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1 POVZETEK
Turbulentni časi so. Za nami je mnogo preobratov, ki so nam prinesli uspeh.
Napovedovalo se je težko leto in se pokazalo kot leto velikih sprememb. Na nova 
dogajanja na svetovnem trgu smo se v Ljubljanskih mlekarnah hitro odzvali.

2 REZULTATI
Sledili smo strategiji. Z razvijanjem novih trgov in izdelkov zabeležili stabilno 
in dobičkonosno poslovanje.
Naša dolgoročna uspešnost je pogojena z zmanjšano odvisnostjo od domačega trga 
in sočasno usmeritvijo v večanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo. V to smo 
prepričani.

3 DRUŽBENA ODGOVORNOST
Mislili smo na okolje. Zato so okoljski projekti v Ljubljanskih mlekarnah 
današnja pomembna stalnica.
V letu 2008 smo nadaljevali s sanacijo in optimizacijo čistilne naprave v obratu Ljubljana. 
Z okoljskimi projekti za zmanjševanje odpadkov in porabe energentov prispevamo 
h celostnemu zmanjševanju emisije toplogrednih plinov in k zmanjšanju stroškov 
proizvodnje.

4 PRIHODNOST
Po poti odličnosti hodimo naprej. Osredotočeni na strateške izzive in 
trajnostni razvoj.
Posvečamo se novim, rastočim in še nerazvitim trgom, posebno pozornost namenjamo 
razvoju kadrov in inovativnosti zaposlenih. Utrjujemo moč lastnih blagovnih znamk. 
Iščemo potencialne tarče za nove prevzeme. Krovni strateški projekt Ljubljanskih mlekarn 
je Poslovna odličnost. 

5 USPEH
Letošnji dosežki so za Ljubljanske mlekarne neusahljiva motivacija. Še naprej 
bomo skrbeli zanjo.
Po štirih letih smo ponovno poslovali z dobičkom. Prepričani smo, da bomo z zastavljeno 
strategijo za prihodnost, pravimi ambicijami in z ustreznim pristopom izpolnili 
pričakovanja delničarjev tudi v letu 2009.

6 RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

7 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE
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1 POVZETEK

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

1 POVZETEK
Turbulentni časi so. Za nami je mnogo preobratov, ki so nam 
prinesli uspeh.

Napovedovalo se je težko leto in se pokazalo kot leto velikih sprememb. 
Na nova dogajanja na svetovnem trgu smo se v Ljubljanskih mlekarnah 
hitro odzvali.

V letu 2008 smo dosegli 14-odstotno rast čistih prihodkov 
od prodaje

Čisti prihodki od prodaje so bili v letu 2008 v višini 165,6 milijona evrov� Po štirih letih smo ponovno poslovali z 
dobičkom, in sicer v višini 3,4 milijona evrov� Povečali smo odkup mleka na zaposlenega za tri odstotke� Število 
zaposlenih smo zmanjšali za dve odstotni točki in povečali količine odkupljenega mleka za eno odstotno točko�

Dobiček 
3,4 milijona evrov.

Odkup mleka na 
zaposlenega višji 
za 3 %.

Količina 
odkupljenega mleka 
višja za 1 %.
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Pregled izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja Ljubljanskih mlekarn d.d.

Postavka  leto 2008  leto 2007 leto 2006

Prihodki iz poslovanja v EUR 165�579�832 145�218�769 131�688�244

Čisti dobiček v EUR 3�380�367 -1�298�489 -12�531�741

Čisti dobiček na zaposlenega v 000 EUR 5�426 -2�051 -17�801

Čisti dobiček na delnico v EUR 0,77 -0,30 -2,86

Bruto dodana vrednost v EUR 30�151�001 19�727�019 9�250�549

Bruto dodana vrednost na zaposlenega v EUR/zaposlenega 48�396 31�164 13�140

Dobičkonosnost prihodkov v % 2,04 -0,89 -9,52

Donosnost sredstev v % 3,12 -1,16 -10,47

Donosnost kapitala v % 7,53 -2,48 -21,73

Gospodarnost poslovanja 1,04 0,99 0,91

Bilančna vsota na dan 31�12� v EUR 107�597�504 109�182�304 115�535�165

Kapital na dan 31� 12� v EUR 46�685�324 45�161�346 45�774�704

Število navadnih delnic na dan 31� 12 4�381�933 4�381�933 4�381�933

Kjigovodska vrednost delnice v EUR/delnico 10,65 10,31 10,45

Število zaposlenih na dan 31� 12� 623 633 704

Odkup mleka v 000 litrih 212�357 209�246 203�421

Odkup na zaposlenega v 000 litrih 341 331 289



7

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

1 POVZETEK

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

1. 1 Predstavitev družbe

Smo vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in 
mlečnimi izdelki v Sloveniji�
Ljubljanske mlekarne že več kot pol stoletja skrbimo 
za preskrbo s svežim mlekom in najrazličnejšimi mleč-
nimi izdelki slovenskih in tujih potrošnikov� 

Iz naše tradicije črpamo moč za nenehen razvoj ter 
tako z inovativnimi in kakovostnimi izdelki širimo naše veje poslovanja� Z dobro zasnovanimi in uspešnimi bla-
govnimi znamkami, kot so Mu, Alpsko mleko, Ego, Maxim premium in Jošt, dokazujemo svojo tržno naravnanost 
in ohranjamo večinski tržni delež na slovenskem tržišču� S stalno skrbjo za kakovost in nenehnimi posodabljanji, 
ki omogočajo novosti, se trudimo ohranjati zadovoljstvo kupcev� 

Letno v obratih na Tolstojevi ulici v Ljubljani, Obratu Maribor in Obratu Kočevje predelamo okoli 50 odstotkov 
vsega v Sloveniji odkupljenega mleka� Tako smo z več kot šeststo zaposlenimi vodilna mlekarna ter hkrati najve-
čji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji�

Osnovni podatki o družbi

Firma: LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d�d�

Sedež: Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana

TRR: 02923-0013116189 pri NLB, d�d�, Ljubljana

03105-1000343007 pri SKB banki d� d�, Ljubljana

ID za DDV: SI93710593

Osnovni kapital: 18�285�482,39 EUR

Leto ustanovitve: 1956

Pravni status: delniška družba

Vpis v sodni register: Srg 200304768 z dne 24� 7� 2001, št� vložka 10278300 

Matična številka: 5048257

Število zaposlenih: 623 (na dan 31�12�2008) 

Telefon h.c.: +386 (0) 1 588 15 00

Faks: +386 (0) 1 588 18 87

Elektronska pošta: info@l-m�si

Spletno mesto: www�l-m�si

Strateško upravljamo nekatere najuspešnejše znamke v Sloveniji in na 
tržiščih Jugovzhodne Evrope.

Smo vodilna mlekarna in največji 
grosist z mlekom in mlečnimi 
izdelki v Sloveniji.
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Vodstvo družbe

Predsednica uprave in generalna direktorica: Cvetana Rijavec 

Nadzorni svet: Zoran Bošković, predsednik 

 Andrej Presečnik, namestnik predsednika 

 Milena Vrhovec, članica

 Samo Lozej, član

 Srečo Končina, član

 Franc Kolman, član 

Poslanstvo in vizija družbe

Vizija
Ostati najboljši v Sloveniji in postati prepoznaven ponudnik mlečnih in drugih izdelkov v Evropi�

Poslanstvo
Z znanjem, izkušnjami in inovativnostjo spreminjamo mleko in druge darove narave v sveže in okusne izdelke za 
zdravje in užitek vseh generacij�

Vrednote

Vrednote, kot naše skupne temeljne oblike delovanja, 
nas usmerjajo pri našem vsakdanjem delu� Po njih se 
ravnamo pri doseganju zastavljenih ciljev in strategij� 
Vrednote Skupine Ljubljanske mlekarne so sodelova-
nje in partnerstvo; podjetnost, zmagoviti duh ter am-
bicioznost; učinkovitost; motiviranost in prevzemanje 
tveganj� Vrednote krepijo naše delovanje in nam daje-
jo jasno usmeritev za reševanje preizkušenj, s katerimi 
se bomo soočali v prihodnje�

Verjamemo v sodelovanje 
in partnerstvo; podjetnost, 
zmagoviti duh ter ambicioznost; 
učinkovitost; motiviranost in 
prevzemanje tveganj.
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1.2 Pomembnejši mejniki družbe v letu 2008 

Maj 2008
Lučka — sladkih 50 let
S spletom različnih marketinških aktivnosti od maja do septembra 2008 smo 
obeležili 50� rojstni dan sladoleda na palčki Lučka� Ob tej priložnosti smo pred-
stavili tri nove okuse sladoleda na palčki Lučka: jagoda, čokolada in burbonska 
vanilja� Z več kot tri tisoč obiskovalci in gosti smo Lučkin rojstni dan praznovali 
17� maja na letnem telovadišču Ilirija v ljubljanskem Tivoliju� Zaposleni v Lju-
bljanskih mlekarnah smo zapisali svoje spomine na prvo Lučko in izdali knjiži-
co literarnih del�

Junij 2008 
MU
Na osnovi nove arhitekture blagovnih znamk smo uspešno prenovili »zeleno 
linijo« in jo poimenovali MU� Znotraj prenove identitete znamke je bilo uvede-
nih tudi več novih izdelkov� 
Po raziskavi, ki smo jo opravili z zunanjo trženjsko-raziskovalno agencijo, je 
več kot 60 % potrošnikov (vzorec slovenske populacije od 18 do 65 let) ocenilo 
novo podobo izdelkov Ljubljanskih mlekarn s šolsko oceno 4 ali 5� Oblikova-
lec identitete znamke MU je Žare Kerin iz agencije Futura DDBO� Identiteta 
znamke MU je v letu 2008 prejela tudi nagrado Creativity Annual Awards v 
New Yorku, ZDA�

Šest šampionov kakovosti
Izdelki Ljubljanskih mlekarn so na 22� Mednarodnem ocenjevanju mleka in 
mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni prejeli šest nazivov šampion kakovosti� Na-
ziv šampion kakovosti so prejeli izdelki: Ego z okusom aronija — grozdje in z 
okusom limona — bezeg (tekoči, 500 g), siri Kranjska gauda, Kranjska gauda 
arhiv in Laščan ter Alpska smetana za kavo (0,5 l)� Za naše izdelke smo prejeli 
še šest velikih zlatih medalj, šest zlatih medalj, pet srebrnih in eno bronasto 
medaljo�

Julij 2008
Začetek projekta Plastenka
Pripravili smo projekt za vključitev nove linije za polnjenje pasteriziranih izdel-
kov v plastenke v obstoječi proizvodni prostor in obstoječe tehnološke poti� 
Hkrati smo zasnovali splet novih izdelkov ter način njihovega uvajanja na cilj-
ne trge� Montaža in zagon nove linije ter uvedba spleta novih izdelkov na trg 
bo izvedena v letu 2009�

Avgust 2008
Novost v skupini svežih sirov
Na trgu smo predstavili nov izdelek — sir za žar MU Cuisine� Gre za svež pol-
nomasten sir, narejen iz pasteriziranega mleka, ki je pripravljen tako, da se 
med segrevanjem ne raztopi in je zato primeren za peko na žaru ali teflonski 
ponvi�
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September 2008
Ljubljanske mlekarne so »zaupanja vredna blagovna znamka«
Korporativna blagovna znamka Ljubljanske mlekarne je v okviru raziskave, ki 
jo v Sloveniji izvaja revija Reader's Digest, prejela znamko zaupanja »Trusted 
brand«� Omenjena raziskava velja za eno največjih evropskih raziskav o odno-
su potrošnikov do izdelkov in storitev za široko potrošnjo�

Oktober 2008
Milko — novi sodelavec v Ljubljanskih mlekarnah
V letu 2008 smo v Skupini Ljubljanske mlekarne začeli projekt internega ko-
municiranja, s katerim želimo ozavestiti in vzpodbuditi zaposlene, da delujejo 
po zastavljenih vrednotah družbe, in na ta način graditi organizacijsko kulturo� 
V ta namen smo znotraj identitete projekta pripravili tudi maskoto Milka, ki 
nas sedaj spremlja na vsakem koraku�

November 2008
Nagrajeni siri Ljubljanskih mlekarn
Na 9� Mednarodni siriadi v avstrijskem Hopfgartnu so siri Ljubljanskih mlekarn 
prejeli eno zlato in dve srebrni medalji� Zlato medaljo si je prislužila izvrstna 
dvanajst mesecev stara Kranjska gauda� Srebrni medalji pa sta za svojo kako-
vost prejela sir za žar Mu Cuisine in dimljeni Jošt�

December 2008
Z lastnim znanjem do napredka
Z lastnimi viri smo poslovno informacijski sistem SAP nadgradili v novo 6�0 
verzijo in s tem zagotovili pogoje za plačevanje najnižje možne stopnje vzdr-
ževalnih stroškov, pogoje za nemoteno prevzemanje lokalizacijskih popravkov 
ter pridobili nekaj novih funkcionalnosti sistema�  

Januar 2009
Alpsko mleko je »Superbrand«
Prestižni naslov Superbrands za leto 2008 je v Sloveniji prejela tudi blagovna 
znamka Alpsko mleko� Naslov Superbrands je potrditev za učinkovito strate-
ško upravljanje blagovne znamke in priznanje za zaupanje, ki ji ga potrošniki 
izkazujejo� 

Bronasti Effie 2008
Za akcijo, ki smo jo pripravili ob praznovanju 40-letnice Alpskega mleka: 
»Vsak dan naredi veliko� Alpsko mleko«, smo v Ljubljanskih mlekarnah prejeli 
nagrado bronasti Effie� EFFIE je tekmovalni program, ki se osredotoča na uspe-
šnost in učinkovitost izpeljanih akcij trženjskega komuniciranja� Z omenjeno 
oglaševalsko akcijo smo zadržali raven količinske prodaje ob povišanju cene in 
uspešno povečali število kupcev med mlajšo generacijo� Prav tako smo uspe-
šno repozicionirali blagovno znamko v moderno, urbano, aktivno� Z akcijo smo 
presegli pričakovano odzivnost mladih in dvignili moč blagovne znamke�

20082008
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1.3 Pomembnejši dogodki v družbi v letu 2009 po koncu  
obračunskega obdobja

Na trgu smo predstavili Alpsko mleko brez laktoze� Prenovili smo identiteto celotne linije Alpsko mleko s funk-
cionalnimi dodatki�

V prvih tednih leta 2009 tudi v mlekarsko predelovalni panogi beležimo učinke zaostrenih gospodarskih razmer� 
Družba je v prvih dveh mesecih leta 2009 poslovala z izgubo� Višina izgube je skladna s poslovnim načrtom� Zmanj-
šano prodajo ter stopnjevanje ponudbe cenovno ugodnih izdelkov spremlja povečana plačilna nedisciplina�

Sklenjen je prvi val dogovorov o zniževanju nabavnih cen mleka (velja za mleko, odkupljeno v Sloveniji, in uvože-
no surovino)� Sklenjene so prve večje pogodbe za nabavo repromaterialov in trgovskega blaga� Pogajanja z več 
kupci so v zaključni fazi�

V začetku leta 2009 smo predstavili Alpsko mleko brez laktoze. 
Skladno z načrti beležimo zmanjšano prodajo v prvih dveh mesecih.
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1.4 Poročilo predsednice uprave

Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji, poslovni partnerji, sodelavke in sodelavci!

V letu polnem preobratov smo uspešno poslovali
Leto 2008 se je napovedovalo kot težko leto, pokazalo se je kot leto velikih preobra-
tov, v katerem smo se morali hitro odzivati na nova dogajanja na svetovnem trgu�

Če smo se v prvi polovici leta še vedno srečevali s pritiski na dvig cen surovin in 
energentov, se je v drugi polovici leta začela zelo jasno kazati recesija, ki se samo še 
poglablja in ki je prinesla precejšen padec cen izdelkov� Globalna finančna kriza, za 
katero smo še konec leta 2008 govorili, da bo zaobšla Slovenijo, se je v začetku leta 
2009 pokazala z vso ostrino� Odrazila se je v kreditnem krču, ki je deloma prizadel 
tudi Ljubljanske mlekarne, zato smo spremenili investicijske načrte�

Začetek leta 2008 je bil še v znamenju pomanjkanja mleka na globalnem trgu in s tem posledično visokih cen, v 
zadnjih mesecih leta pa je prišlo do nenadnega preobrata� Mleka je bilo čez noč preveč tudi na globalnem trgu, 
kar se je odrazilo v ponudbi mleka in mlečnih izdelkov po zgodovinsko nizkih cenah tudi na našem trgu� Vsekakor 
smo v preteklem letu naredili jasne korake v smeri zagotavljanja stabilnosti v prihodnje� Dokončali smo posta-
vitev nove arhitekture blagovnih znamk in trgu ponudili osveženo in prenovljeno »zeleno linijo« kot blagovno 
znamko MU in obrnili trende prodaje teh izdelkov navzgor� 

Razvoj novih trgov in izdelkov za stabilno in dobičkonosno poslovanje
Odprti in korektni poslovni odnosi z dobavitelji in kupci, tekoča izmenjava informacij in hitri odzivi Ljubljanskih 
mlekarn na cenovna dogajanja na trgu, so omilili posledice, ki so nastale z novo situacijo na evropskem trgu mle-
ka in gospodarsko krizo, ki se odraža tudi v spremenjeni porabi in varčevanju tudi pri osnovnih živilih� Prepričani 
smo, da je odločitev o zmanjšanju odvisnosti družbe od prodaje na domačem trgu in usmeritev v večanje pro-
daje izdelkov z večjo dodano vrednostjo tista, ki dolgoročno prinaša stabilno in dobičkonosno poslovanje� Kljub 
dobrim rezultatom v letu 2008, pa se moramo zavedati, da bodo razmere na zunanjih trgih v letu 2009 težke� 
Že sedaj se soočamo z zapiranjem trgov, zato bomo morali izkoristiti vse svoje prednosti za dosego najboljših 
rezultatov�

To nas dodatno utrjuje v prepričanju, da se moramo tudi v bodoče posvečati predvsem novim, rastočim in še 
nerazvitim trgom, utrjevati moč lastnih blagovnih znamk in iskati potencialne tarče prevzemov na teh novih 
trgih� Novi trgi in izjemno konkurenčni domači trg zahtevajo močne blagovne znamke in zajetne investicije v 
trge, kakor tudi nove inovativne izdelke� Zato smo se pri razvoju novih produktov in programov osredotočili na 
področje zdravja in vitalnosti� Pričeli smo z investicijo v plastenko, ki bo zaključena v letu 2009 in bo omogočila 
nove priložnosti na obstoječih in novih trgih�

Okoljski projekti so stalnica v Ljubljanskih mlekarnah
Pomemben vpliv na poslovanje družbe imata odnos do okolja ter zagotovitev varnosti in kakovosti izdelkov� Zato 
smo v letu 2008 nadaljevali s sanacijo in optimizacijo čistilne naprave v Obratu Ljubljana, zastavili in izvajali pa 
smo tudi okoljske projekte na področju zmanjševanja odpadkov in porabe energentov� S temi projekti nada-
ljujemo tudi v letu 2009 in jih načrtujemo kot stalnico delovanja Ljubljanskih mlekarn� Tako bomo prispevali k 
celostnemu zmanjševanju emisije toplogrednih plinov in hkrati zniževali stroške proizvodnje�

Strateški izzivi za uspešno prihodnost
V okviru strateškega načrta smo za leto 2009 predvideli nadaljevanje aktivnosti na področju internega komuni-
ciranja, posebno skrb bomo posvetili razvoju kadrov, razvijali bomo model kompetenc, spodbujali prenos znanj 



