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1. UVOD 

1.1. PREDSTAVITEV ZADRUGE 

 

Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o. (v nadaljevanju zadruga), Metleče 7, Šoštanj ima sedanji 

pravni status s preoblikovanjem Temeljne organizacije kooperantov Kmetijstvo p.o. Šoštanj po 

zakonu o zadrugah (Ur. List RS, št. 13/92). S sklepom  Temeljnega sodišča v Celju, Enota v Celju 

je bila v sodni register navedenega sodišča vpisana dne 21.01.1993 pod številko Srg. 1694/92 in 

številko reg. Vložka reg. sodišča in sedeža 2-207-00 Celje. 

Iz veljavnih Pravil zadruge (v nadaljnjem besedilu Pravil), ki so bila sprejeta 15.05.1992 in 

revidirana ter sprejeta z upoštevanimi spremembami 20.4.2007 in 29.6.2010, je razviden namen 

zadruge. Le-ta je pospeševati gospodarske koristi svojih članov na podlagi njihovega 

enakopravnega sodelovanja in upravljanja. 

Najpomembnejše dejavnosti zadruge: 

- posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali in polizdelkov, 

- trgovina na drobno s kmetijskim repromaterialom, gradbenim materialom… 

- trgovina na drobno z živili, 

- poljedelstvo povezano z živinorejo, 

- reja govedi, 

- odkup in trženje ekološke govedi, 

- pridelovanje sadja, 

- pridelovanje žit in drugih poljščin… 
 

 

1.2. OSNOVNI PODATKI O ZADRUGI 

 

Polni naziv zadruge:   KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA Z.O.O. 

Skrajšani naziv zadruge:  KZ ŠALEŠKA DOLINA Z.O.O. 

Naslov:    Metleče 7, 3325 Šoštanj 

Organizacijska oblika:  zadruga, z.o.o. 

Davčna številka:   35652209 

Zavezanec za DDV:   DA 

Matična številka:   5025966000 

Standardna klasifikacija dejavnosti: 46.110 – posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih 

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov. 

 

Transakcijski računi: 6100 0000 0493 155 – DELAVSKA HRANILNICA 

1910 0001 0051 291 – DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 

 1910 0001 0247 716 – DEŽELNA BANKA SLOVENIJE-eko 

 0242 6001 0952 319 – NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
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1.3.   ORGANIZIRANOST ZADRUGE 
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Notranja organizacija zadruge se prilagaja dejavnostim zadruge, območju na katerem zadruga 

posluje z zadružniki, število zadružnikov in delavcev, razmeram na trgu in družbenim ukrepom. 

 

TRDNA NAVEZA - UPRAVNI ODBOR - UPRAVA - DELAVCI S POSEBNIMI 

POOBLASTILI - NADZORNI ODBOR 

 

Upravni odbor je 19 članski: 

Predstavniki kmetov: 

1.  ANŽELAK IVAN Predsednik upravnega odbora 

2.  JEŽOVNIK RUDOLF Podpredsednik upravnega odbora 

3.  BAČOVNIK ZDRAVKO Član 

4.  DREV VIKTOR Član 

5.  HRASTNIK ANTON Član 

6.  MENIH SIMON Član 

7.  STROPNIK VLADO Član 

8.  ŠTUMPFL MARTA Član 

9.  ARLIČ JANKO Član 

10.  HRIBERNIK STANKO Član 

11.  KRENKER SILVO Član 

12.  MIKLAVŽINA BOJAN Član 

13.  OCEPEK JANEZ Član 

14.  HRASTNIK LADISLAV Član 

15.  KOLAR ROMAN Član 

16.  RAKUN IVAN Član 

 

Predstavniki zaposlenih: 

17.  GORŠEK JOŽE Član 

18.  HOZJAN JANITA Član 

19.  VETERNIK JANEZ Član 

 

Nadzorni odbor je 5 članski in sicer: 

Predstavniki kmetov: 

1.  KUHAR BOGDAN Predsednik nadzornega odbora 

2.  APAT IVAN Član 

3.  ROTNIK FRANČIŠEK Član 

4.  AŽMAN STANISLAV 

 

Član 

Predstavnik zaposlenih: 

5.  MARJAN SEVČNIKAR Član 
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Odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili 

 

Za zastopanje zadruge je pooblaščen direktor. Po izpisu iz registra zadruge, direktor zastopa 

podjetje brez omejitev; z zadnjim sklepom je direktor podjetja g. Ivan Drev, ing.kmet., Lepa njiva 

13, Mozirje. 

 

Delavci s posebnimi pooblastili: 

   

1.  IVAN DREV Direktor 

2.  MILIVOJKA RULIČ Računovodja 

3.  MARJANA ŠABEC Finančni knjigovodja 

 

Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim premoženjem. Če je nad zadrugo uveden 

stečaj, se primanjkljaj najprej poravna z že plačanimi deleži. Če deleži ne zadostujejo za popolno 

plačilo upnikov, odgovarjajo člani zadruge v stečaju za primanjkljaj s trikratnim zneskom vpisanega 

obveznega deleža. 

 

Bivši zadružniki oziroma njihovi dediči odgovarjajo za obveznosti zadruge nastale v času članstva 

še eno leto po tem, ko je članstvo prenehalo. 

 

Zadrugo predstavlja in zastopa predsednik zadruge. V primeru njegove zadržanosti zastopa zadrugo 

podpredsednik. 

 

Število zaposlenih v zadrugi na dan 31.12.2017 je 65.  

 

Struktura zaposlenih je glede na izobrazbo sledeča: 

 

 

 

5%

1%
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28%

26%

5%
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I. Stopnja III. Stopnja IV. Stopnja V. Stopnja VI. Stopnja VII. Stopnja
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2.  POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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3. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA 
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4. POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 
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5. POROČILO DIREKTORJA 
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6. IZJAVA POSLOVODSTVA 
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7. UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

 

V letu 2017 smo pravočasno skrbeli za vsa tveganja, katerim je bila zadruga izpostavljena. 

Upravljanje s finančnimi tveganji je eden od pomembnejših dejavnikov uspeha zadruge in je 

potrebno veliko časa in predvsem znanja, da se pravočasno opredelimo za najboljše rešitve, katere 

vodijo k stabilnemu poslovanju. 

Danes praktično ni večjih poslovnih dogodkov brez tveganj in večje kot je tveganje je tudi možnost 

dobička večja. 

 

Likvidnostno tveganje je zelo pomemben dejavnik v vsaki gospodarski družbi zato v zadrugi 

likvidnost planiramo in nadzorujemo na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju. Likvidnostno 

tveganje obvladujemo tudi tako, da skrbimo za pravočasno poravnavanje naših obveznosti in 

izterjavo terjatev ter oblikovanje primernih rezerv. 

 

Kreditno tveganje  je prisotno tudi v naši zadrugi, ker se ni mogoče izogniti prodajanju na 

odloženo plačilo, čeprav je v zadrugi zagotovljeno spremljanje plačilne likvidnosti kupcev in 

pravočasno ukrepanje glede neplačanih zapadlih terjatev.    

