRS):
o MSRP 17 - zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, ki se zainejo 1. januarja 2021 ali pozneje),
' spremembe MSRP 3 - Poslovne zdruiiwe - opredelitev poslovnega subjekta (v veuavi za postovne

zdrulive, pri katerih je datum prevzema enak datumu zadetka prvega letnega porodevalskega obdobja,
ki se zadne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobiwe sredstev, do katerih pride na zadetku tega obdobja
ali po njem).
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MSRP 14 - zakonsko predpisani odlog plaEila raEunov, ki ga je OMRS objavil 30. januarja 2014.

Cilj standarda je omogoditi podjetjem, ki MSRP uporabljajo prvit in ki zakonsko predpisane odloge plaiila

ratunov trenutno pripoznavajo v skladu s prejinjimi SSRN, da ob prehodu na MSRP s takinim

pripoznavanjem nadaljujejo.

MSRP 15 - Najemi, ki ga je OMRS ob.javil 13. januarja 2016. Najemnik v skladu z MSRP 16 pripozna

pravico do uporabe sredswa ter obveznosti iz najema. Pravica do uporabe sredswa je obravnavana na

podoben naiin kot ostala nefinanana sredswa in se v skladu s tem tudi amortizira. Obveznost iz najema

je na zadetku vrednotena po sedanji vrednosti najemnin, pladanih v obdobju najema, diskontirani po

implicitni obrestni meri, te jo je mogode takoj doloditi. te te mere ni mogote takol doloaiti, mora najemnik

uporabiti predpostavljeno obrestno mero izposojanja. Tako kot pri MRS 17, ki ga je MSRP 16 nadomestil,

najemodajalec najem opredeli kot poslovni ali finanini glede na naravo najema. Najem se razvrsti kot

finanani najem, te se z njim prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezane z lastniiwom sredstva. V

nasprotnem primeru gre za poslovni najem. Pri finandnem najemu najemodajalec finanane prihodke

pripozna v obdobju najema na podlagi vzorca, ki odraZa stalno obdobno stopnjo donosnosti diste naloibe.

plaiila iz poslovnega najema najemodajalec pripozna kot prihodke na podlagi enakomerne tasovne

metode oz., te vzorec odra}a prej zmanjianje koristi iz rabe tega sredstva, uporabi drugo sistematidno

metodo.

MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe, ki 9a je oMRS objavil 18. maja 2017. Novi standard zahteva

merjenje zavarovalnih obveznosti po trenutni vrednosti izpolnjevanja in prinaSa enotnejSo metodo

merjenja in predstaviwe za vse zavarovalne pogodbe. Namen zahtev je zagotoviti dosledno in na nadelih

temeljede obraiunavanje zavarovalnih pogodb. MSRP 17 nadomesda MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe in

z njim povezana Pojasnila.
spremembe MSRP 3 - Poslovne zdruiiwe - opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je OMRS izdal

22. oktobra 2018. Spremembe so bile uvedene za izbolj5anje opredeliwe poslovnega subjekta'

spremenjena opredelitev izpostavlja, da je namen poslovanja poslovnega subjekta zagotavljati blago in

storiwe za stranke, medtem ko je prejinja opredelitev poudarjala donose v obliki dividend, ni:je stroike

in druge gospodarske koristi za vlagatelje ter druge deleznike. Poleg spremenjene ubesediwe je odbor

podal dodatne napotke k opredeliwi.

Spremembe MSRP 9 - Finanini instrumenti - Elementi predplaiila z negativnim nadomestilom, ki

jih je oMRS izdal 12. oktobra 2017, obstojeae zahteve MSRP 9 glede pravice do prekiniwe pogodbe se

spremenijo tako, da omogodajo merjenje po odpladni vrednosti (oz. po poiteni vrednosti prek drugega

vseobsegajodega donosa, odvisno od poslovnega modela) tudi v primeru plaiil negativnega nadomestila'

v skladu s spremembami podpis zneska predplaEila ni pomemben - platilo je glede na prevladujoio

obrestno mero v iasu prekinitve mogoae opraviti tudi v korist pogodbene stranke, ki prediasno platilo

opravi. Izraiun nadomestila mora biti v tako v primeru kazni zaradi predtasnega odplaiila kot v primeru

nagrade zaradi preddasnega odplaiila enak. Spremembe obsegajo tudi pojasnila glede obraiunavanja

sprememb finantnih obveznosti, ki ne povzrotijo odprave pripoznanja. v tem primeru se knjigovodska

vrednost prilagodi rezultatu, pripoznanemu v vseobsegajoaem donosu. Efektivna obrestna mera se ne

preraiuna.

spremembe MSRP 9 - FinanEni instrumenti, MRS 39 - FinanEni instrumenti: pripoznavanje

in merjenje in IvtSRp 7 - Finanini instrumenti: razkritja - Reforma referendnih obrestnih mer, ki jo

je OMRS izdal 26. septembra 2019, Spremembe reforme referentnih obrestnih mer:
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a) spreminjajo posebne zahteve glede obradunavanja varovanja pred weganji tako, da lahko podjetja
obradunavajo varovanje pred weganji ob predpostavki, da se referendna obrestna mera, na kateri
temeljijo varovani denarni tokovi in denarni tokovi od instrumenta za varovanje, zaradi reforme
refereninih obrestnih mer ne bodo spremenlli;

b) so obvezne za vsa razmerja varovanja pred weganjem, na katera reforma referendnih obrestnih
mer neposredno vpliva;

c) niso namenjene olajievanju drugih posledic reforme referendnih obrestnih mer (te razmerje
varovanja pred Weganjem ne izpolnjuje ved zahtev za obradunavanje varovanja pred Weganji iz
razlogov, ki niso navedeni v spremembah, je treba prenehati z obradunavanjem varovanja pred
Weganjem) in

d) zahtevajo posebna razkritja o tem. v kolikini meri spremembe reforme vplivajo na razmerja
varovanja pred Weganji med podjetji.

spremembe MSRP 10 - Konsolidirani raEunovodski izkazi in MRs 28 - Nalo;be v pridruiena
podietja in skupne podvige - Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruieni
podjetjem oz. skupnim podvigom, ki jih je oMRS objavil 11. septembra 2014. spremembe se nanasajo
na razhajanje zahtev po MRS 28 in MSRP 10 ter pojasnjujejo, da je obseg pripoznavanja dobidka oz.
izgube pri poslu s pridruienim podjetjem ali pri skupnem podvigu odvisen od tega, ali prodana oz.
prispevana sredswa predstavuajo poslovni subjekt.
spremembe MRs 1- predstavljanje raEunovodskih izkazov in MRs g - RaEunovodske
usmeritve, spremembe raiunovodskih ocen in napake - opredelitev Biswen, ki jih je oMRs objavil
31' oktobra 2018. Spremembe pojasnjujejo opredelitev izraza biswen in kako ga je treba vkljutiti v
napotke glede opredelitev.
spremembe MRs 19 - zasluiki zaposlencev - sprememba, omejitev ali poravnava programa, kijih
ie oMRS izdal 7. februarja 2018. Spremembe zahtevajo uporabo posodobljenih predpostavk iz ponovnega
merjenja za doloiitev stro5kov tekotega sluibovanja in neto obresti za preostanek poroievalskega
obdobja po spremembi programa.
spremembe MRs 28 - Naroibe v pridruiena podjetia in skupne podvige - Dorgoroini dereii v
pridruienih podjetjih in skupnih podvigih, ki jih je oMRS objavil 12. oktobra 2017. Namen sprememb je
pojasniti, da podjetje uporablja I4SRP 9, vkljuino z zahtevami po oslabiwi, za dolgorodne deleie v
pridruZenem podjetju ali skupnem podvigu, ki so del iiste naloZbe v pridruieno podjetje ali skupni podvig
in za katere se kapitarska metoda ne uporablja. spremembe prav tako odpravljajo 41, odstavel, saj je
po mnenju odbora le ponavUal zahteve v MSRP 9 in povzrodal zmedo glede obraEunavanja dolgorodnih
deleiev.

spremembe razlidnih standardov zaradi Izbolj5av MSRP (obdobje zot5-2077), ki jih je OMRS objavil 12.
decembra 2017. Spremembe razlidnih standardov izhajajo iz letnega projekta za izboljianje MSRP (MSRP
3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), njihov namen pa je predvsem odpravrjanje neskradnosti in razraga
besedila. spremembe vsebujejo naslednja pojasnira: podjetje ponovno izmeri svoj prejinji derei v skupni
dejavnosti, ko pridobi obvradovanje nad poslovnim subjektom (MSRP 3); de podjetje pridobi skupno
obvladovanje nad poslovnim subjektom, svojega prejinjega dere:a v skupni dejavnosti ne izmeri ponovno
(MSRP 11); podjetje vse posledice izplaiila dividend na davek iz dobidka obraiuna na enak naain (MRS
12); in podjetje kot del sploinih posojil obravnava vsa posojila, ki so bila prvotno namenjena razvoju
sredswa, kot je sredstvo usposobljeno za nameravano uporabo ali prodajo (MRS 23).
spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, kijih je oMRS izdal 29. marca 2018. OMRS je zaradi
revizije konceptualnega okvira za MSRP posodobil sklicevanje nanj v standardih MSRp. Dokument vsebuje
spremembe MSRP 2, MSRP 3, MSRP 6, MSRP 14, MRS 1, MRS 8, MRs 34, MRS 37, MRS 38, opMSRp 12,
oPI\4sRP 19, opMSRp 20, opMSRp 22 in sIC-32. Namen sprememb je podpora prehodu na revidirani
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konceptualni okvir za podjega, ki s pomotjo tega okvira razvijajo svoje radunovodske usmeriwe, kadar

se za doloieno transakcijo ne uporablja noben standard MSRP.

OPMSRP 23 - Negotovost pri obravnavi davka iz dobiEka, ki ga je OMRS izdal 7. junija z1l7.
Moine so nejasnosti glede tega, kako se davdna zakonodaja uporablja za doloieno transakcijo ali

okoliSdino oz. ali bo davtni organ sprejel obravnavanje davka v podjetju. MRS 12 Davek iz dobifka doloia,

kako je treba obradunati tekoai in odlo:eni davek, ne pa, na kakien nadin bi se morali odrazati uiinki

negotovosti. OPMSRP 23 dopolnjuje zahteve 14RS 12 z dolotili, kako se mora udinek negotovosti odra:ati

pri obradunavanju davka iz dobitka.

Skupina predvideva, da uvedba zgoraj navedenih novih standardov, sprememb obstojedih standardov in novih

pojasnil v obdobju zaietne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na radunovodske izkaze.

3, Pomembne ratunovodske usmeriwe skupine

Druibe v skupini uporabljajo enotne raiunovodske usmeriwe, ki so bile po potrebi spremenjene in prilagojene

usmeripam skupine. Uporabljene raiunovodske usmeritve in metode izraaunavanja, ki so jih druZbe v skupini

imele v poroianem obdobju, so navedene v nadaljevanju,

a. Podlaga za konsolidacijo

Konsolidirani raiunovodski izkazi skupine vkljudujejo ratunovodske izkaze obvladujoie druZbe in odvisnih

druib.

Odvisne druibe

Odvisne druzbe so druibe, kijih obvladuje skupina. Obvladovanje obstaja, ko ima obvladujoia druiba moinost

odlodati o finandnih in poslovnih usmeriwah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja.

Raiunovodski izkazi odvisnih druib so vkljuteni v konsolidirane raiunovodske izkaze skupine od datuma, ko

se je obvladovanje zaielo. KUub temu, da se je formalno obvladovanje zatelo z ustanoviwijo obvladujote

druibe 17. 3. 2016, so zaradi nadela gospodarnosti raaunovodski izkazi odvisnih druZb vkljudeni v konsolidirane

raiunovodske izkaze od 1. 4. 2016 naprej. Vpliv poslovanja odvisnih druZb v tasu od 77. 3' 2016 do 31. 3.

2016 za skupino ni pomemben. Prva vkljuditev odvisnih druib v konsolidirane radunovodske izkaze je tako bila

opravljena na obraaunski datum 1. 4. 2015. Ker so bile pred poslovno zdru:itvijo in po njej vse druZbe pod

obvladovanjem Vlade Republike Slovenije gre za transakcijo pod skupnim upravljanjem, ki je bila obradunana

po knjigovodskih vrednostih prevzetih sredstev in obveznosti odvisnih druZb. Razlika med disto vrednostjo

sredstev prevzetih druib in naloibo v odvisni druZbi je bila na dan prve konsolidacue pripoznana v drugih

rezervah iz dobidka v vilini 2.591.152 EUR'

Obvladujoda druiba je dne 19. 05. 2017 z nakupom od druibe Gozd Ljubljana d. o. o. pridobila 10 o/o lastniSki

deleZ odvisne druibe SneZnik, d. d. Lastniiki dele: obvladujoae druibe je na dan 19. 05. 2Ol7 znalal80,04 o/o

vseh delnic odvisne dru:be Sneinik, d. d. Po prevzemni ponudbi, ki je bila podana dne 15. 05. 2017 do

vkljuino dne 24. 07 . 2017 )e imela obvladujoda druiba v lasti 539.593 delnic odvisne druzbe, kar predstavlja

96,43 o/o deleL vseh izdanih delnic odvisne druzbe. V okviru iztisnitve je obvladujoia dru:ba postala 100 o/o

lastnik odvisne druZbe Sneinik, d. d. dne 25. 70.2017. Obvladujoia druZba je tako pridobila 5e preostalih

20.003 delnic po ceni 4,90 EUR na delnico. Izvedena je bila iztisnitev malih delnitarjev v skupni viSini 98.014,70

EUR. Dokup preostalih delnic odvisne druibe je bil obraiunan po knjigovodskih vrednostih, razlika med
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nabavno vrednostio in sorazmerno vrednostjo pridobljenih distih sredstev in obveznosti skupine Sndnik pa je
bila obradunana v drugih rezervah iz dobitka.

Radunovodske usmeritve odvisnih druib so usklajene z usmeriwami skupine.

Posli, izvzeti iz konsolidiranih ratunovodskih izkazov

Pri sestavi konsolidiranih raaunovodskih izkazov so izlodena stanja, medsebojni prihodki
neiztrieni dobidki in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine.

in odhodki ter

b. Prevedba tujih valut

Posli, izra:eni v tuji valuti, se preratunajo v funkcionalno valuto po referendnem tedaju ECB na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izraiene v tuji valuti ob koncu poslovnega leta, se preradunajo v evre po
takrat veuavnem referentnem tedaju ECB. Nedenarne postavke, izraZene v tuji valuti in izmerjene po izvirni
vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po refereninem tetaju na dan posla. pozitivne ali negativne teiajne
razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot finanini prihodek ali odhodek.

c. Finanini inst.umenti

Neizpeljani fi nanEni inStrumenti

Neizpeljani finanfni instrumenti vkljuaujejo naslednje postavke:

. neizpeljana finanana sredswa in

. neizpeljanefinanfneobveznosti.

Oslabltev finaninih sredstev je podrobneje opisana v pojasnilu kl.

cl. Neizpeliana finanEna sredswa

Neizpeljana finandna sredstva skupine vkljudujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila, finanane
nalo:be in finandna sredstva po poiteni vrednosti preko poslovnega izida.

skupina na zadetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. ostala
finandna sredstva so na zaaetku pripoznana na datum, ko skupina postane stranka v pogodbenih doloailih
instrumenta.

Skupina odpravi pripoznanje finandnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finandnega sredstva na podlagi posla,
v katerem se prenesejo vsa Weganja in koristi iz lastniitva finandnega sredswa.

Neizpeljani finantni instrumenti skupine se ob zatetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:
finandna sredstva. merjena po odpladni vrednosti, finanana sredswa po poiteni vrednosti preko poslovnega
izida. Klasifikacija je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev in od tega alije skupina
pridobila pogodbene denarne tokove iz naslova finananih instrumentov izkl;uino iz naslova pladil glavnice in
obresti od neporavnanega zneska glavnice.
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Denar in denarni ustrezniki

Denarna sredswa in njihovi ustrezniki zajemajo denarna sredswa na TRR in bantne depozite z zapadlos$o

do treh mesecev.

FinanEna sredswa po po5teni vrednosti preko poslovnega izida

Finandna sredswa po poiteni vrednosti preko poslovnega izida vkljudujejo sredswa zaradi preraauna terjatev

z indeksom cen.

Finantna sredswa po odplaini vrednosti

Med finanina sredstva po odplatni vrednosti skupina razvdia finanina sredsfua, ki jih poseduje v okviru

poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in de denarni tokovi predstavljajo izkljuino

plaaila glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Skupina med finandna sredsfua po odplaini vrednosti

razvrida posojila, terjawe in nekotirajoie dolzniske vrednostne papirje. Glede na zapadlost so razvridena med

kratkoroina finandna sredswa (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finandnega polozaja) ali dolgoroina

finanana sredswa (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finandnega poloZaia).

c2. Neizpeljane fi nanEne obveznosti

Neizpeljane finandne obveznosti skupine zajemajo prejeta posojila, poslovne obveznosti in finanane obveznosti

po poiteni vrednosti preko poslovnega izida. Finandne obveznosti so pripoznane, ko skupina postane

pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Skupina odpravi pripoznanje finandne obveznosti, te so obveze,

dolotene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

Finandne obveznosti so merjene po odpladni vrednosti po metodi veljavnih obresti. Glede na zapadlost so

razvridene med kratkorodne finanane obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finandnega

poloiaja) ali nekratkorotne finantne obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finaninega

poloiaja).

d, Kapital

vpoklicani kapital

vpoklicani kapital obvladujoae druibe siDG d. o. o., se pojavlja kot osnovni vloiek Republike slovenue kot

ustanoviteljice in edine druibenice druibe in je nominalno opredeljen v Aktu o ustanovitvi druibe Slovenski

drZavni gozdovi, d. o. o. ter registriran na sodiSdu.

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve prestavljajo naknadno vplaiani kapital v obliki swarnega vloika - osnovnih sredstev

prenesenih s sklada kmetijskih zemljisd in gozdov RS ter naknadni nedenarni vloiek vlade RS v obliki

nepremianin. Kapitalske in zakonske rezerve se lahko uporabijo, ie skupni znesek teh rezerv ne dosega z

zakonom ali statutom doloienega odstotka osnovnega kapitala, in sicer za:

- kritje diste izgube poslovnega leta, te je ni mogode pokriti v breme prenesenega distega dobidka ali drugih

rezerv iz dobitka;

- kritje prenesene izgube, ie je ni mogoie pokriti v breme aistega dobidka poslovnega leta ali drugih

rezerv iz dobidka.
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Zakonske rezerve

Zakonske rezerve so zneski. ki so namensko zadriani iz dobitka, predvsem za poravnavo potencialnih
prihodnjih izgub' Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo letnega poroaila, ali sklep zadevnega
organa. Zakonske in kapitalske rezerve se lahko uporabijo, ie skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom
ali statutom dolodenega odstotka osnovnega kapitala, in sicer za:

- kritje diste izgube poslovnega leta, de je ni mogode pokriti v breme prenesenega iistega dobidka ali drugih
rezerv iz dobidka.

Druge rezerue iz dobiEka

Druge rezerve iz dobiika se oblikujejo samo iz zneskov distega dobidka poslovnega leta in prenesenega
dobitka. Uporabijo se lahko za katerikoli namen razen 5, odstavka 64. ilena ZGD ali, ie Akt o ustanoviwi
dolota drugate.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poiteni vrednosti

vsebujejo aktuarske dobiike in izgube, vezane na rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgorodne zasluike
zaposlencev.

Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi zavezana k izpladilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin ob
njihovi upokojiwi, za kar so oblikovane rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.

e. Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredswa z omejeno dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjsani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vkljuiuje stro5ke, ki se lahko neposredno
pripisejo pridobitvi posameznega neopredmetenega sredswa.

skupino neopredmetenih sredstev skupine sestavua predvsem programska oprema. Skupina nima
neopredmetenih sredstev z nedolodljivo dobo koristnosti.