13

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

1 POVZETEK

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

in aktivno spreminjali vrednote podjetja v dogovorjeno smer� Mnogo aktivnosti načrtujemo tudi na področju 
dviga inovativnosti zaposlenih� Zavedamo se, da so zaposleni pomemben nosilec sprememb in razvoja v družbi 
in da so zavzeti in kompetentni sodelavci najboljše jamstvo za doseganje zastavljenih ciljev� Prav na področju 
kadrov smo v lanskem letu zastavili največ projektov, posodobili smo plačni sistem, začeli s sistematičnim izo-
braževanjem vodij in spreminjanjem vrednot� Sem sodi tudi projekt poslovne odličnosti, ki smo ga začeli v letu 
2008 in bo naš krovni strateški srednjeročni projekt�

Strateški izzivi Ljubljanskih mlekarn so po eni strani povezani s postopnim prestrukturiranjem prodajnih trgov 
in zmanjšanjem odvisnosti družbe od dogajanj na lokalnem trgu, po drugi strani pa tudi s spreminjanjem prodaj-
nega programa� Stalnica ostaja zagotavljanje nenehnega optimiziranja notranjih procesov in zagotavljanje rasti 
notranje učinkovitosti� 

Uspešno leto, ki je za nami, je motivacija za naprej
Ljubljanske mlekarne danes poslujejo pozitivno in s pravo strategijo za prihodnost, imamo prave ambicije in pra-
vi pristop k reševanju izzivov, ki se kažejo v prihodnosti� Za nami je zelo naporno in tudi uspešno leto, saj nam je 
uspelo po dolgih štirih letih ponovno poslovati z dobičkom�

Prepričana sem, da bomo s skupnimi napori izpolnili pričakovanja delničarjev v letu 2009, ki se nakazuje kot 
težko in polno negotovosti v opredeljevanju prihodnosti� Pred nami je velik izziv in skupaj se bomo spoprijeli z 
njim�

Delničarjem in nadzornemu svetu bi se rada zahvalila za izkazano zaupanje, svojim sodelavcem pa za njihov pri-
spevek k dobremu poslovanju Ljubljanskih mlekarn in za zavezo za nadaljnje uspešno delo�

Cvetana Rijavec,
predsednica uprave 
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1.5 Poročilo predsednika nadzornega sveta 

Poslovanje družbe Ljubljanske mlekarne, d�d�, to je obvladujoče družbe poslovne 
skupine Ljubljanske mlekarne, je v skladu z zakonskimi predpisi in statutom družbe, 
nadziral nadzorni svet� Nadzorni svet Ljubljanskih mlekarn sestavljamo štirje člani, 
izvoljeni na skupščini delničarjev, in dva člana, ki jih je predlagal svet delavcev, in 
sicer: predsednik Zoran Boškovič, podpredsednik Andrej Presečnik, članica Milena 
Vrhovec ter člani Samo Lozej, Srečko Končina in Franc Kolman� V letu 2008 v sesta-
vi nadzornega sveta ni bilo menjav�

Delo uprave in nadzornega sveta
Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo izvrševal predvsem na sejah nadzornega 
sveta� V letu 2008 je imel nadzorni svet šest sej� Z delom je nadaljevala v pred-
hodnem letu ustanovljena komisija za dezinvestiranje� Komisija je predlagala več 
izvedbenih sklepov ter člane nadzornega sveta na primeren način seznanjala o svo-

jem delu� Za pravno svetovanje s področja korporacijskega, nepremičninskega in pogodbenega prava, nadzorni 
svet naroča storitve zunanjega strokovnjaka� 
Člani nadzornega sveta smo delovali neodvisno, navzven pa nastopali kot skupina� Na sejah se je spodbujalo 
izražanje mnenj in kritična diskusija� Člani smo različne poglede vedno uskladili v konstruktivnem dialogu� Pri 
nobeni obravnavani točki dnevnega reda ali pri odločanju nadzornega sveta ni prišlo do nasprotja interesov�
Poročanje uprave je nadzornemu svetu omogočalo ustrezno izvrševanje nadzorne funkcije� Pred sejami smo 
člani vedno in pravočasno prejeli skrbno pripravljena gradiva, tako da nam je bila omogočena temeljita priprava 
na seje� Ob tem smo člani nadzornega sveta mesečno prejemali kratke informacije o uspešnosti poslovanja v 
predhodnem mesecu� Nadzornemu svetu je bilo omogočeno tudi spremljanje poslovanja povezanih družb�
Nadzorni svet je delo uprave posredno ocenil vsakokrat, ko je obravnaval dosežene poslovne rezultate za izbrano 
mesečno obdobje� Oceni uprave je posebno pozornost namenil po obravnavi letnih poslovnih rezultatov� Nad-
zorni svet ugotavlja, da v odnosu med upravo in nadzornim svetom ni bilo težav, ki bi ovirale delo nadzornega 
sveta ali neugodno vplivale na poslovanje družbe� Nadzorni svet k delu uprave izreka ugodno oceno� Načrtovani 
letni poslovni rezultati so preseženi�

Pomembnejši sklepi nadzornega sveta
Nadzorni svet je največ pozornosti namenil nadzoru nad uresničevanjem načrtovanih poslovnih ciljev poslovne 
skupine Ljubljanske mlekarne� Podrobno je spremljal aktualne dogodke v družbi in v okolju� 

V nadaljevanju je podan pregled vsebin in sklepov, ki jim je nadzorni svet v letu 2008 namenil največ 
pozornosti:

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe in Skupine za leto 2007 ter ocenil poslovanje in delo uprave  –
v letu 2007� Po podrobnem pregledu in pridobitvi mnenja pooblaščenega revizorja so člani nadzornega sveta 
sprejeli obravnavano letno poročilo� Člani so soglasno sprejeli tudi poročilo o delu nadzornega sveta�
Za skupščino družbe je podprl predlog uprave o načinu pokrivanja bilančne izgube ter sprejemu razrešnice  –
upravi in nadzornemu svetu�
Skupščini družbe je za zunanjega revizorja za poslovno leto 2008 ponovno predlagal revizijsko družbo KPGM  –
Slovenija, podjetje za revidiranje, d�o�o�, Ljubljana�
 Obravnaval in potrdil je poslovni načrt družbe za leto 2008� –
Prek komisije za dezinvestiranje je aktivno spremljal in prispeval k uspešni odprodaji poslovno nepotrebnega  –
premoženja�
Preveril je finančne vložke matičnega družbe v obe povezani družbi in se seznanil z oceno vrednosti družbe  –
PPM Tuzla na dan 31�12�2007� Poleg tega je nadzorni svet na septembrski seji odobril predlog uprave o dokapi-
talizaciji PPM Tuzle� 
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Seznanil se je s predloženo ekonomsko upravičenostjo naložbe v novo polnilno linijo za polnjenje in pakiranje  –
tekočih pasteriziranih izdelkov v plastenke ter predsednici uprave dal soglasje za podpis pogodbe za nakup 
opreme in izvedbo naložbe�
Redno je obravnaval medletna poročila o poslovanju družbe in Skupine Ljubljanske mlekarne ter spremljal nji- –
hovo skladnost s sprejetimi poslovnimi in razvojnimi načrti� Ob zaključku vsake obravnave prejetih poročil o 
poslovanju je ocenil poslovanje in delo uprave ter po potrebi zahteval dodatna pojasnila, razlage, razkritja�
Skozi celotno leto je aktivno spremljal likvidnostno sliko ter stanje zadolženosti družbe� –
Na zadnji seji v letu 2008 se je seznanil s poslovnim načrtom družbe za leto 2009� –

Potrditev letnega poročila za leto 2008 in predlog uporabe bilančnega dobička
Nadzorni svet ocenjuje, da je imel v letu 2008 na voljo ustrezna poročila, informacije in podatke za vodenje 
nadzora nad delovanjem uprave in poslovanjem družbe ter kompetentno odločanje v skladu z zakonskimi okviri� 
Uprava je članom nadzornega sveta redno posredovala posebej za seje pripravljena gradiva in zagotavljala redno 
medletno obveščanje o poslovanju družbe� Nekatera dodatna pojasnila in razlage so člani nadzornega sveta 
prejeli na samih sejah� Tako je nadzorni svet tudi med letom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe in delo 
poslovodstva� 
Celovito sliko poslovanja družbe in Skupine zajema letno poročilo� Nadzorni svet je bil že pred zaključkom leta 
2008 seznanjen z oceno uspešnosti poslovanja v letu 2008� Na 13� seji, ki je bila v februarju 2009, je obravnaval 
nerevidirano informacijo o  poslovanju Ljubljanskih mlekarn v letu 2008 in se seznanil z informacijami o poslo-
vanju obeh odvisnih družb� 
Na svoji 14� redni seji je nadzorni svet obravnaval predloženo revidirano letno poročilo Ljubljanskih mlekarn za 
leto 2008� Po opravljeni preveritvi in proučitvi predloženega dokumenta so člani nadzornega sveta soglašali, 
da je dokument sestavljen pregledno, podrobno in primerno� Člani nadzornega sveta so se strinjali z revizijskim 
mnenjem, v katerem pooblaščena revizorka revizijske družbe KPMG Slovenija, d�o�o�, ugotavlja, da  računovodski 
izkazi, ki so del letnega poročila, predstavljajo resnično in pošteno finančno stanje družbe in Skupine Ljubljanske 
mlekarne, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala in da je poslovno poročilo skladno z računovodskimi 
izkazi� Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb in je z njim soglašal� S tem je bilo letno poročilo, v 
skladu z določili 282� člena Zakona o gospodarskih družbah in statutom družbe Ljubljanske mlekarne, sprejeto�
Hkrati s potrditvijo letnega poročila Ljubljanskih mlekarn za leto 2008 je nadzorni svet potrdil tudi predlog 
uporabe bilančnega dobička� Družba je v letu 2008 ustvarila 3�380�367 evrov čistega dobička� Uprava in nadzorni 
svet družbe skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček v celoti ostane nerazporejen� 
Ljubljanske mlekarne so poslovno leto 2008, po štirih letih zaporednih letih poslovanja z izgubo, ponovno za-
ključile z dobičkom� Člani nadzornega sveta zaposlenim čestitamo za opravljeno delo in pričakujemo, da bodo 
doseženi rezultati spodbuda za nujno nadaljevanje prestrukturiranja družbe�

Ljubljana, april 2009        Zoran Bošković,
          Predsednik nadzornega sveta
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1.6 Izjava o odgovornosti vodilnih upravljavcev

V letu 2008 so vodilni upravljavski del Ljubljanskih mlekarn ob predsednici uprave in generalni direktorici druž-
be, Cvetani Rijavec, sestavljali še:

Grega Ermenc; izvršni direktor Trženja, –
Miran Čuk; izvršni direktor Tehničnega področja, –
Janja Tomić; direktorica Finančno računovodskega sektorja,  –
Slavko Peklaj; izvršni direktor Nabave, –
Neva Makuc; direktorica Sektorja za kakovost in okolje, –
Marija Porovne, direktorica Sektorja za poslovno informatiko, –
Ida Turk; direktorica Splošno kadrovskega sektorja (do 1�2�2008 po pooblastilu Renata Miklavčič in Marko  –
Schaup)�

Zakonita zastopnica družbe Ljubljanske mlekarne je Cvetana Rijavec, predsednica uprave, ki s svojim podpisom 
izjavlja, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko o poslovanju ter premoženjskem stanju Ljubljanskih mle-
karn v letu 2008�

Ljubljana, aprila 2009                                              Cvetana Rijavec,
predsednica uprave 
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2 REZULTATI

Sledili smo strategiji. Z razvijanjem novih trgov in izdelkov smo 
zabeležili stabilno in dobičkonosno poslovanje.

Naša dolgoročna uspešnost je pogojena z zmanjšano odvisnostjo od 
domačega trga in sočasno usmeritvijo v večanje prodaje izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo. V to smo prepričani.

Dokazali smo, da je sladoled sladica za vse letne čase

V letu 2008 smo na trgih, kjer poslujemo, predstavili 32 novih izdelkov: nekatere popolnoma nove, nekatere pre-
oblečene in nekatere pod trgovskimi blagovnimi znamkami� Povečali smo količino odkupljenega mleka v tujini� 
Skupno smo v Ljubljanskih mlekarnah predelali dobrih 212 milijonov litrov mleka� 

Ponovno smo v letu 2008 povečali naložbe� Sprejeli smo odločitev za novo linijo za polnjenje izdelkov v plasten-
ke� Pridobili smo dodatne lastne zmogljivosti za skladiščenje in odpremo izdelkov� 

S premišljenim upravljanjem omejenega oglaševalskega proračuna smo, v sodelovanju z najpomembnejšimi slo-
venskimi oglaševalskimi agencijami in mediji, uspešno izvedli več kot deset celostnih oglaševalskih akcij�

Strateški razvoj 
treh skupin 
izdelkov: sladoledi, 
fermentirani izdelki 
in sveži siri.

Italija je 
ključni evropski 
izvozni trg in 2. 
najpomembnejša 
prodajna skupina.

Inovativnost pri 
doseganju ciljnih 
skupin: več kot 
10 celostnih 
oglaševalskih akcij. 
MU je zmagovalec 
na domačih tleh.
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Deleži prodaje po regijah v letu 2008: po vrednostih
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2.1 Analiza poslovnega okolja

Dogodki, ki so na uspešnost poslovanje Ljubljanskih mlekarn vplivali neugodno:

V začetku leta je medijsko odmevna polemika o rasti cen hrane izpostavila proizvajalce in trgovce kot genera- –
torje podražitev� 
Prišlo je do strukturnih sprememb v potrošnji, tuje diskontne trgovine (Hofer, Lidl) so pomembno pridobile na  –
moči in tržnih deležih�
V začetku leta je rast cen posameznih skupin materialov, predvsem naftnih derivatov in energentov, posledično  –
pripeljala predvsem do rasti cen prevoznih storitev in plastične embalaže�
V zadnjih mesecih leta je prišlo do nenačrtnega povečevanja stroškov, povezanih z uporabo zunanjih virov fi- –
nanciranja� Sočasno smo beležili krepitev plačilne nediscipline�   

Dogodki s pozitivnimi vplivi na uspešnost poslovanja Ljubljanskih mlekarn:

Spremenile so se razmere na trgu mleka� Italijanski kupci slovenskega mleka so postali v očeh ponudnikov suro- –
vega mleka vse manj varni odjemalci� Italijanski kupci so s svojim ravnanjem slovenskim mlekarnam omogočili, 
da v letu 2009 uveljavijo nižje odkupne cene in s tem sledijo cenovnim trendom na evropskem trgu mleka� 
V zadnjih tednih leta 2008 so se znižale cene nafte in naftnih derivatov� Posledično so Ljubljanske mlekarne  –
uspele znižati cene prevozov in nabavne cene embalaže iz plastičnih mas� Učinki znižanj bodo vidni v letu 
2009� 

Beležimo več neugodnih vplivov na poslovanje, od visokega nihanja 
cen, do strukturnih sprememb potrošnje in trgov.

Na poslovanje Ljubljanskih mlekarn je pozitivno vplivala nezanesljivost 
tujih kupcev slovenskega mleka ter znižanje cen nafte in naftnih 
derivatov.
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2.2 Analiza poslovanja po področjih 
Analiza poslovanja Ljubljanskih mlekarn zajema obsežna področja —od nabave, razvoja, proizvodnje, do naložb, 
trženja, logistike in trženjskega komuniciranja in raziskav� 

Nabava 

Primarni nabavni vir mleka kot osnovne surovine osta-
ja matični trg, čeprav smo v letu 2008 v Sloveniji na-
bavili za slab odstotek manj mleka kot v letu poprej� 
Povečali smo količine odkupljenega mleka iz tujine za 
skorajda dvajset odstotkov glede na leto poprej, celo-
tna nabavljena količina osnovne surovine pa je bila v 
letu 2008 za dober odstotek višja kot leta 2007� Tako 
so Ljubljanske mlekarne v letu 2008 skupno prevzele 
in predelale 212,4 milijonov litrov mleka�

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

Vrednost nabav na liter kupljenega mleka je bila v letu 2008 za devet odstotkov višja kot v letu 2007, ter za 
nekoliko več kot tri odstotke nižja kot je bila načrtovanja za leto 2008� Vzrok za višjo kupljeno vrednost na liter 
mleka v letu 2008 so predvsem podražitve osnovnih surovin� 

V Ljubljanskih mlekarnah ažurno spremljamo, preverjamo in iščemo priložnosti za zniževanje nabavnih cen pri 
obstoječih in potencialnih novih dobaviteljih� Tej prioritetni nalogi smo za leto 2009 dodali še cilj izboljšanja 
obrata zaloge kupljenih materialov� 

2007 20062008

Gibanje porabe energentov na 1000 l predelanega mleka; 2006-2008, osnova je leto 2006 (indeks 100) 

Voda

100%

89,9%91,5%

Elektrika

100%

92,9%
95,3%

Čistila

100%

77,5%79,4%

Delež stroškov transporta v prihodkih od prodaje; 2006-2008

4,95

4,97

2008

2007

2006 4,80

2007 20062008

Mesečno gibanje zaposlenih v letih 2006-2008 

število zaposlenih

jan sep decnovoktjul avgmar junmajaprfeb

650

700

750

800

600

Slovenija

JV Evropa

EU trgi

Slovenija

JV Evropa

EU trgi

Deleži prodaje po regijah v letu 2008: po vrednostih Deleži prodaje po regijah v letu 2008: količina v kg

80%

15%

5%

63%

29%

8%

Odkup mleka v letih 2006 – 2008 

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

2008 2007 2006

Mleko iz Slovenije

Mleko iz tujine

86%

14%

88%

12%

82%

17%

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

Mleko iz SlovenijeMleko iz tujine

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008 182 30 

2007 25 183 

2006 168 35 

212 mio litrov      

208 mio litrov

203 mio litrov

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008

2007

2006 6.6 mio �

1.1 mio �

3.6 mio �1.2 2.3 0.1

0.0.33 0.7 0.1 

2.8 3 0.8

Oprema Neopredmetena osObjekti

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

24,95%

11,14%

4,02%

15,54%

23,65%

7,57%

7,46%

2,92%
1,93%

0,82%

Spremembe v lastniški strukturi Ljubljanskih mlekarn po letih

20072008

Druge pravne osebe

Druge  �nančne institucije

KD ID d.d.

KD Kapital d.o.o.

Kmetijske Zadruge

Zvon Dva PID d.d.

Zvon Ena Holding d.d.

Mali delničarji

NFD Holding d.d.

Mlekodel d.o.o.

1.093.415
1.093.415

1.036.288
1.036.288

680.898
695.155

488.000
400.000

127.781
84.666

327.077
292.235

176.227
176.227

331.716
374.831

36.045
78.413

84.486
150.703

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn, v odstotnih deležih na 31.12.2008         

Druge pravne osebe, 0,82%

Kmetijske Zadruge, 7,46%

Mlekodel d.o.o., 23,65%

KD Kapital d.o.o., 2,92%

Druge �nančne institucije, 1,93%

Zvon Dva PID d.d., 11,14%

Zvon Ena Holding d.d., 7,57%

Mali delničarji, 15,54%

NFD Holding d.d., 24,95%

KD ID d.d., 4,02%

11,14%

2,92%

15,54%

7,57%

7,46% 0,82%, 

1,93%

24,95%

23,65%

4,02%

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn, v odstotnih deležih na 31.12.2008         

Enote obremenjevanja (v industrijskih odpadnih vodah)Vrednost KPK (kemijska potreba po kisiku)

Industrijske odpadne vode 

En
ot

e 
ob

re
m

en
je

va
nj

a

V
re

dn
os

t K
PK

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

2.000

7.000

8.000

9.000

2008 2007 2006

11,14 Zvon Dva PID d.d.

2,92 KD Kapital d.o.o.

15,54 Mali delničarji

7,57 Zvon Ena Holding d.d.

7,46 Kmetijske zadruge 0,82 Druge pravne osebe

1,93 Druge finančne institucije

24,95 NFD Holding d.d.

23,65 Mlekodel d.o.o.

4,02 KD ID d.d.