 

Obrestno tveganje je tveganje obrestne mere za najete kredite in obresti za neplačane obveznosti 

dobaviteljem ( valutni rok). 

Največja obrestna mera za najete  kredite v letu 2015 v naši zadrugi je bila  2,75%+6M, najnižja pa 

1,1%+3M. 

Z večjimi dobavitelji se sklepa letna ali večletna pogodba kjer se določi zamudna obrestna mera. 

Z manjšimi dobavitelji se sproti dogovarjamo za popust pri plačilu zamudnih obresti. 

 

Inflacijsko tveganje je prisotno predvsem pri zvišanju nabavnih cen materialov in storitev, kjer se 

tudi odločamo za nakup večje količine zalog, kjer je to fizično možno in ekonomsko upravičeno. Pri 

artiklih s predvideno daljšo zalogo poslujemo na način konsignacije. 

 

Tveganja, ki so povezana z vrednostnimi papirji  so tveganja predvsem z vrednostnimi papirji, ki 

jih imamo naložene v delnice. Vsa tveganja z vrednostnimi papirji sproti spremljamo in se 

pravočasno opredeljujemo kdaj je najboljši trenutek za nakup ali prodajo. 

Ne odločamo se za finančne naložbe z visokim tveganjem, ker nimamo urejenih mehanizmov za 

tovrstno tveganje. 
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8. RAČUNOVODSKO POROČILO 

8.1.  BILANCA STANJA ZA LETO 2017 

 

         BILANCA STANJA NA DAN  31.12.2017                                                      

  EUR EUR 

Naziv 2017 2016 

SREDSTVA 8.347.067 8.242.815 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 4.074.235 4.260.258 

I. Neopredmetena sred. in dolg. aktiv. čas. raz. 0 533 

1. Dolgoročne premoženjske pravice     

2. Dobro ime     

3. Predujmi za neopredmetena sredstva     

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja   533 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmej.     

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.515.092 3.700.582 

1. Zemljišča in zgradbe 3.079.552 3.190.020 

a) zemljišča 582.735 585.796 

b) zgradbe 2.496.817 2.604.224 

2. Proizvajalne naprave in stroji     

3. Druge naprave in oprema 303.656 367.817 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se 
pridob. 14.718 13.410 

a) opredm. osnovna sredstva v gradnji 14.718 13.410 

b) predujmi za pridobitev op. osnov. 
sred.     

5. Osnovna čreda     

6. Večletni nasadi 117.166 129.335 

a) sadovnjaki 97.352 109.521 

b) gozdovi 19.814 19.814 

III. Naložbene nepremičnine     

IV. Dolgoročne finančne naložbe 559.143 559.143 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 559.143 559.143 

a) delnice in deleži v družbah v skupini     

b) delnice in deleži v pridruž. družbah     

c) druge delnice in deleži 559.143 559.143 

č) druge dolgoročne finančne naložbe     

2. Dolgoročna posojila 0 0 

a) dolg, posojila družbam v skupini     

b) dolg. posojila drugim     

c) dolg. nevplačani vpoklicni kapital     

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

1. Dolg. posl. terjatve do družb v skupini     

2. Dolg. poslovne terjatve do kupcev     

3. Dolg. poslovne terjatve do drugih     

VI. Odložene terjatve za davek     



 
18 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 4.268.202 3.981.397 

I. Sredstva za prodajo     

II. Zaloge 1.590.258 1.698.063 

1. Material 42.385 36.971 

2. Nedokončana proizvodnja 1.200 12.968 

3. Proizvodi in trgovsko blago 1.546.673 1.648.124 

4. Predujmi za zaloge     

III. Kratkoročne finančne naložbe 2.000 4.700 

1. Kratkoročne fin. naložbe, razen posojil 0 0 

a) delnice in deleži v družbah v skupini     

b) druge delnice in deleži     

c) druge kratkoročne finančne naložbe     

2. Kratkoročna posojila 2.000 4.700 

a) kratk. posojila družbam v skupini     

b) kratk. posojila drugim 2.000 4.700 

c) kratk. nevplač. vpoklicni kapital     

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.620.976 2.216.696 

1. Kratk. poslovne terj. do družb v skupini     

2. Kratk. poslovne terj. do kupcev 1.708.471 1.256.963 

3. Kratk. terjatve do kooperantov 796.251 834.180 

4. Kratkoročne terjatve do drugih 116.254 125.553 

V. Denarna sredstva 54.968 61.938 

C. KRATK. AKTIVNE ČASOVNE RAZM.  4.630 1.160 

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 4.712.334 4.840.383 

      

      

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 8.347.067 8.242.815 

A. KAPITAL 3.715.201 3.763.257 

I. Zadružni kapital 1.562.612 1.563.124 

1. Nerazdeljivi zadružni kapital 1.392.864 1.392.864 

2. Obvezni deleži članov zadruge 169.748 170.260 

II. Kapitalske rezerve 666.948 666.948 

III. Rezerve iz dobička 801.602 831.852 

IV. Presežek iz prevrednotenja 675.520 696.412 

V. Preneseni čisti poslovni izid     

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 8.519 4.921 

B. REZERVAC. IN DOLG. PASIV. ČAS. RAZ. 205.722 158.800 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obv.     

2. Druge rezervacije 73.282 23.282 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 132.440 135.518 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.213.434 1.438.766 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.137.636 1.438.766 

1. Dolgoročne fin. obv. do družb v skupini     

2. Dolgoročne fin. obveznosti do bank 1.137.636 1.438.766 

3. Dolgoročne fin. obv. na podlagi obveznic     

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti     

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 75.798 0 
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1. Dolg. posl. obvez. do družb v skupini     

2. Dolg. posl. obvez. do dobaviteljev     

3. Dolgoročne menične obveznosti     

4. Dolg. posl. obvez. na podlagi predujmov     

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 75.798   

III. Odložene obveznosti za davek     

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.204.767 2.872.799 

I. Obvezn., vključene v skupine za odtujitev     

II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.050.017 993.257 

1. Kratk. fin. obvez. do družb v skupini     

2. Kratk. fin. obvez. do bank 1.050.017 993.257 

3. Kratk. fin. obvez. na podlagi obveznic     

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti     

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.154.750 1.879.542 

1. Kratk. poslov. obvez. do družb v skupini     

2. Kratk. poslov. obvez. do dobaviteljev 1.331.092 1.287.323 

3. Kratk. poslov. obvez. do kooperantov 657.211 461.035 

4. Kratk. menične obveznosti     

5. Kratk. poslov. obvez. na podlagi predujmov     

6. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 166.447 131.184 

D. KRATK. PASIVNE ČASOVNE RAZM. 7.943 9.193 

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 4.712.334 4.840.383 

   

   OSEBA ODGOVORNA ZA SESTAVO BILANCE: 
 

DIREKTOR: 

MILIVOJKA RULIČ 
 

IVAN DREV 
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8.2.  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA NA DAN 31.12.2017         