Poznejii izdatki

Poznejsi izdatki v zvezi z neopredmetenim sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredswa, ie
je verjetno. da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, in ieje nabavno vrednost mogode zanesuivo izmeriti. Vsi drugi izdatki so pripoznani v poslovnem izidu kot stroiki,
takoj ko nastanejo.

Amortizacija

Amortizacija se obratuna po metodi enakomernega iasovnega amorfiziranja ob upoitevanju dobe koristnosti
neopredmetenega sredswa. Amortizacua se zaine obradunavati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.
Ocenjene amortizacijske stopnje so naslednje:

Vrsta osnovnega sredstva

Materialne pravice-programi
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stopnja 2019 (v o/o) stopnja 2Ot8 (v o/o)



Amortizacuske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta

in po potrebi prilagodijo. Oslabitev sredstev je podrobneje opisana v toaki k2.

f. Nekratkoroano odloieni stroiki

Skupina izkazuje v naprej platano najemnino poslovnega prostora za obdobje 5 let ter najemnino za uporabo

licenc antivirusnega programa za obdobje 3 let. Najemnina se dasovno razmejuje in dasovno enakomerno

prenaia med stroike najemnin, del, ki se nana5a na prihodnje poslovno leto pa se pripozna kot kratkoroino

odloieni stroiek.

g. Nepremiinine, naprave in oPrema

Nepremiinine, naprave in oprema so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjiani za nabrano amortizacijo in

nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljiSd, ki se prikaiejo po nabavni vrednosti, zmanjsani za nabrane izgube

iz oslabitev. Nabavna vrednost vkljuduje stroike, ki se lahko neposredno pripi6ejo pridobitvi posameznega

sredstva.

Nabavna vrednost v skupini izdelanega sredstva zajema stroske materiala, neposredne stroike dela in ostale

stro5ke, ki jih je mogoie neposredno pripisati usposobiwi sredswa za nameravano uporabo. Nabavljeno

programsko opremo, ka pomembno prispeva k funkcionalnosti sredstev, je treba usredsWiti kot del opreme.

Deli nepremitnin, naprav in opreme, ki imajo razliane dobe koristnosti, se obradunavajo kot posamezne

nepremidnine, naprave in oPrema.

S 01.01.2019 je stopil v veljavo novi MSRP 16 - Najemi, ki doloaa, da se nekratkorodne najeme usredswi kot

pravico do uporabe sredstva. Zato jih je skupina ie pripoznala v oworiwenem stanju po poenostavljenem

pristopu, Najemov sredstev, katerih vrednost nakupa na trgu je manj kot 5.000 $, ne izkazujemo med

nepremiininami, napravami in opremo, temvet med poslovnimi odhodki.

PoznejSi izdatki

poznejii izdatki v zvezi s sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredswa, ae je verjetno, da

bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, in te je nabavno

vrednost mogode zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki (npr. tekode vzdrZevanje) so pripoznani v poslovnem

izidu kot stroEki, takoj ko nastanejo.

Amoftizaciia

Amortizacija se obraiuna po metodi enakomernega iasovnega amortizirania ob upostevanju dobe koristnosti

vsakega posameznega (sestavnega) dela sredstva. Najeta sredswa se amortizirajo ob upoitevanju trajanja

najema in dobe koristnosti. Zemljiiia se ne amortizirajo. Amortizacija se zadne obradunavati, ko je sredswo

na razpolago za uporabo. Nedokoniane gradnje se ne amortizirajo.

Ocenjene amortizacijske stopnje za tekoie in primerljivo leto so naslednje:

vrsta osnovnega sredswa Amortjraciiska stopnia Amortizacijska stopnja
2018 (v o/o)

Gradbeni objekti, zunanja ureditev ter deli grad. obiektov ter
nalorbene nepremianine

Proizvodna oprema

Transportna sredstva

Gozdarska mehanizacra

Pisamisko in delovno pohiitvo

Pisarni3ki stroji (telefoni,faksi,fotokop stroji, ipd )

1,00 - 6,00 1,00 - 6,00

1,00 - 20,00

10,00 - 20,00

10,00 - 12,50

10,00 - 20,00

7,00 - 20,00
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3,00 - 20,00

10,00 - 20,00

10,00 - 12,50

10,00 - 20,00

7 ,00 - 20,00



Raaunalniki in ratunalniska oprema

Drobni inventar

Druga neopredmetena sredstva - gtudije

Ostala neproizvajalna oprema

Vlaganja v tuja osnov.sred.

Pravice do uporabe sredstev

20,00 - 50,00

10,00 - 20,00

10

20

3,00, 10,00

t4,29-66,67

20,00 - 50,00

10,00 - 20,00

10

20

3,00 - 10,00

0

Preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva se letno pregledajo, in ie je treba, popravijo. Dobiiki in izgube
pri prodaji ali izloiiwi se dolodijo tako, da se prihodki od prodaje primedajo s knjigovodsko vrednosqo. Dobidki
in izgube pri prodaji so vkljuieni v izkaz poslovnega izida. Sredswa, ki so na voljo za prodajo, se prikaiejo
loteno od drugih sredstev. Zanje se v letu prodaje amortizacija ne obraduna. Oslabitev sredstev je podrobneje
opisana v todki k2.

h. Naloibene nepremiEnine

Nalo:bene nepremiinine so nepremiinine, ki so v lasti skupine zato, da bi prinaiale najemnino ali povedevale
vrednost nekratkorodne naloZbe ali oboje. NaloZbene nepremiinine so izkazane po nabavni vrednosti,
zmanjiani za nabrano amortizacUo in nabrane izgube iz oslabitev. NaloZbene nepremidnine se merijo po
modelu nabavne vrednosti. Metoda amortizacije in amortizacfske stopnje so enake kot pri nepremieninah v
lastni rabi. Oslabitev sredstev je podrobneje opisana v toiki k2.

i. Sredstva, prejeta in dana v najem

Najem je razvriden kot finantni najem, de se s pogoji najema pomembna weganja in koristi lastniitva
prenesejo na najemnika. Po zadetnem pripoznanju je najeto sredswo izkazano v znesku, ki je enak sedanji
vrednosti vsote naiemnin' Po zaaetnem pripoznanju se sredstvo obradunava v skladu z raiunovodskimi
usmerirvami, ki veljajo za tak5na sredstva. odhodki iz finantnega najema se pripoznajo skladno z metodo
veljavne obrestne mere.

Drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi, pri katerih se najeta sredswa (najem sredstev ali sredswa
dana v najem) ne pripoznajo v izkazu finaninega poloiaja skupine. Najemnina iz naslova poslovnega najema
se pripozna kot stroiek (najeta sredswa) oz. prihodek (sredstva, dana v najem) v izkazu poslovnega izida na
podlagi enakomernega dasovnega razmejevanja.

j. Zaloge

zaloge trgovskega blaga in materiala se vrednotuo po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo
nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroiki nabave.

eista iztril.liva vrednost je ocenjena prodajna cena, doseiena v rednem poslovanju, zmanjiana za ocenjene
stroike prodaje Na dan izkaza finaninega poloZaja skupina preveri iisto iztriljivo vrednost zalog trgovskega
blaga.

de je niZja od knjigovodske vrednosti zalog, se opravi slabltev zatog. odpisi po5kodovanih, pretedenih,
neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po posameznih postavkah. Metoda vrednotenja porabe zalog
je metoda tehtanih povpreinih cen.

Zaloge nedokondane proizvodnje, polizdelkov in kondnih izdelkov se vrednotijo po stalnih planskih cenah.
Skupina mesedno ugotavlja odmike po skupinah zalog. odmiki od stalnih cen se izraaunavajo tako, da je
zadoiteno sprotnemu vrednotenju zalog po proizvajalnih stroikih. Na dan izkaza finandnega poioiala skupina
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V skladu z MSRP 9 je skupina preila z modela nastalih izgub na model pridakovanih izgub, v skladu s katerim

skupina pripoznava ne samo nastale izgube, temvei tudi izgube, za katere se pridakuje. da bodo nastale v

prihodnosti.

Za finanino sredswo se steje, da je oslabljeno, ie obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razuidno, da je

zaradi enega ali ved dogodkov priSlo do zmanjianja pridakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega

sredstva in ki jih je mogote zanesljivo izmeriti.

Objektivni dokazi o oslabitvi finandnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali krSitev s strani dolinika;

prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolini druUbi, de se ta strinja; znaki, da bo dolinik iel v steaaj; izginotje

delujoiega trga za tovrstni instrument'

oslabitev terjatev in danih posoiil

skupina oceni dokaze o oslabiwi terjatev posebej ali skupno. Terjawe, za katere se domneva, da ne bodo

poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se 6tejejo kot dvomljive terjawe'

ocena slabitev temelji na pridakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplaail terjatev in posojil

v naslednjih 12 mesecih, razen de se je kreditno Weganje bisweno poveialo od zaaetnega pripoznanja' V teh

primerih ocena slabitev temeui na vedetnosti nepladila v obdobju celotnega trajanja finantnega sredswa

(LECL). pridakovane kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli po

pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere skupina priaakuje, da jih bo prejela'

Slabirye za pritakovane kreditne izgube se ocenjujejo v dveh fazah. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih po

zadetnem pripoznanju ni bilo znatnega povetanja kreditnega weganja, se slabiwe za pridakovane kreditne

izgube pripoznajo za kreditne izgube, ki so posledica nepladil, ki so moina v naslednjih 12 mesecih. za tiste

kreditne izpostavljenosti. pri katerih je od zaaetnega pripoznanja pri5lo do znatnega poveianja kreditnega

weganja, skupina pripozna popravek iz naslova izgub, ki jih pridakuje V preostali zivljenjski dobi

izpostavljenosti, ne glede na obdobje neplaiila. skupina oblikuje skupine terjatev na podlagi zapadlosti

terjatev. Pri oceni skupne oslabiwe skupina uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolniwe, ias povrniWe in

znesek nastale izgube. Skupina oceni, da gre pri finandnem sredswu za neizpolnjevanje obveznosti v primeru,

ko so pogodbena plaiila zapadla 50 dni. V nekaterih primerih pa lahko skupina oceni povedano kreditno

weganje tudi, de je na podlagi informacij verjetno, da skupina ne bo prejela neporavnanih pogodbenih zneskov

v celoti. skupina pripozna odpis finandnega sredswa, kadar utemeljeno priiakuje, da ji pogodbenih denarnih

tokov ne bo uspelo izterjati.

Skupina oceni dokaze o oslabiwi posojil posebej za vsako pomembno posojilo'

k2. Nefinanana sredswa

Skupina ob vsakem datumu porotanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinanfnih sredstev, da ugotovi,

ali so prisotni znaki oslabiwe. Ce taGni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredswa'
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preveri aisto iztrZljivo vrednost zalog. Ce je niZja od knjigovodske vrednosti zalog, se opravi slabitev zalog.

Odpisi polkodovanih, preteienih, neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po posameznih postavkah.

k. Oslabitev sredstev

k1. Finanina sredswa



Oslabitev sredsNa ali denar usWarjajoae enote se pripozna v primeru. ko njegova knjigovodska vrednost
presega njegovo nadomestuivo vrednost. Oslabitev se izkaie v izkazu poslovnega izida.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar uswarjajode enote je njena vrednost pri uporabi ali poStena vrednost
zmanjBana za stroike prodaje In sicer tista, ki je vi5ja.

L Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, ie ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je
mogoie zanesljivo ocenitl in je ve{etno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogodajo
gospodarske koristi. Med pomembnimi rezervacijami so:

Rezervacije za pozaposlitvene in druge nekratkoroine zasluike zaposlencev

Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in Internim pravilnikom zavezana k izpladilu
jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane nekratkoroine
rezervacije. Druge obveznosti iz pozaposliwenih zasluikov zaposlencev ne obstajajo.

Rezervacije so oblikovane v visini ocenjenih prihodnjih izpladil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane
na konec porodevalskega obdobja. Izradun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upoiteva stroike
odpravnin ob upokojitvi in stroike vseh pritakovanih jubilejnih nagrad do upokojiwe. Izraiun z uporabo
metode projicirane enote pripravi pooblasaeni aktuar. Plaaila za odpravnine ob upokojitvi in izplaiila jubilejnih
nagrad zmanjsujejo oblikovane rezervacije.

V izkazu poslovnega izida se pripoznajo stroSki dela in stro5ki obresti, preratun pozaposliwenih zasluikov
oziroma nerealiziranih aktuarskih dobiikov ali izgub iz naslova odpravnin pa v drugem vseobsegajodem donosu
kapitala.

m. Nekratkoroino razmejeni prihodki

Driavne in druge subvencue, prejete za kritje stroskov, so pripoznane dosledno kot prihodki v obdobjih, v
katerih nastajajo zadevni stroSki, ki naj bi jih subvencije nadomestile. ostali prihodki se pripoznajo, ko
upravifeno pridakujemo, da bodo vodili do prejemkov.

Dolgorodno razmejeni prihodki predstavljajo razmejene prihodke iz naslova odobrenih sredstev za investicijo
v sulilnico (Javni sklad RS za regionalni razvoj) in kotlovnico (RS Ministrswo za gospodarswo) ter odloieni
prihodki iz naslova odstopljenih prispevkov invalidskega podjeua. Razmejeni prihodki se prenaiajo med
prihodke sorazmerno z obradunano amortizaciio zadevnih osnovnih sredstev in s porabo odstopuenih
prispevkov, v skladu z Zakonom o zaposliWeni rehabilitacfi invalidov.

n. Prihodki iz pogodb s kupci

Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja proizvodov, blaga ali storitev na kupca v
znesku, ki odraia nadomestilo, za katerega skupina meni. da bo do njega upravidena v zameno za ta proizvod,
blago ali storiwe. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po poiteni vrednosti prejetega popladila ati tedawe
iz tega naslova, in sicer zmanjSani za vradila in popuste, rabate in koliEinske popuste. prihodki se izkaZejo, koje kupec prevzel obvladovanje nad proizvodi oz. koristi iz dobavuenih storitev. prihodki se pripoznajo, kot sledi:
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Prodaja proizvodov

prodaja se pripozna, ko skupina stranki dostavi proizvod, blago; stranka je proizvod, blago sprejela, izterljivost

povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. Od trenutka prodaje naprej skupina nima ved obvladovanja

nad prodanimi proizvodi ali storitvami.

Prodaja storitev

prodaja storitev se pripozna v obradunskem obdobju, v katerem se opravijo storiWe, glede na zakljuaek posla,

ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.

sredswa iz pogodb s kuPci

Sredswo iz pogodbe je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storiwe, ki so prenesene na kupca. Med

sredswi iz pogodb s kupci skupina izkazuje nezaradunane prihodke za dobavljeno blago kupcem.

poraEun prodajnih cen GLS zaradi kasneje objavljenih povpretnih prodajnih cen referenanega
statistitnega urada pri dolgoroinih prodainih pogodbah

Dolgorodne prodajne pogodbe doloaajo, da se prodajne cene prodanih GLS za nazai usklajujejo in poraiunajo

gleje na kasneje objavljene meseine povpretne prodajne cene refereninega statistidnega urada. Ker gre pri

[oradunu za spremembo terjatev do kupcev, se ta sprememba pripozna v skladu z MSRP 9 kot finantno

sredsNo ali finanina obveznost po poiteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida'

obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznost iz pogodbe je obveznost prenosa proizvoda ali storitev na kupca v zameno za nadomestilo, ki ga je

skupina prejela od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb s kupci skupina izkazuje obveznosti za prejete

predujme. obveznosti iz pogodbe se pripoznajo kot prihodki, ko skupina izpolni svojo izvrSiweno obvezo po

pogodbi,

o. FinanEni prihodki in odhodki

Finandni prihodki obsegajo prihodke od obresti od finaninih sredstev in pozitivne tedajne razlike. Prihodki iz

zamudnih obresti se pripoznajo ob njihovem plaailu. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku

z uporabo efektivne obrestne mere.

Finanini odhodki obsegajo odhodke od obresti in negativne teiajne razlike. stroski izposojanja se v izkazu

poslovnega izida prikazujeio po metodi efektivnih obresti'

p. ObdavEitev

Davki vkljuaujejo obraiunani davek in odloieni davek. Davki se izkaZejo v izkazu poslovnega izida, razen v

tistem delu, kjer se nanaSajo na postavke, ki se izkazujejo neposredno v drugem vseobsegajodem donosu'

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavdljivem dobiiku za leto. Obdavdljivi dobiiek se razlikuje od

eistega dobiika, porodanega v izkazu poslovnega izida, ker izkljutuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so

obdaviljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki nikoli niso obdavdljive ali odbitne. Obveznost skupine

za obraiunani davek se izraiuna z uporabo davdnih stopenj, ki so bile veljavne na dan porotanja.

OdloZeni davek jev celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finaninega poloiaja za zafasne

razlike, ki nastalajo med davinimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter niihovimi knjigovodskimi vrednostmi

v posamidnih ratunovodskih izkazih druib v skupini in kot posledica konsolidacijskih izloianj neiztrienih
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dobidkov v zalogah. OdloZeni davek se dolodi z uporabo davinih stopenj (in zakonov). za katere se priiakuje,
da bodo uporabljeni, ko se bo odloZena terjatev za davek realizirala ali se bo odlo:ena obveznost za davek
poravnala.

Odloiena teriatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji
obdavdljivi dobiiek, v breme katerega bo v prihodnje mogode uporabiti odloieno terjatev.