20072008

V 2008 smo povečali količino 
odkupljenega mleka v tujini. 
Skupno smo v Ljubljanskih 
mlekarnah predelali dobrih 
212 milijonov litrov mleka.
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Razvoj

V letu 2008 smo na trgih predstavili 32 novih izdelkov: nekaj popolnoma novih, nekaj preoblečenih, nekaj pod 
trgovskimi blagovnimi znamkami� 

Največji delež novih izdelkov so predstavljali sladoledi, 
kjer se je obseg ponudbe povečal za celih dvanajst iz-
delkov� Ob klasični vsakoletni osvežitvi okusov na vseh 
segmentih ponudbe sladoledov (otroški, družinski, go-
stinski) smo predstavili dve posebni seriji sladolednih 
izdelkov� Prva je bila jubilejna Lučka, s katero smo obe-
ležili njeno 50-obletnico prve proizvodnje, in božični 
sladoled, ki smo ga na trg poslali v zimskem prazničnem 
času� Tako smo poskušali potrošnike prepričati, da je sla-

doled sladica za vse letne čase� Smo bili uspešni? Sladoled je razprodan in v letu 2009 bomo idejo vsekakor ponovili� 

Na področju fermentiranih izdelkov smo uvedli pet novih izdelkov, kot širitev obstoječih linij� Za dva izdelka 
Ego (aronija/grozdje in limona/bezeg) smo na ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni osvojili
naziv šampionov kakovosti, na kar smo izredno ponosni, saj so fermentirani izdelki vedno najmočneje zastopana 
kategorija izdelkov na ocenjevanju, naziv šampiona pa je pokazatelj vrhunske kakovosti naših izdelkov�

Na področju svežih sirov smo preobuli, preoblekli in s tremi novimi okusi dopolnili linijo mlečnih in sirnih nama-
zov, kategoriji pa smo dodali tudi v Sloveniji zaenkrat še slabo poznani izdelek sir za žar� 

Strateško smo v Ljubljanskih mlekarnah usmerjeni v razvoj prej omenjenih treh skupin izdelkov, sladoledov, fer-
mentiranih izdelkov in svežih sirov� To bomo pokazali že v letu 2009 z novimi izdelki na vseh treh področjih�

Med drugimi novimi izdelki izpostavljamo še Alpsko mleko brez laktoze, s katerim smo z velikimi koraki vstopili 
na trg izdelkov za posebne prehranske namene, to je izdelkov, namenjenih ljudem z motnjami v presnovi� 

Dokazali smo, da je sladoled sladica za vse letne čase.

Strateško smo v Ljubljanskih 
mlekarnah usmerjeni v razvoj 
treh skupin izdelkov: sladoledov, 
fermentiranih izdelkov in svežih 
sirov.
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Proizvodnja 

Prikaz produktivnosti proizvodnje

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

V letu 2008 smo dosegli rast produktivnosti proizvodnje, ki jo izražamo v litrih predelanega mleka na proizvo-
dnega delavca� Rast je posledica v zadnjih letih izvedene koncentracije proizvodnje, pospešenega zmanjševanje 
števila zaposlenih, pozornega načrtovanja in organiziranja dela, pa tudi uporabe informacij in orodij, ki smo jih 
pridobili z uvedbo sodobne procesne informacijske podpore in izvedenih naložb v avtomatizacijo proizvodnje�

V letu 2008 smo dosegli 4,7 odstotno rast produktivnosti proizvodnje 
glede na leto poprej in 13 odstotno rast glede na leto 2006.
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Prikaz porabe energentov v proizvodnji

Gibanje porabe energentov na 1000 l predelanega mleka; 2006-2008, osnova je leto 2005 (indeks 100)

Z rastjo cen energentov je upravljanje rabe energije dodatno pridobilo na pomenu� V letu 2008 smo začeli pri-
pravljati projekt racionalne rabe električne energije� Prve učinke pričakujemo v letu 2009�

K rasti porabe čistil na 1000 litrov sprejetega in predelanega mleka je prispeval zagon čistilne naprave v Ljublja-
ni, k rasti porabe elektrike pa zagon dodatnih lastnih skladiščnih zmogljivosti�

Ključni izziv vodstva proizvodnje je stroškovno optimiziranje realizacije naročil prodaje ter sočasno zagotavljanje 
visokega nivoja standardne kakovosti proizvodov in storitev� Skupen izziv vodstva družbe pa je uravnoteženje 
zasedenosti razpoložljivih zmogljivosti po posameznih tehnoloških linijah�

Naložbe 

V zadnjih dveh letih smo v Ljubljanskih mlekarnah 
pomembno zmanjšali izdatke za investicije� Za zaklju-
čenim investicijskim ciklom vlaganj v interno infra-
strukturo, s katerimi smo v družbi odpravili notranje  
tehnološko-tehnične ovire za hitrejšo širitev poslova-
nja in nemoteno pripravo blaga, je sledilo krajše inve-
sticijsko mirovanje� V letu 2008 smo ponovno poveča-
li investicijska vlaganja�

Naložbe smo v letu 2008 
ponovno povečali. Sprejeli smo 
tudi odločitev za novo linijo za 
polnjenje izdelkov v plastenke.
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Naložbe v letih 2006-2008

V letu 2008 smo za izvedbo naložb namenili 3,6 milijonov evrov (v predhodnem letu 1,2 milijonov evrov)� Vlaga-
nja so bila usmerjena v:

nakup in zagon nove linije za proizvodnjo sladoledov na palčki; –
zamenjavo polnilnega stroja za polnjenje in pakiranje pasteriziranih tekočin v kartonsko embalažo; –
realizacijo zadnje faze izgradnje visoko-regalnega skladišča, s čimer so pridobljeni dodatni prostori za skladi- –
ščenje in odpremo blaga� Z realizacijo naložbe so zmanjšane potrebe po najemu zunanjih skladišč;
nakup hladilnih teles, namenjenih prodaji sladolednega programa� –

Ob tem smo v letu 2008 sprejeli odločitev o realizaciji obsežne razvojno naravnane naložbe v novo linijo za 
polnjenje izdelkov v plastenke� Pripravljen je bil projekt vključitve nove opreme in nove tehnologije polnjenja v 
obstoječi proizvodni prostor ter priključitev na obstoječe tehnološke vode� 

Trženje 

V letu 2008 smo realizirali 165,6 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za štirinajst odstotkov več kot v letu poprej�

Za 14 % smo v 2008 povečali prihodke od prodaje glede na leto poprej.
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Deleži prodaje po regijah v letu 2008: po vrednostih

V Sloveniji smo v letu 2008 količinsko prodali za osem odstotkov manj izdelkov, vrednostno pa za petnajst od-
stotkov več kot v letu 2007� Na trgih Jugovzhodne Evrope smo v letu 2008 ustvarili osem odstotni delež celotne 
količinske prodaje in pet odstotni delež celotnih prihodkov od prodaje� Glede na leto poprej smo v tej regiji koli-
činsko prodajo povečali za štiri odstotke, vrednostno pa za 25 odstotkov�

Prodaja na trgih Evropske unije v letu 2008 predstavlja 
29 odstotni delež v celotni količinski prodaji in 15 od-
stotni delež v celotni vrednostni prodaji� Glede na leto 
poprej smo v tej regiji vrednostno prodajo povečali za 
dobrih šest odstotkov, količinsko pa je bila manjša za 

dober odstotek� Ključni evropski izvozni trg Ljubljanskih mlekarn je Italija� V četrtem letu nastopanja na tem trgu 
je bila po ustvarjenih čistih prihodkih Italija druga najmočnejša prodajna skupina v družbi� 

V letu 2008 smo izvedli tudi določene spremembe, ki so pripomogle k uspešnejši prodaji:
Nadaljevalo se je zmanjševanje števila manjših trgovcev ter stopnjevanje plačilne nediscipline� Nanjo smo od- –
govarjali s sistemskim nadzorom nad plačili ter politiko nedobave blaga vsem kupcem, ki nimajo poplačanih 
zapadlih terjatev�
Bistveno smo skrajšali čas od zaznave nekega problema do njegove rešitve� –
Povišali smo naše prodajne cene za javne razpise, zavedajoč se, da bo to vplivalo na uspešnost pridobitve ne- –
katerih javnih razpisov�
Intenzivno smo vlagali v gostinski segment poslovanja� –
Spremenili smo strategijo do trgovskih blagovnih znamk� Potegujemo se za proizvodnjo vseh razpisanih trgo- –
vskih blagovnih znamk, seveda pa mora biti le-ta ekonomsko upravičena�
V letu 2008 smo prejeli intenzivne zahteve večjih kupcev po polnjenju prodajnih polic, na katere se bomo od- –
zvali in jih realizirali letu 2009� 

Ključni evropski izvozni trg 
Ljubljanskih mlekarn je Italija.

2007 20062008

Gibanje porabe energentov na 1000 l predelanega mleka; 2006-2008, osnova je leto 2006 (indeks 100) 

Voda

100%

89,9%91,5%

Elektrika

100%

92,9%
95,3%

Čistila

100%

77,5%79,4%

Delež stroškov transporta v prihodkih od prodaje; 2006-2008

4,95

4,97

2008

2007

2006 4,80

2007 20062008

Mesečno gibanje zaposlenih v letih 2006-2008 

število zaposlenih

jan sep decnovoktjul avgmar junmajaprfeb

650

700

750

800

600

Slovenija

JV Evropa

EU trgi

Slovenija

JV Evropa

EU trgi

Deleži prodaje po regijah v letu 2008: po vrednostih Deleži prodaje po regijah v letu 2008: količina v kg

80%

15%

5%

63%

29%

8%

Odkup mleka v letih 2006 – 2008 

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

2008 2007 2006

Mleko iz Slovenije

Mleko iz tujine

86%

14%

88%

12%

82%

17%

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

Mleko iz SlovenijeMleko iz tujine

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008 182 30 

2007 25 183 

2006 168 35 

212 mio litrov      

208 mio litrov

203 mio litrov

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008

2007

2006 6.6 mio �

1.1 mio �

3.6 mio �1.2 2.3 0.1

0.0.33 0.7 0.1 

2.8 3 0.8

Oprema Neopredmetena osObjekti

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

24,95%

11,14%

4,02%

15,54%

23,65%

7,57%

7,46%

2,92%
1,93%

0,82%

Spremembe v lastniški strukturi Ljubljanskih mlekarn po letih

20072008

Druge pravne osebe

Druge  �nančne institucije

KD ID d.d.

KD Kapital d.o.o.

Kmetijske Zadruge

Zvon Dva PID d.d.

Zvon Ena Holding d.d.

Mali delničarji

NFD Holding d.d.

Mlekodel d.o.o.

1.093.415
1.093.415

1.036.288
1.036.288

680.898
695.155

488.000
400.000

127.781
84.666

327.077
292.235

176.227
176.227

331.716
374.831

36.045
78.413

84.486
150.703

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn, v odstotnih deležih na 31.12.2008         

Druge pravne osebe, 0,82%

Kmetijske Zadruge, 7,46%

Mlekodel d.o.o., 23,65%

KD Kapital d.o.o., 2,92%

Druge �nančne institucije, 1,93%

Zvon Dva PID d.d., 11,14%

Zvon Ena Holding d.d., 7,57%

Mali delničarji, 15,54%

NFD Holding d.d., 24,95%

KD ID d.d., 4,02%

11,14%

2,92%

15,54%

7,57%

7,46% 0,82%, 

1,93%

24,95%

23,65%

4,02%

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn, v odstotnih deležih na 31.12.2008         

Enote obremenjevanja (v industrijskih odpadnih vodah)Vrednost KPK (kemijska potreba po kisiku)

Industrijske odpadne vode 

En
ot

e 
ob

re
m

en
je

va
nj

a

V
re

dn
os

t K
PK

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

2.000

7.000

8.000

9.000

2008 2007 2006

11,14 Zvon Dva PID d.d.

2,92 KD Kapital d.o.o.

15,54 Mali delničarji

7,57 Zvon Ena Holding d.d.

7,46 Kmetijske zadruge 0,82 Druge pravne osebe

1,93 Druge finančne institucije

24,95 NFD Holding d.d.

23,65 Mlekodel d.o.o.

4,02 KD ID d.d.

20072008

Deleži prodaje po regijah v letu 2008: količina v kg
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Na skupnih mesečnih sestankih s finančno računovodskim sektorjem smo izboljšali nadzor in izterjavo plačil pri  –
kritičnih kupcih� S to politiko nadaljujemo tudi v letu 2009�
Na tujih trgih smo ključno spremembo izvedli na Hrvaškem� Aprila 2008 smo podpisali pogodbo s podjetjem  –
Ledela - Stanič kot ekskluzivnim prodajnikom in distributerjem na tem trgu� V letu prej smo imeli težave zlasti 
s pozicioniranjem naših izdelkov na policah in z velikimi odpisi, pozitiven učinek omenjene spremembe pa so 
tudi redna plačila podjetja Ledela Ljubljanskim mlekarnam Zagreb� 
Ljubljanske mlekarne Zagreb so uspešno izkoristile pridobljene uvozne kvote za leto 2008�  –
Na trgu Italije smo pridobili nekaj prodajnih poslov za prodajo jogurta� Tako sedaj jogurte Pratolat prodajamo  –
skupini trgovcev Abate, v gostinski ponudbi skupini Pellegrini, dodatno smo poglobili tudi sodelovanje z Ali-
mento� Prave učinke pričakujemo v letu 2009�

Logistika 

V letu 2008 smo dogradili dodatne zmogljivosti za skladiščenje in odpremo izdelkov (aneks k visoko-regalnemu 
skladišču)� S tem smo zmanjšali potrebo po skladiščenju blaga na najetih (zunanjih) lokacijah�

Pretovorno mesto Obala smo preselili iz Dekanov v Ankaran in s tem zagotovili boljše pogoje za delo in roko-
vanje z blagom� Na Gorenjskem področju smo ukinili vse standardne proge in jih preoblikovali v kolporterske 
proge� Optimizacije še sledijo v letu 2009� Konec leta 2008 je bil pripravljen podoben poseg za osem prog na 
področju Ljubljane�

Ukrepi na področju logistike palet so prinesli prve opazne rezultate že v letu 2008, zato v naslednjem letu upra-
vičeno pričakujemo nadaljevanje trenda zmanjšanih izgub palet� Iz tega naslova pričakujemo znižanje stroška za 
palete�

Delež stroškov transporta v prihodkih od prodaje; 2006-2008

Kljub več izvedenim racionalizacijam, ne beležimo opaznejšega znižanja skupnih stroškov premika blaga iz ene 
na drugo lokacijo, niti deleža stroškov v neto prodajni realizaciji� Pozitivni učinki racionalizacij in povečevanja 
obsega grosistične odpreme blaga so manjši od rasti stroškov, h kateri odločilno prispeva sprememba strukture 
trgov in prodanega blaga�

V letu 2008 smo pridobili dodatne lastne zmogljivosti za skladiščenje 
in odpremo izdelkov. Hkrati smo preoblikovali številne standardne 
proge v kolporterske.
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Gibanje porabe energentov na 1000 l predelanega mleka; 2006-2008, osnova je leto 2006 (indeks 100) 
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Trženjsko komuniciranje in raziskave 

Ljubljanske mlekarne so v letu 2008 s svojimi prenovlje-
nimi blagovnimi znamkami spomnile na zlate čase slo-
venskega oglaševanja� Blagovnim znamkam, ki so po-
znane po svoji tradiciji, smo vdahnili drznost in svežino, 
predstavili smo prenovljeno podobo in znamko svoje 
glavne linije mlečnih izdelkov, potrošnike smo učinko-
vito spomnili na nekatere legende, kot je Lučka, vse-
skozi pa smo jasno komunicirali lastne blagovne znam-
ke, ki v konkurenčnem okolju zasedajo posebno mesto� 
Inovativnost pri ponudbi novih izdelkov sledi naši 
strategiji resnega upravljanja z blagovnimi znamkami�

Leto 2008 je pokazalo, da prenovljen oglaševalski pri-
stop Ljubljanskih mlekarn, ki smo ga leto prej napo-

vedali z akcijo ob 40-letnici Alpskega mleka, ni le muha enodnevnica, ampak da pričenjamo s konsistentnim 
komuniciranjem ključnih blagovnih znamk, ki smo jim s prenovljeno arhitekturo zastavili jasni identitetni sistem 
in dolgoročno komunikacijsko platformo� S premišljenim upravljanjem omejenega oglaševalskega proračuna, v 
sodelovanju z najpomembnejšimi slovenskimi oglaševalskimi agencijami in mediji, smo uspešno izvedli več kot 
deset celostnih oziroma večjih oglaševalskih akcij (MU in MU Cuisine, Alpsko mleko, Ego klasični in Ego duo-
pack, Jošt, jogurti Maxim, Lučka— 50 let, sladoledi Maxim, družinski sladoledi (Planica, Otočec, Piran), božični 
sladoled Maxim), med katerimi velja izpostaviti obsežno prenovo nosilne linije mlečnih izdelkov Ljubljanskih 
mlekarn� V igrivem, toplem in humornem duhu slogana »nahranite otroka v sebi« je bila na slovenski trg lansi-
rana nova znamka Mu, ki je v pol leta dosegla prepoznavnost med večino slovenskih potrošnikov in dosegla cilj 
zadržanja oz� okrepitve vodilne pozicije Ljubljanskih mlekarn v segmentu klasičnih jogurtov in namazov� Poletje 
2008 pa so prav gotovo zaznamovale naše oglaševalske in promocijske aktivnosti, vezane na 50-letnico legen-
darnega sladoleda na palčki Lučka�

Za čim bolj učinkovito izrabo medijev in nastop na trgu 
smo iskali inovativne načine doseganja ciljnih skupin� 
Novo enostavno, jasno, razumljivo in referenčno ime 
za izdelčno skupino mlečnih izdelkov Mu je že samo 
po sebi izzvalo želeno opaznost in emocionalno vple-
tenost potrošnikov� Več kot 60 % slovenske populaci-
je, stare nad 18 let, je ime sprejelo in ocenilo pozitivno� 

Ime je nadgradila sveža, topla, estetska identiteta znamke� Dodatno vsebino znamki je dodal pozicijski slogan 
(»nahranite otroka v sebi«), ki je pri potrošnikih sprožil pozitivno emocionalno asociacijo na čas igrivega in brez-
skrbnega otroštva, ki ga je spremljal tudi kozarec mleka� 

50-letnico sladoleda Lučka je poleg velikega odmevnega praznovanja (celodnevni zabavno-glasbeni družinski 
dogodek v ljubljanskem Tivoliju) zaznamoval interaktivni projekt — spletni portal www�lucka�24ur�com� Ob 
predstavitvenih vsebinah, vezanih na zgodovino in predstavitev Lučke, je portal omogočal, da so imeli potrošniki 
možnost prenesti lastne fotografije ali videoposnetke na temo »sladoledni trenutki« in so tako sodelovali v na-
gradni igri� Posnetke smo neposredno povezali tudi s TV oglaševanjem, saj smo najboljše prikazali v TV oglasu� 
Posnetke smo večkrat menjali in omogočili večjemu številu potrošnikom, da se njihova fotografija ali posnetek 
pojavi v oglasu na televiziji� V okviru akcije je bila z enostavnim elektronskim sporočilom sprožena akcija »Išče 
se Lučka«, s katero smo uspešno našli dekle, ki je s črnima čopkoma postalo simbol sladoleda Lučke� Akcija je 
doživela nepričakovano visok odziv tako potrošnikov, kot medijev� 

S premišljenim upravljanjem 
omejenega oglaševalskega 
proračuna smo, v sodelovanju z 
najpomembnejšimi slovenskimi 
oglaševalskimi agencijami in 
mediji, uspešno izvedli več kot 
deset celostnih oziroma večjih 
oglaševalskih akcij.

Za uspešen nastop na trgu smo 
našli inovativne poti pri doseganju 
ciljnih skupin.