    EUR 

Naziv 2017 2016 

1. Čisti prihodki od prodaje 16.781.539 14.492.712 

2. Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizv. 
+     

3. Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizv. - 134.707 133.729 

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve     

5. Drugi poslovni prihodki 456.599 407.137 

6. Stroški blaga, materiala in storitev 15.409.166 13.264.134 

      a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 14.520.234 12.346.860 

      b) Stroški porabljenega materiala 347.663 355.023 

      c) Stroški storitev 541.269 562.251 

7. Stroški dela 1.267.589 1.225.689 

      a) Stroški plač 863.181 850.857 

      b) Stroški socialnih zavarovanj 77.228 64.569 

      c) Stroški pokojninskih zavarovanj 104.227 101.600 

      č) Drugi stroški dela 222.953 208.663 

8. Odpisi vrednosti 361.375 273.629 

      a) Amortizacija 271.631 267.285 

      b) Prevrednotovalni poslov. odhodki za os. sred 16.440   

      c) Prevrednotovalni poslov. odhodki pri obrat. sred. 73.304 6.344 

9. Drugi poslovni odhodki 50.000   

10. DOBIČEK OZ. IZGUBA IZ POSLOVANJA 15.301 2.668 

11. Finančni prihodki iz deležev 0 0 

      a) Finančni prih. iz deležev v družbah v skupini     

      b) Finančni prih. iz deležev v pridruženih družbah     

      c) Finančni prih. iz deležev v drugih družbah     

      č) Finančni prih. iz drugih naložb     

12. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 

      a) Finančni prih. iz posojil, danih družbam v skupini     

      b) Finančni prih .iz posojil, danih drugim       

13. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 43.931 61.894 

      a) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v 
skup.     

      b) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 43.931 61.894 

14. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb     

15. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 41.865 49.298 

      a) Fin. odhodki iz posojil, prejetih od družb v skup.     

      b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 41.865 49.298 

      c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic     

      č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti     

16. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.514 5.350 

      a) Finan. odhodki iz posl. obvez. do družb v skupini     

      b) Finan. odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 1.514 5.350 

      c) Finan. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti       

17. Drugi prihodki 5.517 2.861 

18. Drugi odhodki 7.322 4.844 

19. Davek iz dobička 5.081 2.751 

20. Odloženi davki     

21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.967 5.180 

   OSEBA, ODGOVORNA ZA SESTAVO BILANCE: 
 

DIREKTOR: 

MILIVOJKA RULIČ 
 

IVAN DREV 
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8.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017              

    v EUR       

Postavka 2017 2016        

A.  Denarni tokovi pri poslovanju     

 A.a Postavke izkaza poslovnega izida        (1 do 3) -44.241 -18.679 

 1 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 16.712.414 14.484.089 

 2 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti 
-16.751.574 -14.500.017 

 3 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -5.081 -2.751 

 A.b 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih 

terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja       (1 do 8) 
274.013 -144.317 

 1 Začetne manj končne poslovne terjatve -404.279 124.961 

 2 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -3.470 279 

 3 Začetne manj končne odložene terjatve za davek   

 4 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   

 5 Začetne manj končne zaloge 107.805 -244.720 

 6 Končni manj začetni poslovni dolgovi 575.208 -32.515 

 7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -1.251 7.678 

 8 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   

 A.c Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju   (A.a+A.b) 229.772 -162.996 

B.  Denarni tokovi pri naložbenju   

 B.a Prejemki pri naložbenju        (1 do 6) 174.116 26.086 

 1 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje   

 2 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev   

 3 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 174.116 26.086 

 4 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin   

 5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb   

 6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb   

 B.b Izdatki pri naložbenju    (1 do 5) -124.624 -51.977 

 1 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev   

 2 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -124.624 -49.277 

 3 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin   

 4 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb   
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 5 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  -2.700 

 B.c Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju     (B.a+B.b) 49.492 -25.891 

C.  Denarni tokovi pri financiranju   

 C.a Prejemki pri financiranju    (1 do 3) 56.760 255.647 

 1 Prejemki od vplačanega kapitala  3.750 

 2 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  191.268 

 3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 56.760 60.629 

 C.b Izdatki pri financiranju   (1 do 5) -342.994 -49.298 

 1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -41.864 -49.298 

 2 Izdatki za vračilo kapitala   

 3 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -301.130  

 4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti   

 5 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku   

 C.c Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju     (C.a+C.b) -286.234 206.349 

Č.  Končno stanje denarnih sredstev    Č.a + Č.b 54.968 61.938 

 Č.a Denarni izid v obdobju     A.c + B.c + C.c -6.970 17.462 

 Č.b Začetno stanje denarnih sredstev 61.938 44.476 
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8.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2017 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  Nerazdeljivi Deleži Kapitalske Zakonske Druge rezerve Presežek iz  Preneseni čisti Čisti Skupaj 

  zadružni članov rezerve rezerve iz dob prevrednot. dobiček/izguba dobiček/izguba kapital 

  kapital zadruge   iz dob           

A. 1. STANJE 31.12.2016 1.392.864 170.260 666.948 107.943 723.909 696.412   4.921 3.763.257 

a) preračuni za nazaj(popravek napak)         35.619       35.619 

b) prilagoditve za nazaj (spremembe 

                0 računovodskih usmeritev) 

A. 2. STANJE 1.1.2017 1.392.864 170.260 666.948 107.943 688.290 696.412 0 4.921 3.763.257 

B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA 

0 512 0 0 0 0 0 0 512 KAPITALA-TRANSAKCIJE Z LASTNIKI 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                 0 

b) Vplačilo deleža članov zadruge   0             0 

c) Izplačilo deleža članom zadruge   512             512 

č) Odtujitev lastnih delnic                 0 

d) Izplačilo dividend                 0 

e) Izplačilo nagrad organom vodenja                 0 

f) Druga povečanja sestavin kapitala                 0 

B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 

0 0 0 448 0 -20.892 0 8.519 -11.925 POROČEVALSKEGA OBDOBJA 

a) Vnos čistega poslovnega izida 

      448       8.519 8.967 poročevalskega obdobja  

b) Sprememba presežka iz prevrednot. 

          -20.892     -20.892 opredmetenih osnovnih sredstev 

c) Sprememba presežka iz prevrednot. 