Odloiene terjawe za davek in odloiene obveznosti za davek se pobotajo, te obstaja zakonska pravica pobotati
odmerjene terjawe za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so odloieni davki vezani na
isto obdavduivo pravno osebo in isti davdni organ.

r. Prilagoditev izkaza finaninega poloiaja za leto 2018

(v EUR)
31.12.2018 -

po
prilagodiWi

Prilagoditev
pri

SREDSWA

Nepremitnine, naprave in oprema
Naloibene nepremianine

Neopredmetena sredstva

Nekratkorodno odloieni stroski
Odloiene teiatve za davek

12.539.781

765

97.156

4.223

t11.278

12.539.781,

165

97.156

8.223

r11.278
NEKRATKORO.NA SREDSTVA 0 12.757.203
Zaloge

Kratkorodne finanane terlatve
Kratkorotne poslovne terjatve
Finantna sredstva po polteni vrednosti preko poslovnega izida
Terjatve za davek iz dobitka
Predujmi in druga kratkoroana sredstva
Denar in denarna ustrezniki

3.319.916

13.000.000

10.006.852

27.754

553.395

270.907

13.912.620

1.421.201,

-1.42t.201

3.319.916

13.000.000

8.585.651

27.754

553.395

1.692.108

t3,912.620
KRATKOROTNA SREDSTVA 4L.OgL.444 0
SKUPA, SREDSTVA 53.84a.647 0 53.8/ra.547
KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobidka
' zakonske rezerve
' druge rezerve iz dobiika

Rezerve, nastale zaradi vrednotenia po posteni vrednosti
Preneseni tistj poslovni izid

aisti poslovnr izid poslovnega leta

22.440.000

129.147

10.695.446

1.529.563

9.165.783
.2s.786

2.159.330

5.708.438

22.440.000

129.r47

10.695..146

1.529.663

9.166.783
.2s.786

2.159.330

5.708.438
KAPITAL SKUPINE 4t.107.575 41.1,07.575
KAPITAL 41.1o7.575 41.1o7.s75
Rezervacije za odpravnine in iubilejne nagrade
Druge rezervaciie

Nekratkorodno odloieni prihodki

NekraU<orotne fi nanane obveznosti
' iz najemov
' iz posojil

Nekratkorodne poslovne obveznostj

539.103

3.714

216.805

421.023

175.277

245.745

12.812

539.103

3.714

216.805

421.023

175.277

245.745

12.8t2lerurxonodte oBvEzNosTr 1.193.457 0 1.193.457
Kratkoroane finantne obveznosti 258.074 258.074
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' iz najemov

' iz posojil

Obveznosti iz pogodb s kupci

Finantne obveznostr po pogteni wednosti preko poslovnega izida

Kratkorotne poslovne obveznosti

Druge kratkoroine obveznosti

tM.571
153.503

408.1,42

266.340

9.697.893

917.168

66.891

66.891

104.571

153.503

408.142

266.340

9.631.002

984.059

KRATKOROCN E OBVEZNOSTI 11.s47,6t6 0 11.547.616

SKUPAJ OBVEZNOSTI 12.741.O73 0 L2.7 4L.O73

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 53.A4J3.647 0 53.8,18.647

Za leto 2018 je skupina primerjalno popravila kratkoroine poslovne terjawe, predujme in druga kratkoroina

sredstva, kratkoroine poslovne obveznosti ter druge kratkoroine obveznosti zaradi prerazvrstitve terjatev in
obveznosti do Gozdnega sklada.

s. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je za del, ki se nanaia na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza

finandnega polozaja na dan 31. 12. 2019 in izkaza finaninega poloiaja na dan 31. 12. 2018 ter iz podatkov

izkaza poslovnega izida za obdobje januar - december 2019.
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4 Razkritja k posameznim postavkam v konsolidiranih raEunovodskih izkazih

4.L Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje

(v EUR) 2019 2018

Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci

Prilagoditev zaradi uskla.jevanja prodajnih cen GLS z
indeksom cen

Skupai prihodki od prodaje 71.733,25t 79.94,,7AO

Prihodki iz pogodb s kupci glede na trg prodaje

(v EUR) 2019 Delei v o/o 2018 Delei v olo

Prihodki od prodaje na domaEem trgu 90,34o/o 9t.,690/o
Prihodki od prodaje proizvodov in stoitev 64.633.287 90,t7vo 73,480.928 9t,610/0
Prihodki od prodate trgovskega blaga in materiata 121.812 0,170/o 69.770
Prihodki od prodaie na tujem trgu 6.928.140 9,660/o 6.563.s62 8,31o/o
Prihodk od prodale proizvodov in stontev 9,660k 8,300/o

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materjala 0 0,000/o 3.957 0,ooqo
Skupaj prihodki od prodaje 71.683.240 100,000/o 40.2r4,259 100,ooo/o

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

Skupina ima razlidne vrste prodaje proizvodov, in sicer: prodaja lesa po dolgorotnih in kratkorodnlh
pogodbah, prodaja materiala iz bencinskega servisa, prodaja lesa preko licitacij, prodaja lesa na podlagi
javnega zbiranja ponudb ter prodaja lesa na panju.

Prdaja lesa po dolgordnih pogodbah

Gre za prodajo lesa na kamionski cesti. prihodki se pripoznajo takoi, ko kupec prevzame proizvode na
kamionski cesti, cene so dolotene na podlagi mesednega cenika, ki uposteva avstrijske cene z dva do
tri meseinim zamikom, karje odvisno od datuma objave mesednih cen s strani Avstrijskega statistianega
urada' 1 x letno se izvede poraaun skladno z metodologijo opredeljeno v pravilih prodaje GLS v skupini,
kjer se poraiuna neskladje med uporabuenimi in dejanskimi pripadajoaimi avstruskimi meseinimi
cenami. Gre za sukcesivno prodajo, Kupcu se izstavljajo raduni 2 x mesedno.

Prodaja lesa po kratkoroinih pogodbah

Gre za prodajo lesa iz skladiii' Prihodki se pripoznajo takoj, ko kupec prevzame proizvode na skladiiau
ali pri kupcu. cene so dolodene s pogodbo in so trine. Sukcesivna prodaja je samo za nekatero prodajo
sekancev, Zagovine in drv.

71.683.240

52.011

80.214.259

M.755.100 73.ss0.698

0,090k

6.928.140 6.659.60s
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Prdaja lesa preko licitaci

Gre za prodajo lesa iz lesnih skladisd, kamor so bili gozdno lesni sortimenti pripeuani s kamionske ceste.

Prihodki se pripoznajo v celoti po pladilu kupnine. Cene so trzne, ki pa ne smejo biti ni:je kot so cene

doloiene po dolgoroinih pogodbah.

Prodale bsa preko javnqa zbtanla Wnudb

Gre za prodajo lesa iz kamionske ceste. Prihodki se pripoznajo, ko kupec odpeue proizvode. Gre za

sukcesivno prodajo. Kupcu se izstavljajo raduni 2 x mesedno. Cene so doloiene na nafin, da se izbere

cena ponudnika, ki je dal najviijo ponujeno ceno.

Prodaja lesa na panju

Gre za prodajo lesa najniZje kakovosti in/ali ko gre za odpravo nevarnosti v gozdu na man)5ih obmoijih

iz ie navedenega razloga odprave nevarnosti in/ali kadar seinja s strani skupine ne bi bila ekonomsko

upravidena. Prihodki se pripoznajo, ko se izvede sednja.

Kupec GLS plaEa vrednost lesa na panju (EUR / m3) kot razliko med vrednostjo lesa na kamionski

cesti (KC) in priznanimi stroSki setnje in spravila. Kupec GLS setno in spravilo opravi sam.

1. Vrednost les na (KC):

Ocena sortimentov posekanega lesa (upo5tevajod nai cenik) - cena gozdnih lesnih sortimentov: (hlodi

iglavcev, htodi listavcev, drugi okrogli les - iglavci, drugi okrogli les listavci ) - EUR / mr'

2. StroSki dela:
Upoltevajo se pogoji dela (normativi seinje) in normativi spravila (EUR / m3 )'

prodajne pogodbe za prodajo GLS je skupina v letu 2019 sklepala po naslednjih pravilih :

- Avans pred dobavo ali
, valuta 30 dni na pogodbi in zavarovano z bandno ali zavarovalniiko garancuo

- prodajne pogodbe za prodajo GLS na javnih draibah so se in se sklepajo z valuto 3 dni po

skleniwi pogodbe in hkratne izdaje raauna.

Glede na nekatere pro5nje kupcev po podaljSanju valute. smo glede na dobro preteklo poslovanje, z

aneksom odobrili podalj5anje valute na 45 ter na 60 dni'

Kupci v skladu s sklenjenimi triletnimi dolgorodnimi pogodbami imajo valuto pladila 15 ali 30 dni

lzavarovano z banino ali zavarovalniSko garancijo) ali pa je pogodba sklenjena z doloiilom za pladilo

avansa pred samo dobavo.

za vse poslovne partnerje s katerimi odvisni druibi poslujeta ie daljSe obdobje je pladevanje na valuto

(od 14 do E0 dnij, za vse nove kupce je pladilo na zadetku sodelovanja po predradunu.

skupina beleii tudi prihodke od prodaje storitev, in sicer to so predvsem prihodki certificiranja,

skladiStenja GLS in manipulacije, transportne storiwe ter ostale storiwe. Prihodki od storitev se

pripoznajo, ko so storiwe opravljene. cene za posamezno vrsto storitev so opredeljene v pogodbah.
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4.2 Sprememba vrednosti zalog

(v EUR) Stanje 31.12.2019 Stanje 31.12.2018 Sprememba 2Ot9

Nedokonaana proizvodn ja

Gotovi proizvodi

Skupaj sprememba vrednosti
zalog

930.616

232.11t

,.t62,727

944.014

La2A.)77

2.772.791

,13.398

-1.5 .666

-1.610.064

Sprememba vrednosti zalog v letu 2019

(v EUR) Stanje 31.12.2018 Stanje 31.12.2017 Sprememba 2Ol8

Nedokonaana proizvodnja

Gotovi proizvodi

skupaj sprememba vrednosu
zalog

944.0r4

t.828.77)

2.772.79t

762.2A3

34.074

796,3.57

181.731

1.794.703

1.976.434

(v EUR)

Vlaganja RS v varovanle gozdov

lJnoveenje menjc za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla
Poraba in odprava dolgoroenih rezervacij - nepovratna sredswa
Odprava dolgorocnih rezervacij - odpravnine

Odprava dolgomenih rezervacii - vmjeni prispevki iz plae

Odprava dolgorotnih rezervacij - subvencija lav.jam.,pre;.in inv.sklada
Povraf ila regresnih zahtevkov

Prevet vratunana nagrada preteklih let
Poraba investtctl - vmjeni pnspevkt lz plat
Neizplatan dopust - vrnjeni odstopljeni prispevki

Neplatani prispevki za zaposlovanje in plz
Prihodki od prodaje - iztoeitve OS

2019 2018

239.064

71.180

9.951

0

221.320

7.752

30.598

34.463

7.494

2.540

1.162

5.015

161.186

4.027

10.288

347

250.376

8.838

5.191

69.374

1.849

921

1.481

120.t44
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Sprememba vrednosti zalog v letu 2019:

vrednost zalog nedokondane proizvodnje in gotovih proizvodov se je v obravnavanem obdobju
zmanjsala za 1.610.064 EUR, kar v izkazu poslovnega izida predstavlja zmanjSanje kosmatega
poslovnega donosa (2O18: 1.976.434 EUR).

Skupina ima zaloge gotovih proizvodov, proizvodnje in pol proizvodov konec leta ovrednotene na raven
ocenjene iztr:ljive vrednosti. Iz tega nasrova je skupina osrabira zaroge nedokondane proizvodnje,
polizdelkov ter proizvodov v viSini 36.148 EUR (2018: O EUR).

4.3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

V obravnavanem obdobju skupina izkazuje za 4.859 EUR (2018: G.114 EUR) prihodkov od uporabe
proizvodov in storitev ter blaga in materiala za lastne potrebe.

4.4 Drugi poslovni prihodki



Prejete odgkodnine od zavarovalnice

Prelete odskodnine - ostalo

Izteriane odpisane terlatve

Prihodek odpisane terjatve preteklih let

Prejeti sodni stroski, takse

Drugi prihodki

Naiemnine

Skupaj drugi poslovni prihodki

59.349

t5.763

41.320

8.707

1.231

3.760

36.241

796.915

10.8s4

0

13.899

0

1.798

4.077

6.451

671.r.09

postavko sestavljajo prihodki od porabe in odprave nekratkorodnih rezervacij, vrnjeni prispevki, prihodki

od prodaje naprav in opreme kot razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo prodanih naprav in

opreme ter odprava oslabitev naprav in opreme, prihodki zaradi obraiunanega in neplaianega DDV. ki

so nastali zaradi druib, ki so v stedaju, najemnine ter ostali poslovni prihodki.

4.5 Stroski blaga, materiala in storitev

(v EUR) 2018

Nabavna vrednost prodaneqa blaga in materiala

Strolki materiala

strodki eaergiie

Drugi strogki materiala

Skupaj stroSki matetiala

Strotki proizvodnih storitev

ShlBki transportnih storiw

Strogki storitev vzdrzevania nepremianin naprav in opreme

Strolki naFmnin

Powadla sfotkov zaposlencem v zvezi z delom

Stroski zavarovalnih premii in stroSki storitev pbeilnega prometa

Stroaki intelektualnih in osebnih storitev

stroski seimov, reklam in reprezentance

Stroiki storitev Pri izvozu

Stroiki komunalnih storitev

Strolki drugih neproizvodnih storitev

Skupaj stroaki storitev

Skup.i stro6ki blaga, materiala in storiEv

0

1,063.086

955.088

128.375

2.L47.99

24.563.667

652.336

482.s25

484.799

3rt.226

212.899

500.808

108.935

1.289

30.079

511.046

27.959.607

30.107.157

74.611

1.211.929

591.838

142.509

2.020.844

35.593.665

1.687.804

465.959

695.299

4?3.608

163.363

448.910

76.107

853

36.574

272.7A9

39.914.941

41.935.a29

pogodbeni znesek za revidiranje konsolidiranega letnega porodila je bil v vi5ini 13.720 EUR

(2018: 13,98O EUR) in za druge storiwe dajanja zagotovil -revizija porodila o odnosih z obvladujodo

druibo in dogovorjeni postopki v zvezi z odstopljenimi prisPevki invalidskega podietia 1.ooo EUR

(2018: 1.OOO EUR)'

4.6 StroSki dela

StroSki dela vsebujejo obradunane bruto plade zaposlencev, stro5ke socialnih zavarovanj, ki bremenijo

skupino, regres za letni dopust, povraiila za Prevoz na delo, regres za prehrano med delom in drugo'

plate zaposlencev se izpladujejo v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti gozdarstva in v skladu s
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sploinimi akti skupine. V decembru 2019 je stopila v veljavo PodjetniSka kolektivna pogodba druibe
Slovenski driavni gozdovi. Pri odobravanju stroikov v zvezi z delom skupina uposteva Uredbo o vilini
povrafil v zvezi z delom in drugih prejemkov.

visino povratil v zvezi z delom in drugih prejemkov delavcev doloii s sklepom poslovodswo skupine.

(v EUR) 2019 2018
Plaee in nadomestila 8.748.601

801.862

672.756

622.009

9,353

500.747

526.171

128.432

29.520

328.030

241.221

12.60a.720

7.622.08

695.901

576.706

332.662

41.366

452.055

469.189

3A.527

25t.739

263.570

71.605

10.815.498

Stroski pokojninskih zavarovanj

Stroiki drugih socialnih zavarovani

Regres za letni dopust

Odpravnine

kehrana med delom

Prevozi na delo

Vratunan neizkoriSten letni dopust in vracunani prispevki

Vratunana nagrada za poslovno uspegnost

Dodatno pokoininsko zavarovanje

Drugi stroiki dela

Skupa, sdki dela

Stroiki dela po skupinah

(v EUR)

Poslovodstvo

Med drugimi stroiki dela so tudi stroiki oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob
upokojiwi v visini 232.701 EUR (2018: 62.660 EUR).

DARIA DERGANC - postovodstvo od 27.06.2019

FICKO Z|ATKO , poobta{tenec do 30.04.2017 in postovodstvo od
01.05.2017
DEJAN KAISERSBERGER - postovodstvo od 01.05.2017 do
5.5.2019
Izplaaila po individuatnih pogodbah

Ostali zaposlenci

Skupaj stro6ki .teta pGlovodstva

Plaae in
nadom.2019

Delei

2,ro

0,62

1,28

0,40

6,17

91,53

100,o0

Plaae in
nadom.
2018

Delei

2t6r

0,00

1,42

1,19

4,49

92,9O

100,00

200.966

54.156

111.882

34.928

5210.022

8.007.614

8.74A.601

l9a.50t

0

1.07.917

90.684

342.438

7.081.028

7.622.068
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Stevilo zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe na dan 31. L2.2Ol9

Izobrazba Stevilo zaposlenih na
dan 31.12.2019

Delei na dan
3L.12.20,.]9

Stevilo raposlenih na
dan 31.12.2018

Delei na dan
31.12.201a

Nekvalinciran

Polkvalificiran

Kvalificiran

Srednja strokovna usposoblienost

Vi5ja izobrazba

Visoka izobrazba

skupaj Stevilo zaposlenih

50

91

81

30

139

413

t2

5

22

20

7

34

100

52

20

88

76

29

131

3!r

13

5

22

19

7

33

100

Povpretno itevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je bilo 402,33 (2018: 352,07).

4.7 Amortizaciia

(v EUR) 2019 2018

Premoieniske pravice in druga neopred.sredstva

Amortizaciia neopredmetenih sredstev

zgradbe

Proizvajalne naprave in stroji

Druge naprave in stroii

Amortizacija nepremiinin, naprav in opreme

Pravica do uporabe zemljiEd

kavica do uporabe zgradb

Pravica do uporabe opreme

Amoftizaciia pravic do uporabe sredstev

Naloibene nepremitnine

Amortizaciia naloibenlh nepremiinin

skupaj amortizaciia

47.72t

42,72L

172.577

854.583

215.789

1.242.950

19.502

163.911

53.579

246.992

267

267

1.532.931

52.133

52.133

t34.220

443.380

195.333

772.934

0

0

0

o

517

5L7

825.584

Amortizacua je obraaunana v skladu z nairtovano dobo koristnosti neopredmetenih sredstev ter

nepremitnin, naprav in oPreme.

skupina je v letu 2019 iz naslova odprave odlozenih prihodkov iz prejetih subvencij pokrivala stroSke

amortizacije v viiini 9.951 EUR (2018: 10.288 EUR)'

4.8 OslabiWe

(v EUR) 2019 2018

Oblikovani popravki vrednosti terjatev

Oslabitve nepremitnin, naprave in opreme

skupaj drugi stroaki

2a.o24 72.98

33.707

106.675

0
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Drugi poslovni odhodki

2019 2018

Izguba pri odtujitvi sredstev

Dajatve, neodvisne od st oEkov dela ali drugih vrst slroskov

Nadomestilo za upravljanje z drzavnimi gozdovi

Nagrade za prakso

Finanane in solidarnostne pomoai

Cbnarine zdruienjem

Denarne kazni in odgkodnine

Rezervaciie - sanaciia kamnoloma

oonacije v denarju

Drugi stroiki in odhodki

Skupaj d.ugi poslovni odhodki

3.133

75.725

13.051.569

6.450

s.899

47.236

222.777

743

9.850

4.014

1t,427.395

8.131

52.|U

14.570.A29

6.620

2.132

41.r25

44.001

743

9.741

5.303

14,7t 0,788

Skupina pladuje za upravljanje gozdov nadomestilo v vi5ini 20 o/o prihodkov od zaratunane prodaje lesa.

4.10 Finantni prihodki

(v EUR) 2019 2018
Prihodki iz posoiil (obresti)

Prejeti popusti in skonti

Zamudne obresti kupcev

Drugi finanani prihodki (stroski opomina)

Skupaj fi nantni prihodki

42.652

74.603

31.725

2.459

151,439

44.708

r22.342

17.980

477

185.507

4.11 FinanEni odhodki

(v EUR)

Odhodki za obresti od preretih posojil

Odhodki za obresti iz najemov

Drugi finandni odhodki - aktuarski izraeun rezervacij

Finaneni odhodki az obveznosh do dobavitellev

Finandni odhodki iz poslovnih obveznosti

Skupaj finantni odhodki

4.LZ Davek iz dobiika

(v EUR)

Obraaunani davek

Odloieni davek

Davki

2019

3.471

27.725

5.573

2.451

351

39.571

2018

2018

5.976

4.089

4.552

438

18.038

33.193

2019

94

-2.571.4rA

7.311

-2.564.107

-2.420_60A

49.887

-2.370.721

4.9

(v EUR)



(v EUR) 2019 2018

Poslovni izid pred davki

Izraaunan davek po vellavni davdni stopnji

Davani udinek neobdavaenih prihodkov

Davani uainek odhodkov, ki se pri obraaunu davka ne odsteieio

Daveni utinek davene izgube

Davtne olajiave

Davki

EfeKivna davtna stopnia

13.334.602

2.533.574

-3.826

t26.524

t24,439
-216,603

2.S5d.tO7

L9olo

L4,326.177

2.722.012

-5.786

104.103

0

-449.607

2.370,721
LTolo

Veljavna stopnja davka na dobiiek za Slovenijo je v letu 2019 znalala 19 o/o (2018: 19 o/o). Efektivna

stopnja v letu 2019 znaia 19 o/o (7078: 17 o/o).