28

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

2 REZULTATI

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Oglaševalsko akcijo za sladolede na palčki Maxim smo izvedli v sodelovanju z distributerjem filma Seks v me-
stu� Originalni napovednik premiere filma je bi nadgrajen z motivi pregrešno dobrega in prestižnega sladoleda 
Maxim, ki se mu ne bi mogle upreti niti glavne igralke filma� V tiskanih in zunanjih medijih so na kreativni način 
v vlogi štirih glavnih igralk nastopili štirje okusi sladoleda na palčki Maxim in na ta način neposredno povezali 
blagovno znamko s kontekstom filma� Projekcije filma so spremljale degustacije sladoleda na palčki Maxim, ne-
klasični pristopi so bili uporabljeni tudi v tisku (umeščanje med filmske novičke)�

Tudi na jugovzhodnih trgih smo izvedli splet marketinških aktivnosti, in sicer komunikacijske akcije Alpsko mle-
ko, Ego in Mu na Hrvaškem, Mu na Kosovu, Alpsko mleko v Makedoniji ter Dar prirode v BiH�

Znamka Mu nadaljuje zgodbo pozicijskega slogana 
»nahranite otroka v sebi« tudi v letu 2009� Mu Cuisine 
(podlinija znamke) je s prenovo bolj jasno usmerjena v 
kontekst kuhanja, kar nakazuje že njena identiteta, ter 
oglaševanje, ki ga nadgrajuje sodelovanje s kuharski-
mi portali, kuharskimi kotički v medijih� 

Ego se iz strogo izdelčnega nivoja probiotike postavlja 
v kontekst skrbi zase in za svoje zdravje tudi z igro na temo ega/jaza, ki jo prinaša že samo ime znamke� Ego je bil 
tako v letu Eura 2008 postavljen v središče nogometnega treninga slovenskega podmladka in se igral z nezmo-
žnostjo uvrstitve Slovenije na večja prvenstva� Slovenskim nogometašem ne manjka kondicije in tehnike, za zma-
go potrebujejo Ego� Potrošniki so ocenili oglas kot enega najboljših oglasov Ljubljanskih mlekarn v letu 2008�

Celostni komunikacijski odličnosti želimo slediti v vseh naših projektih� Osvajamo nagrade, ki dokazujejo, da 
smo v komunikacijah učinkoviti in uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev (bronasta nagrada EFFIE 2008 in 
srebrno priznanje SOF 2008 za celostno akcijo Alpsko mleko 40-let)� Pri pripravi komunikacijskih akcij težimo k 
temu, da klasične oglaševalske pristope nadgrajujemo z novimi digitalnimi mediji ter neklasičnimi promocijskimi 
aktivnostmi, v katerih sporočilno ohranjamo dogovorjene komunikacijske platforme vsake blagovne znamke� 

Raziskave
Na področju raziskav smo nadaljevali z rednim spremljanjem in analizo maloprodajnih panelnih podatkov o pro-
daji jogurtov, mleka, sirne namaze in sladoled (vir: AC Nielsen), ter spremljanjem uspešnosti in moči posameznih 
blagovnih znamk mlečnih izdelkov na slovenskem trgu (baza podatkov PGM, Valicon)� 

Ključni izsledki spremljanih raziskav:
V kategoriji sladoledov v Sloveniji smo v obdobju maj — november 2008, kljub upadu celotne kategorije, pove- –
čali količinski tržni delež na 25 %� V enakem obdobju smo leto prej dosegali 20-odstotni količinski tržni delež�
V Sloveniji so bile v letu 2008 Ljubljanske mlekarne v kategoriji jogurtov na drugem mestu po količinski prodaji  –
(na prvem mestu so jogurti trgovskih blagovnih znamk) in na prvem mestu po vrednotni prodaji (na drugem 
mestu so jogurti proizvajalca Danone)� 
Lahki jogurt Mu Jogurt 1,3 % m�m� TT 500 g spada med najbolj prodajane jogurte na trgu Slovenije� Nahaja se na  –
četrtem mestu po količinski in tretjem mestu po vrednostni prodaji�
Blagovna znamka Mu je bila druga najbolje prodajana blagovna znamka v kategoriji jogurtov v letu 2008, ta- –
koj za jogurti trgovskih blagovnih znamk� V obdobju avgust — september 2008 pa smo imeli kar dve blagovni 
znamki jogurtov Ljubljanskih mlekarn med prvimi tremi najbolje prodajanimi (Mu in Ego)�
V obdobju april — september 2008 so imele Ljubljanske mlekarne največji, skoraj 50-odstotni, tržni delež v ka- –
tegoriji sirnih namazov, tako količinski, kot vrednostni� Med vsemi najbolje prodajanimi sirnimi namazi so kar 4 
namazi Ljubljanskih mlekarn (Mu), najbolj prodajan pa je mlečni namaz z zelišči Mu�

Kreativnost in konsistentnost 
komunikacijskih sporočil sta 
podlaga za komunikacijsko 
odličnost Ljubljanskih mlekarn.



29

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

2 REZULTATI

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Posluževali smo se hitrih anket med potrošniki, s katerimi smo preverjali sprejemljivost posameznih odločitev 
pri uvedbi novih izdelkov ali spremembah starih (preverjanje všečnosti zunanje podobe linije izdelkov Mu, pre-
verjanje všečnosti potencialnih novih izdelkov …)� Izvedli pa smo tudi merjenje učinkovitosti večjih oglaševalskih 
akcij�

Izmerili smo zadovoljstvo med potrošniki, kupci in dobavitelji� Zbrane odgovore so strokovne službe podrobno 
proučile ter oblikovale nabor ukrepov za izboljšanje stanja� Na nekatera pričakovanja odjemalcev bomo odgo-
vorili z razvojem novih izdelkov�
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2.3 Upravljanje s tveganji
V družbi Ljubljanske mlekarne aktivno ugotavljamo 
in spremljamo ključna tveganja za delovanje družbe 
oziroma Skupine Ljubljanske mlekarne� V letu 2008 
smo posebno pozorno spremljali spremembe gospo-
darskih okoliščin ter posledične vplive na posame-
zna področja tveganja, ki jim je družba izpostavljena� 
Osredotočali smo se na obvladovanje likvidnostnega 
tveganja, vključno z zagotavljanjem likvidnostne re-
zerve, kreditnega tveganja s sprotnim nadzorom nad 
slabimi plačniki, obvladovanjem tveganj, povezanih z 

uresničevanjem razvojne strategije celotne poslovne skupine, ter izvajali stalne aktivnosti za izboljšanje učin-
kovitosti poslovnih procesov� Pregled tveganj opravimo najmanj enkrat letno, in sicer v sklopu procesa letnega 
načrtovanja� 

Uprava ocenjuje, da je bila na zadnji dan poslovnega leta 2008 izpostavljenost poslovne skupine Ljubljanske mle-
karne poslovnim in finančnim tveganjem ter tveganjem delovanja na zmerni ravni� Kljub sistematičnemu spre-
mljanju in obvladovanju tveganj, pa obstoja nevarnost, da se izpostavljenost tveganjem poveča ob poglabljanju 
globalne finančne krize in stopnjevanju gospodarske recesije, morebitnih nenadnih spremembah pri največjih 
slovenskih trgovcih in na globalnem trgu surovega mleka�

Poslovna tveganja 

Poslovna tveganja delimo v: nabavna tveganja, tveganje odvisnosti družbe od ključnih kupcev, tveganja v pove-
zavi s konkurenco, tveganja, povezana z ekonomskimi razmerami na ključnih trgih, tveganja, povezana z izdelki, 
in v tveganja na področju informacijskih virov�

Nabavna tveganja
Na izide Skupine Ljubljanske mlekarne vplivajo razpoložljivost surovin (mleka) in embalažnih materialov (vezanih 
na nafto)� Spremembe v ponudbi in povpraševanju vplivajo na nihanja cen, ki jih ni vedno mogoče takoj in v celoti 
vgraditi v prodajne cene� Zaradi teh razlogov obstaja možnost zelo velikega negativnega vpliva na poslovanje�

Za obvladovanje nabavnih tveganj spremljamo delovanje in položaj naših ključnih dobaviteljev� Za vsako skupino 
materialov imamo najmanj dva dobavitelja� Na področju nabave osnovnih surovin smo v zadnjih letih vstopili v 
mednarodne nabavne verige in s tem zmanjšali odvisnost od slovenskih rejcev mleka� 

Za leto 2009 smo že sklenili veliko večino dobaviteljskih pogodb, tako da upravičeno ocenjujemo, da  tveganja, 
vezana na procese nabave, obvladujemo�  

Tveganje odvisnosti družbe od ključnih kupcev 
Skupina Ljubljanske mlekarne prodaja svoje proizvode pretežno trgovskim verigam in distributerjem� Trg distri-
bucije je zelo koncentriran, največji kupec Skupine pomeni 37 % konsolidirane prodaje� Koncentracija trga distri-
bucije ima zato možen negativen vpliv na dobiček iz poslovanja, v primeru težav v poslovanju največjega kupca 
pa vpliv na celotno poslovanje družbe� V cilju zmanjševanja odvisnosti družbe od lokalnega trga in največjih 
slovenskih trgovcev, Ljubljanske mlekarne načrtno vstopajo na izvozne trge� Rast družbe je strateško usmerjena 
na poslovanje z novimi izvoznimi partnerji� 

V letu 2008 smo ob spremljanju 
ključnih področij tveganja 
posebno pozornost namenili 
obvladovanju likvidnostnega 
tveganja.
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Tveganja v povezavi s konkurenco
Skupina Ljubljanske mlekarne deluje na visoko konkurenčnih trgih, na katerih se srečuje z velikimi mednarodni-
mi konkurenti, kot tudi z lokalnimi proizvajalci različnih velikosti� Na vseh trgih tekmujemo za tržne deleže in se 
srečujemo z intenzivnim razvojem trgovskih blagovnih znamk� Pomembno je, da se Skupina Ljubljanske mlekar-
ne s svojimi izdelki razlikuje od konkurence tako po obsegu, kot v vrednosti za kupca, v nasprotnem primeru ne 
bo mogla učinkovito konkurirati na trgu�

Tveganja, povezana z ekonomskimi razmerami na ključnih trgih
V času ekonomske ali finančne krize mora Skupina Ljubljanske mlekarne upoštevati možnost padanja prodaje 
zaradi padca kupne moči ali razvoja drugačnih potrošniških navad, kar lahko negativno vpliva na poslovne aktiv-
nosti družbe�

Tveganja, povezana z izdelki
Tveganje je povezano s štirimi kategorijami potencialnih nevarnosti: mikrobiološko, kemijsko, fizikalno in aler-
gensko� Tveganje, povezano s proizvodi, obstaja v celotnem produkcijskem ciklu, od nabave prek proizvodnega 
procesa in skladiščenja, do prodaje trgovskim verigam ali distributerjem, pa tudi v času, ko je izdelek na polici v 
trgovini� Na poslovanje družbe negativno vpliva dejstvo, da je bil izdelek ali skupina izdelkov kontaminiran, ali 
že, ko obstaja sum o tem� Tudi javne novice o oporečnosti podobnih konkurenčnih proizvodov imajo možnost 
negativnega vpliva na Skupino Ljubljanske mlekarne�

V Skupini Ljubljanske mlekarne imamo vzpostavljen dober sistem obvladovanja naštetih tveganj, saj imamo po-
stavljen sistem HACCP in redno preverjamo načrte HACCP ter izvajanje vseh podrejenih dokumentov, s katerimi 
predpisujemo dobro higiensko prakso, proizvodno prakso ter prakso za zagotavljanje varne hrane� Delovanje sis-
tema za zagotavljanje varne hrane, poleg internih strokovnih služb, občasno preverjajo tudi  predstavniki zuna-
njih inštitucij; to so predstavniki veterinarske inšpekcije� Tudi pri razvoju novih produktov dosledno spoštujemo 
izsledke na področju prehrane in zdravja ter vse zakonske predpise v zvezi z varno in zdravo hrano� 

Tveganja na področju informacijskih virov
V Skupini Ljubljanske mlekarne smo odvisni od aplikacij in tehnologij informacijske tehnologije za celotno vode-
nje poslovnih procesov� Osnovna tveganja so vezana na zaupnost in celovitost podatkov in stabilno delovanje 
le-te tehnologije� Tudi delna izguba podatkov, s katero bi se okoristile tretje osebe, bi negativno vplivala na 
poslovanje družbe�

Za zmanjšanje tveganja informacijskih virov smo v zadnjih treh letih širili znanja o osrednjem poslovno infor-
macijskem sistemu� Izvajamo redne varnostne preglede informacijske infrastrukture� Prav tako imamo v družbi 
vpeljane sisteme varovanja različnih skupin podatkov�

Pravna tveganja

Pravna tveganja delimo v tveganja na področju intelektualne lastnine in v tveganja na področju spremembe za-
konodaje in druge regulative�

Tveganja na področju intelektualne lastnine
Skupina Ljubljanske mlekarne se zaveda pomembnosti in vrednosti lastnih blagovnih znamk za uspešno poslo-
vanje družbe, zato je uveljavila pravno zaščito vseh blagovnih znamk na vseh trgih� Kljub temu obstaja možnost 
zlorabe blagovnih znamk na trgih z nižjo zaščito intelektualne lastnine�

Tveganja na področju spremembe zakonodaje in druge regulative
Delujemo na mednarodnih trgih, zato se moramo prilagajati širokim zakonskim zahtevam in drugi pravni regulativi� 
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Določene poslovne aktivnosti so podvržene zakonodaji, ki se stalno spreminja in postaja vedno bolj restriktivna ter 
je vezana na varnost hrane in zdravstvene trditve� Vsaka zakonska sprememba pomeni višje stroške poslovanja in 
možnost zmanjšanja povpraševanja, zato vplive zakonodajnih sprememb, ki so v procesu priprave, proučujemo še 
pred uvedbo spremembe v veljavni pravni red� V skladu z internim procesom obvladovanja zakonodaje simulira-
mo učinke spremembe na poslovanje družbe in odvisnih družb�

Industrijska tveganja

Varnost zaposlenih in ljudi, ki živijo v neposredni bližini naših obratov, je ena ključnih prioritet politike Skupi-
ne Ljubljanske mlekarne� Zanesljivost in kakovost delovanja proizvodnih zmogljivosti zagotavljamo s pomočjo 
kakovostnega preventivnega vzdrževanja opreme, s sistematičnim obvladovanjem tehnoloških postopkov in z 
ustreznimi programi usposabljanj ključnih izvajalcev proizvodnih procesov� Imamo obsežno podatkovno bazo s 
podatki o izvedenih preventivnih posegih, obratovalnih časih in zastojih, ki so v pomoč pri  prepoznavanju po-
tencialnih kritičnih mest�

Tveganje za zastoje pri kooperantih obvladujemo na enak način kot tveganja v lastni proizvodnji� Družba ima 
vzpostavljen sistem varnosti pri delu ter varovanja pred delovnimi nesrečami� Uvedene tehnološke postopke 
redno preverjamo tudi s stališča varstva pri delu� Pri razvoju novih postopkov ali nabavi nove opreme je vidik 
varnosti eden od elementov odločanja za izbiro� V skladu z Izjavo o varnosti ocenjujemo verjetnost za nastanek 
določenega dogodka in resnost morebitnih dogodkov� 

Poleg ocenjevanja tveganja na delovnih mestih ocenjujemo še tveganja, ki izhajajo iz posameznih tehnoloških 
postopkov� Izvajalce, vključene v izvajanje postopkov, načrtno usposabljamo in preverjamo njihova znanja iz 
varnosti pri delu�

Okoljska tveganja

Ljubljanske mlekarne se pri svojem delovanje srečujejo z nekaterimi potencialnimi okoljskimi tveganji: onesna-
ženje voda, tveganje, povezano s hladilno tehniko (amonijak, druge hladilne tekočine), razlitje mleka ali sredstev 
za čiščenje�

Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo na okolje, zato sta pomembna zmanjševanje tveganja za na-
stanek izrednih dogodkov ter priprava programov delovanja v primeru nesreče� V internem postopku Prepozna-
vanja izrednih dogodkov, ki ga izvajamo v sklopu delovanja sistema ISO 14001, so prepoznani in ovrednoteni vsi 
možni izredni dogodki; poleg njih so dokumentirani preventivni ukrepi, s pomočjo katerih znižujemo tveganje za 
nastanek izrednega dogodka, ter programi, ki bi jih uporabili v primeru izrednega dogodka� Programe za delova-
nje v primeru izrednih dogodkov redno posodabljamo�

V letu 2008 smo v družbi zabeležili dva izredna dogodka (razlitje mleka)� Z učinkovitim ukrepanjem, ki je poteka-
lo v skladu z internimi navodili, v nobenem primeru ni prišlo do škodljivih vplivov na okolje�
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2.4 Skupina Ljubljanske mlekarne
Skupino Ljubljanske mlekarne sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne, d�d�, Ljubljana, ter dve odvi-
sni družbi v tujini�

Osnovne informacije o skupini Ljubljanske mlekarne 

V letu 2008 je skupina dosegla 178�667�676  evrov pri-
hodkov od prodaje, od tega 80,4 % na domačem trgu 
(leta 2007: 79,3 %) in 19,6 % v tujini (leta 2007: 20,7 
%)� Odvisni družbi v tujini predstavljata del prodajne 
mreže, prek katere skupina Ljubljanske mlekarne trži 
in prodaja svoje izdelke� Prerada i promet mlijeka d�d� 
Tuzla je tako prodajno kot proizvodno podjetje, med-

tem ko je družba Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb zgolj prodajno podjetje�

Osnovni skupni podatki skupine

2008 2007
indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje (v EUR brez centov) 178�667�676 158�189�569 112,9

Čisti dobiček/ izguba obračunskega obdobja 

(v EUR brez centov) 4�347�995 -377�268 -

Vrednost sredstev 

(v EUR brez centov na dan 31� decembra) 113�757�269 112�652�727 101,0

Število zaposlenih (na dan 31� decembra) 741 748 99,1

Ljubljanske mlekarne, d�d�, Ljubljana, so obvladujoča družba Skupine Ljubljanske mlekarne, v katero so vključene naslednje 
odvisne družbe:

Odvisne družbe na dan 31.12.2008

Delež lastništva Osnovni kapital Valuta

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 91,05 % 6�965�149 EUR

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 100,0 % 54�381 EUR

Organi družb v skupini

Upravo obvladujoče družbe je v poslovnem letu 2008 vodila Cvetana Rijavec�
Nadzorni svet družbe Ljubljanske mlekarne, d�d�, predstavljajo štirje predstavniki delničarjev (Zoran Boškovič — predsednik, 
Samo Lozej, Andrej Presečnik in Milena Vrhovec) ter dva predstavnika zaposlenih (Srečko Končina in Franci Kolman), ki ju 
je imenoval Svet delavcev� 

Indeks rasti 2008/2007 v čistih 
prihodkih od prodaje je dosegel 
zavidljivih 112,9.
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V poslovnem letu 2008 so odvisni družbi vodili naslednji direktorji:

Direktorja družb v Skupini

Družbi Direktorja

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla Dušan Lanščak

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb Lidija Vujović-Blagojević

Število zaposlenih v družbah v Skupini

Zaposleni v družbah v Skupini

31.12.2008 31.12.2007 2008/2007 indeks

Ljubljanske mlekarne, d�d�, Ljubljana 623 633 98,4

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 113 110 102,7

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 5 5 100,0

skupaj 741 748 99,1

Analiza poslovanja povezane družbe Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla 

Prerada i promet mleka v Tuzli je delniška družba, v 
kateri so Ljubljanske mlekarne v letu 2008 svoj lastni-
ški delež povečale na 91,05 odstotkov (pred zadnjo 
dokapitalizacijo so Ljubljanske mlekarne obvladovale 
83,12-odstotni lastniški delež)� Preostali lastniški delež 
družbe je v lasti zaposlenih in nekdanjih zaposlenih� 

Družba Prerada i promet mleka Tuzla je pomemben 
predelovalec mleka v BiH� Družba si je v zadnjih dveh letih ustvarila in povečala lastno surovinsko bazo� Proizvo-
dno prodajni program podjetja je razdeljen v tri segmente:

osnovni program družbe (star program; 19 izdelkov), –
novo uvedena linija izdelkov pod blagovno znamko Dar prirode (26 izdelkov) in –
izdelki, izdelani pod blagovnimi znamkami Ljubljanskih mlekarn (8 izdelkov), preko katerih smo prodali 45  – od-
stotkov odkupljenega mleka� 