                0 finančnih naložb 

d) Druge sestavine vseobsegajočega 

                0 donosa 

B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU 0 0 0 0 4.921 0 0 -4.921 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega 

                0 

dobička primerjalnega poročevalskega obdobja 

na druge sestavine kapitala 

b) Razporeditev dela čistega dobička  

        4.921     -4.921 0 poročevalskega obdobja na druge sestavine 
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kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 

c) Razporeditev dela čistega dobička za 

                0 oblikov. dodatnih rezerv po sklepu obč. zbora 

č) Oblikovanje rezerv za lastne delnice iz 

                0 drugih sestavin kapitala 

d) Povečanje kapitala zaradi spojitev  

                0 drugih sestavin kapitala 

e) Denacionalizacija odpis zemljišč 0               0 

C. STANJE 31.12.2017 1.392.864 169.748 666.948 108.391 693.211 675.520 0 8.519 3.715.201 

BILANČNI DOBIČEK 2017 0 0 0 448 0 0 0 8.519 8.967 
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NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 

KZ Šaleška Neopred. 
osnovna 
sredstva 

 

Zemljišča 
020000 

do 
020200 

Gozdovi 
 

043300 
 

Gradbeni 
Objekti 

 
021000 

Oprema 
 
 

040000 

Večletni 
Nasadi 

 
043000 

Umetniška 
Dela 

 
048000 

Drobni 
inventar 

 
 

SKUPAJ 
OSNOVNA 
SREDSTVA 

 

Investicije 
v teku 

 
027 

SKUPAJ 
 
 
 

Dolina Šoštanj 

  

NABAVNA VREDNOST                       

Stanje 1.1.2017 35.661 585.796 19.814 4.453.320 2.334.064 339.843   156.698 7.925.196 13.410 7.938.606 

+ Povečanje                 0   0 

Nabava       58.502 62.882   2.000 2.871 126.255 2.940 129.195 

- Zmanjšanje                 0   0 

izločitev       27.976 89.927       117.903   117.903 

prodaja   3.061   38.894         41.955   41.955 

denacionalizacija                 0   0 

prenos investicij na O.S.                 0 1.632 1.632 

prenos                  0   0 

Stanje 31.12.2017 35.661 582.735 19.814 4.444.952 2.307.019 339.843 2.000 159.569 7.891.593 14.718 7.906.311 

POPRAVEK 
VREDNOSTI                 0   0 

Stanje 01.01.2017 35.128     1.849.096 1.966.247 230.322   156.698 4.237.491   4.237.491 

+ Povečanje(AM) 533     127.015 129.043 12.169   2.871 271.631   271.631 

izločitev       27.976 89.927       117.903   117.903 

prodaja                 0   0 

Stanje 31.12.2017 35.661 0 0 1.948.135 2.005.363 242.491 0 159.569 4.391.219 0 4.391.219 

SEDANJA VREDNOST                 0   0 

Stanje 1.1.2017 533 585.796 19.814 2.604.224 367.817 109.521 0 0 3.687.705 13.410 3.701.115 

Stanje 31.12.2017 0 582.735 19.814 2.496.817 301.656 97.352 2.000 0 3.500.374 14.718 3.515.092 
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8.4.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni na temelju Slovenskih računovodskih standardov 2016, ki jih je 

izdal  Slovenski inštitut za revizijo, pri tem je posebej upoštevan SRS-31 računovodske rešitve v 

zadrugah. 

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, brez cent. 

 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SRS 1 

Opredmetena osnovna sredstva se ob nabavi zavedejo po nabavni vrednosti, ki je navedena na 

prejetem računu od poslovnega partnerja. Nabavno vrednost sestavljajo vsi stroški, katere je 

mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. 

Obresti od posojil za nakup opredmetenega osnovnega sredstva ne povečujejo nabavne vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po metodi nabavne vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po njihovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 

popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

 

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev opravi sodno zapriseženi cenilec, če gre za ocenitev 

nepremičnin, za oslabitev opreme pa lahko ocenitev opravi notranja komisija, katera je oblikovana 

za oslabitev in prodajo opredmetenih osnovnih sredstev.   

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev se knjiži kot prevrednotovalni poslovni odhodek. 

Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, povečujejo nabavno vrednost, 

če podaljšujejo dobo koristnosti ali življenjsko dobo opredmetenega osnovnega sredstva. 

Vzdrževanje ali popravila opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot odhodek. 

Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo prvi dan naslednjega meseca po začetku uporabe. 

Amortizacija je obračunana po predvideni dobi uporabnosti opredmetenih osnovnih sredstev, 

vendar ne presega zakonsko dovoljene obrestne stopnje. Amortizacija je za zadrugo strošek in 

vpliva na uspeh poslovanja. Amortizacijske stopnje, ki so uporabljene za amortiziranje osnovnih 

sredstev so : za zgradbe 3-5%, oprema 20% in računalniška oprema 50%. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu 

ne presega 500 eurov, se izkazuje skupinsko kot drobni inventar in se takoj knjiži v stroške. 

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne 

presega 500 eurov, se lahko razporedijo med material. 
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Če se bo knjigovodska vrednost sredstva zagotovila predvsem s prodajo, in ne z nadaljevanjem 

uporabe, se to sredstvo opredeli kot nekratkoročno sredstvo za prodajo ali uvrsti v skupino za 

odtujitev oz. prodajo. Sredstvo se preneha amortizirati, ko je opredeljeno kot nekratkoročno 

sredstvo za prodajo ali uvrščeno v skupino za odtujitev za prodajo ali ko se odpravi pripoznanje, 

odvisno od tega, kaj se zgodi prej. 

 

Sredstva vodimo kot finančni najem kadar se izpolnjuje vsaj eden od pogojev, ki so navedeni pod 

SRS 1.60. 

Vsi najemi, ki niso finančni so poslovni. 

Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, ki se pojavljajo za spremembe v stanju 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev med letom. Dokončni obračun 

amortizacije se izdela na koncu poslovnega leta in ob statusnih spremembah med letom. 

Vse druge zadeve so že pojasnjene v osnovnih sredstvih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 

Nepremičnine, ki se gradijo ali razvijajo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine, se do 

takrat obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi. 

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA  SRS 2 

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo sredstva naložbe v pridobljene dolgoročne 

pravice – npr. uporaba računalniških programov. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva so ob nabavi ovrednotena po nabavni vrednosti, katera je 

razvidna iz prejetih ustreznih listin. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva se ne prevrednotujejo. 

Amortizacija je obračunana po roku uporabnosti neopredmetenega dolgoročnega sredstva, vendar 

ne presega zakonom dovoljene amortizacijske stopnje, začnejo pa se amortizirati prvi dan 

naslednjega meseca po začetku uporabe. 

Dolgoročno aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški 

   

FINANČNE NALOŽBE SRS 3 

Kot dolgoročne finančne naložbe se vodijo naložbe v podjetja, sredstva vložena v banke, ustanovna 

sredstva zadružnega sistema, naložbe pridobljene z lastninjenjem živilsko predelovalne industrije na 

osnovi Zakona o zadrugah in druge naložbe (dolgoročno dana posojila) in vrednostni papirji. 

Dolgoročne finančne naložbe se vodijo po nabavni metodi. 
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Dolgoročne finančne naložbe se lahko prevrednotujejo  takrat, ko je knjigovodska vrednost večja od 

dejanske vrednosti in se obravnava kot oslabitev -  prevrednotovalni  finančni odhodek. 

 

ZALOGE SRS 4 

Ocenjevanje (vrednotenje) zalog: 

 zaloge materiala in nadomestnih delov, drobnega inventarja in embalaža se vodijo po fifo 

metodi. Zaloge, ki predstavljajo drobni inventar (posamična vrednost po dobaviteljevem 

računu ne presega 500 eurov) se  odpišejo po metodi 100% odpisa ob prenosu v uporabo, 

 zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov se ocenjujejo po metodi tržnih cen, 

 zaloge blaga se vodijo po fifo metodi. 

Zaloge materiala se nanašajo predvsem na zaloge škropiv, semen, umetnih gnojil na posestvih za 

proizvodnjo in embalaže v trgovinah. 