4,13 Drugi vseobsegaiofi donos

(v EUR) 2019 2018

bruto
vrednost

-24.313

odloieni
davek

7.310

bruto
vrednost

tl.924

odloieni
davek

- 1.915

neto
vr€dnost

10.009Aktuarski
dobiaek/izguba

4.14 Nepremiinine, naprave in oprema

Gibanje nepremidnin, naprav in opreme v letu 2019
zemljisia Zgradbe(v EUR) Prgizv.

naprave
in stroii

Proizv.
naprave
in stroii-
leasingi

Druge
naprave
in stroji

Os.sred.
v grad.oz.
izdelavi

SKUPAJ
oos

Nabavna vrednost

Stanje 31,12.2018 a10.935 7.195.125 lL.83s'777 45,.622

-454.622

0

22.34/,O42

-454.622

21,889.420

Sprememba
ratunovodskih
usmeritev
Stanje 01.01.2019

Nove pidobiwe

Prenos iz naiemov

zmanjganje

Prekvalifikacila sredstev

Stanje 31.12.2019

Sprememba
radunovodskih
usmeritev
Stanje 01.01.2019

810.935 7.L95.L25 11.a35,777

0

24.A24 2.720.556 5.4a5.701

1.299.639 747,944

0 0

1.299.639 747,944

0

0 0

2.023.886

31.0s0

67.1.02

418.795

14,242.406

0 301.040

00
0 14.786

0 -418.795

0 1.167.098

3.980.585

0

3.924.454

0

804.175

7.905.138

31.050

4.006.342

0

25.8r9.266928.585 S,577.OOZ

Nabrani popravek
vrednosu

Stanje 31.12.2018 24.A24 2.720,556 6.4a5.701 23.523 549.654

650

0

0

0

tt7 L.4AL877

0

0

0

0 0 '23.523

o 9.804.261

0 23.s23

95

0 s49.658 0 9.780.738

neto
vrednost

-22.003

0



Amortizaci)a

Prenos iz najemov

Zmanjlanje

Prekvalifikacija sredstev

Stanje 31.12.2019

0

0

0

0

o

0

0

0

0

.s2424

t72.577

0

0

0

2.493.133

854.583

9.315

t6.149

23.784

7,3s7.2t4

215.789

0

13.2&

-23.7A4

724399

o 1.242_950

0 9.315

0 29.41,3

00
0 u.003.590

Neodpisana
knjigovod5ka
vrednost

stanje 31'12.2018 786.111 4.474,s69 s.gso.ot7 431.099 749.981 741.944 t2,s3s.7at

Stanje 3r..12.2019 903.751 5.783.969 6.8as.173 o 438.699 804.175 14.815.676

Gibanje nepremianin, naprav in opreme v letu 201g
(v EUR) Proizv.

naprave
in stroji

Proizv.
naprave
in stroji
-leasing

Druge
naprave in

stroji

Os.sred.

grad.oz.
izdelavi

SKUPAJ
oos

J{abavna vrednost

Stanje31.12.2017 S97.Bl
Nove pridobitve 216.356

Odtujitve 2.902

Stanje31.12.2018 810.935
Nab.ani pop.avek vrednosti
Stanje 31.12.2017 L7.7Sl
Odtujitve 0

Amortizacira 0

Prevrednotovanje 1.067

Stanje 31.12.2018 24,A24

Neodpisana knjigovodska vr€dnost
Stanje 31.12.2017 579.724
Stanje3l.l2.2o18 Ta6.ttl

5.855.521

1.329.6M

0

7.19s.t25

8.s27,306

3.721.246

412.775

It.43s.777

255.332

199.290

0

454,622

192.019

6.797.945

6.242.021

747.944

16.523.878

12.522.966

6.702.802

22.34,.O42

2.564,724

0

134.220

2t.612

2.720,556

6.461.325

403.614

422.952

5.028

6.4a5.701

3.105

0

20.418

0

23.523

399.333

45.008

195.t33

0

549.658

9,446,243

448.622

772.934

33.?07

9.404.261

o

0

0

0

o

2.055.982

5.350.O77

252,227

431.099

545.485

749.981

192.020

747.944

7,Or7.636

12.539.7A1

v opremo je skupina investirala v visini 2.324.926 EUR (31.12.2018: 4.179.0G1 EUR) nabavne
vrednosti, kar izkazuje kot nove nabave ter povedanje nabavne vrednosti, in sicer gre za nakup novih
tovornih vozil in avtomobilov, gozdarske mehanizacue. optimalne telilne linije, delilnik, radunalniike
opreme, pohiSwa in drugo opremo.

v obravnavanem poslovnem letu je skupina pridobila v zemljiSda kot vloiek v nedenarni obliki v visini
117'550 EUR (31.12'20r8: 210.35G EUR - nakup) in investirara v nepremianine v viiini 1.48r.878
EUR (31' 12.2018: r.329.0o4 EUR), in sicer gre za vraganja v tuja osnovna sredswa kot izgradnja
gozdnih cest in vlak. mostov, postavitev skladist, nadstreikov, vlaganja v izgradnjo poslovne stavbe ter
povetanje nabavne vrednosti obstojedih objektov in drugo v drugo vlaganje.

skupina je v letu 2019 prekvalificirala osnovna sredswa po neodpisani v viiini 395.o11 EuR in iz
najemov prenesla za 2L.l3S EUR sredstev po neodpisani vrednosti.
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Stanje 01.01.2019 786.111 4.474,s69 5.350.077 0 749.981 747.94 12,108.682

Zemljiiia Zgtadbe

1.086.218

258.525

45.104

1.299.539

3,300.798

4.474.569



Zmanjianje sedanje vrednosti sredstev predstavlja znesek obradunane amortizacije v viSini 1,242.950
EUR (31.12.2018'i 772.934 EUR) ter odprodaje in zmanjianje vrednosti sredswa in izloditve iz

uporabe proizvajalnih naprav in strojev ter druge opreme v viiini neodpisane vrednosti v visini 52.475
EUR (31.12.2018: 12.150 EUR).

Skupina je v letu 2018 opravila oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer tistih, katerih

knjigovodska vrednost je presegla njegovo nadomestljivo vrednost na podlagi cenitvenih poroiil

pooblaSienih ocenjevalcev druZbe Samps za premitno premoienje ter lnitituta za nepremiinine za

nepremifno premoZenje.

Skupina je v letu 2018 oslabila nepremianine v viiini 28.679 EUR ter opremo v viSini 5,028 EUR.

Krediti v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

Skupina ima kot jamswo za dolgoroani kredit po pog. 5tev.

LDO93O1OOO34 zastavljeno pri NLB-ju naslednja osnovna sredswa:

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019

1D1521800051 ter po pogodbi

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

zap. t{adreiena
5t. invent.

itev.

Nabavna
vrednost

1. 010820

2. 001529

3. 010166

SKUPAJ

757.t49

968.550

41.845

L,767.*S

356.016

665.74t

8.294

1.030.051

401.133

302.808

33.553

737.494

Kotel na lesno biomaso

obiekt nova isgalnica

SkladiEte modro

Kredit po pogodbi 1D0930100034 je bil na dan 31.12.2019 poplaian, vendar na dan 31.12'2019 5e ni

bil narejen izbris hipoteke na zastavljeno osnovno sredstvo. Izbris zastave je bil izvrSen meseca

februarja 2020.

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2018

zap
3t.

Nadrejena
invent.
itev.

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

1. 010820 Kotel na lesno blomaso

2. 001529 oblekt nova iagalnica

3. 010166 SkladiSae modro

Skupaj zastavljena sredswa pri t{LB

318.158

656.055

7.475

982.090

438.991

3r2.494

33.97r

785,456

97

757.149

968.550

41,.A46

1.767.545



Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019

zap,
at,

Invent.
5tev,

zemljii6e Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

1. 008087 parc. i1.. 444/4 ZKv 89

2. 011189 parc. it.44415 Zfit 89

3. 011190 Oarc. at.44416ZK\t 89

Skupaj zastavljena sredstva pri LB

Neodpisana vrednost na dan 31,12.2018

131.020

2.342

6.545

139.906

131.020

2.342

6.545

139.906

zap. Invent. ZemtjiiEe
It. itev.

Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

1. 008087 parc. *.44414 ZKI Bg

2. 011189 parc. 5t. 44415 ZKV 89

3, 011190 parc. *. 44416 ZKV Bg

Skupaj zastavljena sredstva pri NLB

131.020

2.342.

6.545

139,906

131,020

2.342

6.545

139.906

Prav tako ima skupina pri slovenskem regionalnem razvojnem skladu za dolgoroani kredit it.
1100UBL-00835 zastavljena naslednja osnovna sredswa:

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019

Invent.
itev.

Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

zae
5t.

l.
2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.
SKUPN

008092

008085

011198

008088

011188

008089

011191

011192

011193

011194

011195

011196

011197

008090

008091

008093

010466

011199

011200

011201

011202

2.319

2.324

1.388

7 .771

39

149.423

4.U2

739

406

2.067

2.028

85

30.486

4.793

4.744

13.507

8.826

2.610

337

1.370

104

24{r.310

2.3r9

2.324

1.388

7.771

39

149.423

4.842

739

406

2.067

2.02A

86

30.486

4.793

4.744

13.607

8.826

2.610

337

1.370

104

240.310

parc.gtev.457119

parc.itev. 458/1

parc.stev.458/2

parc.6tev. 443110

parc.Stev.44319

parc.itev. 457129

parc.Stev.45Z30

parc.Stev.45Z31

parc.itev. 457l32

parc.Stev. 45233

parc.Stev. 457134

parc.Stev. 45235

parc.Stev. 457136

parc.ltev. 457116

patc.atev.457l17

parc.stev.2l70194

parc.Stev. 322318

parc.Stev. 322314

parc.Stev. 3223/5

parc.itev. 322315

parc.stev. 3223/7
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Neodpisana vrednost na dan 31.12.2018

lnvent.
itev.

zap
6r.

Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

2.319

2.324

1,388

7.771

39

149.423

4.U2

739

406

2.067

2.028

86

30.486

4.793

4,744

13.607

8.826

2.610

337

1.370

104

2/ro.310

2.3t9

2,324

1.388

7.77t

39

149.423

4.842

739

406

2.067

2.028

86

30.486

4.793

4.744

13.607

8.825

2.610

337

1.370

1fi
2/l{l.3lO

parc.Stev. 457119

parc.Stev.458/1

parc.5tev.458/2

parc.Stev. 443110

parc.Etev.443/9

parc.iteY . 457 129

parc.6tev.457130

parc.Stev. 457131

parc.i,iev . 457 132

parc.Stev. 457l33

parc.Stev, 457134

parc.itev. 457135

parc.ftev.457136

parc.Stev. 457116

p c.hev.4571].7

parc.stev.2l70194

parc.Stev. 3223/8

parc.ftev.322314

parc.Stev.3223/5

parc.ftev.3223/6

parc.atev . 322317

zgradbe l{abavna
vrednost

Popravek
vrednosti

t{eodpisana
vrednost

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019

zaq.
it. Nadrejena

invent,
5tev,

1.

z.
3.
4.
5.

Kotlovnica

Upravna zgradba

SkladiSae temperirano

Lamelirnica

SkladiSte leseno

SKUPAJ

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2018

zap.
at,

zgradbe

001173

001333

001427

00t476
004443

303.267

556.717

102.977

788.393

17.885

1.769.238

166.523

251..732

60.478

499.544

5.325

983.602

136.744

304.985

42.499

288.849

12.560

785,536

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednostiNadrejena

invent.
Itev,
001173

001333

001427

99

161.884

242.r32

59.4,18

141.382

314.585

43.529

t.
2.

3.

303.267

555.7 17

r02.977

Kotlovnica

Upravna zgradba

SkladiSee temPerirano

1. 008092

2. 00808s

3. 011198

4. 008088

5, 011188

5. 008089

7. 011191

8, 011192

9, 011193

10, 011194

11. 011195

12, 011196

13. 0ttt97

14, 008090

15. 008091

16. 008093

t7. 010466

18. 011199

19. 011200

20. 011201

2t, 011202

SKUPA]

Neodpisana
vrednost



4, 001476 Lamelirnica

5. 004443 Skladiite leseno

Skupaj zastavljena sredstva pri SRRS

4.15 Pravica do uporabe najetih sredstev

(v EUR)

491.461

4.A7B

959,803

296.932

13.007

809.435

3r.12.2019 01.01.2019
-pferatun

31.12.2018

Pravica do uporabe zemljiSi

Pravica do uporabe gradbenih ob)ektov

Pravica do uporabe opreme

Skupaj opredmetena osnovna sredstva, za
katera je pripoznana pravica do uporah
sredstva

22.094

o3.874

393.100

,.o49.069

38.074

686.491

478.414

1.202.979

0

0

0

o

Gibanje pravic do uporabe sredstev v letu 2019
(v EUR) Pravica do

uPorabe
zemljiit

Pravi(a do
uporabe

gradbenih
objektov

Pravica do
uporabe
opneme

SKUPA]

Nabavna vrednost
Stanie 31.12.2018
Spremembe zaradi implementacrje MSRP 16

Stanie 01.01.2019
Nove pridobitve

Prenos

Stanje 31.12.2019
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31.12.2018
Spremembe zaradi implementacile tvlsRp 16

Stanie 01.01.2019
Prenos

Amortizacija

StanJe 31.12.2019
Neodpisana knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2018
Stanje 01.01.2019
Stanje 31.12.2019

o
38.074

34.074

3.522

0

41.597

o
686.491

686.491

t't,294
0

437,7a5

0

501.937

501.937

0

-31.050

470.87

0

|.226.502
1.226.502

154.817

-31.050

1.350.259

o

0

o
0

19,502

19.502

0
0

0

0

153.911

153.911

0
23.523

23.s23
-9.315

63.s79

77.787

0

23.523

23.523
-9.315

246.992

26r..200

0

38.074
22,O94

0
478,414

393.100

o
L,202,979
1.089.059

Osnovna sredstva v leasingu po stanju na dan 3l.t2.Zot9
(v EUR) Nab.vred. Pop.vred. Knjig.vred
1. SEKALNIK BRUKS Z TRANSPORTNO LINI]O IN OPREMO

2. DEMO CNC BRUSILNI STROJ VOLLMER CAG2OO

3. VOLVO NAKLADALNIK LTOH

224.282

40.350

158.940

29.9r9

5.389

9.934

194.363

33.961

149.006
SKUPAJ 423.572 46.241 377.330

100

788.393

17.885

L.769,23A

0
686.491
673.874

skupina najema zemljisda, zgradbe in opremo. povpreana doba trajanja najemov je 54,4s meseca.



(v EUR) Nab.vred. Pop,vred. Knjig.vred

1, VILICAR DIZEL STILL

2, SEKALNIK BRUKS Z TRANSPORTNO LINIJO IN OPREN4O

3. DEI4O CNC BRUSILNI STROJ VOLLMER CAG2OO

4, VOLVO NAKLADALNIK LTOH

31.050

22.4.282

40.350

158.940

6.210

14.960

2.354

0

24.840

209.322

37.996

158.940

SKUPAJ 454.622 23.523 431.099

Osnovna sredswa v leasingu po staniu na dan 31.12.2018

Zneski, pripoznani s pravico do uporabe sredswa so razvrldeni med opredmetena osnovna sredswa v

izkazu poslovnega izida.

(v EUR) 2019

Amortizacija pravice do uporabe sredstva

Odhodki za obresti na obveznosti iz naiema

Stroskr na.Fma v zvezi s kratkorofnimr naiemi

Stroski najema v zvezi z naiemi sredstev majhnih
vrednosti

skupina nima mo:nosti, da zemljiiaa, zgradbe in opremo/ razen opremo v leasingu, ki je v najemu,

odkupi po nominalni vrednosti po koncu obdobja najema. obveznosti iz najema so zavarovane z

lastninsko pravico najemodajalca na opredmetenih sredswih, ki so v najemu.

Na dan 31.12.2019 ima skupina 361,085 EUR kratkorotnih finantnih obveznosti iz naslova najemov

kratkoroanih obveznosti.

skupina ima v najemu zemljiEia, zgradbe in opremo. Trajanje najema se razlikuje glede na vrsto

sredswa v najemu, in sicer:
. za zemljiSta od 2 do 7 let,
. za zgradbe od 2,17 do 5 let,
. za opremo 1,5 do 5 leta.

Amortitacijske stognie pravic do uporabe naietih sredstev:

2019

zeml 5Ca 14,29 - 50,00 0/o

radbe 20,00 - 46,15o/o

20,00 - 33,300/o

a\.tomobilr 66,670k

plaiila obveznosti najemnika iz najema sredstev niso zavarovana. Za pripoznanje obveznosti iz

kratkoroanih najemov in najemov sredstev manjie vrednosti uporablia druiba izjemo, ki io omogoaa

standard. Zneski najemnin so pogodbeno doloieni in so fiksni'

246.992

22.525

2U.570

280.229
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4.16 Naloibene nepremitnine

Gibanje naloibenih nepremitnin v letu 2019

(v EUR) Naloibene
nepremiinrne

Nabavna vrcdnost

Stanie 31.12.2018

Stanje 31,12.2019

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2018

Amortizacija

Stanje 3r.12.2019

Neodpisana vrednost

St nic 31.12.2018

Stanje 31.12.2019

394.639

394.539

393.874

267

394.141

755

498

Gibanje naloibenih nepremidnin v letu 2019

(v EUR) Naloibene
nepremiinine

I{abavna vrednost

Stanje 31.12.2017

Zmanjianje

Stanje 31.12.2018

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 31.12.2017

Zmanjianje

Amortizacija

Stanje 31.12.2018

Neodpisana knjigovodska vrednost

Stanie 31.12.2017

Stanje 31.12.2018

414.58s

'20.045

394.539

404.965

- 11.507

517

393.875

9.719

765

Na dan 31.12.2019 skupina izkazuje 498 EUR (31.12.2018: 765 EUR) nalo:benih nepremiinin _
obiekti dani v najem. Zmanjianje sedanje vrednosti naloibenih nepremidnin predstavlja obradunana
amortizacija vviSini 267 EUR (3r.12,2018: 517 EUR). prihodki od oddajanja naloibenih nepremidnin
so bili v viSini 2,166 EUR (31.12.2018: 2.168 EUR).

702



4,t7 Neopredmetena sredstva

Premoienjske
pravice-
programi

Druga
neopredmetena

sredstva

Neopred.
sred.v
pridob.

Investicije SKUPAJ
v teku

J{abavna vrednost

Stanje 31.12.2018

Nove pridobitve

Odtujiwe

Stanje 31.12.2019

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 31.12.2018

Amortizacila

Odtujitve

Stanje 31.12.2019

Neodpisana knjigovodska vr€dnost

Stanje 31.12.2018

Stanje 31.12.2019

7,920

37.469

45.389

0

278333

46.577

47.370

317.559

180.196

42.471

122

222.545

1.000

250

0

1.250

0 181.196

o 42.721

o 122

o 22t.795

2.500

0

0

2.500

0

0

0

0

a7.737

92.514

1.500

1.250

7,920

0

o

o

97.156

93.763

Druga neopredmetena
sredstva

Neopred.
sred.v pridob

SKUPAJ
Premoienjske

pravice-
programi

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2017

Nove pridobitve

Odtujitve

Stanje 31.12.20la
Nabrani popravek vrednosti

Stanje 31.12.2017

Amortizacila

Odtujitve

Stanje 31.12.2018

Neodpisana kniigovodska
vrednoct
Stanie 31.12.2017

Stanje 31.12.2018

230,423

38.101

s92

267.932

2.500

0

0

2.500

5.180

37.581

34.841

7.920

23a,l03
7s.582

35.433

278332

128.904

s 1.883

592

180.196

750

250

0

1.000

129,555

52.133

592

181.196

101.519

a7,736

1,750

1.500

5,180

7.920

1OA./r4a

97.156

Nekratkoroine premo:enjske pravice - programi so v visini 92.5,,4 (31,12.2018: 87,736 EUR).
Druga neopredmetena sredstva v viSini 1,250 EUR (31.12.2018: 1.500 EUR) predstavljajo vlaganja

v Studiji izvedljivosti investicije. Investicij v teku na dan 31.12.2019 skupina ne izkazuje (31.12.2018:
7.920 EUR - program za poslovno obveitanje). V letu 2019 so se neopredmetena sredstva zmanjSala

za 42.721 EUR (31.12.20181 52.133 EUR) zaradi obratunane amoftizacije. Izlodiwe iz uporabe
premoienjskih pravic so bile v viSini neodpisane vrednosti 0 EUR (31.12.2018: O EUR).
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019

(v EUR)

267.933

47.244

122

315.059

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018

(v EUR)

0

1.860

1.860

0

0

0

0

0



Najveijo posamidno vrednost v yilini 22.127 EUR predstavlja programska oprema modul javnega

naroaanja (31.12,2018: 21.879 EUR - modul javnega narotanja). preostala doba koristnosti
neopredmetenega sredswa je 28 mesecev (31.12.2018: 35 mesecev). Skupina je v letu 2019 dogradila
osnovno sreswo in mu obenem podaljiala dobo koristnosti.