Povezano proizvodno podjetje Prerada i promet mleka v Tuzli prevzema vlogo oskrbnega centra, iz katerega 
oskrbujemo tako trg BiH, kot sosednje in ostale JV trge (Makedonija, Kosovo, Srbija in Črna Gora)� 

Ključne aktivnosti družbe v letu 2008:
Vodstvo družbe je pomemben del časa namenilo obvladovanju nabavnega trga mleka (pomanjkanju mleka na  –
začetku leta, ki so ga spremljale izrazito visoke nabavne cene, je sledilo obdobje viškov in dogovarjanja o zni-
ževanju nabavnih cen)�
Za povečanje prodaje smo vzpostavili redno oskrbo mesta Sarajevo, vzpostavljene so bile tudi redne prodajne  –
poti s kupci iz Makedonije� V lokalnem kantonu smo s posebno skrbnostjo zagotovili založenost prodajnih po-
lic� Za različne skupine potrošnikov in kupcev smo izvedli številne aktivnosti komuniciranja� 
Plačilna nedisciplina je zahtevala neprekinjeno skrb za izterjavo ter pridobivanje podatkov o neplačnikih� –
Varnost proizvodnje in izdelkov smo obvladovali prek vzpostavljenega HACCP sistema� Pridobili smo dovolje- –
nje za izvoz na Hrvaško�

Povečali smo lastniški delež v 
PPM Tuzla za skoraj 10 odstotkov. 
V letu 2008 imamo v odvisni 
družbi 91,05 odstotni delež.
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Družba Prerada i promet mleka Tuzla je v letu 2008 
povečala promet� S prodajo proizvodov in blaga smo 
ustvarili za 12,9 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je 
dobre tri odstotke več kot v predhodnem letu� Sočasno 
beležimo opazno rast poslovnih odhodkov (stroški za 
nabavo surovine so se povečali kar za 43 odstotkov)� 
Kljub številnim izvedenim aktivnostim za izboljšanje 
razmerja med povprečnimi vhodnimi in izhodnimi ce-

nami, aktivnostim za rast prodaje ter nizom izvedenih notranjih optimizacij, je družba poslovno leto zaključila z 
negativnim poslovnim izidom� 
 

Analiza poslovanja povezane družbe Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb

Družba Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb, ki je v 
100-odstotni lasti Ljubljanskih mlekarn, d�d�, je odgo-
vorna in pristojna za izvajanje celotne trženjske poli-
tike Ljubljanskih mlekarn na hrvaškem trgu� Prodajni 
program družbe vključuje izdelke proizvedene v ma-
tičnem družbi in trajno mleko Dar prirode, ki je proi-
zvedeno v družbi Prerada i promet mleka, Tuzla�

Ključne aktivnosti družbe v letu 2008:
Spremenili smo prodajne poti� Od aprila 2008 naprej program matičnega družbe prodajamo v sodelovanju  –
z enim kupcem in distributerjem� Ta skrbi za distribucijo po celotnem trgu Hrvaške� Trajno mleko blagovne 
znamke Dar prirode tržimo mimo generalnega distributerja�
Pred menjavo načina prodaje smo izvedli obsežen program obveščanja poslovnih partnerjev o nastali spre- –
membi� Neposredno po začetku poslovanja z ekskluzivnim distributerjem smo prioritete podredili dostopanju 
do že obvladovanih prodajnih polic�
V prodajnih in trženjskih aktivnostih smo izpostavljali izdelke blagovnih znamk Alpsko mleko, Ego in Mu� Izve- –
dli smo številne degustacije na prodajnih mestih� Te so se  dopolnjevale z medijskim oglaševanjem�
Posebno skrb smo namenjali obvladovanju poslovnih odhodkov� –

V poslovnem letu 2008 je hčerinska družba v Zagrebu 
s prodajo ustvarila za 2,4 milijonov evrov čistih pri-
hodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v letu 
2007� Načrt prihodkov ni bil realiziran v celoti, kljub 
temu smo poslovno leto zaključili z minimalnim dobič-
kom�

Načrt prihodkov hčerinske družbe 
v 2008 ni bil v celoti izpolnjen, 
poslovno leto je bilo zaključeno z 
minimalnim dobičkom. 

Ljubljanske mlekarne d.o.o. 
Zagreb imajo od aprila 2008 
novega distributerja za celoten 
hrvaški trg.

PPM Tuzla je imela v 2008 12,9 
milijonov EUR čistih prihodkov 
in je poslovno leto zaključila z 
negativnim poslovnim izidom.
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Mislili smo na okolje. Zato so okoljski projekti v Ljubljanskih 
mlekarnah današnja pomembna stalnica.

V letu 2008 smo nadaljevali s sanacijo in optimizacijo čistilne naprave 
v obratu Ljubljana. Z okoljskimi projekti za zmanjševanje odpadkov in 
porabe energentov prispevamo h celostnemu zmanjševanju emisije 
toplogrednih plinov in k zmanjšanju stroškov proizvodnje.

Z okoljskimi projekt smo prispevali k celostnemu zmanjševanju 
emisije toplogrednih plinov in zmanjševanju stroškov 
proizvodnje.

V Ljubljanskih mlekarnah se pri svojem delu srečujemo z nekaterimi potencialnimi okoljskimi tveganji: onesna-
ževanje voda, tveganje povezano s hladilno tehniko (amonijak, druge hladilne tekočine), razlitjem mleka ali s 
sredstvi za čiščenje� V letu 2008 smo v družbi zabeležili dva izredna dogodka (razlitje mleka)� Z učinkovitim ukre-
panjem, ki je potekalo v skladu z internimi navodili, v nobenem primeru ni prišlo do škodljivih vplivov na okolje� 
Programe za delovanje v primeru izrednih dogodkov redno posodabljamo�

Pridobili smo 
okoljevarstveno 
dovoljenje IPPC za 
Obrat v Ljubljani.

Za obrat v Mariboru 
smo odpravili 
zadržke in pridobili 
dovoljenje za izpust 
tehnoloških vod v 
kanalizacijo.

31% nižja cena za 
čiščenje odpadnih 
vod v 2009 kot 
posledica izidov 
monitoringa v 2009.
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Izsledki izpustov družbe v prostor: vode 

2007 20062008

Gibanje porabe energentov na 1000 l predelanega mleka; 2006-2008, osnova je leto 2006 (indeks 100) 

Voda

100%

89,9%91,5%

Elektrika

100%

92,9%
95,3%

Čistila

100%

77,5%79,4%

Delež stroškov transporta v prihodkih od prodaje; 2006-2008

4,95

4,97

2008

2007

2006 4,80

2007 20062008

Mesečno gibanje zaposlenih v letih 2006-2008 

število zaposlenih

jan sep decnovoktjul avgmar junmajaprfeb
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Slovenija

JV Evropa

EU trgi

Deleži prodaje po regijah v letu 2008: po vrednostih Deleži prodaje po regijah v letu 2008: količina v kg

80%

15%

5%

63%

29%

8%

Odkup mleka v letih 2006 – 2008 

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

2008 2007 2006

Mleko iz Slovenije

Mleko iz tujine

86%

14%

88%

12%

82%

17%

Vir: Interna statistika o odkupu mleka

Mleko iz SlovenijeMleko iz tujine

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008 182 30 

2007 25 183 

2006 168 35 

212 mio litrov      

208 mio litrov

203 mio litrov

Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008

2007

2006 6.6 mio �

1.1 mio �

3.6 mio �1.2 2.3 0.1

0.0.33 0.7 0.1 

2.8 3 0.8

Oprema Neopredmetena osObjekti

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

Produktivnost proizvodnje: litri predelanega mleka/proizvodnega delavca

663.616 litrov

633.979 litrov

586.228 litrov

2007 20062008

4.7%
13%

24,95%

11,14%

4,02%

15,54%

23,65%

7,57%

7,46%

2,92%
1,93%

0,82%

Spremembe v lastniški strukturi Ljubljanskih mlekarn po letih

20072008

Druge pravne osebe
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3.1 Okoljska tveganja

Ljubljanske mlekarne se pri svojem delovanje srečujemo z nekaterimi potencialnimi okoljskimi tveganji: onesna-
ženje voda, tveganje povezano s hladilno tehniko (amonijak, druge hladilne tekočine), razlitje mleka ali sredstev 
za čiščenje�

Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo na okolje, zato sta pomembna zmanjševanje tveganja za na-
stanek izrednih dogodkov ter priprava programov delovanja v primeru nesreče� V internem postopku Prepozna-
vanja izrednih dogodkov, ki ga izvajamo v sklopu delovanja sistema ISO 14001, so prepoznani in ovrednoteni vsi 
možni izredni dogodki; poleg njih so dokumentirani preventivni ukrepi, s pomočjo katerih znižujemo tveganje za 
nastanek izrednega dogodka, ter programi, ki bi jih uporabili v primeru izrednega dogodka� Programe za delova-
nje v primeru izrednih dogodkov redno posodabljamo�

V letu 2008 smo v družbi zabeležili dva izredna dogodka (razlitje mleka)� Z učinkovitim ukrepanjem, ki je poteka-
lo v skladu z internimi navodili, v nobenem primeru ni prišlo do škodljivih vplivov na okolje� 

Ravnanje z okoljem

Našo odgovornost za ravnanje z okoljem potrjujemo 
z rezultati zakonsko predpisanih monitoringov nad iz-
pusti družbe v prostor: v vode, v zrak in hrup� Pri vseh 
smo v okvirih zakonsko predpisanih normativov� Za 
primere morebitnih odmikov imamo izdelane progra-
me takojšnje sanacije stanja�

Za Obrat v Ljubljani je družba pridobila okoljevarstve-
no dovoljenje za napravo IPPC� Pripravili in posredo-
vali smo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za izpust tehnoloških 

vod v Obratu Kočevje� Konec leta smo prejeli še dodatne zahteve, ki jih moramo še izpolniti� Za Obrat v Maribo-
ru smo pridobili soglasje upravljavca javne kanalizacije v Mariboru za izpuste tehnoloških vod v kanalizacijo in 
tako rešili zahteve iz odločbe IRSO� S tem smo odpravili zadržke za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za izpust 
tehnoloških vod v javno kanalizacijo iz Obrata Maribor� 

Skupaj z zunanjimi strokovnim službami smo tekom leta zavzeto izvajali sanacijo neprijetnih vonjav, ki nastajajo 
kot posledica postopkov čiščenja odpadnih voda v Obratu Ljubljana, kar so še posebej zaznali okoliški stanovalci� 
Z namenom zmanjšanja neprijetnih vonjav smo na izstopni jašek montirali filter za zrak in zatesnili dva cesta ja-
ška, na sami čistilni napravi pa smo uredili varnostne pokrove na bazenih, ter odvod plinov iz centrifuge in uvedli 
kontrolo plinov�

Na osnovi rezultatov monitoringa odpadnih voda za leto 2008 bo od dne 1� 9� 2009 cena za čiščenje odpadnih 
vod za m3 v Obratu Ljubljana za 31 odstotkov nižja kot v letu 2008� Prav tako bo okoljska dajatev za odpadne 
vode za 22 odstotkov nižja kot v letu 2007�
 

Pridobili smo okoljevarstveno 
dovoljenje za napravo IPPC za 
Obrat v Ljubljani. Za Obrat v 
Mariboru smo odpravili zadržke 
in pridobili dovoljenje za izpust 
tehnoloških vod v kanalizacijo.
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3.2 Družbena odgovornost

Korporacijsko geslo »Tradicija� Skrb� Zanesljivost�« 
kaže med drugim tudi na to, da veliko pozornosti na-
menjamo družbeni odgovornosti� Skozi leta smo se 
izkazali kot družbeno odgovorna gospodarska družba 
tako na humanitarnem področju, kot tudi pri športu, 
kulturi in znanosti� Zavedamo se, da je poleg poslov-
nega uspeha pomembna tudi odzivnost v okolju�

V letu 2008 smo se vključili v program GreenLight in 
se tako zavezali, da bomo zmanjšali rabo energije za 
razsvetljavo in posledično škodljive emisije ter omejili 

globalno segrevanje� Ob tem je cilj programa tudi izboljšati kakovost delovnih pogojev ob manjših stroških za 
energijo� Program GreenLight družbo Ljubljanske mlekarne kot partnerja zavezuje, da v vsaj 50 odstotkih ob-
stoječih prostorov v svoji lasti ali v dolgoročnem najemu zmanjša skupno uporabo za razsvetljavo za najmanj 30 
odstotkov� Vse nadgradnje moramo zaključiti v naslednjih petih letih od dneva pristopa k programu, letno pa 
poročati o napredku�

Poleg skrbi za kakovost in varnost izdelkov ter varovanja okolja sodijo med našo družbeno odgovornost tudi 
donacije, ki jih namenjamo materinskim domovom in varnim hišam po vsej Sloveniji� V letu 2008 smo z Alpskim 
mlekom oskrbeli 21 materinskih domov in varnih hiš� Konec leta smo mednarodne akcijske dneve za boj proti 
nasilju nad ženskami, ki so tudi v Sloveniji potekali od 25� novembra do 10� decembra, obeležili s posebno okroglo 
mizo »Vsak dan naredimo veliko za ženske«, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije�

Na športnem področju smo nadaljevali z vzpodbujanjem športnega udejstvovanja mladih s podporo Šolski ko-
šarkaški ligi, kjer sodelujemo kot nacionalni pokrovitelj že nekaj let� V letu 2008 smo bili pokrovitelj Ženskega 
košarkaškega društva Ježica, tudi tukaj z namenom podpiranja razvoja podmladka kluba� V letu 2008 smo postali 
partner programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), preko katerega spodbujamo mladostnike od 14� do 
25� leta starosti k aktivnemu preživljanju prostega časa in družbeno odgovornim aktivnostim�

Skozi leta smo se v Ljubljanskih 
mlekarnah izkazali kot družbeno 
odgovorna gospodarska družba 
tako na humanitarnem področju, 
kot tudi pri športu, kulturi in 
znanosti.
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4 PRIHODNOST

Po poti odličnosti hodimo naprej. Osredotočeni na strateške 
izzive in trajnostni razvoj.

Posvečamo se novim, rastočim in še nerazvitim trgom, posebno 
pozornost namenjamo razvoju kadrov in inovativnosti zaposlenih. 
Utrjujemo moč lastnih blagovnih znamk. Iščemo potencialne tarče 
za nove prevzeme. Krovni strateški projekt Ljubljanskih mlekarn je 
Poslovna odličnost. 

V letu 2009 bomo predstavili 39 novih izdelkov, pozitivno bomo 
poslovali in povečali rast prodaje na tujih trgih.

V letu 2008 smo uvedli projekt razvoja kadrov, za razvoj kompetentnih zaposlenih, ki bodo sposobni uresničiti 
začrtano vizijo in realizirati razvojne cilje� Glavni cilj Ljubljanskih mlekarn v letu 2009 je pozitivno poslovanje – 
načrtujemo 169 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, predelali in prodali bomo več kot 212 milijonov litrov 
mleka� 

Ugodne razmere v poslovnem okolju na področju cen prevozov in nabavnih cen embalaže bodo imele pozitiven 
vpliv na poslovanje družbe� 

Imenovali smo krovni strateški projekt Poslovna odličnost ter uspešno začeli enajst strateških projektov�

Poslovna odličnost 
je krovni strateški 
projekt Ljubljanskih 
mlekarn.

V letu 2008 smo 
največ pozornosti 
namenili krepitvi 
veščin in znanj s 
področja vodenja 
sodelavcev.

Povečali bomo rast 
prodaje jogurtov, 
z največjo rastjo 
prodaje na trgih 
Italije, Kosova in 
Hrvaške.



41

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

4 PRIHODNOST

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Mesečno gibanje zaposlenih v letih 2006-2008

Konec leta 2008 je bilo v Ljubljanskih mlekarnah zaposlenih 623 delavcev� Iz družbe je v tem letu odšlo 54 delav-
cev, od tega je bilo 5 upokojitev� Na novo se je zaposlilo 49 delavcev� Povprečna starost zaposlenih je 44 let, pri 
moških 45 let, pri ženskah pa 43 let�
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4.1 Poslovni cilji za leto 2009

V letu 2009 bomo v Ljubljanskih mlekarnah zaključili 
naložbe v novo linijo za polnjenje in pakiranje paste-
riziranih izdelkov v plastenko in hkrati uvedli linijo iz-
delkov v PET embalaži� V tem letu načrtujemo na trgu 
predstavitev 39 novih izdelkov (novi izdelki Ego Slim & 
Vital, Smuthie, novi okusi in oblike sladoledov, izdelki 
brez laktoze …)�

Glavni cilji družbe v letu 2009 so pozitivno poslovanje — načrtujemo 169 milijonov evrov čistih prihodkov od 
prodaje, predelali in prodali bomo več kot 212 milijonov litrov mleka� Leto 2009 bomo zaključili s 605 zaposleni-
mi v družbi� 

V strukturi izvoženega blaga bomo povečali delež prodaje jogurtov, to je donosnejše skupine izdelkov� Za te 
izdelke imamo v Ljubljanskih mlekarnah dovolj prostih proizvodnih zmogljivosti� Največjo rast prodaje jogurtov 
načrtujemo na trgu Italije, Kosova in Hrvaške� 

Za rast proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov smo ustanovili nov profitni center, ki je nova organizacijska 
enota, zadolžena za proizvodnjo in trženje sladolednih izdelkov in drugih zamrznjenih živil� Glede na novo po-
stavljeno organizacijo dela načrtujemo 15-odstotno povečanje proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov ob 
sočasnem ohranjanju dobičkonosnosti prodaje�

  

V letu 2009 bomo predstavili 39 
novih izdelkov, pozitivno bomo 
poslovali in povečali rast prodaje 
na tujih trgih.
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4.2 Trajnostni razvoj

Zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah

Mesečno gibanje zaposlenih v letih 2006-2008

Konec leta 2008 je bilo v Ljubljanskih mlekarnah zaposlenih 623 delavcev� Iz družbe je v tem letu odšlo 54 de-
lavcev, od tega je bilo 5 upokojitev� Na novo se je zaposlilo 49 delavcev� Povprečna starost zaposlenih je 44 let, 
žensk 43 let, moških 45 let�

Skladno s strategijo družbe smo v letu 2008 uvedli projekt razvoja kadrov� Končni cilj projekta je vzpostaviti sis-
tem razvoja kadrov skozi sistematičen razvoj kompetenc in vrednot zaposlenih� S tako vzpostavljenim sistemom 
bomo razvijali kompetentne zaposlene, ki bodo sposobni uresničiti začrtano vizijo in realizirati razvojne cilje� V 
sklopu tega projekta smo izvedli merjenje organizacijske klime in izdelali nabor korektivnih ukrepov za izboljšanje 
organizacijske klime in zavzetosti za delo�  

Uvedli smo novo sistemizacijo in nov plačni sistem, kar je zahtevalo izdajo novih pogodb o zaposlitvi vsem zapo-
slenim� Z novim plačnim sistemom so uvedeni novi elementi variabilnega nagrajevanja, ki postajajo eno izmed 
motivacijskih orodij� Vzpostavili smo tudi sistem letnih razvojnih dogovorov�

Prav tako smo v letu 2008 nadaljevali z izvajanjem zastavljene politike prestrukturiranja kadrov, zlasti s prido-
bivanjem novih znanj, notranjim razporejanjem kadrov, v manjši meri smo nadaljevali proces zmanjšanja števila 
zaposlenih�
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V Ljubljanskih mlekarnah stremimo h kompetentnim zaposlenih za 
doseganje začrtane vizije in izvedbo razvojnih ciljev.