 

TERJATVE SRS 5 

Terjatve se izkazujejo v višini, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob predpostavki, da bodo plačane. 

Za terjatve, ki so zapadle  več kot  60 dni  (vendar samo za tiste za  katere obstaja potencialna 

nevarnost plačila) se oblikuje popravek vrednosti kot dvomljive in sporne terjatve. Takšen popravek 

vrednosti terjatve  za zadrugo predstavlja prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

DENARNA SREDSTVA SRS 7 

Denarna sredstva predstavljajo: stanje denarja na transakcijskem računu, gotovino in druge 

vrednostnice (čeke, bone) v  blagajni, menjalni denar v trgovinah in stanje še neplačanih bančnih 

kartic – denarna sredstva na posebnih računih. 

 

KAPITAL  SRS 8 

Celotni kapital predstavlja: zadružni kapital, ki je  sestavljen iz nerazdeljivega zadružnega kapitala, 

obveznih deležev članov zadruge, kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. 

Kapital je opredeljen z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju. 

Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, vračilo osnovnih sredstev zaradi denacionalizacije in 

izplačila (dvig) deleža, povečuje ga dobiček in vplačila obveznega deleža. 
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DOLGOVI  SRS  9 

Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba 

v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. 

Dolgoročni dolgovi so lahko poslovni ali finančni. 

Dolgoročni finančni dolgovi so dobljena dolgoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb. 

Dolgoročni poslovni dolgovi so dolgoročni krediti od dobaviteljev za kupljeno blago ali kupljene 

storitve. 

Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 

treba v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. 

Kratkoročni dolgovi so lahko finančni in poslovni. 

Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb. 

Kratkoročni poslovni dolgovi so kratkoročni krediti od dobaviteljev za kupljeno blago ali kupljene 

storitve 

 

REZERVACIJE SRS 10 

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati sredstva, ki 

bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne 

rezervacije spadajo na primer rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih 

pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade, za odpravnine ob upokojitvi in drugo. 

 

ČASOVNE RAZMEJITVE SRS 11 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 

obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. 

Kratkoročne časovne razmejitve  so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 

predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 

 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV  SRS 12 

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, na 

katerega se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški nabavljanja, prodajanja in 

splošnih služb. Stroški storitev  so stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije in dela. 

Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah. 
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STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL  SRS  13 

Zaslužki zaposlenih so vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlenim v zameno za njihovo 

delo in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot storitve (npr. stroški prevoza med delom se 

vodijo pod storitve in ne pod stroške dela).  

 

ODHODKI  SRS  14 

Odhodki se vodijo kot poslovni, finančni in drugi odhodki, evidentirajo se iz ustreznih listin ob 

dnevu nastanka dogodka ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Poslovni odhodki: 

 stroški blaga, materiala in storitev, 

 stroški dela, ki so obračunane po kolektivni pogodbi za trgovinsko dejavnost, 

 stroški odpisa vrednosti (amortizacija,  prevrednotovalni poslovni odhodki za 

neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in obratna sredstva). 

 drugi poslovni odhodki. 

Finančni odhodki: 

 prejete obresti za obveznosti, vendar samo tisti za katere se predvideva , da se bodo plačali, 

 prevrednotovalni finančni odhodki, 

 drugi finančni odhodki. 

Drugi odhodki predstavljajo neobičajne postavke, ki se evidentirajo v dejansko nastalih zneskih na 

ustreznih listinah. 

 

PRIHODKI  SRS  15 

Prihodki se vodijo kot poslovni, finančni in drugi, evidentirajo se iz ustreznih listin ob dnevu 

nastanka dogodka, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Poslovni prihodki:  

 prodaja blaga, materiala in gotovih izdelkov po prodajnih cenah navedenih na izdanih 

računih ali drugih listinah, zmanjšani za popuste odobrene pri prodaji ali pa pozneje, 

 opravljene storitve po zaračunani ceni na izdanem računu, 

 prejete subvencije, dotacije ali premije od države ali občin, 

 drugi poslovni prihodki. 

Finančni prihodki: 

 prihodki od prodaje naložb, prejetih dividend in drugih deležev v dobičku, 

 prihodki od  obračunanih obresti ob predvidevanju, da bodo plačane (obresti se 

obračunavajo po zakonsko zamudnih obresti do vseh poslovnih partnerjev, vendar se 

knjižijo samo tiste za katere se predvideva, da bodo tudi plačane ),  

 obresti do kooperantov se obračunavajo po znižani obrestni meri, vendar se  v celoti knjižijo 

v breme kooperanta, 

 drugi finančni prihodki. 
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Druge prihodke predstavljajo neobičajne postavke (kazni, odškodnine in dr.), katere se evidentirajo 

po dejansko nastali vrednosti in so razvidne iz ustreznih listin. 

 

IZKAZ  DENARNEGA TOKOV  SRS   22 

 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po stopenjski obliki – različica II. Podatki za izkaz denarnih 

tokov izhajajo iz podatkov bilance stanja na dan 31.12., izkaza poslovnega izida na dan 31.12., 

gibanja kapitala na dan 31.12. in iz drugih potrebnih podatkov za ustrezno razčlenitev 

pomembnejših postavk. 

 

GIBANJE  KAPITALA  SRS  23 

 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 

spremembe sestavin kapitala za poslovno leto. 

Preglednica gibanja kapitala je sestavljena kot osnovno razčlenjevanje postavk za zunanje poslovno 

poročanje.2 
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8.4.2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

S R E D S T V A 

 

A.  DOLGOROČNA  SREDSTVA 
 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 ni, ker so se v letu 2017 dokončno 

amortizirali. 

 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017 so v višini 3.515.092 EUR in predstavljajo 42 % 

bilančne vsote. 

Spremembe: 

Naziv 2017 2016 

stanje 1.1. 3.700.582 3.710.775 

amortizacija -271.631 -260.494 

nabava  123.384 253.384 

prodaja  -41.955 -26.237 

denacionalizacija   -682.716 

odpis po izločitvi  -27 

invest v teku nabava 2.940 1.598 

nabava drobnega inventarja 2.871 7.887 

prenos iz investicij  -1.099  

prevrednotenje  696.412 

SKUPAJ 3.515.092 3.700.582 

 

Nabava drobnega  inventarja je letu 2017 je bila v višini 2.870 EUR, amortizacija je bila 100%  kar 

pomeni, da je v višini 2.870 EUR.  
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DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 je v višini  559.143 EUR (7 % bilančne vsote), za 

leto 2016 pa 559.143 (7 % bilančne vsote). 

 Dolgoročne finančne naložbe: 

Naziv podjetja 2017 2016 

Hmeljsko združenje GIZ, Žalec 26 26 

Mesarstvo Šentjur, Šentjur 538 538 

Mlekarna Celeia, Arja vas 517.094 517.094 

Zadružna zveza, Ljubljana 206 206 

Kapitalska zadruga Ljubljana 3.593 3.593 

Deželna banka Slovenije, Ljubljana 15.005 15.005 

Zadruga Mirosan, Petrovče  83 83 

E-zadruga 1.000 1.000 

ABH investicije – 95% , ne posluje 21.498 21.498 

Zavod Darilo narave 100 100 

KUPAJ 559.143 559.143 

 

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Dolgoročnih poslovnih terjatev v letu 2017 in 2016 ni.   