4.18 NekratkoroEnoodloienistro5ki

Med nekratkorotnimi odlo:enimi stroiki v znesku 7.233 EUR je skupina v letu 2018 vodila pladano

najemnino poslovnega prostora za obdobje petih let. Celotna najemnina je znaiala 21,700 EUR, del v
viiini 4.340 EUR smo prenesliv stroske poslovnega leta 2018, del v visini4.340 EUR pa je bil prenesen

na kratkorodne odlo:ene stro5ke. V letu 2019 skupina ne beleii vet nekratkorodnih odloZenih stro5kov
za najemnino poslovnega prostora. Znesek 7.233 EUR je knji:en kot pravica do uporabe sredstva
poslovnega prostora. Celotni znesek pravic do uporabe sredstev tega poslovnega prostora je bil na dan
01.01.2019 ob pripoznanju enak 324.448 EUR.

4.19 Odloiene terjatve za davek

V obravnavanem obdobju skupina izkazuje 120.899 EUR (31.12.2018: 111.278) odlozenih terjatev
za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojiwi in jubilejnih nagrad, iz naslova
izlodanja neiztr:enih dobiikov v zalogah ter iz naslova prodaje nepremianin, naprav in opreme. pri

izraiunu je skupina uporabila 19,00 o/o davtno stopnjo.

31,12.2019 31.12.20!8

Zaloge

Rezervacire za pozaposlitvene in druge dolgo.oene
zasluike
Nepremiinine, naprave in oprema

Skupaj

(v EUR)

24.052

72.144

29.\U
51.215

30.900

ttt.27a

Stanje
31.12.2018

Pripoznano v
irkazu

poslovn€ga izida

Pripoznano v
drugem

vseobsegaioaem
donosu

0

-22.003

Stanje
31.12.2019

Zaloge

Rezervacije za
pozaposlifvene in druge
dolgorotne zasluike
Nepremianine, naprave in
oprema
Skupaj

(v EUR)

29,t@

51.215

-5.112

42.973

-6.237

31.624

0

-22.003

24.052

72.184

31.12.2018 31,12.20L7

Zaloge

Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoroene zasluZke

Nepremidnine, naprave in oprema

Skupaj

104

29.164

51.215

30.900

ttt,27a

12.226

51.082

0

53.308

Izkazana neopredmetena sredswa so last skupine in so prosta vseh bremen.

(v EUR)

24.663

120.899

30.900

ttt.27g

24.663

120.899



(v EUR) Stanje
3t.12.20t7

Pripoznano v
izkazu

poslovnega
izida

Pripoznano v
drugem

vseobsegajotem
donosu

Stanje
31.12.2018

Zaloge

Rezervacije za pozaposlitvene in druge
dolgorotne zasluike
Nepremianine, naprave in oprema

Skupai

12.226

51.082

16.938

r0.142

0

10.009

0

63.308
30.900

57.979
0

-ro.o09

29.164

51.215

30.900

,.11.278

4,2O zaloge

Skupina v zalogah izkazuje izdelavni material, nedokonfano proizvodnjo, polizdelke in proizvode.

Zaloge surovin in materiala se voduo po tehtanih povprednih nabavnih cenah.

Zaloge nedokondane proizvodnje se med letom voduo po stalnih planskih cenah z odmiki. Konec leta

se zaloge ovrednotijo na raven ocenjene iztriljive vrednosti, ae je ta niTja od proizvajalnih stro5kov.

Konec leta 2019 je bilo potrebno slabiti zalog na raven iztr:ljive vrednosti, ker je bila iztriljiva vrednost

viSja od knjigovodske vrednosti. V letu 2018 skupina ni slabila zalog, ker je bila iztrZljiva vrednost ni:ja

od knjigovodske vrednosti.

Odvisna dru:ba ima zaloge gotovih proizvodov, proizvodnje in pol proizvodov konec leta ovrednotene

na raven ocenjene iztrzljive vrednosti. Iz tega naslova je skupina oslabila zaloge nedokoniane

proizvodnje, polizdelkov ter Proizvodov v viSini 35.148 EUR (31.12,2018: O EUR)' Zaloge, ki so

izkazane v viSini tiste iztriljive vrednosti znaiajo 739,281 EUR (31.12.2018: O EUR). Ostale zaloge

so izkazane po knjigovodski vrednosti, ki so nilje od iiste iztr:ljive vrednosti.

Skupina ima zaloge na dan 31.12.2019 v viSini 1.512.690 EUR (31.12.2018: 3.319.916 EUR).

(v EUR) 31.12.2019 31.12.2018

1. Zaloge surovin in materiala
- bukovi elementi

- material in repormaterial

- hlodovina

2. zaloge d.obnega lnvent. in embalaie

- letve za lewiaenje

3. t{edokontana prolzvodnia
- hlodovina

- drva

- iagan les

- leplieni profili in plosae

- iagovina, sekanci, lubje, skoblanci

- skobeljni elementi

- nekurantno blago - elementi

- bukov program

381.rro9

tt4.772

136.891

129.744

3.500

3.600

995.570
224.251.

0

558.854

0

4.496

83.891

2.659

91.104

607.333

2t4.4t3
96.476

296.444

4.140

4.140

879.665
308.841

375

439.993

5

3.516

55.186

37t
48,986
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Slabitev zalog na dan 31.12.2019



- bukov program (drva)

- Ielov proqram s polkni in paletami

4. Proizvodi

- iagovina, sekanci, lubie, odaelki, drva

- lepljeni profrli in plo6te

- gozdno lesni sortimenti

skupai zaloge

18.749

11.567

23Z,ttt
2.477

2.355

227.280

1.612.690

t0.922

11.471

L824.777

2.465

L0.269

1.816.042

3,319.915

Skupina je na dan 30.09.2019, 30.11.2019 ter 31.12.2019 izvedla popis zalog.

4,2L KratkoroEne finantne terjatve

Kot kratkorodne finanane terjawe skupina vodi dana depozita v znesku 3,5oo,ooo EUR za dobo 6
mesecev z datumom vradila 03.01.2020 in 06.01.2020. Skupina vodi tudi dani depozit v skupnem znesku
5.ooo.0o0 EUR za dobo 9 mesecev z datumom vratila 03.08.2020. skupina vodi dane depozite v
skupni vrednosti 1o.5oo.ooo EUR za dobo 1 leta in datumi vraiil 0G.01.2020 , 03.07.2020 in 28.09.
2020. Sklenieni so bili kot nekratkorotni depoziti, ki so se na dan 31. 12. 2019 razvrstili med kratkorodne
depozite.

Skupina ima tako kratkoroane finanane terjatve v viSini 19.OOO.OOO EUR.

Kot kratkorofne finandne terjatve je skupina vodila na dan 31.12.2019 dani depozit v znesku
2.OOO'OOO EUR za dobo Sestih mesecev z datumom vraaila 03.05.2019. Skupina je vodila tudi dane
depozite v skupnem znesku 11'OOO.OOO EUR za dobo 12 mesecev z datumi vratila v juniju ter juliju
2019. Sklenjeni so bili kot nekratkoroani depoziti, ki so se na dan 31.12.2018 razvrstili med kratkoroine
depozite.

skupina je imela tako na dan 31.12.2018 kratkoroEne finanine terjawe v viiini 13.000,000 EUR.

V skladu z MSRP 9 je skupina pri doloianju, ali se je kreditno weganje (tj. tveganje nevraaila depozita)
za finandni instrument od zaietnega prlpoznanja pomembno povedalo, upostevala primerne in dokazuive
informacue, ki se lahko pridobijo brez pretiranih stroikov ali prizadevanj. Skupina je preverila bonitetno
oceno bank, pri katerih ima vezane depozite, in ugotovila, da je verjetnost blokad v prihodnje zelo
majhna. Tako skupina ni pripoznala slabiwe iz tega naslova.

4,22 KratkoroEne poslovne terjawe

Nominalna
v.edno6t

31.12.2019

Popravek
vrednosti
terjatev

31.12.2019

Knjigovodska
vredno6t

31.12.2019

Nominalna
vrednost

31.12.2018

Popravek
vredrosti
terjatev

31.12.20la

Knjigovodska
vrednost

31.12.2018

Kratkoroi. terlatve do kupcev v drZavi 6.484.171 92.345 6.391.826

Kratkoroane terjatve za obresti 20.518 0 12.518

Kratkorod. teoatve do kupcev v tujini 563.442 60.437 503.004 519.110 60.437 478.673
Skupaj terjatve do kupcev 7.068.130 6.894.830 8.50s.608 179.459 8.326.149
Terlatve za obrestt - banka depozit 10.499 0 10.499 446 0 446
Teoatve za odbitni DDV 288.0r7 0 288.017 210.847 0 210.a47
Terjatve do ZPIZ 1.O73 0 1.073 1.049 0 1.049

Terjatve do drugih 59.040 0 59.040 0 0 0
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(v EUR)

7.953.979 106.503 7.847.476

20.518 12.518 0

173.300



Terlatve do ZZZS 47.313 0 47.313 26.501 26.501

Terjatve do lavni iamstveni pre:ivninski
in invalidski sklad

t.446 0 |.446 1.168 1.168

Terjatve za ostala nadom. plaa 545 0 545 850 850

464 0 464 1.A7 5 1.875

Gozdni sklad - sodne zadeve 0 2 5.891 25.058 0

0

25.058

Gozdni sklad - prodaja gozdnih zemlliia 10.829 0 11.048 11.048

Gozdni sklad ' nakup gozdnih zeml)St 2.403.?43 0 1.385.095 0 1.38s.095

cozdni sklad - nadomestilo za
upravljanje z driavnimi gozdovi 1.259.188 0 1.259.188 0 0 0

Terjatve za tro<arine 36.891 36.891 15.448 0

0 0 1.319 0 1.319

KratkoroEne poslovne terjatve do
druqih

4.144.939 0 4.L44.939 1.680.703 0 1.680.703

Skupaj kratkoroine poslovne
terjatve 11.213.069 173.300 11.039.769 10.186,311 179.459 r0.005.852

0

0

0

0

Skupina izkazuje po stanju na dan 31.12.2019 kratkorodne poslovne terjawe v viSini 11.039.759 EUR

(31.12.2018: 10,006.8s2 EUR),

Terjawe za odbitni DDV predstavlja vstopni DDV v visini 288.017 EUR (31,12.2018: 210.847 EUR).

Terjawe do ZZZS v vii,ini 47.313 EUR (31.12'2018: 26.501 EUR) predstavljajo terjawe za

refundacije nadomestil za bolniSko odsotnost in poikodbe pri delu za mesece oktober, november in

december 2019.

Vodilnim v skupini, zaposlenim po individualnih pogodbah in dlanom nadzornega sveta skupina ni dala

predujmov, do njih pa izkazuje poslovno terjatev viiini O EUR (31.12.2018: o EUR).

Na dan 31.12.2019 je bilo pri zavarovalnici Coface PKZ efektivno zavarovanih terjatev v viiini 768.745

EUR (31.12.2018: 218.785 EUR).

V letu 2019 so se dolgorodne in kratkoroane pogodbe s kupci sklepale na podlagi zavarovanj z bantnimi

garancijami ali kavcijskimi zavarovanji. Na dan 31.12.2019 je bilo taksnih terjatev za 4.195.319 EUR

(31,12.2018r 5.850.146 EUR).

4,23 Finan6na sredstva po poiteni vrednosti Preko poslovnega izida

Na dan 31.12.2019 skupina izkazuje terjatev v viSini 45.455 EUR (31.12.2018: 27.754 EUR) iz

naslova poraiuna zaradi spremembe avstrijskega indeksa cen.

4,24 Terjawe za davek od dobiika

skupina na dan 31.12.2019 ne izkazuje (31.12.2018: 553.395 EUR) terjatev za davek od dobidka.

107

Druge terjatve do delavcev

25.891

10.829

2.403.743

0 15.448

Terjatve ostalo 0

Terjawe do delavcev za odtegljaje pri pladah za december 2019, izpladanih v januarju 2020 znaSajo 0

EUR (31.12.2018: 1.875 EUR).



4,25 Predujmi in druga kratkoroina sredstva

Kratkoroino odloieni stro5ki oz. odhodki:

(v EUR) 31.12.2019 31.12.2018

Kratkorotno nezaraiunani prihodki :

(v EUR) 3t,12.2019 31.12.2018

Obresti depozitov pri bankah

Vraaunani prihodki - razno

Prefakturirano

Skupaj kratkorotno nezaratunani prihodki

17.556

2.440

665

20.551

17.373

3.043

0

20.4r.5

DDV od prejetih predujmov:

(v EUR) 31.12.2019 31.12.2018

DDV - prejeti avansi 119.485 64.575

31.12.2019 3r.,12.2018

Predujmi:

(v EUR)

Dan i predulmi za nepremitnine, naprave in opremo 0

1.299

0

1.2Ir9

11.7.424

5.587

393

123,404

Dani predujmi za zaloqe

Dani preduimi za Se neopravljene storitve

Skupaj dani pGdujmi

4.26 Denar in denarni ustrezniki

(v EUR) 31.12,2019 31.12.2018

Denar na transakcijskih radunih pri bankah 662.516

9.253.030

9.915.545

791.070

13.121.550

13.912.620

Kratkoroani depoztti do 3 mesecev

Skupaj denar in denami ustrezniki
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Najemn,na za poslovni pro6tor 0 4.340

Drugi kratkoroino odloieni stroEki 13.600 12.451

Material - ploitice s trtnimi kodami 7.460 8.160

Opozorilni trakovi O 443

Skupaj kratkorotno odloioni strolki ot. 53.985 62.5t2
odhodki



4.27 Kapital

(v EUR) 31.12.2018

22,440,OOO

22.440.000

246,797

16.670,126

2.098.585

t4.57 t.541

-43,5'37

22.440.000

22.440.000

129.147

10.696.446

1.529.663

9.166.783

-25.786

Preneseni tisti poslovni izid

Poslovni izid poslovnega leta

Skupaj kapital

Gibanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po poiteni vrednosti
(v EUR) 31.12.2019

2.21O,O29

4.796.815

46.320.179

2.1s9.330

5.708.438

4L.tO7.575

Zakonske rezerve iz dobiika so zneski, ki so namensko zadriani iz dobiika iz predhodnih let, predvsem

za poravnavo potencialnih prihodnjih izgub. Na podlagi sklepa organov vodenja in nadzora in v skladu

z 230. tlenom ZGD-1 se iz distega dobidka oblikujejo zakonske in druge rezerve iz dobiika, in sicer

znasajo na dan 31.12.2019 zakonske rezerve 2'098'585 EUR (31.f2.2018: 1'529,663 EUR).

31.12,2018

ZaEetno stani€

Poveaanje
- Bruto vrednost

- Vpliv odloienega davka

- Prenos aktuarskih izgub v preneseni poslovni izid - bruto

- Prenos aktuarskih izgub v preneseni poslovni izid - vpliv odloienega
davka
Skupaj rererve. nastale zaradi vrednotenja po podteni vrednosti

-25.786

-17.801
-24.3t3

2.310

4.@2

-440

-.$.312
22.526

11.924

1,915

12,51)

0

-43.587 -2s.ra6

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poiteni vrednosti v vi5ini -43.587 EUR (31.12.2018:-25.786

EUR) se nanaSajo na aktuarsko izqubo pri izradunu odpravnin ob upokojiwi zaposlencev'

preneseni aisti poslovni izid skupine je v viSini 2.210.029 EUR (31,12,2018: 2,159.330 EUR).

Nerazporejeni poslovni izid poslovnega leta znaSa 4.796.815 EUR (31.12,2018: 5.708.438 EUR).

4.2A Rezervacije za odpravnine in iubilejne nagrade

Rezervacije so oblikovane v vi5ini ocenjenih prihodnjih izpladil za odpravnine in jubilejne nagrade,

diskontiranih na konec porodevalskega obdobja. Izradun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da

upoiteva stroSke odpravnin ob upokojiWi in stroike vseh priiakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.
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31.12.2019

vpoklicani kapital

Osnovni kapital

xapitalske rezerve

Rezerve iz dobiEka

Zakonske rezerve

Druge rezerve iz dobieka

Rezerve, nastale zaradi vrednotenia po polteni vrednosti

osnovni kapital skupine znaia 22.44O,OOO EUR in je v celoti vpladan.

Druge rezerve iz dobidka so v vi5ini 14.571.541 EUR (31.12.2018: 9.156.783 EUR).



Gibanje rezervac0 za odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2019

Rezervacije ra
odpravnine ob

upokojiwi

Rezervacije za
jubilejne nagrade

Skupai

Stanje 31.12,2018

Stroski obresti

Sho6ki preteklega sluibovania (IPI)

Stroiki tekoaega sluibovanja (tPD

Izplatila zasluikov

Aktuarski dobidki/izgube (lPI)

Aktuarski dobiCki/izgube (lzkaz vseob.donosa)

377.536

4.010

105.277

84.139

-19.995

0

24,313

161.567

1.562

148

27.3t1

-21.860

15.827

0

539.103

5.573

105.424

1l1.450

-41.854

15.827

24.313

s75.281

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v letu ZOlg

(v EUR) Rezervacije za
odpravnine ob

upokojltvi

184.555

Rezervacije za
jubilejne nagrade

759.836

Stanje 31.12.2017

Strogki obresti

Strolki preteklega sluibovanja (tpl)

Strogki tekoeega sluibovanja (tPI)

Izpladila zaslu:kov

Aktuarski dobidki/izgube (lPI)

Aktuarski dobiaki/izgube (lzkaz
vseob.donosa)

Stanje 31.12.2018 177.536 161.557 539.103

Aktuarske predpostavke so bile naslednje:

17432A

3.325

-5.985

44.173

-26.379

0

-1r.924

537.70L

4.652

-5.986

72.217

-53.637

-3.919

-11.924

110

(v EUR)

Stanje 31.12.2019

Skupai

163.372

1.327

0

28.044

-27.258

-3.919

0

Nominalna dolgorotna obrestna mera je ocenjena na O,4O o/o (31.12,201g3 1,1 o/o), ki se
ocenjuje v skladu z doloaili standarda MRS 19. Na dan 31.12.2019 so slovenske driavne
obveznice z dospetjem 10 let znaiala -0,09 o/o (3t.12.2018: 1,01 o/o).

Ker povpredno dospetje v skupini znaia od 12,3 do 20,3 let (2018: od 11,7 do 20.8) se
ocenjuje povpredna obrestna mera v vi5ini O,4O o/o (31.!Z.2O1g: 1,1 o/o).

Pridakovano dolgorodno rast visine jubilejnih nagrad in neobdavdljivih zneskov v izratunu (za
odpravnine in jubilejne nagrade) ie aktuar ocenil v viiini 1,0 o/o letno (201g: l,O o/o),gri
demer se za neobdavden znesek pri izpladilu odpravnine ob upokojiwi upo5teva znesek 4.063
EUR, za jubilejne nagrade pa 460 EUR, G89 EUR ter 919 EUR (dvakrat) ob 10, 20, 30 in 40 _
letnem jubileju, vendar zgolj ob prvem izplatilu jubileja. Za vse zneske odpravnin, za katere se
pridakuje, da bi ob predvideni rasti plai presegli predvideno mejo neobdavaenega zneska, so



dodatno poveiani za prispevke v viSini 16,1 o/o v skladu z zakonodajo RS na dan obrafuna

rezervacije.