44

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

4 PRIHODNOST

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Za izobraževanje smo v letu 2008 namenili več sred-
stev kot v preteklih letih, zavedajoč se, da le kompeten-
tni sodelavci lahko prispevajo k nadaljnji uspešnosti in 
razvoju Ljubljanskih mlekarn� Za različne oblike izo-
braževanja in usposabljanja je bilo porabljenih 159�247 
evrov, kar predstavlja približno 79 odstotkov vseh 
planiranih sredstev za izobraževanje� V različne obli-
ke usposabljanja je bilo v 7�000 urah izobraževanj in 

usposabljanj vključenih približno 65 odstotkov vseh zaposlenih� 

Vsebinsko je bila posebna pozornost namenjena krepitvi veščin in znanj s področja vodenja sodelavcev� Sodelavci 
različnih organizacijskih področij so bili vključeni v jezikovne tečaje� Na strokovnih področjih smo organizirali 
usposabljanje s področja prodaje, varnosti pri delu, higiene živil, tehničnih znanj za serviserje� Začeli smo z iz-
vajanjem internih usposabljanj na osnovi prenosa znanj, kar pomeni, da so izobraževalne programe oblikovali in 
izvajali posamezni strokovni sodelavci podjetja� Prvo tako usposabljanje je bilo izvedeno za upravljavcev v tehno-
loškem procesu�

Dva sodelavca sta se v preteklem letu vključila v študij ob delu, dva sodelavca pa sta zaključila študij ob delu in si 
pridobila višjo strokovno izobrazbo�

Bolniške odsotnosti smo kljub relativno visoki starostni strukturi zaposlenih uspeli zadržati na ravni leta 2007 
in so tudi v letu 2008 znašale  5,8 odstotkov� Znotraj tega se je zmanjšal delež bolniških odsotnosti do 30 dni in 
s tem obremenitev družbe iz tega naslova�

Delež invalidov je konec leta 2008 znašal 8,67 odstotkov in je nekoliko višji kot konec leta 2007, ko je znašal 
8,20 odstotkov� Zaposlujemo več invalidov kot je zakonsko predpisana kvota, zato iz tega naslova uveljavljamo 
nadomestilo za preseganje kvote invalidov in smo oproščeni plačila prispevkov za preseženo kvoto invalidov� Iz 
teh naslovov smo v družbi v letu 2008 prejeli 47�428 evrov povračil�

Skrb za zdravje zaposlenih izvajamo s preventivnimi zdravniškimi pregledi� Delavcem, ki delajo v težkih pogojih 
dela, omogočamo skladno z oceno tveganja preventivno zdravljenje v zdraviliščih� Ena izmed oblik razbreme-
nitev pri delu so tudi druženja, ki jih organiziramo za zaposlene v obliki športno-rekreativnega dneva poleti in 
smučarskega dneva pozimi� Zaposleni imajo tudi možnost letovanja v počitniških kapacitetah družbe�

Na področju varnosti pri delu v letu 2008 beležimo dve poškodbi več kot v letu 2007� 

Komuniciranje z zaposlenimi

V letu 2008 smo pričeli kampanjo internega komu-
niciranja vrednot družbe, in sicer za celotno Skupi-
no Ljubljanske mlekarne� Vrednote smo definirali in 
potrdili na internem izobraževanju s ključnimi kadri� 
Ključni kadri so tudi postali »ambasadorji vrednot«� Z 
namenom komuniciranja vrednot smo oblikovali tudi 
maskoto z imenom Milko, ki smo jo predstavili kot na-
šega novega sodelavca� 

V letu 2008 smo največ 
pozornosti namenili krepitvi 
veščin in znanj s področja vodenja 
sodelavcev.

Nova maskota Milko spodbuja 
sodelavce pri vsakodnevnih izzivih 
in vmes poskrbi tudi za smeh in 
veselje.
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Milko ima nalogo spodbujati sodelavce pri vsakodnevnih izzivih in vmes poskrbeti tudi za smeh in veselje� Pripra-
vili smo identiteto projekta in za komuniciranje uporabili naslednja orodja:

Za vsakega zaposlenega v Skupini Ljubljanske mlekarne smo pripravili brošuro o vrednotah z darilom (magnet  –
za hladilnik z maskoto Milko)�
Vrednote komuniciramo tudi prek plakatov, ki so obešeni po prostorih� –
Zamenjali smo vse oglasne deske z novimi, ki so pripravljene v identiteti projekta, ter za vsako izmed oglasnih  –
desk določili skrbnika� Na oglasnih deskah objavljamo informacije za zaposlene�
Pripravili smo tudi različna podporna orodja: predlogo za interne predstavitve, nove skrinjice za inovativne  –
predloge ter ohranjevalnik računalniškega zaslona�

Prav tako smo pripravili in vzpostavili sistem letnih 
razvojnih dogovorov� Prve sistematično vodene le-
tne dogovore bomo realizirali v letu 2009� Konec leta 
smo izvedli tudi izbor Naj sodelavcev za leto 2008� Za 
ta namenom smo pripravili navodila za potek izbire, 
ocenjevalne liste in določili nagrade, kar smo uskladili 
tudi s predstavniki Sindikata ter Sveta delavcev� 

Ohranili smo že utečena orodja internega komuniciranja� Tako smo v mesecu marcu izvedli zbore delavcev za 
vse zaposlene� Vsak mesec smo izdali informativni list, ki smo ga sredi leta preoblikovali in mu tudi določili novo 
vsebino� Za boljšo informiranost zaposlenih sedaj vsak mesec poročamo o ključnih dogajanjih po področjih zno-
traj družbe� V letu 2008 smo izdali 5 številk internega glasila Iz zelenega v belo, izvedli pa smo tudi dve družabni 
srečanji za zaposlene — to sta zimski in poletni športno-rekreativni dan, kjer zaposlenim omogočamo sproščeno 
druženje� Zaposlene smo vključevali tudi v aktivnosti določenih trženjskih komunikacij� V sklopu oglaševalske 
kampanje za sladoled na palčki Maxim, ki smo jo izvajali v sodelovanju z distributerjem filma Seks v mestu, smo 
zaposlenim omogočili brezplačen ogled filma� 

V letu 2008 smo praznovali 50� rojstni dan sladoleda na palčki Lučka� V sklopu praznovanja smo za zaposlene 
razpisali literarni natečaj z naslovom Moja prva Lučka in ob koncu vsa zbrana dela izdali v lični knjižici, ki so jo 
prejeli vsi zaposleni� Prav tako so zaposleni aktivno sodelovali pri iskanju deklice, ki je bila na prvih oglaševalskih 
materialih za sladoled Lučka�
 

Sistem kakovosti 

V Ljubljanskih mlekarnah kakovost upravljamo in usmerjamo prek razvoja in vzdrževanja sistemov kakovosti 
(ISO 9001, ISO 14001 in HACCP)�

Skladno z letnim načrtom laboratorijske kontrole kakovosti izvajanja kemijskih analiz mleka smo izvedli vse 
kontrole, sodelovali smo tudi v medlaboratorijski primerjavi, ki jo organizira referenčni laboratorij Deutsches 
Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH Kempten, Nemčija� Za potrditev 
pravilnosti izvajanja mikrobioloških metod preskušanja smo sodelovali v mednarodni medlaboroatorijski pri-
merjalni shemi Norsk Matanalyse� Rezultati obeh primerjav so bili znotraj dovoljenih odstopanj za posamezne 
metode, torej uspešni�

Za boljšo informiranost 
zaposlenih vsak mesec poročamo 
o ključnih dogajanjih po področjih 
znotraj družbe.
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Ravnanje z okoljem

Našo odgovornost za ravnanje z okoljem potrjujemo 
z rezultati zakonsko predpisanih monitoringov nad iz-
pusti družbe v prostor: v vode, v zrak in hrup� Pri vseh 
smo v okvirih zakonsko predpisanih normativov� Za 
primere morebitnih odmikov imamo izdelane progra-
me takojšnje sanacije stanja�

Za Obrat v Ljubljani je družba pridobila okoljevarstve-
no dovoljenje za napravo IPPC� Pripravili in posredo-
vali smo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za izpust tehnoloških 

vod v Obratu Kočevje� Konec leta smo prejeli še dodatne zahteve, ki jih moramo še izpolniti� Za Obrat v Maribo-
ru smo pridobili soglasje upravljavca javne kanalizacije v Mariboru za izpuste tehnoloških vod v kanalizacijo in 
tako rešili zahteve iz odločbe IRSO� S tem smo odpravili zadržke za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za izpust 
tehnoloških vod v javno kanalizacijo iz Obrata Maribor� 

Skupaj z zunanjimi strokovnim službami smo tekom leta zavzeto izvajali sanacijo neprijetnih vonjav, ki nastajajo 
kot posledica postopkov čiščenja odpadnih voda v Obratu Ljubljana, kar so še posebej zaznali okoliški stanovalci� 
Z namenom zmanjšanja neprijetnih vonjav smo na izstopni jašek montirali filter za zrak in zatesnili dva cesta ja-
ška, na sami čistilni napravi pa smo uredili varnostne pokrove na bazenih, ter odvod plinov iz centrifuge in uvedli 
kontrolo plinov�

Na osnovi rezultatov monitoringa odpadnih vod za leto 2008 bo od dne 1�9�2009 cena za čiščenje odpadnih vod 
za m3 v Obratu Ljubljana za 31 odstotkov nižja kot v letu 2008� Prav tako bo okoljska dajatev za odpadne vode za 
22 odstotkov nižja kot v letu 2007�

 Informacijska tehnologija

Za zagotavljanje pogojev za varno in neprekinjeno 
delovanje poslovno informacijskih sistemov skrbimo 
v Sektorju za poslovno informatiko Ljubljanskih mle-
karn� Vsakodnevno zagotavljamo nemoteno delova-
nje informacijskih sistemov, hkrati pa sistem nadgra-
jujemo za bolj učinkovito delovanje� Tako smo v letu 
2008 z lastnimi viri realizirali nadgradnjo poslovno 

informacijskega sistema SAP in od januraja 2009 dalje družba svoje poslovne procese podpira s 6�0 verzijo sis-
tema SAP� 

Med letom smo uvedli več optimizacij delovanja sistemov, povezanih s poslovno informacijskim sistemom SAP, 
oziroma na vmesnikih za izmenjavo podatkov med SAP in zunanjimi sistemi: 

dogradili smo sistem za obračun plač, tako da zagotavlja ustrezno informacijsko podporo novo uvedenemu  –
plačnemu modelu;
dogradili smo sistem Atlas, s katerim podpiramo skladiščno poslovanje; –
v delovanju sistema Mepis za podporo procesom proizvodnje smo implementirali več optimizacij, ki za uporab- –
nika pomenijo prijaznejše orodje, za strokovno službo pa manj potreb po vključevanju v reševanje uporabniških 
napak;
dograjen je sistem DMS za zagotavljanje elektronskega arhiva izdanih dobavnic s sistemsko povezavo na pri- –
padajoč račun;  

Pridobili smo okoljevarstveno 
dovoljenje za napravo IPPC za 
Obrat v Ljubljani. Za Obrat v 
Mariboru smo odpravili zadržke 
in pridobili dovoljenje za izpust 
tehnoloških vod v kanalizacijo.

V letu 2008 smo z lastnimi viri 
realizirali nadgradnjo poslovno 
informacijskega sistema SAP.
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uvedena je računalniška izmenjava naročil, potrjevanje prejetih naročil in potrjevanje dobav naročenih proizvo- –
dov in blaga z grosističnimi skladišči Mercatorja in Spara;
s sistemom SAP smo tudi na novo podprli več manjših, a ponavljajočih se procesov�  –

Strateški projekti

Področje strateških projektov je bilo v družbi 
ustanovljeno v letu 2008 z namenom krovnega pregleda 
in upravljanja s projekti, ki omogočajo uresničevanje 
strateških ciljev Ljubljanskih mlekarn� Za ta namen 
smo pripravili dokumentacijo in organizacijski predpis, 
ki določa način imenovanja, vodenja in upravljanja 
strateških projektov� 

Krovni strateški projekt družbe je Poslovna odličnost, 
ki je imenovan za celotno strateško obdobje� Pripra-
vili smo predstavitve in izvedli delavnico, s katerimi 
smo članom vodstva predstavili pomen in širino tega 
projekta� Intenzivno smo začeli delati na procesih in 

rezultatih� V ta namen je bil pripravljen sistem enotnega poročanja po področjih, ki je vezan na strateške cilje, 
ki se nato kaskadirajo na funkcijske cilje� Prav tako je bilo vpeljano projektno/procesno vodenje, preko katerega 
skušamo vzpostaviti nemoten potek informacij in delovanja med posameznimi funkcijami v podjetju� 

Dodatno h krovnemu projektu poslovne odličnosti je bilo izdelanih in uspešno začetih enajst strateških projek-
tov, ki podpirajo vse elemente poslovne odličnosti:

Razvoj kadrov –
Racionalizacija procesov –
Družbena odgovornost družbe –
Projekt obvladovanja odvisnih družb –
Slim & Vital –
Izdelki z manj maščobe –
Smoothie –
Razvoj industrijskih sirov –
Razvoj trga SV Italije –
Združevanje mlekarn v Sloveniji –
Profitni center Sladoled –

Pri vseh projektih je obdobje trajanja več kot eno leto, zato v letu 2008 noben projekt ni bil v celoti zaključen, so 
pa bile uspešno zaključene določene faze projektov� 
 

Krovni strateški projekt družbe je 
Poslovna odličnost, ki je imenovan 
za celotno strateško obdobje. 
Dodatno je bilo izdelanih in 
uspešno začetih enajst strateških 
projektov, ki podpirajo vse 
elemente poslovne odličnosti.
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Družbena odgovornost

Korporacijsko geslo »Tradicija� Skrb� Zanesljivost�« 
kaže med drugim tudi na to, da veliko pozornosti na-
menjamo družbeni odgovornosti� Skozi leta smo se 
izkazali kot družbeno odgovorna gospodarska družba 
tako na humanitarnem področju, kot tudi pri športu, 
kulturi in znanosti� Zavedamo se, da je poleg poslov-
nega uspeha pomembna tudi odzivnost v okolju�

V letu 2008 smo se vključili v program GreenLight in 
se tako zavezali, da bomo zmanjšali rabo energije za 
razsvetljavo in posledično škodljive emisije ter omejili 

globalno segrevanje� Ob tem je cilj programa tudi izboljšati kakovost delovnih pogojev ob manjših stroških za 
energijo� Program GreenLight družbo Ljubljanske mlekarne kot partnerja zavezuje, da v vsaj 50 odstotkih ob-
stoječih prostorov v svoji lasti ali v dolgoročnem najemu zmanjša skupno uporabo za razsvetljavo za najmanj 30 
odstotkov� Vse nadgradnje moramo zaključiti v naslednjih petih letih od dneva pristopa k programu, letno pa 
poročati o napredku�

Poleg skrbi za kakovost in varnost izdelkov ter varovanje okolja sodijo med našo družbeno odgovornost tudi 
donacije, ki jih namenjamo materinskim domovom in varnim hišam po vsej Sloveniji� V letu smo 2008 smo z 
Alpskim mlekom oskrbeli 21 materinskih domov in varnih hiš� Konec leta smo mednarodne akcijske dneve za boj 
proti nasilju nad ženskami, ki so tudi v Sloveniji potekali od 25� novembra do 10� decembra, obeležili s posebno 
okroglo mizo »Vsak dan naredimo veliko za ženske«, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Socialno zbornico Slo-
venije�

Na športnem področju smo nadaljevali z vzpodbujanjem športnega udejstvovanja mladih s podporo Šolski ko-
šarkaški ligi, kjer sodelujemo kot nacionalni pokrovitelj že nekaj let� V letu 2008 smo bili pokrovitelj Ženskega 
košarkaškega društva Ježica, tudi tukaj z namenom podpiranja razvoja podmladka kluba� V letu 2008 smo postali 
partner programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), preko katerega spodbujamo mladostnike od 14� do 
25� leta starosti k aktivnemu preživljanju prostega časa in družbeno odgovornim aktivnostim�

Skozi leta smo se v Ljubljanskih 
mlekarnah izkazali kot družbeno 
odgovorna gospodarska družba 
tako na humanitarnem področju, 
kot tudi pri športu, kulturi in 
znanosti.
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5 USPEH

Letošnji dosežki so za Ljubljanske mlekarne neusahljiva 
motivacija. 
Še naprej bomo skrbeli zanjo.

Po štirih letih smo ponovno poslovali z dobičkom. Prepričani smo, da 
bomo z zastavljeno strategijo za prihodnost, pravimi ambicijami in z 
ustreznim pristopom izpolnili pričakovanja delničarjev tudi v letu 2009.

V letu 2008 smo v Ljubljanskih mlekarnah ustvarili čisti dobiček 
v višini 3.380.367 EUR.

Skupščina Ljubljanskih mlekarn je v avgustu 2008 pregledala in potrdila letno poročilo družbe za preteklo leto� V 
letu 2008 smo ustvarili čisti dobiček v višini 3�380�367 evrov� Čisti dobiček na delnico je v letu 2008 znašal 0,77 
centov� Družba iz preteklih let nima nekrite izgube� 

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn, v odstotnih deležih na 31. 12. 2008

Simbol delnice 
LMLG na 
neorganiziranem 
trgu vrednostnih 
papirjev.

Največja delničarja 
sta tudi v letu 2008 
NFD Holding in 
Mlekodel.

Družba Zvon Dva 
PID je povečala svoj 
lastniški delež na 
11,14 %.
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Odkup mleka v letih 2006 – 2008

2008 182 30 

2007 25 183 
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5.1 Informacije za delničarje

Osnovni kapital družbe, ki znaša 18�285�482 EUR, je razdeljen na 4�381�933 navadnih, prosto prenosljivih kosov-
nih delnic�

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn

Lastniška struktura družbe Ljubljanske mlekarne, d�d�, na dan 31�12�2008 po odstotnih deležih
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Največja delničarja Ljubljanskih mlekarn sta tudi v letu 2008 NFD 
Holding in Mlekodel.
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Spremembe v lastniški strukturi Ljubljanskih mlekarn po letih

Spremembe v lastniški strukturi družbe Ljubljanske mlekarne, d�d�, v letih 2007-2008

V letu 2008 sta dva največja delničarja družbe Ljubljanske mlekarne NFH Holding d�d� in Mlekodel d�o�o� ohra-
nila enako število delnic kot sta jih imela v preteklem letu in tako obdržala 24,95 odstotkov in 23,65 odstotkov 
lastniškega deleža� 

Največje število delnic je v letu 2008 nakupila družba Zvon Dva PID d�d� (88�000 delnic) in tako povečala svoj 
lastniški delež na 11,14 odstotkov�

Največje število delnic Ljubljanskih mlekarn so v letu 2008 odtujile druge finančne institucije (66�217 delnic) in 
tako zmanjšale svoj lastniški delež na 1,93 odstotkov�
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Primerjava lastniške strukture družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., v letih 2008 in 2007

LASTNIKI

31.12.2008 31.12.2007

število 
delničarjev število delnic delež

število 
delničarjev število delnic delež

NFD HOLDING D�D� 1 1�093�415 24,95% 1 1�093�415 24,95%

MLEKODEL D�O�O� 1 1�036�288 23,65% 1 1�036�288 23,65%

MALI DELNIČARJI 1�518 680�898 15,54% 1�552 695�155 15,86%

ZVON DVA PID D�D� 1 488�000 11,14% 1 400�000 9,13%

ZVON ENA  HOLDING D�D� 1 331�716 7,57% 1 374�831 8,55%

KMETIJSKE ZADRUGE 22 327�077 7,46% 19 292�235 6,67%

KD ID D�D� 1 176�227 4,02% 1 176�227 4,02%

KD KAPITAL D�O�O� 1 127�781 2,92% 1 84�666 1,93%

OSTALE FINANČNE 
INSTITUCIJE 12 84�486 1,93% 13 150�703 3,44%

DRUGE PRAVNE OSEBE 7 36�045 0,82% 11 78�413 1,79%

Skupaj 1.565 4.381.933 100% 1�601 4�381�933 100%
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5.2 Skupščina delničarjev v letu 2008

Lastniki Ljubljanskih mlekarn, d�d�, so se 21� avgusta 2008 sestali na 13� redni skupščini delničarjev� Delničarji so 
na skupščini pregledali letno poročilo za leto 2007 in sprejeli Sklep o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2007� 

Na navedeni skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep o spremembah in dopolnitvah dejavnosti družbe ter spremembah in dopolnitvah statuta družbe, kar sta  –
predlagala uprava in nadzorni svet zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti — SKD 2008 (Ur� l� 
RS št� 69/2007 in 17/2008)�
Sklep o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007�  –
Sklep o imenovanju  pooblaščene revizijske družbe za leto 2008� –

Čisti poslovni izid
Ljubljanske mlekarne, d�d�, so v letu 2008 ustvarile čisti dobiček v višini 3�380�367 evrov� Čisti dobiček na delni-
co je v letu 2008 znašal 0,77 EUR� Družba iz preteklih let nima nekrite izgube�

V letu 2008 smo v Ljubljanskih mlekarnah ustvarili čisti dobiček v 
višini 3.380.367 EUR.
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5.3 Poslovni cilji za leto 2009

V letu 2009 bomo v Ljubljanskih mlekarnah zaključili 
naložbe v novo linijo za polnjenje in pakiranje paste-
riziranih izdelkov v plastenko in hkrati uvedli linijo 
izdelkov v PET embalaži� V tem letu načrtujemo na 
trgu predstavitev 39 novih izdelkov (novi izdelki Ego 
Slim & Vital, Smuthie, novi okusi in oblike sladoledov, 
izdelki brez laktoze …)�

Glavni cilji družbe v letu 2009 so pozitivno poslovanje — načrtujemo 169 milijonov evrov čistih prihodkov od 
prodaje, predelali in prodali bomo več kot 212 milijonov litrov mleka� Leto 2009 bomo zaključili s 605 zaposleni-
mi v družbi� 

V strukturi izvoženega blaga bomo povečali delež prodaje jogurtov, to je donosnejše skupine izdelkov� Za te 
izdelke imamo v Ljubljanskih mlekarnah dovolj prostih proizvodnih zmogljivosti� Največjo rast prodaje jogurtov 
načrtujemo na trgu Italije, Kosova in Hrvaške� 
Za rast proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov smo ustanovili nov profitni center, ki je nova organizacijska 
enota, zadolžena za proizvodnjo in trženje sladolednih izdelkov in drugih zamrznjenih živil� Glede na novo po-
stavljeno organizacijo dela načrtujemo 15-odstotno povečanje proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov ob 
sočasnem ohranjanju dobičkonosnosti prodaje�

V letu 2009 bomo predstavili 39 
novih izdelkov, pozitivno bomo 
poslovali in povečali rast prodaje 
na tujih trgih.