 

KRATKOROČNA  SREDSTVA 

ZALOGE 

 

Na dan 31.12.2017 so zaloge v višini 1.590.258 EUR, predstavljajo pa 19 % bilančne vsote, za leto 

2016 pa 1.698.063 EUR (bilančne vsote 21 %).  

Zaloge so se zmanjšale povečale za 107.805 EUR. 

Na zalogah so poknjižena osnovna sredstva – stavbe, katere smo pridobili  pri tožbi za terjatev in 

katera so namenjena prodaji v letu 2018 v višini 58.966 EUR.   
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 Zaloge: 

Zaloga 2017 2016 

Material 42.385 36.971 

Nedokončana proizvodnja 1.200 12.968 

Proizvodi  in  trgovsko blago 1.487.707 1.648.124 

Osnovna sredstva za prodajo 58.966  

SKUPAJ 1.590.258 1.698.063 

 

V letu 2017 so se zaloge oslabile zaradi nekurantnih (neidočih) zalog v višini 73.304 EUR. 

 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Kratkoročne finančne naložbe so deljene na kratkoročne finančne naložbe razen posojil in na 

kratkoročna posojila. 

Kratkoročna posojila na dan 31.12.2017 so v višini 2.000 EUR, znesek na dan 31.12.2016 je v 

višini 4.700 EUR. 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Poslovne terjatve na dan 31.12.2017 so v višini 2.620.976 EUR, za leto 2016 pa 2.216.696 EUR, 

predstavljajo pa kratkoročne poslovne terjatve. Kratkoročne poslovne terjatve so se povečale za 

404.280  EUR. 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so v višini 1.708.471 EUR, predstavljajo zapadle in ne 

zapadle terjatve. Zapadle terjatve do  kupcev so v višini 461.216 EUR  (do 30 dni                       

428.286 EUR, do 60 dni  21.511 EUR, nad 60 dni  11.419  EUR). 

Kratkoročne  terjatve: 

Opis terjatev 2017 2016 

Kratkoročne terjatve do članov zadruge 796.251 834.180 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.708.471 1.256.963 

Druge kratkoročne terjatve 116.254 125.553 

SKUPAJ 2.620.976 2.216.696 
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Delitev drugih kratkoročnih terjatev: 

Naziv kratk.terjatev 2017 2016 

Do države  DDV 33.530 32.965 

ZPIZ – invalidnina in bolniška 5.122 2.110 

Do zaposlenih – mobi nad limitom, zdrav zav. 594 861 

Do bank – plačilne kartice 13.971 15.264 

Do države - premija 63.037 74.353 

SKUPAJ 116.254 125.553 

 

Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev  za leto 2017 je v višini 29.062 EUR. 

 

DENARNA SREDSTVA 

Denarna sredstva  so v višini 54.968 EUR in predstavljajo stanje na dan 31.12.2017 leta, za leto 

2016 pa  61.938 EUR. 

 

 

Denarna sredstva:  

Naziv 2017 2016 

Menjalni denar na blagajnah (gotovina) 4.019 4.019 

Stanje na TRR   11.951 25.694 

Denar na poti –trgovine 38.998 32.225 

SKUPAJ 54.968 61.938 
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KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 so v višini 4.630 EUR, za leto 2016 pa 1.160 EUR. 

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo kratk. odloženi stroški  oz. odhodki. 

 

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 
 

Na dan 31.12.2017 leta je zunajbilančna evidenca  v višini 4.712.334 EUR, za leto 2016 pa  

4.840.383  EUR. 

 

Zunajbilančna evidenca: 

Naziv 2017 2016 

Trikratni delež članov zadruge – jamstvo 504.446 510.779 

Blagovne rezerve – zaloge in jamstvo, KT Šmartno 151.594 151.594 

Blago na konsignaciji 47.530 64.910 

Hipoteka na dolg.kredit NLB 876.400 876.400 

Odstop terjatev, revolving kredit DH  1.000.000 1.200.000 

Garancija za dolgoročni kredit  102.800 102.800 

Garancija za dolgoročni kredit 23.900 23.900 

Garancija za dolgoročni kredit  10.000 

Hipoteka za dolg.kredit D.H. 800.000 800.000 

Hipoteka za dolg.kredit D.H. 500.000 500.000 

Hipoteka za dolg kredit D.H.  200.000 200.000 

Hipoteka na dolg kredit D.H. 400.000 400.000 

Izračun za jubilejne nagrade 28.796  

Izračun za odpravnine ob upokojitvi 76.868  

SKUPAJ 4.712.334 4.840.383 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

KAPITAL   
Stanje kapitala na dan 31.12.2017 je v višini 3.715.201 EUR in predstavlja 45 % bilančne vsote. 

Spremembe v kapitalu:  

Naziv spremembe 2017 2016 

stanje na dan 1.1. 3.763.257 3.768.677 

vplačilo deleža članov zadruge 1.023 3.750 

izplačilo deleža članom zadruge -1.535 - 

čisti dobiček poslovnega leta 8.967 5.180 

prostovoljne zadružne rezerve -35.619 - 

revalorizacijske rezerve amortiz. od prevrednot  -20.892 - 

odpis zemljišč -denacionalizacija - -682.716 

manj plačan zahtevek za projekt iz prejšnjega leta - -28.046 

prevrednotenje stavb - 696.412 

SKUPAJ 3.715.201 3.763.257 

 

Obrazložitev posameznih postavk pri spremembah kapitala: 

 vplačila in izplačila deleža članov zadruge pomeni, da vsak član zadruge mora vplačati 

obvezni članski delež v višini 511,2919  EUR, vsak član ima tudi možnost izstopa iz 

članstva (po zadružnih pravilih), 

 čisti dobiček za leto 2017 je v višini 8.967 EUR, za leto 2016 pa 5.180 EUR, 

 prostovoljne zadružne rezerve so se zmanjšale za 35.698 EUR – popravek iz prejšnjega leta, 

 revalorizacijske rezerve v višini 20.892 EUR pomenijo amortizacijo za prevrednotovalni del 

objektov, 

 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Na dan 31.12.2017 so rezervacije  in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  (skupaj) v višini 

205.722 EUR, na dan  31.12.2016  pa 158.800 EUR. 

Druge rezervacije so v višini  73.282 EUR za leto 2016 pa  23.282 EUR. 
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Druge rezervacije so se povečale za 50.000 EUR (sporna obveznost do dobavitelja v višini 15.000 

EUR in rezervacija za pozebo v sadovnjaku v višini 35.000 EUR.   