V izradunu je pooblaiteni aktuar upoSteval priiakovano smrtnost delavcev v skladu s

slovenskimi tablicami smrtnosti 2007 (20L7 : 2000-2002 ) lodeno po spolih, pri demer se

indirektno upolteva nadomeidanje starejiih zaposlencev, ki se upokojijo, z mlajiimi.

Rezervacije so izratunane zgolj za zaposlene za nedoloden das, kajti samo zanje obstaja

dolgorotna obveza s strani skupine.

Za vse zaposlene je aktuar predpostavljal, da bodo izkoristili pravico do starostne upokojiwe

ob dnevu nastopa. V primeru, da bi kateri od zaposlencev:e izpolnjevali pogoje za starostno

upokojitev, je rezervacija zanj kar enaka sedanji vrednosti odpravnine ob upokoiiwi.

Aktuar ni oblikoval obveznosti za jubilejne nagrade, do katerih bi bil zaposlenec upraviaen

kasneje, kot bo izpolnil pogoj za starostno upokojitev.

Model ne upoiteva morebitnih veijih odpuSianj zaradi reorganizacije skupine

Pripravljen je na osnovi ene od temeljnih predpostavk raaunovodskih standardov, ki pravi, da

je potrebno radunovodske izkaze sestavljati, kot da bo skupina nadaljevala poslovanje v

dogledni prihodnosti in kot da nima niti namena niti potrebe, da bi jo povsem ustavilo ali

pomembno skrdilo.

Analiza obiutljivosti aktuarskih predPostavk

(v EUR) Rezervacije za
odpravnine
31.12.2019

Rezervacije za
jubilejne
nagrade

31.12.2019

Reaervacije za
odpravnine
31.12.2018

Rezervacije za
jubilejne
nagrade

31.12.2018

Zniianje disk. obr. mere za 0,50/0

Poveaanie disk. obr. mere za

0,50/o

Povetanie rasti plaa za 0,5
%/letno
Zmanjianie rasti plat za

0,5Yolletno

33.521

-30.591

23.213

-18.511

20.958

-19.136

11.914

-5.724

5.245

-5.828

0

0

7.229

-6.728

0

0

4.29 Druge rezeruacije

Skupina ima na podlagi Rudarskega projekta - ocena stro5kov sanacije za kamnolom Kotevska Reka

oblikovane rezervacije iz naslova nekratkoroinih vnaprej vraiunanih stroikov v vrednosti 4.874 EUR

(31.12.2018r 3.714 EUR).
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4.3O NekratkoroEnoodloieniprihodki

(v EUR) Stanje
31.12.2019

Stanje
31.12.2018

Sprememba
(odloieni
prihodki

Nepovratna sredstva za Suiilnico in Parilnico

Nef,ovratna sredstva za Kotovnico

Porabljena sredstva odstopljenih prispevkov

Neporabljena sredstva odstopljenih prispevkov

Skupai dolgorctne pasivne iasovne razmejitve

0

95.319

1r5.,{49

16.862

227.63t

1.015

104.255

104.609

6.508

216,?87

- 1.015

-8.936

10.840

10.354

lt,243

Skupina ima oblikovane rezervacije za stroske razgradnje v visini 412 EUR

skupina ima na dan 31.12.2019 za 95.319 EUR (31.12.2018: 105.270 EUR) nekratkorodno
odloienih prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev. prejetih od Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in RS Ministrswa za gospodarsWo. V prvem primeru gre za pridobljena sredstva za vlaganje v suiilnico
in parilnico v obratu lamelirnica, v drugem primeru pa za pridobuena sredstva za vlaganje v kotlovnico.
sorazmerni del obradunane amortizacije teh osnovnih sredstev zmanjiuje oblikovane druge
nekratkorodne obveznosti in se prenah med prihodke od porabe in odprave nekratkoroinih rezervacij.

Gibanje odstopljenih prispevkov v letu 2019

2019

PrEeta subvencija plaa invalidom

Obresti

Viri za odstopljene prispevke

Skupaj

Maksimalno dovolien znesek subvencioniranja plat

Pokivanje stroskov investicij

Skupaj

Stanje 31.12.2018 6.508

7.752

8

250.005

2s7,755

229.073

18.339

247.4A1

Povetanja (subven

Poraba

Stanje 31.12.2019

cije, odstopljeni prispevki) 257.765

247.4t1

16.862

Stanje 31.12.2017 69.315

Poveaanja (subvencije, odstopljeni pnspevki) 299.574

362.381

5.508

Poraba - 75 ci6 maksimalno dovolien znesek subvencioniranja

Stanje 31.12.2018

Skupina je oblikovala pasivne dasovne razmejiwe na osnovi odstopljenih prispevkov za socialno varnost
v skladu z 51. ilenom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v viSini 250.oo5
EUR in obresti v viSini 8 EUR ter za subvencijo v vilini 7.752 EUR. odstopljeni prispevki so bili
porabueni za 75 o/o bruto plai invalidov v viiini 229.073 EUR ter nakup opreme v viiini 1g.339 EuR.
Preostanek v vi5ini 16.852 EUR iz leta 2019 pa bo druiba prenesla v leto 2020 ter opravila obrestovanje

tt2

(v EUR)



za neporabljena sredstva z uporabo referenane obrestne mere, kije veljala na dan 31.12,2019 in znaia

0,67 o/o.

Skupina ima na dan 31.12.2019 za 1L5,449 EUR ie porabljenih odstopljenih prispevkov za nakup

investicij, ki so izkazani kot dolgoroino odlo)eni prihodki in se med prihodke prenaiajo skladno z

amortizacijo.

4.31 NekratkoroinefinanEneobveznosti

Nekratkoroine fi nanEne obveznosta

(v EUR) 31.r2.2019 01.01.2019
preratun

31.12.2018

1. BKS leasing - pog. 13824/17

2. BKS leasinq - pog. 1520U18

3. SKB leasang - poq.0109143

4. Najem opreme (konec 11.07.2020)

5. Naiem zgradbe (konec 01.01.2023)

5. Naiem poslovni prostor (konec 01.04.2022)

7. Najem parkirisae (konec 01,01.2026)

8. Naiem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

9. Naiem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

11. Najem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

12. Naiem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

13. Nalem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

14. Najem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

15. Najem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

16. Najem poslovni prostor (konec 31.12,2023)

17. Najem poslovni prostor (konec 31.12.2023)

18. Najem poslovnr prostor (konec 31.12.2023)

t9. Najem zemljigte (konec 15.05.2024)

20. Naiem poslovni prostor (konec 31.08.2021)

21. Najem zemljiSae (konec 31.12 2020)

Nekratkoroane finanine obveznosti iz
najemov

1. Posoiilo SRRS - pog. 1100UBL-00835

2. Posojilo N-LB PE Koaevje - pog. 10093010034

2. Posoiilo NLB - pog. 1D1521800051

NekratkoroEna posoiila, dobliena pri
bankah in organitaciiah v driavi
t{EKRAT(OROTNE FINANENE OBVEZNOSTI

1,24.656

0

24.805

149.471

t71..416

0

74.329

245.745

171.416

0

74.329

245,745

0

4.575

75.578

0

2.533

36.696

t.379

17.331

44.4M

13.067

15.162

5.880

12.325

27.423

9.7A3

26.r*
92.703

1.145

80.578

0

467.725

59.429

15.380

100.469

15.514

3.690

0

0

22.770

0

17.18

21.234

7.726

16.191

36.030

12.709

34.376

t21.794

0

205.703

t9.322

709.510

s9.429

15.380

100.469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L75,277

517.196 955.255 421.O23

Nekratkoroine finanine obveznosti predstavljajo dobljena nekratkoroina posojila na podlagi

posojilnih pogodb in nekratkorotni dolgovi iz finaninega najema na podlagi pogodb o finandnem

nalemu

Kratkoroani del nekratkorotnih posojil in kratkorodni del nekratkorodnih dolgov iz finandnega najema,

ki zapadejo v plaiilo v naslednjem letu, zmanjSujejo v bilanci stanja postavko nekratkoroanih finaninih

obveznosti in poveiujejo postavko kratkoroanih finanfnih obveznosti.
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Med nekratkoroanimi finandnimi obveznostmi do bank in do organizacij v driavi skupina izkazuje
posojila, prejeta od:
o Slovenskega regionalnega razvojnega sklada po pog. 5t. l1OOUBL-0083S z dne, 05. 08. 2015 v

viSini 171.416 EUR, zmanjiano za del, ki zapade v pladilo v letu 2020 v viiini 4G.750 EUR
(2018: 50.546 EUR), prenesen med kratkorodne finandne obveznosti. Gre za nekratkorodni
kredit za lesnoobdelovalne stroje v Zagalnici s koninim rokom zapadlosti 31. 08. 2023. Obrestna
mera znaia 3-meseini euribor + 0,90 o/o letno. posojilo je zavarovano z zastavno pravico na
nepremiininah skupine, in sicer z zemtji5di (par. it. 457ltg, 4igl7, 45gtZ, 443lt1, 44319, 4S7l1g,
457130, 457137, 457132, 457133, 457134, 45713s, 457 /36, 4s7116, 457 /17 , 2170194, 322318,
3223/4, 322315, 322316, 3223/7) po neodpisani vrednosti v viiini 24O.310 EUR (31,12.2018:
240.310 EUR), vpisano v zemljiiki knjigi ter z 5 kom bianko podpisanimi menicami ter z
zgradbami po neodpisani vrednosti v vilini 785.638 EUR (31,12.2018: gO9,43S EUR).

NLB po pog. 5t. 1D1521800051 z dne, t7.08. 2015 v visini 74.329 EUR, zmanjiano za del, ki
zapade v pladilo v tetu 2020 v visini 49.524 EUR (31.12.2018: 49.524 EUR), prenesen med
kratkorofne finandne obveznosti. Gre za nekratkorodni kredit s koninim rokom zapadlosti 21. 06.
2021. Kredit je najet za investicuo v osnovna sredswa-lesnooMelovalni stroji v Zagalnici. Obrestna
mera znaia 6-meseini euribor + 1,50 o/o letno. posojilo je zavarovano z zastavno pravico na
nepremidninah skupine, in sicer z zemljiSdem (ZKV 89, par.itev . 44414, 44415, 44416) po
neodpisani vrednosti v vi5ini 139.9o6 EUR (31.12.2018: 139.906 EUR), vpisano v zemljiiki
knjigi in z zgradbami po neodpisani vrednosti v viiini 336.3G1 EUR (31.12.2018: 346.465
EUR) ter z 10 kom bianko podpisanimi menicami.

Najem

Gibanje najemov v letu 2019
(v EUR) Stanje z obrestmi Obresti

LEASINGI - Stanje 31.12.2018
Prenos na kratkoroini del v letu 2O1g

LEASINGI - Stanje 31,12.2019

180./+38
-97.913

82.525

-5.161
2.788

-2.372

175,277
-95.1.25

80.153

NAJETININE - Stanje 31.12.20la
Sprememba po MSRP

NATEMNINE - Na dan 01.01.2019
Poveeanje v letu 2019

Prenos na kratkoroani del v letu 2019
NATEMNINE - Stanje 31.12.2019

Skupaj stanje 31,12.2019

Gibanje najemov v letu Z01B
(v EUR)

o
553.967

553.967
129.415

-289.107

394,276

0
19.734

L9,734
2.902

,r5.933

6.704

476.801 4.332 467.725

Stanje z
obrestmi

Obresti

Bl(S leasing - stanje 31,,,2.ZOl7
Poveaanje v letu 2018

Platila

Prenos na kratkorodna del v tetu 2O1B

Stanje 31.12,2018- BXS teasing

L29.942

33.122

-6.440

-80.828

75.796

It4

-2.904
-t.122

386

2.652

-98a

127.038

32.000

-5.054

-78.175

74,4O9

Stanje brez
obresti

0
534.233

5:t4.233
126.513

-273.174

3A7.572

Stanje brez
obresti



SKB leasing - stanje 3L,12,2O17

Povetanle v letu 2018

Prenos na kratkorotni del v letu 2018

Stanie 31.12.2018- SKB leasing

0

133.s85

-28.943

1o4.fi2

0

-6.721

2.548

-4,L73

0

126.864

-26.39s

100.,+59

Skupaj stanje 31.12.2018 180.438 -5.161 175,277

Skupina izkazuje po stanju na dan 31.12.2019 nekratkorodno obveznost iz finandnega najema do

najemodajalca sK8 leasing v viiini 75.578 EUR (3r.12.2018: 100.469 EUR). Del obveznosti, ki bo

zapadel v pladilo v letu 2020 v vi5ini 24.890 EUR (2018: 25.395 EUR), smo prenesli med kratkorotne

finandne obveznosti.

Finanani najem, sklenjen pri SKB leasingu zajema naslednjo pogodbo:

. Z dne 28.11.2018, z namenom nakupa viliiarja Volva. Neodplaani del nekratkorodne

obveznosti na dan 31. 12. 2019 znasa 75.578 EUR (31.12.2018: f0O'469 EUR), del, ki

zapade v letu 2O2O v viiini 24.890 EUR (2018: 26.395 EUR), pa je prenesen na

kratkoroine fi nanfne obveznosti.

Obrestne mere za obveznosti iz naslova finaninega najema znaiajo od 0,00 o/o do 2,25 o/o lelno z

upoStevanjem 6 mesednega EURIBOR-a. Obrestna mera za obveznosti iz naslova pravice do uporabe

sredstev zna5a 3,00 o/o ter 3.20 o/0.

skupina na 31.12.2019 ima nekratkoroinih obveznosti z zapadlostjo nad 5let v visini 312 EUR

(3r.12,2018r O EUR).

Gibanje obveznosti iz financiranja

(v EUR) Stanje
31.12.20r9

Stanje
31.12,20r8
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534.232

0

Dename
spremembe

146.660

0

3A7.572

0
Naiemnine

Najemnine ' obresti

0

0

0

0

Skupina izkazuje po stanju na dan 31.12.2019 nekratkorotno obveznost iz finantnega najema do

najemodajalca BKS leasing v viSini 4.575 EUR (31.12'2018: 74'809). Del obveznosti, ki bo zapadel

v pladilo v letu 2020 v viSini 70.234 EUR (31,12.2018: 78.U5 EUR), smo prenesli med kratkorodne

finanane obveznosti.

Finandni najem, sklenjen pri BKS leasingu zajema naslednjo pogodbo:

. z dne 04.07.2017, z namenom nakupa sekalnika Bruks' Neodpladani del nekratkoroane

obveznosti na dan 31.12.2019 znaia O EUR (31.12'2018: 59'429 EUR), del, ki zapade v

letu 2020 v visini 59.429 EUR (2018: 58'108 EUR), pa je prenesen na kratkorotne

finandne obveznosti.
. z dne 10.04.2018, z namenom nakupa brusilnega stroja cNC. Neodplaini del nekratkoroine

obveznosti na dan 31.12.2019 znaia 4.575 EUR (31.12'2018: 15'380 EUR), del, ki

zapade v letu 2020 v viSini 10.806 EUR (2018: 10.565 EUR), pa je prenesen na

kratkoroane fi nanine obveznosti.

Nedenarne
spremembe

PridobiWe/odtujiwe

Stanje
01.01.2019



Leasingi

Leasingi - obresti

Posojila

Poso)ila - obresti

Skupai

Gibanje kratkoroinih finandnih obveznosti v letu 2019
(v EUR) StanJe prenos

31.12.2018 iz
dolgorotnih
obveznosti

175.277

0

245.)45

0

421.O23

175.277

0

245.745

0

955.255

-95.t24

0

-96.274

0

-338.059

80.1s3

0

749.477

0

6L7,196

0

0

0

0

0

4,32 Nekratkoroineposlovneobveznosti

Skupina izkazuje na dan 31.12.2019 druge nekratkoroine poslovne obveznosti v viiini 4.422 EUR
(31.12,2018: 12.812 EUR).

4.33 Kratkorotnefinananeobveznosti

Odplai. Stanje
31.12.2019

POSLOVNI NAJEIYI . MSRP 15

LEASINGI

Skupai najemi

NLB PE Kodevie - pog. 1D0930100034

NLB - poq. 1D1521800051

SRRS - pog. ll0OUBL-00835

Skupaj posoJlla

SKUPAI

0

tM.571

lo4.57t

53.333

49.524

50.646

153,503

25A.O74

527.552

103.113

530.665

0

49.524

45.750

96.274

726.939

261.592

112.559

374,152

53.333

49.524

50.646

153.503

527.655

265.960

95.125

361,085

0

49.524

46.750

96.274

457.359

Gibanje kratkoroinih finaninih obveznosti v letu 201g

(v EUR) Stanje
3t,12,2017

Prenos
iz

dolgorolnih
obveznosti

Odplaf. Starje
31.12.2018

1. NL3 PE Koaevje - pog.
1D0930100034
2. NLB - pog. 1D1521800051

3. SRRS - pog. 1100UBL-00835

4. LEASINGI

SKUPAJ

71.111

49.524

46.750

66.084

233.459

)J,JJJ

49.524

46.750

120.300

269.908

71.111

49.524

42.854

81.814

245.303

53.331

49.524

50.646

t04.571

25A.O74

Kratkoroani del nekratkorodnih posojil, dobljenih pri bankah ter pri Slovenskem regionalnem razvojnem
skladu v driavi na dan 31.12.2019 znaSajo 96.274 EUR (31.12.20181 153,503 EUR). v postavki
skupina izkazuje kratkorodni del nekratkoroinega posojila kredita NLB - pog. 1D1521800051 v viiini
49.524 EUR (31'12.2018: 49.524 EUR) ter kratkoroini der nekratkorotnega posojira kredita
dobljenega pri slovenskem regionalnem razvojnem skladu v vilini 46.750 EUR (3l.l2.2ola: 50.545
EUR).
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Druge kratkoroine fi nantne obveznosti predstavljaio:

kratkorotni del nekratkorodnih obveznosti iz finandnega najema BKS 70,234 EUR
(31.12.2018: 78.17s EUR).
kratkorodni del nekratkorodnih obveznosti iz finaninega najema SKB 24.89O EUR
(31,12,2018: 26.395 EUR).
kratkorodni del nekratkorotnih obveznosti iz pravic do uporabe sredstev 255.960 EUR
(31.12,2018: O EUR).

Gibanje obveznosti iz financiranja

(v EUR) Stanje
3r.12.2018

Denarne
spremembe

Nedenarne
spremembe

PridobiWe/odtujitve

Stanje
31.12.2019

Najemnine

Najemnine - obresti

Leasingi

Leasingi - obresti

Posojila
Posojila - obresti

skupaj

0

0

104.571
0

153.503
0

258.O74

237.511

0

104.57 |
0

153.503
0

495.585

-26r.592
-22.525

-104.57 t
-5.200

-153.503

0
-347.39t

290.041

22.s25
95.125

5.200

96.274
0

509,155

255.960
0

95.125
0

96.274
0

457,359

4.34 Obveznosti iz Pogodb s kuPci

skupina beleii na dan 31.12.2019 obveznosti iz pogodb s kupci v viSini 722,835 EUR (31.12.2018:

4OA.L42 EUR). Znesek predstavlja prejete predujme kupcev.

Iz naslova obveznosti iz pogodb s kupci na dan 01.01.2019 je skupina v letu 2019 ustvarila za 332,479

EUR prihodkov.