Rezervacije: 

Naziv rezervacije 2017 2016 

amozavarovanje za PE Ravne – mlado pitano govedo  12.257 12.257 

regulacija Trebuše 11.025 11.025 

sporna obveznost dod obavitelja 15.000  

pozeba v sadovnjaku 35.000  

SKUPAJ 73.282 23.282 

 

Dolg. pasivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2017 v višini 132.440 EUR, za leto 2016 pa  

135.518 EUR. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 

Naziv  2017 2016 

Rizični sklad – mleko - člani zadruge 21.141 8.639 

Rizični sklad –elementar- člani zadruge  7.148 7.148 

Rizični sklad-živina – člani zadruge 36.815 37.438 

Projekt čistilne naprave   - 

Državna sredstva ravbarska vas  3.280 

Državna sredstva peč centralna  3.260 

Državna sred- obnova sadovnjakov 67.336 75.753 

SKUPAJ 132.440 135.518 

 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

Dolgoročne finančne obveznosti so na dan 31.12.2017 v višini 1.213.434 EUR, predstavljajo pa 

dolgoročni kredit pri banki NLB v višini 172.150 EUR,  dolgoročni kredit pri banki Delavski 

hranilnici v višini 466.652 EUR, dolgoročni kredit pri Delavski hranilnici v višini 200.000 

EUR,dolgoročni kredit pri Delavski hranilnici v višini 286.055 EUR dolgoročni kredit pri delavski 

hranilnici v višini 10.834 EUR in leasing pri DBS v  višini 1.945 EUR. 
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Druge dolgoročne poslovne obveznosti v višini 75.798 EUR predstavljajo obveznosti do blagovnih 

rezerv. Dolgoročni krediti so  zavarovani  s hipoteko ali pa z odstopom terjatev. 

Dolgoročni krediti: 

Dolg. kredit Višina 

kredita 

Odplačano do 

2017 

Odplačano v 

2017 

saldo zavarovanje 

NLB 626.000 391.250 62.600 172.150 hipoteka 

DH 800.000 253.328 80.020 466.652 hipoteka 

DH 500.000 250.000 50.000 200.000 odstop terj 

DH 400.000 73.950 39.995 286.055 hipoteka 

DH 200.000 122.500 66.666 10.834 hipoteka 

DBS leasing 8.500 4.707 1.848 1.945 menice 

RCI BANQE leasing 10.297 - 10.297 -  

SKUPAJ 2.544.797 1.095.735 311.426 1.137.636  

 

Dolgoročni krediti, ki bodo zapadli v letu 2018  v višini 299.267 EUR so preneseni na kratkoročne 

kredite. 

 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti na dan 31.12.2017 so v višini 3.204.767 EUR, na dan 

31.12.2016 pa 2.872.799 EUR. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti so se povečale  za 

331.968 EUR. 

Kratkoročni krediti so zavarovani z menicami ali z odstopom terjatev. 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti: 

Naziv kratk.fin. in posl.obveznosti 2017 2016 

Revolving kredit pri DH 1.050.017 993.257 

obveznost do dobaviteljev  v državi 1.331.092 1.287.323 

Obveznosti do članov zadruge 657.211 461.035 

obveznosti  – plača december-zaposleni,prisp.in dav. 106.366 95.406 

Obveznost do države -DDV 31.782 33.027 

Obveznost do države-davek od dohodka  2.751 

Darilne kartice 28.299  

SKUPAJ 3.204.767 2.872.799 
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Na kratkoročne kredite so v letu 2017  poknjiženi dolgoročni krediti, ki bodo odplačani v letu 2018 

v višini 299.267 EUR. 

Kratkoročni kredit (revolving) je zavarovan s hipoteko in odstopom terjatev do mlekarne in KZ 

Šmarje. 

Obveznosti do dobaviteljev so v višini  1.331.092 EUR, od tega je na dan 31.12.2017 zapadlo 

303.381  EUR, 

(do 30 dni 254.155 EUR, do 60 dni 33.975 EUR, nad 60 dni 15.251 EUR). 

 

 D.  KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

V letu 2017 je pasivnih časovnih razmejitev v višini 7.943  EUR, za leto 2016  pa 9.193 EUR. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oz.prihodke. 

 

 

 

I Z K A Z     P O S L O V N E G A     I Z I D A 
 

 

PRIHODKI 

 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

 

Čisti prihodki od prodaje za leto 2017 so 16.781.539 EUR in predstavljajo:  

 57 % prihodkov od prodaje trgovskega blaga  

 39 % prihodkov od  prodaje  odkupljenega blaga, 

   3 % od prodaje gotovih proizvodov in opravljenih storitev in 

   1% ostalo 

Čisti prihodki od prodaje za leto 2016 so 14.492.712 EUR in predstavljajo:  

 56 % prihodkov od prodaje trgovskega blaga  

 41 % prihodkov od  prodaje  odkupljenega blaga, 

   2,5 % od prodaje gotovih proizvodov in opravljenih storitev in 

   0,5 % ostalo 

 

Čistih prihodkov od prodaje na trgu EU in  izven EU  za leto 2017  ni bilo. 

V letu 2017 je bilo opravljenih internih premikov blaga  (znotraj zadruge) v višini 123.265 EUR, v 

izkazu poslovnega izida je zmanjšan čisti prihodek od prodaje v višini 123.265 in stroški storitev v 
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višini 123.265 EUR, kar pomeni, da interni prihodki in stroški storitev niso v izkazu poslovnega 

izida prikazani. 

 

 

SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG IN NEDOVRŠENE PROIZVODNJE 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedovršene proizvodnje je -134.707 EUR, kar pomeni, 

da je popisana zaloga na dan 31.12.2017 manjša od popisane vrednosti zalog proizvodov in 

nedovršene proizvodnje na dan 31.12.2016. 

 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

Drugi poslovni prihodki za leto 2017 so v višini 456.599 EUR predstavljajo prihodke od premij, 

subvencij, dotacij prejetih od države in občin v višini 119.983 EUR, prihodke od prodaje osnovnih 

sredstev (nad sedanjo vredn.) v višini 174.116 EUR, prihodke od izterjanih spornih terjatev v višini 

39.600 EUR, prihodke od  odstop terjatev v višini 17.702 EUR, spodbude za zaposlovanje v višini 

10.000 EUR in prihodke od dodatnih popustov v višini 95.198 EUR. 

 

FINANČNI PRIHODKI 

Finančni prihodki za leto 2017 so v višini 43.931  EUR, za leto 2016 pa 61.894 EUR in so  manjši 

za 17.963 EUR, predstavljajo pa  finančne prihodke od obresti. 

 

DRUGI  PRIHODKI 

Drugi prihodki so za leto 2017 v višini 5.517 EUR, za leto 2016 pa 2.861 EUR, drugi prihodki so se 

povečali za 2.656 EUR. 

 

ODHODKI 

 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

Stroški blaga, materiala in storitev za leto 2017 so 15.409.166 EUR, za leto 2016 pa 13.264.134 

EUR, kar pomeni, da so stroški večji za 2.145.032  EUR. 