4.35 FinanEne obveznosti po posteni vrednosti preko poslovnega izida

4.36 KratkoroEneposlovneobveznosti

(v EUR) 31.12.2019 31.12.2018

Obvez.do dobaviteljev v driavi

Obvez.do dobaviteljev v tujini

Kratkorodne obveznosti za plade

Oweznosti za prispevke izplatevalca

Obveznosti za obraiunani DDV

Obveznosti za davani odtegljaj

Druge kratkoroane obveznosti do driavnih institucij

57.257

a12.232

115.877

347.007

27

6.206

4.223

714.27t

97.615

701.553

27

4.720

4.235.472 r.821.284

t77

Stanj€
0r..01.2019

Skupina na dan 31.12.2019 bele:i obveznosti iz naslova poraduna zaradi spremembe avstruskega

indeksa cen v viiini 42.088 EUR (31'12.2018: 266.340 EUR)



18.730

892.891

0

299.757

340.924

36

4.736

5.168

1

50.160

,,r86.4a0

18.356

1.895.746

2.337.248

30.176

20.323

5.061

9.591

1.)40

0

3s.856

9.697.8!r3

4,37 Obveznosti za davek od dobiEka

skupina na dan 31.12.2019 izkazuje obveznosti za davek od dobitka v viiini 352,52g EUR (31.12.
2018: O EUR).

4,38 Druge kratkoroine obveznosti

(v EUR) 3r.r2.2019 31.12.2018
Prejeti predujmi in varSdine 269.801

405.075

377.422

9.232

503

0

171.100

234

1.2:t3.358

209.927

279.rc3

382.355

12.292

9s0

6.750

16.240

9.459

917.16a

Vradunan neizkorasden letni dopust

Vraaunane nagrade

Vraaunani strotki revidiranja ratunovodskih izkazov

Vraaunane obresti za kredite

Vratunani stroski lesa na panju, pridobljenega od solastnikov

Ostali vraeunani strolki
DDV od danih preduimov

Skupaj predujmi druge kratkorotne obvernosti

Poslovodswo skupine, zaposleni po individualnih pogodbah in ilani nadzornega sveta skupine niso dali
skupini kratkoroanih posojil, predujmov, niti nimajo do skupine poslovnih terjatev, razen iz naslova plat
za mesec december 2019.

5. Finanini in5trumenti in obvladovanje finaninih tveganj

5,1 Kreditno Weganje

Kreditno tveganje je weganje neplaaila kupcev in s tem povezanih odpisov terjatev. skupina je v letu
2019 in 2018 aktivno spremljala stanje tedatev do kupcev.

Na dan 31,12.2019 in 31.12.2018 predstavua maksimalna
knjigovodska vrednost finananih sredstev.

izpostavljenost kreditnemu tveganju

v skladu z MSRP 9 je skupina preverila, ali se je kreditno weganje nepladila kupcev znatno povedaro.
Za tedatve, pri katerih so zamude daljie in za katere so vlozene izvribe ali se vodijo postopki na sodiitu,
je oblikovala popravke. Veiina terjatev je zavarovanih z bandnimi garancijami in kavcijskimi zavarovanji,
nekatere so zavarovane pri zavarovalnici cofface pKZ (201g: sID pKZ), kjer je lastni deld od 15 o/o
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Administrativne prepovedi

Vraaunane obveznosti do dobaviteljev

Gozdni sklad - nadomestila za upravljanje z driavnimi gozdovi

Gozdni sklad - nakup gozdnih zemljiii
Gozdni sklad - prodaja gozdnih zemljisa

Gozdni sklad - sodne zadeve

Gozdni sklad - zaraaunane koncesnine

Gozdni sklad - nadomestila za uporabe zemljiSa

Gozdni sklad - zamudne obresti

Druge kratoroane obveznosti

Skupaj kratkoroEne obvernosti



(2018: od 15 do 30 o/o), vendar vrednostno nepomemben. Nezavarovane terjaWe oz. Weganje za

njihovo neplaiilo je tako majhno, da jih skupina dodatno ni slabila.

(v EUR) 31.12.2019 31.12,2018

Kratkoroane finanane terjatve

Kratkoroane poslovne terjatve do kupcev

Kratkoroene poslovne tedafve do druqih (brez terjatev do drzave)

Denar in denarni ustrezniki

Skupaj sr€dstva

KratkoroEne poslovne terjawe do kupcev po zapadlosti

19.000.000

6.894.830

3.769.654

9.915.s46

39.580,030

13.000.000

8.326.149

1.424.841

13.912.620

36.553.610

Leto 2019:
(v EUR) Nominalna

vrednosti
Kupci

v tuiini
SkupajPopravek

vrednosti
Knjig.vred.
31.r2.2019

Kupci v
driavi

Nezapadle

Od 0 do 30 dni

Od 31 do 60 dni

od 61 do 90 dni

Od 91 do 120

Nad 120

Preplatila
skupaj terjawe do kupcev

5.623.925

799.704

349.823

1.072

5.192

247.4t3
0

7.068.130

5.519.542

794.479

347.843

270

4.483

t2a.2t4
0

6.894.830

5.354.372

563.793

340.962

181

4.,l83

128.036
0

6.391.826

265.171.

230.685

6.881

89

0

t7a
0

503.004

5.519.542

794.479

347.843

270

4.483

t28.214
0

6.894.830

4.383

5.226

1.980

803

1.709

159.200
0

173.300

Leto 2018:
(v EUR) Nominalna

vrednosti
l(upci

v tujini
SkupajPopravek

vrednosti
Knjig,vred.
31.12.20r8

Kupci v
driavi

Nezapadle

od 0 do 30 dni

Od 31 do 60 dni

od 61 do 90 dni

Od 91 do 120

Nad 120

Skupa, terjatv€ do
kupcev

7.734.795

566.299

28.156

4.028

207

172.t23

a.505.608

7.3t5

3.158

352

247

26

168.360

179.459

7.727.480

563.142

27.8U

3.781

181

3.763

8.326.149

7.476.500

343.367

19.886

3.78t

181

3.763

7.U7.476

250.980

219.775

7.918

0

0

0

478,673

7.727.480

563.142

27.8M

3.781

181

3.763

8.325.149

Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti kratkoroinih Poslovnih teriatev skupine

Leto 2019:
(v EUR) SkupajPopravek vrednosti

kratkorotn ih
poslovnih terjatev

Popravek vrednosti
kratkorotnih

terjatev
za obresti

Stanje 31. 12. 20r.8

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid

Odprava popravkov z vplivom na poslovni izid

Oblikovanje popravkov brez vpliva na poslovni izid

Odprava popravkov brez vpliva na poslovni izid

Stanje 31, 12. 2019

-12.518

0

31.725

-40.583

858

-20.518

-179.459

-24.024

72.569

-40.s83

2.196

-173.300

119

-166.940

-24,024

40.843

0

1.338

-152.743



V obravnavanem obdobju je skupina izvedla izbris dvomljivih terjatev in obresti iz poslovnih knjig v
vrednosti 1.813 EUR (31.12,20181 5.7s4 EUR), Zaradi plaiil in kompenzacije se je popravek
vrednosti zmanj5al za 72,952 EUR (31.12.2018: 31.980 EUR). oblikovani popravek vrednosti pa
se je dodatno oblikoval za 68.606 EUR (31.12.2018: 97.24s EUR) iz naslova obresti in poslovnih
terjatev.

Skupina meri stopnjo obvladovanja terjatev preko doseganja kriteruev dni vezave terjatev:

(v dnevih) 2019 2OlB

Pogodbeni dnevi

Dnevi zapadlih terlatev

Skupaj dnevi vezave terjatev

5.2 Likvidnostno Weganie

skupina uspesno obvladuje likvidnostno weganje. Likvidnostno weganje skupina upravua z
razdolievanjem (merjeno s kazalnikom neto dolg/EBIT-DA) skladno z letnim planom potrebnih finandnih
sredstev za skupino ter meseinim oz. dnevnim nadrtovanjem, z enotnim pristopom do bank in z
ratunalniSko podprtim sistemom vodenje denarnega toka.

V letu 2019 in 2018 je skupina veliko pozornosti namenila pri pripravi naartovanih denarnih tokov. Na
siDG se pojavlja problem likvidnostnih prese:kov, medtem ko je na sneiniku in sneinik sinpu
obvladovano vodenje likvidnostnih preseZkov oz. primanjkuajev.

Vse finandne obveznosti iz prejetih nekratkorodnih posojil so na nivoju odvisne druibe sne:nik

Skupina je med poslovnimi partnerji znana po plaiilni disciplini, majhni zadol:enosti in stabilnih denarnih
tokovih. Vse obveznosti smo poravnavali redno in v dogovorjenih rokih. Likvidnostno weganje skupine
je bilo v letu 2019 in 2018 majhno.

8-90

t2
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Leto 2018:
(v EUR) Popravek vrednosu Popravek vredno6ti Skupaj

kratkorotnih kratkorcinih
poslovnih terJatev terjittet

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid -72.98 0 -72.968

Odprava popravkov z vplivom na poslovni izid 13.899 17.980 31.878

Oblikovanje popravkov brez vpliva na poslovni izid 0 -24,ll' -24.175

Odprava popravkov brez vpliva na poslovni izid 5.732 22 5.754

StanJe 31. 12. 2Ol8 -166.940 -12.Sr8 -tTgASg

Na dan 31.12.2019 znasa popravek vrednosti terjatev 173.300 EUR (31,12.2018: U9.459 EUR),
152.783 EUR (31.12.2018: 166.940 EUR) se nanaSa na popravek vrednosti terjatev do kupcev,
20.518 EUR (31'12.2018: 12.518 EUR) pa na popravek vrednosti terjatev iz naslova zamudnih
obresti.



Obveznosti po zapadlosti skupine

V letu 2019:

Knjigovodska
vrednost

obvernosti

Pogodbeni denarni tokovi

(v EUR)

Nekratkoroane finantne
obveznosti
Kratkorodne finantne
obveznosti
Kratkoroane poslovne
obveznosti do dobaviteljev

Kratkorotne poslovne

obveznosti do drugih (brez

obveznosti do driave,
zaposlencev an iz naslova
predurmov)

Stanje 31. decembra 2019

V letu 2018:

(v EUR)

Nekratkorodne flnanane
obveznosti

Kratkoroene finanine
oWeznosti
Kratkoroane poslovne

obveznosti do
dobaviteljev

Kratkoroane poslovne

obveznosti do drugih
(brez obveznostj do
driave, zaposlencev in iz

naslova preduimov)
stanje 31. dec€mbra
2014

617.196

457.359

5.185.620

636.827

479.921

5.185.620

719.512

do1
meseoa

0

42.t87

3.131.321

od 1-3
mesecev

0

82.s07

2.054.1,67

od2do
5 let

636.510

0

0

nad 5
let

317

0

0

Obveznost od3
mesecev
do 1 leta

C

355.227

7 19.5t2 719.512 0 0 0 0

6.979.688 7.021.881 3.893.020 2.136.674 355.350 636.510 3t7

Knjigovodska
vrednost

obveznosti

2.458.350

Pogodbeni denarni tokovi

421.023

258.074

5.721.253

Obv6znost

427.200

267.r95

5.72r.253

2.458.3s0

0

23.27t

3.@7.789

0

53.252

2.054.381

od2do5 nadSlet
let

427.200 0

00
00

do1
meseca

od 1-3
mesecev

od3
mesecev
do I leta

0

190.673

19.083

2.458.:|50 0 0 0 0

8.858.599 8.873.997 6.129.rr()9 2.107.633 209.756 427.200

5.3 Obrestno weganie

Skupina je izpostavljena obrestnemu Weganju zaradi najema kreditov in finanfnih leasingov z variabilno

obrestno mero, ki temelji na Euriborju, Finanane obveznosti se obrestujejo z variabilno obrestno mero,

ki je vezana na 3- oziroma 5- mesedni Euribor. Zaradi negativne vrednosti Euriborja, rotnosti kreditov

in leasingov in nizke zadolzenosti, se skupina ni opredelila za instrument varovanja pred obrestnim

weganjem.

t2l
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Pregled vrednosti obrestnih mer EURIBOR v letu 2Ot9 in 2018:

6-mes€ani 3-meseani EURIBOR
EURIBOR

Vrednost na 31. 12. 2018 (v odstotkih)

Vrednost na 31. 12.2019 (v odslotkih)

Sprememba ob.€stste mere (v odstotnih totkah)

Natni:ja vrednost v letu 2019 (v odstotkih)

Najviija vrednost v letu 2019 (v odstotkih)

Razlika med najniijo in najviSjo obrestno mero (v odstotnih totkah)
Povpreena vrednost v letu 2018 (v odstotkih)

Povpretna vrednost v letu 2019 (v odstotkih)

Sprem€mba povpreine obrEtne mere (v odstotnih toEkah)

(0,237)

(0.32s)

(0,088)

(0,448)

(0,227)

o,221

(0,266)

(0,303)

(0,037)

(0,309)

(0,390)

(0,081)

(0,448)

(0,306)

o,142

(0,322)

(0,3s7)

(0,03s)

31.12.201a

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere skupine je bila naslednja:

FinanEni initrumenti po fiksni obrestni merii

(v EUR) 31.12.2019
Kratkoroane finanane terjatve

Finandne obveznosti

19.000.000

553.532

13.000.000

0

Kot kratkorotne finanine terjawe skupina vodi dana depozita v znesku 3.5oo.ooo EUR za dobo 6
mesecev z datumom vraiila 03.01.2020 in 06.01.2020. Skupina vodi tudi dani depozit v skupnem znesku
5.ooo'0oo EUR za dobo 9 mesecev z datumom vradila 03.0g.2020. skupina vodi dane depozite v
skupni vrednosti lo.5oo,ooo EUR za dobo 1 leta in datumi vraail 06.01.2020, 03.o7.zo2o in 28.09.
2020. Sklenjeni so bili kot nekratkoroani depoziti, ki so se na dan 31. 12.2019 razvrstill med kratkoroine
depozite.

Finantni initrumenti po variabilni obrestni meri:

(v EUR) 31.12.2019 31.r.2.2018
Finanane obveznosti 421.023 679.097

sprememba obrestne mere za 1oo bazidnih toik oz. l,oo o/o na dan porotanja bi povedala / zmanjiala
aisti poslovni i2id za spodaj navedene vrednosti. Analiza obiutljivosti denarnega toka predpostav1.1a, da
vse spremenljivke ostanejo nespremenjene.

L22

Kot kratkorodne finandne terjatve je skupina na dan 31.12.2018 vodila danidepozit v znesku 2.OO0.oOO
EUR 2a dobo iestih mesecev z datumom vradila 03.05.2019. Skupina je vodila tudi dane depozite v
skupnem znesku l1.ooo.ooo EUR za dobo 12 mesecev in z datumi vraiila v juniju ter juluu 2019.
Sklenjeni so bili kot nekratkorodni depoziti, ki so se na dan 31.12.2018 razvrstili med kratkoroine
depozite.

Finandne obveznosti s fiksno obrestno mero so v visini 053.532 EUR (31.12,2018: o EUR) in se
nanaiajo na najeme.



sprememba poslovnega izida pri povetanju za 1oO bt:

(v EUR) 31.12.2019

variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt

Sprememba poslovnega izida pri zmanjianju za 1OO bt:

(v EUR)

(4.210)

31.12.2019

(6.791)

31.12.2018

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt 4.2t0 6.791

Ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnemu weganju nizka,

5.4 Upravlianje s kapitalsko ustreznostjo

Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost ter dim vedjo finantno

stabilnost in dolgorotno plaiilno sposobnost.

Skupina z dobrim poslovanjem in zmanjievanjem zadolzenosti ter s prodajo poslovno nepotrebnega

premoienja izboljiuje kazalec neto zadol:enosti/kapital.

(v EUR)

Nekratkorotne fi nandne obveznosti

Kratkoroene finanene obveznosti

Skupaj fi nanene obveznosti

Skupaj kapital

Dolg/kapital

Denar in denarni ustrezniki

Neto finantna obveznost

Neto dolg/kapital

517.196

457.359

1.074.555

46.120.t79

0.02

9.915.546

(8.840.991)

(0,19)

421.023

258.074

679.096

41.t07.s75

0,02

13.912.620

(13.231.523)

(0,32)

5.5 Valutno Weganie

Skupina v letu 2019 in 2018 ni bila izpostavljena valutnemu Weganju, ker je poslovala samo v evrih.

5.6 Poitena vrednost

2019 2018

(v EUR)

Finanana sredstva po poiteni vrednosti preko
poslovnega izida

Kratkorotne fi nantne terjatve

Poitena
vrednost

45.455

Poitena
vrednost

27.754

Kniigovodska
vrednost

45.4s5

Knjigovodska
vrednost

27.754

19.000.000 19.000.000 13.000.000 13.000.000

tz3

31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

6.894.830 6.894.830 8.326.149 8.326.149Poslovne terrawe do kupcev



Poslovne terlatve do drugih

Denar in denarni ustrezniki

Xratkoroane finanane obveznosti

Nekratkoroane finanane obveznosti

Frnandne obveznosti po poiteni vrednosti preko
poslovnega izida

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

Poslovne obveznosti do drugih brez obveznosti do
drZave in zaposlenih
Nekratkorotne po6lovne obveznosti

4.144.938

9.915.546

-457.359

-617.195

-42.088

-5.185.620

-719.512

-4.422

32.974.572

4.144.938

9.915.546

-457.359

-617.196

-42.088

-5.185.620

-719.5t2

-4.422

32.974.572

1.680.703

13.9L2.520

-254.074

-42t.023

-266.340

-5.721.253

-2.458.350

-12.4t2

27.AO9.374

1.680.703

13.912.620

-25A.074

-421.023

-266.340

-5.721.253

-2.458.3s0

-12.412

27.809.374

Finanine naloibe glede na izradun njihove poStene vrednosti uvrldamo v tri ravni:

1. raven - sredswa po trini ceni;

2. raven - sredswa, ki se ne uvrsaajo v 1. raven, njihova vrednost pa je dolodena neposredno ali
posredno na podlagi primerljivih trZnih podatkov;

3. raven - sreds&a, katerih vrednosti ni mogote pridobiti iz tr:nih podatkov.

Po5tena vrednost sredstev

31.12.2019 31.12.2018

2.
raven

0

3. raven Skupaj

45.455

45.455

19.000.000

6.894.830

4.144.938
9.915.545

39.955,314

40.000.769

Skupaj

27.754

27.7A

13.000.000

8.326.149

1.680.703

13,912.620

36,9L9.472

36,947.226

1.
raven raven

2. 3. raven

o 36.919.472

Finantna sredstva po posteni
vrednosti preko poslovnega izida
Skupaj sredswa, merjena po
po;teni vrednosti
Kratkoroane flnanane terjawe

Poslovne teDatve do kupcev

Poslovne terjatve do drugih
Denar in denarnt ustrezniki

Skupai sredswa, za katera je
po5tena vrednost rark ta
Skupaj sredswa

0

0 0

o 39.955.314

0 19.000.000

0 6.894.830

0 4.144.%A
0 9.915.546

0 39,955.314

27.754

27,7v

0

0

0
0

0

27,7il

0 13.000.000

0 8.326.149

0 1.680.703
0 13.912.620

o 36.919.472

0

o 0

Postena vrednost obveznosti

31.12.2019 31.12.2018

(v EUR) 1.
raven

2.
raveil

3. raven Skupaj 1. raven 2.
raven

3. raven Skupaj

Finandne obveznosti po posteni
vrednosti preko poslovneqa izida

42.088 0

0

0 42.088 26.340 0

Skupaj obveznosti, merjene
po pogteni vr€dnosti

42.088

t74

o 42,08a 256.340 0 o 266.340

Skupaj

(v EUR) l.
raven
45.455 0

45,455

0

0

0

0

o

45.455

0 266.340



Kratkoroine flnanine obveznosti

Nekratkorotne finantne
obveznosti

Poslovne obveznosti do
dobaviteljev

Poslovne obveznosti do drugih
brez obveznosti do drlave in
zaposlenih

Nekratkoroane poslovne

obveznosti

Skupal obveznosti, za katere je
postena vrednost razkrita

Bruto prejemki skupin oseb

(v EUR)

0

0

0

0

0

0 457.359 457.359

0 517.196 6t7.196

5.185.620 5.185.620

719.512 7t9.5t2

0

0

0

0

0

0

0

0 258.074 254.074

o 421.023 421.023

0 s.721.253 5.72t.253

0 2.458.350 2.458.350

12.812 12.812

0 8.871.511 8.871.511

0 8.871.s11 9.137.851Skupaj obveznosti 42.088 0 5.984.r.09 7,025.197 266.340

6, Posli s povezanimi strankami

Konec leta 2019 in 2018 dlani poslovodstva nimajo deleiev druZbe SiDG, d. o. o'

0 4.422 4.422

0 0 6.984.109 6.984.109

20r,9 2018

ehni poslovodstva obvladuiode druibe

Direktorja odvisnih druib SneZnik in Sne:nik Sinpo

elani nadzornega sveta obvladuioae druibe

elani nadzornega $,/eta odvisne druibe

Zaposlenr po indivrdualnr pogodbi obvladurote
druibe
Zaposleni po individualni pogodbi odvisne druibe

skupaJ

218.887

131.814

100.596

0

341.695

68.320

861.3r.1

205.250

71.183

94.639

22.451

230.t67

52.455

686.145

prejemki dlanov poslovodstva obvladujoie druibe in direktorjev odvisnih druib vkljudujejo plade,

bonitete in morebitne druge prejemke.

prejemki tlanov nadzornega sveta obvladujoae druzbe vkljudujejo prejemke za opravljanje funkcije v

okviru nadzornega sveta.

t25



Prejemki ilanov poslovodswa obvladujoEe druibe v letu 2019

(v EUR) Funkcija
(predsednilc

alan)

Fiksni
prej€mki
- bruto

Variabilni
prejemki -

bruto

Odloieni
prejemki

Bonitete Skupaj
bruto

Skupaj
neto

Zlatko Ficko

Dejan
Kaisersberger
Darra Derganc
Daria Derganc

107.025

17.861

3.801

11.249

a,t2
2.814

53.499

25.009

887

307

poslovodstvo
poslovodstvo-
podiemna
pogodba

Skupai 191.143 15.051

Prejemki tlanov poslovodstva obvladujoEe druibe v letu 2018

0

LA7 11.0/16 218.887 106.309

Bonitete Skupaj
bruto

Skupaj
neto

39.076
7.180

0
0

0
0

453 39.529
7.180

22.579

(v EUR) Funkcija
(predsednilq

Elan)

Fiksni
prejemki -

bruto

Va.iabilni
prejemki -

bruto

Odloieni
prejemki

ZlatkoFicko poslovodstvo
Dejan poslovodstvo
Kaisersberger

6.225
4.747

779
779

9.691
7.438

111.608
93.642

48.899
44.532

Skupaj 17s.550 11,012

Na dan 31.12.2019 skupina nima terjatev ali obveznosti do dlanov uprave, razen obveznosti za plade iz
meseca decembra, ki so bile izplaiane v januarju 2020, del obveznosti za poslovno uspeinost iz leta
2018 ter vradunanih nagrad za poslovno uspeinost za leto 2019.

Na dan 31.12.2018 skupina ni imela tedatev ali obveznosti do dlanov uprave, razen obveznosti za plade
iz meseca decembra, ki so bile izpladane v januarju 2019, del obveznosti za poslovno uspeinost iz leta
2017 ter vradunanih nagrad za poslovno uspesnost za leto 201g.

Prejemki ilanov nadzornega sveta obvladujoEe druibe v letu 2019

Ir)
l2)

l1+rl

2019

1216l t30

I 560

5 156

126

poslovodstvo

poslovodstvo
119.945

52.232

94.912
80.638

1.ss9 L7.t29 205.2s0 93.531

6 593

l5



KATAR NA 9TANON K ROIER 6129 I 150 9 239

1l

9151

200
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69,516 r@.595 3r.r33

Preiemki ilanov nadzornega sveta obvladujo.e druibe v letu 2018

6

(v EUR)

letno (2)

Sr!paj

(1+2)
NADZORNEGA

SVETA v letu 2018 REVIZTJSKE
KOTaTSDE v
letu 2018

KADROVSl(E

2018

PAVEL ERGIEZ

ERNESIMIHELIA(

ANDRUA roSIR

vaLErulA arBLAR

ANDRE, ]AN6A

BoRls sEMEtIe

LovRo BoRNiEK

oru.:m Gorovaixt

IANEZ sMoud'

Skuprj

9.077

8.531

9.811

r0.688

8.290

7.551

7.150

7,150

1.788

11.037

r1.519

13.759

14.008

1r.490

t0.l5r

9.710

9.5r0

3.356

94.539

8.4r5

10.056

10.528

r0.532

8.684

a.u7

8.2s9

5.993

2.5%

,.l"2A270,055

1.960

1.088

3.928

3.320

1.200

2.600

z.sa

z.3a

r.5fa

24.58a

535

2.80

7t?

610

451

9t3

r.645

105

297

7,QS

0

6

10

2

0

0

0

0

10

Na dan 31.12.2019 skupina nima terjatev do dlanov nadzornega sveta, ima pa obveznosti iz naslova

sejnin, upravljanja funkcij ipd. iz meseca decembra 2019, ki so bile izplaiane v januarju 2020. Na dan

31.12.2018 skupina ni imela terjatev do tlanov nadzornega sveta, imela pa je obveznosti iz naslova

sejnin, upravljanja funkcij ipd. iz meseca decembra 2018, ki pa so bile izpladane v januarju 2019.

727

2 924

3 055

t6
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t2

tl
10

13

t2

0

0

0

0

0

0

0



Posli z lastnikom in njegovimi povezanimi osebami

Skupina je v 100 o/o lasti Republike Slovenije. Z Lastnikom povezane druibe so tiste, v katerih ima
Republika Slovenija skupaj s Slovenskim drzavnim holdingom (SDH) skupno neposredno najmanj 20 o/o

lastni6ki delez. Seznam teh druzb je objavljen na spletni strani SDH. Skupna vrednost poslov je prikazana
v spodnjih tabelah:

Terjawe in obveznosti

(v EUR) 2019 20r8
Odprte poslovne terlatve

Kratkoroano vraaunani stroiki

Odprte poslovne obveznostr

Prihodki in stroSki

(v EUR)

220

0

67.!22

0

L927

91.578

2019 2018
Prihodki iz poslovanja

Stro6ki za nakup materiala in storitev

3.418

635.825

4.214

292.031

Vse transakcije med povezanimi osebami potekajo po trinih cenah.

7. Pogoine obveznosti

Skupina ocenjuje, da v letu 2019 nima potencialnih obveznosti iz naslova to:b, za katere se pridakuje,
da bodo nastale kakrine koli obveznosti, in na podlagi tega skupina ni vradunala rezervacij iz tega
naslova.

Skupina je imela v letu 2018 potencialno obveznost iz naslova to:benega zahtevka zaradi ugotovitve
nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ki izhaja iz leta 2017. skupina ne pridakuje, da bodo
nastale kakrine koli obveznosti, in na podlagi tega ni vradunala rezervacij iz tega naslova. ostalih
potencialnih obveznosti v letu 2018 skupina ni imela.
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Skupina ima sklenjene najemne pogodbe za razliina sredswa: poslovne in parkirne prostore, skladiifa,
zemljiSia in avtomobile.

Obdobje trajanja najema ocenjuje glede na vrsto najema:
. za poslovne in parkirne prostore ter skladisia GLS do 5 let,

. za zemljiSia 7 let,

o za opremo do 5 let.

Skupina najetih sredstev ne daje v podnajem. Skupina je za najem razlldne proizvajalne in neproizvajalne

opreme, parkiriSd in skladili GLS in nmpredmetenih sredstev sklenila pogodbe, krajie od enega leta,

ter zanje uporabila praktifno reiitev, ki jo omogoia standard.

Gibanje knjigovodske vrednosti iz najema, ki so pripoznane v postavki prejeta posojila v
obratunskem obdobju

(v EUR) cibanje knjigovodske
vrednosti obveznosti it

najema, ki so pripoznane
v postavki prejeta

posojila v obraEunskem
obdobiu

Stanje na 01.01.2019

Povetanja/zmanjianja

Obresti

Plaailo najemnin

Stanje na 31.12.2019

Kratkoroane obveznosti iz najemov

Nekratkoroane obveznosti iz najemov

(v EUR)

1,051.724

143,244

27.725

-193.888

428.809

361.085

467.725

2019

Amortizacija pravice do uporabe sredswa

Odhodki za obresti na obveznosti iz najema

Stroikr najema v zvezr s kratkorodnimr nalemr

Strogki nalema v zvezi z najemi sredstev malhnih
vrednosti

246.992

22.525

204.570

280.229

V izkazu poslovnega izida za leto 2019 je skupina pripoznala stroSke najema v viSini 484.799 EUR
(2018:595.299 EUR),

Skupina kot najemodajalec

V letu 2019 so prihodki od najemnin, izkazani v izkazu poslovnega izida, znasali 36,241 EUR (20181
5,461 EUR) in so izkazani med drugimi poslovnimi prihodki.
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9. Dogodki po datumu poroEanja

SiDG

Zaradi bolezni COVID-19 je Svetovna zdravsNena organizacija v marcu 2020 razglasila svetovno
pandemijo. Druzba S|DG je sprejela vse potrebne ukrepe za zajezitev Siriwe okuZbe, da bi zaiditila
zdravje zaposlenih in zagotavljala neprekinjeno poslovanje. Ob sprejetju ustreznih zasaitnih ukrepov za
zaposlene se je druiba, kljub razglaieni pandemiji, odloiila za izvajanje gozdarske proizvodnje, in sicer
iz treh razlogov:

1. Zagotavljanje surovine kupcem, ki proizvodnje niso ustavili in s tem ohranjanje delovnih mest v
lesni industriji.

2. Izvajanje sanitarne sednje, ki tudi v letu 2020 predstavlja pomemben delei sednje v gozdu.

3. Izvajanje obseine sadnje dreves. Druiba je posadita preko 660.000 sadik, kar predstavlja polovico
spomladanske sadnje v vseh slovenskih gozdovih.

Kliuini ukreoi za to zaDoslenih:

. Druiba je organizirala delo od doma za delovna mesta, pri katerih ni nujno potrebna prisotnost v
pisarni. Na delovnih mestih. na katerih je nujna vsaj obfasna prisotnost. je organizirala izmeniino
delo. Zaposlene se je napotilo na koriSdenje dopustov in viska ur.

. Druiba je prepovedala vse zunanje obiske v prostorih druzbe.

. Zagotovila je zaSditno opremo (pralne maske, rokavice, razkuZila).
r Imenovan je bil koordinator za koronavirus, z namenom tekodega obveidanja zaposlenih o

kljuinih ukrepih dr:ave, priporodilih NUZ in ukrepih druibe.

Sprosaanie zaSaitnih ukrepov

S sproiianjem vladnih ukrepov, povezanih s prepretevanjem Sirjenja novega koronavirusa, je tudi
dru:ba S|DG zadela sproSiati svoje ukrepe:

. Po prvomajskih poditnicah se je zatel zmanjsevati obseg dela od doma.

. Skladno z zakonsko obveznostjo, ki izhaja iz t.i. protikorona paketa za pomoa prebivalstvu in
gospodarswu, je bil zaposlenim za marec in april izplaaan krizni dodatek. Dodatek je za marec
prejelo 235 zaposlenlh, za april pa 240 zaposlenih. Za izpladilo kriznega dodatka je bilo za marec
in april skupaj porabljeno 62.791 EUR. Vrnjeni prispevki za PIZ iz naslova izplaianega kriznega
dodatka za marec in april 2020 znaiajo 238.747 EUR.

. V skladu z navodili NIJZ druiba zaposlenim 5e naprej zagotavlja ustrezna zaiditna sredswa.

Vpliv na ooslovanje

Druiba ocenjuje, da vpliv epidemije novega koronavirusa ne bo vplival na: oslabitev nefinandnih in
finaninih sredstev, vrednotenje zalog (druiba ne naartuje zalog na skladiiiu), merjenje pdtene
vrednosti (druiba ima zavarovane terjawe do kupcev z garancijami in zavarovanji), pogodbene kazni
zaradi neizpolnjevanja poslov v pogodbeno dogovorjenem roku in iloveSki kapital - zmanjianje Stevila
zaposlenih, odpravnine. Zaradi ohranjanja likvidnosti, druibi k nadrtu za prestrukturiranje ne bo
potrebno pristopiti.

DruZba bo konec leta 2020 izvedla test slabitve, in sicer tako, da bo izraaunala nadomestljivo vrednost
sredstev oziroma skupine sredstev za vsako denar uswadajoio enoto.

130

Druiba belezi niije prihodke od prodaje, kot posledica vpliva epidemije COVID-19, v marcu, aprilu in
maju 2020 za 35 o/o. Kljub navedenemu druiba 5e vedno posluje z dobiikom in pozitivnim denarnim
tokom.



Sneinik

Druiba SneZnik je, glede na okoliSdine z virusom COVID-19, bila prisiljena prilagoditi poslovanje. Do
vkljuino 12. 3. je delo potekalo v dveh izmenah, saj je bilo zagotovljenih zadosti narotil (950.000 EUR),

2e 13. 3. je druZba morala delavni proces prilagajati, od ponedeljka 16. 3. pa je delo reorganizirala in
preila v enoizmensko delo. S ponedeljkom je bil ukinjen javni prevoz, tako da doloaeno Stevilo delavcev
ni moglo priti na delo, prav tako pa niso morali priti na delo tudi zaposleni, ki se vozijo iz sosednje
Hrva5ke. Podobno situacijo je druiba imela do konca meseca aprila. Z dnem 21. 4. je bil spro5ten
promet za prehod meje za delavce iz Hrva5ke, od tak.at naprej so postopoma zadeli uvajati drugo
izmeno.

Zaradi prevoza je manjkalo 5 zaposlenih, iz Hrvaike pa 12 zaposlenih. Ena zaposlena oseba je bila
odstotna zaradi varstva otroka (zaradi zapfia Sole in vrtca). Odsotnih je bilo tudi 7 zaposlenih (invalidi)
na Sinpu. Kot je razvidno iz navedenega, dru:ba ni imela dovolj zaposlenih za dve izmeni, ena izmena
je delala s polnim tempom, nekaj ljudi pa je koristilo letni dopust (preteino lanskega).

Dru2ba 5e vedno duti tudi motnje pri odpremah. Doloieni kupci (predvsem iz Italije) so bili na kriznih
:arisiih in je bila zaradi tega dobava onemogoiena. S ponedeljkom 23. 3 je Italija tudi uradno ustavila
proizvodnjo. Z Italijo so stekle odpreme konec maja v zelo majhnih kolidinah zaradi pomanjkanja
povpraSevanja. Moteno so tekle tudi odpreme v Avstrijo in prekomorske driave (preko pristaniSa Koper,
Reka, Trst).

Kot odziv na zaostrene razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov in Zaganega lesa v Sloveniji in Siriem
evropskem prostoru ter 5e dodatno zaostriwuo s pojavom virusa COVID-19 ter razglasiwuo epidemije
je druiba S|DG pristopila k spremembam in dopolniWam Poslovnega nadrta za leto 2020. K slednjemu
je Nadzorni svet druibe podal soglasje.

Radunovodski izkazi v Spremembah in dopolniwah Poslovnega naarta za leto 2020 za druibo S|DG so
sestavljeni ob predpostavki delujoae organizaclje.

Na trgih okroglega in iaganega lesa prevladujejo negativni trendi pri obsegu proizvodnje, kot tudi pri
povpretnih cenah gozdnih lesnih sortimentov. Nastale razmere zahtevajo spremembo in prilagoditev
poslovanja, tako na strani druzbe SIDG, kot pri kupcih. S tem namenom je druiba SiDG v marcu 2020
pripravila nabor dodatnih ukrepov za prodajo GLS ter jih predlagala Vladi RS, kot skup5aini druZbe, v
potrditev. Vlada RS je predlagane ukrepe sprejela 23. 4.2020 kot Pravila druibe Slovenski driavni
gozdovi, d. o. o,, o zaiasnih ukrepih glede natina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije
COVID-19. Pri tem je izpostavljena zlasti moinost direktne prodaje GLS v vedjem obsegu, kar predstavlja
boljio fleksibilnost prodaje ter zmanjiuje weganja pri prodaji v fasu sanacije ujm v gozdovih.

V Spremembah in dopolniwah Poslovnega nairta za leto 2020 se zniZuje obseg gozdne proizvodnje,
zlasti pri listavcih, kijih zaradi izpada v spomladanskem obdobju ne moremo nadomestiti do konca leta.
Zaradi napovedi Zavoda za gozdove Slovenije o poveiani gradaciji podlubnikov na Koaevskem in
Sta.lerskem se predviden obseg seinje iglavcev nekoliko poveiuje.

Zaradi moino poSkodovanih gozdov v preteklih letih ter nujnosti njihove aimprejsnje obnove se poveiuje
tudi obseg vlaganj. Potrebna gojitvena in varstvena dela se poveeujejo, pomemben dejavnik predstavlja
tudi mo:nost koriiaenja namenskih sredstev iz programa razvoja podeielja (PRP) 2014-2020, saj s tem
druZba izvede dela, za katera je predvideno sofinanciranje tudi v drzavnih gozdovih in na podlagi tega
pomembno zni:uje lasten stroiek.

Pomemben del Sprememb in dopolnitev Poslovnega nafrta za 2020 predstavljajo tudi dodatne investicije
v strojno opremo in kadre za izvedbo lastne proizvodnje. Dopolnitev je pripravljena na natin, da se z
letom 2021 lahko izvede lastna proizvodnja v obsegu 20 o/o celotne proizvodnje.
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Vpliv na poslovanje

Druiba bele:i ni:je prihodke od prodaje, kot posledica vpliva epidemije COVID-19, v marcu, aprilu in
maju 2020 za dobrih 20 o/o. Prihodki so v teh mesecih upadli za cca. 540.000 EUR. Z bankami druiba ni
sklenila reprograma obstojedih posojil. Druiba posluje z izgubo in pozitivnim denarnim tokom.

V maju je druiba delala v dveh izmenah, beleii pa velik padec povpralevanja, ie posebej na segmentu
lepljenih plo5E in decimiranih elementov. V:agalnici je druiba imeli tdave s hlodovino, saj je bil dovoz
iglavcev bistveno manjli od naroienega. Druiba je narodila 6.000 m3 smreke in jelke, do 25. maja pa
je prejela le pribli:no 2.000 m3. Zaradi zmanjianega dovoza dru)ba ni morala ustrezno optimirati razreza
na iagalnici, predelovala je preteZno hlodovino manjiih premerov, kar seveda pomeni manjSo
produktivnost in izplen. Predvidena prodaja v maju je bila 520.000 EUR.

Nizko povpralevanje se nadaljuje tudi v juniju. 5e relativno najboljie kaie pri prodaji Zaganega lesa,
kjer bo druZba lahko delala s polno kapaciteto, upa pa, da bo dovoz hlodovine najmanj na nivoju 6.000
do 6.500 m3 iglavcev. Veije teZave z naroiili ima druZba v decimirnici, kjer bodo prelli v eno izmeno, v
lamelirnici pa so narodila popolnoma usahnila.

DruZba je ukrepala s povedanim korisaenjem dopustov, dvema delavcema, ki jlma potede pogodba o
zaposliwi za doloien das, pa druZba na ialost le-te ne bo morala podaljlali.

Kljub teiavam, druZba pridakuje prodajo v juniju okrog 700.000 EUR.

Druiba ocenjuje. da bo v letu 2020 poslovala z izgubo v visini 254.715 EUR.

Sneinik Sinpo

Druiba Sneznik Sinpo ni obtutila biswih odstopanj od drugih mesecev zaradi pandemije COVIDA-19.
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