Stroški blaga, materiala in storitev: 

Naziv stroška 2017 2016 

nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 14.520.234 12.346.860 

stroški porabljenega materiala 347.663 355.023 
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stroški storitev 541.269 562.251 

Skupaj 15.409.166 13.264.134 

 

 nabavna vrednost prodanega blaga in materiala se je v letu 2017 povečala za 2.173.374 

EUR,  

 stroški porabljenega materiala so v letu 2017 manjši za 7.360 EUR, stroški predstavljajo 

porabo materiala, pisarniškega materiala, stroške energije, odpisa in podobno, 

 stroški storitev so v letu 2017 manjši za 20.982 EUR, (stroški transporta, telekomunikacij, 

vzdrževanja, bančnih provizij, zavarovalnih premij, intelektualnih storitev, veterinarskih 

storitev, stroški reklam, reprezentance in stroške prevoza na delo). 

Stroški revizije za leto 2017 so v višini 2.500 EUR (brez DDV). 

Stroškov  sejnin upravnemu in nadzornemu odboru  v letu 2017 ni, ker so člani upravnega in 

nadzornega odbora sprejeli sklep, da sejnin zaradi finančne krize do nadaljnjega ne bo. 

 

STROŠKI  DELA 

Stroški dela za leto 2017 so v višini 1.267.589 EUR, za leto 2016 pa 1.225.689 EUR, stroški so se 

povečali za 41.900 EUR 

 

Stroški dela: 

Naziv  2017 2016 

stroški plač 863.181 850.857 

stroški socialnih zavarovanj 77.228 64.569 

stroški pokojninskih zavarovanj 104.227 101.600 

drugi stroški dela 222.953 208.663 

SKUPAJ 1.267.589 1.225.689 

 

 Stroški plač  za leto 2017 so 863.181 EUR, za leto 2016 pa  850.857 EUR, stroški so se 

povečali za 12.324 EUR, in predstavljajo  bruto  plače za vse zaposlene. 

 Stroški socialnih zavarovanj  za leto 2017 so 77.228 EUR, za leto 2016 pa 64.569 EUR, 

stroški so povečali  za 12.659 EUR in predstavljajo prispevke.  

 Stroški pokojninskih zavarovanj so v letu 2017 v višini 104.227 EUR, v letu 2016 pa 

101.600 EUR, stroški so se povečali za 2.627 EUR, predstavljajo dodatno prostovoljno 

pokojninsko zavarovanje v višini 25.105 EUR in obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga 

plačuje delodajalec v višini  79.122 EUR. 
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 Drugi stroški dela so v letu 2017 v višini 222.953 EUR, v letu 2016 pa 208.663 EUR, stroški 

so se povečali za 14.290 EUR, predstavljajo pa stroške prehrane med delom, prevoz na delo, 

regres, jubilejne nagrade… 

 Bruto prejemek iz individualne pogodbe za leto 2017 je v višini 60.578 EUR. 

 

 

ODPISI VREDNOSTI 

 

Odpisi vrednosti za leto 2017 so 361.375 EUR, za leto 2016 pa 273.629 EUR, odpisi so se povečali 

za  87.746 EUR. 

 

Odpisi vrednosti: 

Naziv 2017 2016 

amortizacija 271.631 267.285 

prevrednotovalni  posl.odh.za osnovna sredstva 16.440 - 

prevrednotovalni  posl. odhodki pri obrat. sredstev 73.304 6.344 

SKUPAJ 361.375 273.629 

 

DRUGI  POSLOVNI  ODHODKI 

Drugih poslovnih odhodkov v letu 2017 je v višini 50.000 EUR, predstavljajo pa rezervacijo za 

sporno obveznost v višini 15.000 EUR in rezervacijo za pozebo v sadovnjaku (v sadovnjaku smo 

imeli pozebo leta 2016 in 2017) v višini 35.000 EUR.  

 

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so za leto 2017 v višini 41.865 EUR, za leto 2016 pa 

49.298 EUR, finančni odhodki predstavljajo obresti prejete od bank.  

 

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  so za leto 2017 v višini 1.514 EUR, za leto 2016 pa 

5.350 EUR,  odhodki predstavljajo prejete obresti od dobaviteljev. 

 

DRUGI  ODHODKI 
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Drugi odhodki za leto 2017 so v višini 7.322 EUR, za leto 2016 pa 4.844 EUR. 

 

DAVEK  IZ  DOBIČKA 

Davek iz dobička za leto 2017 je v višini 5.081 EUR, za leto 2016 pa 2.751 EUR. 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja za leto 2017 je +8.967 EUR, za leto 2016 pa +5.180 EUR.  

5% (448 EUR) od dobička (8.967 EUR) je po zakonu o zadrugah preneseno v obvezne zadružne 

rezerve, razlika v višini 8.519 EUR se na predlog Upravnega odbora in po sklepu Občnega zbora, ki 

je bil sprejet dne 11.4.2018 prenose v rezerve.    

Bilančni dobiček je enak čistemu dobičku poslovnega leta. 

 

 

I Z K A Z      D E N A R N I H     T O K O V 

 

Iz izkaza denarnih tokov je razvidno koliko in kam so se sredstva izplačevala ali vplačevala za leto 

2017 in 2016. 

Izkaz denarnih tokov za leto 2017 in prav tako  za leto 2016 je narejen v II različici po SRS 22 

Oblika izkaza denarnih tokov za zunanje poročanje,  

 

 

G I B A N J E     K A P I T A L A 

 

Iz  obrazca je razvidno gibanje kapitala, katerega smo obravnavali tudi posamezno v bilanci stanja 

in  v izkazu poslovnega izida za leto 2017. 

 

Letno poročilo je pregledal in potrdil upravni odbor na 8. redni seji 29.3.2018. 

Občni zbor je na 26. redni seji, ki je bil 11.4.2018 sprejel letno poročilo za leto 2017.  

 

Zadruga je povezana z družbo ABH- investicije, inženiring, gradnja, promet z nepremičninami, 

d.o.o., Metleče 7, Šoštanj v kateri ima 95 % delež. 

Družba ABH-investicije ne posluje.  

Zadruga je 100% lastnica zavoda Darilo narave so.p. 
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8.4.3. KAZALNIKI 

o Kazalnik: 2017 2016 

o Stopnja lastniškosti financiranja (kapital / obveznosti do virov sredstev) 0,4450 0,4566 

o Stopnja dolgoročnosti financiranja (vsota kapitala in dolgoročnih dolgov ter 

dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev / obveznosti do virov sredstev) 

0,5905 0,6322 

o Stopnja osnovnosti investiranja (osnovna sredstva / sredstva) 0,4211 0,4490 

o Stopnja dolgoročnosti investiranja (vsota osnovnih sredstev in dolg.aktivnih časovnih 

razmejitev, naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih 

poslovnih terjatev / sredstva) 

0,4881 0,5168 

o Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapital / osnovna sredstva) 1,0569 1,0168 

o Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti  (likvidna sredstva / 

kratkoročne obveznosti) 

0,1916 0,2162 

o Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (vsota likvidnih sredstev in 

kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti) 

1,0095 0,9878 

o Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročna sredstva / 

kratkoročne obveznosti) 

1,3318 1,3859 

o Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) 1,0092 1,0006 

o Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala ( čisti dobiček obračunskega obdobja / 

povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja) 

0,0024 0,0014 

o Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala (vsota dividend za poslovno leto / 

povprečni osnovni kapital) 

- - 

 

Šoštanj, 31.3.2018                                                                                                    
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