55

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

6 RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

6 RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE 
LJUBLJANSKE MLEKARNE D. D.

6.1 Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov

Računovodski del letnega poročila je sestavljen iz računovodskih izkazov matične družbe in konsolidiranih 
računovodskih izkazov skupine Ljubljanske mlekarne ter pojasnil k izkazom� Računovodski izkazi in pojasnila 
k izkazom Ljubljanskih mlekarn, d� d� Ljubljana (v nadaljevanju družba Ljubljanske mlekarne), so sestavljeni v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), ki veljajo od 1� januarja 2006 ob uporabi 
predpostavke delujoče gospodarske družbe� Konsolidirani računovodski izkazi in pojasnila k izkazom skupine 
Ljubljanske mlekarne v zadnjem poglavju so sestavljeni v skladu s SRS, ki veljajo od 1� januarja 2006 ob uporabi 
predpostavke delujočega podjetja�
Družba Ljubljanske mlekarne je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah  (v nadaljevanju ZGD-1) velika druž-
ba in zavezanka za revizijo� Skupščina družbe je imenovala za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 
2008 pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija d�o�o�, Ljubljana�

6.2 Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Ljubljanske mlekarne za leto, končano na dan 31� decembra 2008�  
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske 
usmeritve; da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno 
poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 
2008�
Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi� Ta odgovornost vključuje: 

vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavi- –
tvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, 
izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev,  –
ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah� –

V Ljubljani, 24� aprila 2009        Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
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6.3 Računovodski izkazi družbe Ljubljanske mlekarne v skladu 
s SRS

6�3�1 Bilanca stanja

v € brez centov Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

SREDSTVA 107.597.504 109.182.304 98,5

Dolgoročna sredstva 65.361.606 71.230.059 91,8

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 6.4.2.1 3.924.177 5.242.536 74,9

Dolgoročne premoženjske pravice 3�876�409 5�149�589 75,3

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 47�768 92�947 51,4

Opredmetena osnovna sredstva 6.4.2.2 60.435.365 63.655.653 94,9

Zemljišča in zgradbe 38�544�484 40�112�014 96,1

Proizvajalne naprave in stroji 7�924�589 8�983�816 88,2

Druge naprave in oprema 11�616�800 13�879�602 83,7

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2�349�492 680�221 345,4

Dolgoročne finančne naložbe 6.4.2.3 875.698 1.899.774 46,1

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 875�698 792�198 110,5

Dolgoročna posojila 0 1�107�576 -

Dolgoročne poslovne terjatve 6.4.2.6 126.366 432.096 29,2

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 99�000 396�000 25,0

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 27�366 36�096 75,8

Kratkoročna sredstva 42.205.802 37.936.244 111,3

Zaloge 6.4.2.4 10.229.380 8.354.571 122,4

Material 3�885�880 4�135�870 94,0

Nedokončana proizvodnja 2�363�562 1�120�676 210,9

Proizvodi in trgovsko blago 3�934�938 3�097�756 127,0

Predujmi za zaloge 45�000 269 16�728,6

Kratkoročne finančne naložbe 6.4.2.5 1.655.262 4.466.522 37,1

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1�103�520 3�202�018 34,5

Kratkoročna posojila 551�742 1�264�504 43,6

Kratkoročne poslovne terjatve 6.4.2.6 26.861.835 24.937.313 107,7

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 937�225 1�116�742 83,9

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 22�941�824 21�446�832 107,0

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2�982�786 2�373�739 125,7

Denarna sredstva 6.4.2.7 3.459.325 177.838 1.945,2

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 6.4.2.8 30.096 16.001 188,1

Zabilančna sredstva 6�4�2�14 49�795�849 66�520�989 74,9
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v € brez centov Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 107.597.504 109.182.304 98,5

Kapital 6.4.2.9 46.685.324 45.161.346 103,4

Vpoklicani kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 23.935.967 94,6

Rezerve iz dobička 1.828.548 1.828.548 100,0

Presežek iz prevrednotenja 553.448 2.409.838 23,0

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.380.367 -1.298.489 -

Čista izguba poslovnega leta 0 -1�298�489 -

Čisti dobiček poslovnega leta 3�380�367 0 -

Rezervacije in dolgoročne PČR 6.4.2.10 4.593.959 5.443.551 84,4

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 1�338�323 1�323�106 101,2

Druge rezervacije 624�568 980�073 63,7

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2�631�068 3�140�372 83,8

Dolgoročne obveznosti 17.170.744 23.746.602 72,3

Dolgoročne finančne obveznosti 6.4.2.11 17.170.744 23.739.329 72,3

Dolgoročne poslovne obveznosti 6.4.2.12 0 7.273 -

Kratkoročne obveznosti 38.266.873 34.465.912 111,0

Kratkoročne finančne obveznosti 6.4.2.11 16.168.585 13.553.852 119,3

Kratkoročne poslovne obveznosti 6.4.2.12 22.098.288 20.912.060 105,7

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20�382�856 19�221�568 106,0

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov 95�818 105�646 90,7

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1�619�614 1�584�846 102,2

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 6.4.2.13 880.604 364.893 241,3

Zabilančne obveznosti 6�4�2�14 49�795�849 66�520�989 74,9
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6�3�2 Izkaz poslovnega izida

v € brez centov Pojasnila 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje 6.4.3.1 165.579.832 145.042.756 114,2

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 2.287.976 -1.239.428 -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki) 6.4.3.2 2.416.685 1.415.441 170,7

Stroški blaga, materiala in storitev 6.4.3.3 138.829.635 123.190.930 112,7

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 115�059�679 104�379�743 110,2

Stroški storitev 23�769�956 18�811�187 126,4

Stroški dela  6.4.3.4 14.252.683 13.795.891 103,3

Stroški plač 9�751�673 9�276�440 105,1

Stroški socialnih zavarovanj 1�964�946 1�703�678 115,3

Drugi stroški dela 2�536�064 2�815�773 90,1

Odpisi vrednosti 6.4.3.5 9.935.605 8.334.605 119,2

Amortizacija 9�256�692 6�860�861 134,9

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 17�302 60�897 28,4

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 661�611 1�412�847 46,8

Drugi poslovni odhodki 6.4.3.6 624.944 827.076 75,6

Finančni prihodki iz deležev 6.4.3.8 428.167 495.988 86,3

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 358�567 125�706 285,2

Finančni prihodki iz drugih naložb 69�600 370�282 18,8

Finančni prihodki iz danih posojil 6.4.3.8 472.338 156.347 302,1

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 353�729 79�835 443,1

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 118�609 76�512 155,0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.4.3.8 132.649 79.733 166,4

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 392 0 -

Finančni pri hodki iz poslovnih terjatev do drugih 132�257 79�733 -

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 6.4.3.9 3.380.869 4.776 70.788,7

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.4.3.9 2.162.141 1.904.575 113,5

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2�035�532 1�904�575 106,9

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 126�609 0 -

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.4.3.9 89.731 140.660 63,8

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 392 0 -

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 80�620 104�381 77,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 8�719 36�279 24,0

Drugi prihodki 6.4.3.10 1.559.715 1.091.107 142,9

Drugi odhodki 6.4.3.10 221.387 141.920 156,0

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki 6.4.3.12 3.380.367 -1.298.489 -

Davek iz dobička 6.4.3.11 0 0 -

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 6.4.3.12 3.380.367 -1.298.489,0 -
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6�3�3 Izkaz denarnih tokov

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Denarni tokovi pri poslovanju

Postavke izkaza poslovnega izida 15.577.054 7.363.894 211,5

Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 166�974�806 146�445�944 114,0

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednotenja) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti -151�397�752 -139�082�050 108,9

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja -1.671.707 -3.712.981 45,0

Začetne manj končne poslovne terjatve -609�606 -1�722�665 35,4

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 31�084 -3�819 -

Začetne manj končne zaloge -2�205�233 754�714 -

Končni manj začetni poslovni dolgovi 738�783 -2�788�175 -

Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 373�265 46�964 794,8

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 13.905.347 3.650.913 380,9

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju 3.291.720 884.179 372,3

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 670�930 9�209 7�285,6

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 522�040 346�959 150,5

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2�036�754 56�113 3�629,7

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 61�996 471�898 13,1

Izdatki pri naložbenju -7.919.488 -3.265.938 242,5

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev -143�253 -178�703 80,2

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -4�369�890 -3�033�015 144,1

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -3�356�345 0 -

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -50�000 -54�220 92,2

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju -4.627.768 -2.381.759 194,3

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju 6.800.000 3.000.000 226,7

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 6�800�000 3�000�000 226,7

Izdatki pri financiranju -12.796.092 -6.320.752 202,4

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -2�042�240 -1�952�170 104,6

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -5�653�852 -2�747�534 205,8

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -5�100�000 -1�621�048 314,6

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju -5.996.092 -3.320.752 180,6

Končno stanje denarnih sredstev 3.459.325 177.838 1.945,2

Denarni izid v obdobju 3.281.487 -2.051.598 -

Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 177.838 2.229.436 8,0
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6�3�4 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Rezerve iz dobička

v € brez centov
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Presežek iz 
prevredno-

tenja

Preneseni 
čisti dobiček 

/  izguba

Čista izguba 
poslovnega 

leta
Skupaj 
kapital

Stanje 1� 1� 2007 18�285�482 23�935�967 1�828�548 0 1�724�709 0 0 45.774.706

Premiki v 
kapital

Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta 
2007 -1�298�489 -1.298.489

Presežek iz 
prevrednotenja 
kratkoročnih 
finančnih naložb 926�516 926.516

Premiki v 
kapitalu

Poravnava izgube 
kot odbitne 
sestavine kapitala 0

Premiki iz 
kapitala

Presežek iz 
prevrednotenja 
kratkoročnih 
finančnih naložb -241�387 -241.387

Stanje 31. 12. 
2007 18.285.482 23.935.967 1.828.548 0 2.409.838 0 -1.298.489 45.161.346
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 Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Rezerve iz dobička

v € brez centov
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Druge 
rezerve 

iz 
dobička

Presežek iz 
prevredno-

tenja

Preneseni 
čisti 

dobiček / 
izguba

Čisti 
poslovni izid 

obračunskega 
obdobja

Skupaj 
kapital

Stanje 1� 1� 2008 18�285�482 23�935�967 1�828�548 0 2�409�838 0 -1�298�489 45.161.346

Premiki v kapital

Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta 
2008 3�380�367 3.380.367

Presežek iz 
prevrednotenja 
kratkoročnih 
finančnih naložb 0

Premiki v 
kapitalu

Poravnava izgube 
kot odbitne 
sestavine kapitala -1�298�489 1�298�489 0

Premiki iz 
kapitala

Presežek iz 
prevrednotenja 
kratkoročnih 
finančnih naložb -1�856�390 -1.856.390

Stanje 
31. 12. 2008 18.285.482 22.637.479 1.828.548 0 553.448 0 3.380.367 46.685.324
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6�3�5 Bilančni dobiček

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 3.380.367 0

ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0 -1.298.489

PRENESENI ČISTI DOBIČEK 0 0

PRENESENA ČISTA IZGUBA 1.298.489 0

ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV -1.298.489 0

ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0

- zmanjšanje zakonskih rezerv - -

- zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže - -

- zmanjšanje statutarnih rezerv - -

- zmanjšanje drugih rezerv iz dobička - -

POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0

- povečanje zakonskih rezerv - -

- povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže - -

- povečanje statutarnih rezerv - -

- povečanje drugih rezerv iz dobička - -

BILANČNI DOBIČEK 3.380.367 0

BILANČNA IZGUBA 0 -1.298.489
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6.4 Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodski izkazi družbe Ljubljanske mlekarne ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi 
SRS in upoštevajo določila ZGD-1� Upoštevajo temeljne računovodske predpostavke: nastanek poslovnih dogod-
kov, časovno neomejenost delovanja ter resničnost in poštenost predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti 
evra in posamičnih cen�

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov� Negativni poslovni izid se izkazuje s predznakom - (mi-
nus)� 

Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Postavke v računovodskih izkazih, ki so navedene v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 
preračunane v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke� Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki�

Poročanje po področnih in območnih odsekih
Družba Ljubljanske mlekarne izkazuje ločeno prihodke iz prodaje na domačem trgu in tujem trgu� Drugih odse-
kov družba ne opredeljuje�

Določitev poslovnega leta
V skladu s 46� členom Statuta družbe se za poslovno leto šteje koledarsko leto od  1� januarja do 31� decembra�

Izbira oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje
Izkaz poslovnega izida sestavlja družba po različici I v skladu s SRS 25�

6�4�1 Računovodske usmeritve

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS, razen pri vrednotenju postavk, 
pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja� 

Družba Ljubljanske mlekarne je uporabila pri vrednotenju postavk usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju, zapi-
sane pa so v Pravilniku o računovodstvu in temeljijo na SRS, veljavnih od 1� januarja 2006 dalje� Družba izjavlja, 
da so uporabljene enake usmeritve in metode kot v preteklem poslovnem letu�

Družba Ljubljanske mlekarne obravnava razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom po SRS in ZGD-1, ne raz-
kriva pa pojasnil, katere oceni kot nepomembne oziroma oceni, da bi družbi lahko povzročilo škodo�

Opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetena osnovna sredstva družba uvršča zemljišča, zgradbe in opremo, med katero sodi tudi drobni 
inventar z rokom uporabe nad eno leto�

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih�

Nabavno vrednost kupljenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in druge nevračjive 
nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo; 
to so zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve� V nabavni 
vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, izdelanega v družbi, so zajeti stroški, ki se nanašajo neposredno 
nanj�
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Opredmetena osnovna sredstva, ki so odtujena ali izničena, niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, saj 
od njih ni več mogoče pričakovati koristi� Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo 
odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti 
donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost 
večja od čistega donosa ob odtujitvi� 

Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče 
koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost� Če pa stroški povečujejo dobo 
koristnosti sredstva, se za vrednost teh stroškov poveča nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva 
in podaljša doba uporabnosti�

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih 
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev� Kadar se po-
javijo, se pripoznajo kot stroški oziroma poslovni odhodki�

Preverjanje dobe koristnosti pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev družba opravlja vsako leto pred 
koncem poslovnega leta�

Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice do industrijske la-
stnine (licence, računalniški programi), usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dol-
goročni odloženi stroški�
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti� V nabavno vrednost se 
vštevajo tudi odvisni stroški nabave�

Preverjanje dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmeji-
tev družba opravlja vsako leto pred koncem poslovnega leta�

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amor-
tiziranjem�

Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost� Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
sredstva družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in dolgoroč-
no odloženi stroški pa se ne amortizirajo� 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za 
opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno�

Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo� 

Doba koristnosti se določi kot najkrajša izmed ocenjenih dob glede na naštete dejavnike:
fizično izrabljanje,  –
tehnično staranje,  –
gospodarsko staranje in –
pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe�  –
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Doba koristnosti za neopredmetena sredstva je določena kot končna doba koristnosti�  Na osnovi določitve dobe 
koristnosti družba uporablja naslednje izhodiščne amortizacijske stopnje:

Izhodiščne dobe koristnosti in amortizacijske stopnje

2008

Doba koristnosti Amortizacijske stopnje

materialne pravice od 3 do 10 let od 10,0 do 33,3%

dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2 leti 50%

gradbeni objekti od 10 do 50 let od 2,0 do 10,0%

mlekarska oprema od 6 do 10 let od 10,0 do 16,5%

računalniška oprema 5 let 20%

drobni inventar nad 1 leto od 4 do 5 let od 20,0 do 25,0%

druga oprema od 3 do 14 let od 7,0 do 33,3%

Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti� Družba ločeno izkazuje 
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe�

Dolgoročne finančne naložbe ima družba v posesti dlje od leta dni in niso v posesti za trgovanje�  Sem uvršča:
finančne naložbe v kapital odvisnih in drugih podjetij ter –
dolgoročna posojila družbam v skupini ter drugim� –

Kratkoročne finančne naložbe ima družba v posesti do enega leta� Sem uvršča:
finančne naložbe v delnice in deleže podjetij ter druge finančne naložbe ter –
kratkoročna posojila in depozite� –

Finančne naložbe družba pripozna z datumom trgovanja� Enako velja tudi za obračun običajne prodaje finančne 
naložbe� 

Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij, ki so zajete v skupinske izkaze, vrednoti obvladujoča 
družba po nabavni vrednosti� 

Dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih podjetij, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih 
poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti,  se vrednotijo po nabavni vrednosti�
Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij družba pri začetnem pripoznanju razvrsti med za pro-
dajo razpoložljiva finančna sredstva, ki jih vrednoti po pošteni vrednosti prek kapitala� 
Finančne naložbe v posojila in depozite družba vrednoti po odplačni vrednosti�
Prevrednotenje finančnih naložb zaradi slabitve družba opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, najkasne-
je pa ob koncu obračunskega obdobja� Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po začetnem 
pripoznanju, kot so podatki o poslovanju, podatki o revidirani knjigovodski vrednosti naložbe� Če se oceni, da 
naložba izgublja vrednost, se opravi oslabitev glede na prej omenjeno� Odpis finančne naložbe družba izvede le 
na podlagi utemeljenega pravnega razloga (prisilna poravnava, stečaj)�
Družba finančnih naložb ne razkriva posamično, razen za podjetja v skupini�



66

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

6 RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Zaloge

Družba razvršča zaloge na:
material: surovina, material za proizvodnjo izdelkov, rezervne dele, vračljivo embalažo (palete) in drobni inven- –
tar z dobo koristnosti do leta dni, 
nedokončano proizvodnjo in polproizvode, –
proizvode in  –
trgovsko blago� –

Družba razkrije začetno in končno stanje zalog po vrstah zalog, učinke prevrednotenja, obseg viškov, primanj-
kljajev in odpisov�

Material
Zaloge surovin in materiala ter pomožnega in embalažnega materiala so ovrednotene po nabavnih cenah z vsemi 
odvisnimi stroški nabave in dobljenimi popusti� Pri izkazovanju zalog materiala družba uporablja povprečno me-
sečno  nabavno ceno� Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderiranI ceni�

Drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v ce-
loti odpiše� Za drobni inventar v uporabi vodi družba evidenco osebnih zadolžitev, razen za zaščitna sredstva v 
uporabi�

Vračljiva embalaža se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v celoti odpiše� Družba vodi evi-
denco po kupcih, na podlagi ugotovitev letnega popisa primanjkljaje zaračuna� Zaloge vračljive embalaže se 
vodijo samo količinsko�

Odpis zalog materiala družba opravi, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� opustitev proizvodnje, pretečen rok 
uporabe zalog, prepoved uporabe zalog in podobno� 

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi ter proizvodi
Zaloge nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov so ovrednotene po proizvajalnih stroških v šir-
šem pomenu, ki vključujejo: neposredne stroške surovine, materiala, embalaže, dodatkov, energije, storitev, 
amortizacijo, stroške dela in del drugih stroškov, ki se nanašajo na proizvodnjo, kot so izdatki za varstvo okolja, 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški nabave surovine in materiala� Pri izkazovanju zalog in po-
rabi nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov družba uporablja dosežene povprečne proizvajalne 
cene v letu�

Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delovnih 
nalogov, zaloge polproizvodov in proizvodov pa po standardnih (planskih) cenah z ugotovljenim odmikom od 
cene po povprečnih proizvajalnih stroških� 

Zaloge polproizvodov in gotovih proizvodov se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vre-
dnost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost ali kadar je uporaba veterinarsko prepovedana� Čisto iztržljivo 
vrednost družba ugotavlja kot povprečno, na trgu doseženo ceno predhodnega obdobja� Slabitev se ugotavlja 
mesečno, najmanj pa ob koncu poslovnega leta�

Odpise polproizvodov in gotovih proizvodov družba opravi, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� kemične spre-
membe, pretečen rok, veterinarsko prepovedana uporaba in podobno�

Trgovsko blago
Količinske enote trgovskega blaga so ovrednotene po nabavnih cenah, ki jih sestavljajo nakupna cena, uvozne in 
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druge nevračljive nakupne dajatve in neposredni stroški nabave, zmanjšanih za morebitne popuste� Pri izkazova-
nju zalog in porabe trgovskega blaga družba uporablja povprečne mesečne nabavne cene�
Odpise zalog trgovskega blaga družba opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� pretečen rok, veterinar-
sko prepovedana uporaba in podobno� 

Poslovne terjatve
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo popla-
čane� Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske centralne 
banke na dan bilance stanja� Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke�

Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v naslednjih dvanajstih mesecih, se v bilanci stanja izkazujejo med kratko-
ročnimi poslovnimi terjatvami�

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke� 
Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom�
Prevrednotenje poslovnih terjatev zaradi slabitve družba opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, najkasne-
je pa ob koncu obračunskega obdobja� Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po začetnem 
pripoznanju, kot so podatki o poslovanju in podobno�

Za sporne (tožene) terjatve družba oblikuje oslabitev terjatev v višini 100 % in povečuje prevrednotovalne po-
slovne odhodke� Druge zapadle, neporavnane terjatve družba oslabi na podlagi utemeljenega dvoma o poplačilu 
terjatve in oslabitev ločeno izkaže kot postavko dvomljivih (netoženih) terjatev� Oblikovani popravki vrednosti 
netoženih terjatev temeljijo na starostni strukturi in se oblikujejo v višini 100 % za terjatve, katere so dolgovane 
nad tri mesece�

Družba poslovne terjatve odpiše izjemoma na podlagi ustreznih dokazil, v primeru stečaja, prisilne poravnave, 
izbrisa dolžnika iz registra ali ekonomske neupravičenosti nadaljnjih pravnih postopkov�

Družba poleg začetnega in končnega stanja terjatev (po vrstah terjatev) ter znesek prenosa dolgoročnih terjatev 
med kratkoročne terjatve razkrije tudi vsebino večjih terjatev� Ločeno razkrije terjatve za obresti� Družba pose-
bej razkrije zavarovanje terjatev pred tveganji neplačila� 

Družba razkrije delež dospelih kratkoročnih terjatev do kupcev ločeno za terjatve do kupcev v državi in v tujini�

Odložene terjatve za davek

Družba iz načela previdnosti ni pripoznala terjatev za odloženi davek iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub in 
oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvah�

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar, denar na poti in kratkoročni depoziti na vpogled in z roč-
nostjo do treh mesecev�

Gotovina je denar v blagajni, v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov�  

Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje� 

Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni instituciji in se iste-
ga dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej�
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Med denarna sredstva družba všteva tudi kratkoročne depozite na vpogled in z ročnostjo do treh mesecev�

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti� Tuje valute se preračunajo v 
domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema� Tečajne razlike, ki nastanejo zaradi spremembe tečaja tuje 
valute, se pripoznajo kot finančni prihodki oziroma odhodki�

V okviru postavke »končno stanje denarnih sredstev« v izkazu denarnih tokov družba vključuje denarna sredstva 
na računih in kratkoročne finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro ali v bližnji prihodnosti pretvoriti v denar (de-
poziti z zapadlostjo do treh mesecev)�

Družba razkrije zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev na poslovnih računih pri banki� 

Kapital

Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevre-
dnotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta� Osnovni kapital se vodi v domači 
valuti�
Družba ob koncu poslovnega obdobja preračuna in razkrije prevrednotenje kapitala z indeksom  rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin ter vpliv na poslovni izid tekočega leta�

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne rezervacije se pojavijo v primeru, ko je obveznost družbe posledica preteklih dogodkov in je verje-
tno, da bo za poravnavo obveznosti prišlo do zmanjšanja sredstev� 

Poleg odloženih prihodkov iz naslova prejetih državnih podpor za investicije v osnovna sredstva, ki se knjigovod-
sko prenašajo med prihodke na osnovi obračunane amortizacije za ta osnovna sredstva, izkazuje družba rezerva-
cije za tožbe, povezane z zahtevki za odškodnine� Družba vsako leto preveri upravičenost oblikovanih rezervacij 
glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora� Višina rezervacij se določi glede na znano 
višino škodnega zahtevka ali glede na pričakovano možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan� 

Rezervacije za pokojnine, odpravnine in jubilejne nagrade se oblikujejo na podlagi izračuna s pomočjo števila 
zaposlenih in zneska, ki je pravica zaposlenega do jubilejne nagrade in do odpravnine ob kasnejši upokojitvi� 
Tovrstne rezervacije družba oblikuje na podlagi aktuarskega izračuna, upravičenost pa preverja konec  vsakega 
poslovnega leta� 

Obveznosti (dolgovi)

Družba pripozna obveznosti kot finančne in poslovne ter kratkoročne in dolgoročne�

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, in 
sicer ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo�

Dolgoročni dolgovi se pozneje povečujejo za pripisane obresti, za katere obstaja sporazum z upnikom� Obraču-
nane obresti od dolgoročnih dolgov so finančni odhodki� Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo za odplačane zneske 
in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom� Zmanjšujejo se tudi za tisti del, ki bo moral biti popla-
čan v naslednjih dvanajstih mesecih, kar se izkazuje med kratkoročnimi dolgovi�

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, nominirani v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan nastanka� Tečajne razlike, ki nastanejo do dneva poravnave takšnih obveznosti oziroma 
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do dneva bilance stanja, družba izkaže med finančnimi odhodki ali prihodki�

Kratkoročni dolgovi se naknadno lahko neposredno povečajo ali pa ne glede na opravljeno plačilo ali drugačno 
poravnavo tudi zmanjšajo za znesek, o katerem obstaja sporazum z upniki� Poznejša povečanja kratkoročnih 
dolgov povečujejo ustrezne poslovne ali finančne odhodke�

Dolgoročni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih mer v kolikor imajo stroški 
pomemben vpliv na spremembo efektivne obrestne mere�

Odpise dolgov opravi družba po preteku zastaralnega roka, pred tem pa le na podlagi pisnega soglasja upnika�
V okviru pojasnil k računovodskim izkazom družba razkriva povprečne ponderirane obrestne mere za najeta 
posojila, velikost obveznosti z rokom zapadlosti v plačilo, daljšim od petih let, ter velikost obveznosti, ki so zava-
rovane s stvarnim jamstvom�

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročne odložene stroške (odhodke) in kratkoročno ne-
zaračunane prihodke� Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja� Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju 
poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, podjetja pa zanje še ni dobilo plačila niti jih še ni zaračunalo�

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene 
prihodke� Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na 
obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid� Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve podjetja 
že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravilo� Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do 
pripoznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva� 

Zabilančna evidenca

Družba izkazuje na podlagi dokumentacije v zabilančni evidenci hipoteke, dana jamstva, zaloge, ki so last druge 
družbe, terjatve iz naslova zavarovanja plačil, lastninjenja in druge evidence�

Za tisti del instrumentov za zavarovanja plačil, ki so izdani brez neposredno izražene vrednosti (npr� bianko me-
nice, prejete od kupcev za zavarovanje plačil) družba vodi posebno statistično evidenco�

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem 
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti�

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob na-
stanku�

Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih 
v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega 
plačila�

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po 
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prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove 
dokončnosti�

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo�

Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja� Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnim na-
ložbami in tudi v zvezi s terjatvami�

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove 
velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti�
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno 
obrestno mero�

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovod-
ske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja; takšno naravo ima tudi 
presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za presežek iz prevrednotenja zaradi 
predhodne okrepitve finančne naložbe�

Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki� Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih�

Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 
sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti�

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano�

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se 
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadr-
žujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje� V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna 
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala�

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi 
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz 
prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve�

Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje�

Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi�

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami 
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala�
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Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih�

Izkaz denarnega toka

Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na dan 31� de-
cember 2008, iz podatkov bilance stanja na dan 31� december 2007, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 
2008 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno razčlenitev 
pomembnejših postavk�

V začetno in končno stanje denarnih sredstev družba uvršča gotovino v blagajni, knjižni denar na računih pri 
banki, denar na poti in denarne ustreznike, kamor všteva kratkoročne finančne naložbe�

Prejete in plačane obresti iz poslovanja družba uvršča med denarne tokove pri poslovanju� Prejemke od obresti iz 
finančnih naložb uvršča med denarne tokove pri naložbenju, izdatke za obresti od najemanja finančnih sredstev 
pa med denarne tokove iz financiranja� 

6�4�2 Razčlenitve in pojasnila k bilanci stanja
 
6�4�2�1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne premoženjske pravice 3�873�528 5�145�969 75,3

Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna 
sredstva 2�881 3�620 79,6

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 47�768 92�947 51,4

SKUPAJ 3.924.177 5.242.536 74,9

Neopredmetena sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor družba všteva pravice do upo-
rabe računalniških programskih rešitev oz� licence� Med neopredmetena sredstva sodijo tudi stroški naložb v 
tuja opredmetena osnovna sredstva in ostala dolgoročna sredstva� Največji delež dolgoročnih premoženjskih 
pravic se nanaša na licence in pravice do uporabe računalniških programskih rešitev�

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški, med katere družba uvršča vlaganja v 
klišeje in laboratorijski material za vzorčenje mleka� Dolgoročno odloženi stroški se ne amortizirajo, pač pa se 
postopoma prenašajo med stroške poslovnega obdobja�



72

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

6 RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov v letu 2008 je razvidno iz spodnje pregle-
dnice:

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov
Premoženjske 

pravice

Usredstveni 
stroški naložb v 

tuja OprOS

Dolgoročne 
aktivne časovne 

razmejitve Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2008 9.418.330 137.762 92.947 9.649.039

Nove pridobitve, aktiviranje 143�253 0 10�150 153�403

Prenos na stroške 0 0 -55�329 -55�329

Odpisi - izločitev iz poslovnih knjig -26�259 -6�410 0 -32�669

Prenos na opredmetena osnovna sredstva -33�044 0 0 -33�044

Stanje 31.12.2008 9.502.280 131.352 47.768 9.681.400

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2008 4.272.361 134.142 0 4.406.503

Amortizacija 1�382�392 739 0 1�383�131

Odpisi - izločitev iz poslovnih knjig -26�001 -6�410 0 -32�411

Stanje 31.12.2008 5.628.752 128.471 0 5.757.223

Neodpisana vrednost 1. 1. 2008 5.145.969 3.620 92.947 5.242.536

Neodpisana vrednost 31.12.2008 3.873.528 2.881 47.768 3.924.177

6�4�2�2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Skupaj opredmetena osnovna sredstva brez 
danih predujmov 58.918.952 63.421.703 92,9

Zemljišča 2�942�767 3�058�568 96,2

Zgradbe 35�601�717 37�053�446 96,1

Proizvajalne naprave in stroji 7�924�589 8�983�816 88,2

Druge naprave in oprema 11�575�579 13�836�438 83,7

Drobni inventar in umetnine 41�221 43�164 95,5

Osnovna sredstva v pridobivanju 833�079 446�271 186,7

Dani predujmi za opredmetena osnovna 
sredstva 1�516�413 233�950 648,2

SKUPAJ 60.435.365 63.655.653 94,9

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 56,2% bilančne vsote družbe� V primerjavi s stanjem 31� decembra 
2007 je njihova vrednost manjša za 5,1% oz� za 3�220�288 €� Zmanjšanje je tudi delno posledica uskladitve življenj-
skih dob neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 (glej pojasnilo pod točko 6�4�3�5)�
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Družba Ljubljanske mlekarne je v letu 2008 za opredmetena osnovna sredstva namenila 3�549�921 €� Po vredno-
sti največje naložbe so bile vlaganja v:

dograditev tretje faze skladiščno distribucijskega centra v vrednosti 753�038 €,  –
nakup linije za polnjenje izdelkov tekoče hrane v vrednosti 518�590 €,  –
nakup linije za proizvodnjo sladoleda na palčki v vrednosti 422�800 €,  –
nakup hladilne tehnike za sladoled v vrednosti 356�019 €,  –
nakup skladiščno distribucijske opreme v vrednosti 301�986 € in  –
vlaganja v zunanjo ureditev na sedežu podjetja v vrednosti 263�296 €� –

Družba je v letu 2008 prodala poslovno nepotrebno premoženje in pri prodaji pripoznala 401�832 € prevredno-
tovalnih poslovnih prihodkov (glej pojasnila v točki 6�4�3�2)�

Med opredmetena osnovna sredstva družba uvršča tudi drobni inventar z rokom uporabe nad enim letom v vre-
dnosti 5�385 € ter dane predujme za opredmetena osnovna sredstva�

Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2008 gibala kot kaže spodnja preglednica:

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev brez danih predujmov v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov Zemljišča Zgradbe

Proizvajalne 
naprave in 

stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Drobni 
inventar 

in 
umetnine

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2008 3.058.568 55.629.083 41.730.430 31.029.465 175.313 446.271 132.069.130

Nove pridobitve 0 0 0 0 0 3�516�877 3�516�877

Prenos iz 
neopredmetenih 
sredstev 0 0 0 0 0 33�044 33�044

Aktiviranje 16�637 1�522�119 689�595 933�471 1�291 -3�163�113 0

Prodaje -132�438 -1�373�319 -197�002 -309�149 0 0 -2�011�908

Odpisi 0 -206�959 -478�557 -265�981 -7�581 0 -959�078

Stanje 31.12.2008 2.942.767 55.570.924 41.744.466 31.387.806 169.023 833.079 132.648.065

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2008 0 18.575.637 32.746.614 17.193.027 132.149 0 68.647.427

Amortizacija 0 2�939�021 1�745�055 3�186�250 3�234 0 7�873�560

Prodaje 0 -1�346�246 -197�002 -304�208 0 -1�847�456

Odpisi 0 -199�205 -474�790 -262�842 -7�581 0 -944�418

Stanje 31.12.2008 0 19.969.207 33.819.877 19.812.227 127.802 0 73.729.113

Neodpisana 
vrednost 1.1.2008 3.058.568 37.053.446 8.983.816 13.836.438 43.164 446.271 63.421.703

Neodpisana 
vrednost 31.12.2008 2.942.767 35.601.717 7.924.589 11.575.579 41.221 833.079 58.918.952

 
Družba ima sklenjene sporazume o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah v Ljubljani, Mariboru in Kočev-
ju za zavarovanje vračil dolgoročnih posojil, o čemer vodi zabilančno evidenco (glej pojasnila v točki 6�4�2�14)�
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Za financiranje novih pridobitev osnovnih sredstev je družba v letih 2004 do 2006 najela več dolgoročnih po-
sojil, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 6�4�2�11� Vrednost neodplačanih finančnih obveznosti za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31� december 2008 znaša 14�524�730 €�

Družba je na dan 31� december 2008 opravila cenitev opredmetenih osnovnih sredstev, pri kateri je bilo ugoto-
vljeno, da nadomestljiva vrednost sredstev presega njihovo knjigovodsko vrednost, zato ni potrebe po prevre-
dnotenju sredstev�

6�4�2�3 Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 875.698 792.198 110,5

- delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 -

- druge delnice in deleži 875�698 792�198 110,5

Dolgoročna posojila 0 1.107.576 -

- dolgoročna posojila družbam v skupini 0 1�690�434 -

- del dolgoročnih posojil skupini, prenesenih med kratkoročne 0 -584�600 -

- dolgoročna posojila drugim 1�742 8�482 20,5

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne -1�742 -6�740 25,8

SKUPAJ 875.698 1.899.774 46,1

Med dolgoročne finančne naložbe družba uvršča finančne naložbe v delnice in deleže družb ter finančne naložbe 
v dolgoročna posojila� Dolgoročna posojila drugim bodo odplačana v letu 2009, zato se v bilanci stanja izkazujejo 
med kratkoročno danimi posojili� 

Družba je v letu 2008 izvedla dokapitalizacijo odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla z nakupom 
nove emisije 123�000 delnic po 26,59 € (52 KM) v skupni vrednosti 3�270�223 €�  

V opazovanem letu družba ni odobrila novih dolgoročnih posojil, zmanjšanje se nanaša na odplačila in prenos 
med kratkoročne finančne naložbe�
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Dolgoročne finančne naložbe so se med letom 2008 gibale kot kaže spodnja preglednica: 

Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov

Delnice in deleži 
v podjetjih v 

skupini
Druge delnice 

in deleži

Dolgoročna 
posojila družbam 

v skupini

Dolgoročna 
posojila 
drugim Skupaj

Kosmata vrednost

Stanje 1.1.2008 2.706.057 830.096 2.046.100 1.742 5.583.995

Povečanje 2�622 83�500 188�894 0 275�017

Prenos iz kratkoročnih posojil 
(obroki, ki zapadejo v 12 mesecih)

0 0 584�600 0 584�600

Dokapitalizacija 3�270�223 0 0 0 3�270�223

Zmanjšanje zaradi prodaje in 
plačila

-16�085 0 -2�030�700 0 -2�046�785

Prenos med kratkoročna posojila 0 0 0 -1�742 -1�742

Stanje 31.12.2008 5.962.817 913.596 788.894 0 7.665.307

Oslabitev

Stanje 1.1.2008 -2.706.057 -37.898 -940.266 0 -3.684.221

Povečanje zaradi oslabitve -3�270�223 0 0 0 -3�270�223

Zmanjšanje zaradi odprave 
oslabitve

13�463 0 151�371 0 164�834

Stanje 31.12.2008 -5.962.817 -37.898 -788.895 0 -6.789.609

Čista vrednost 1.1.2008 0 792.198 1.105.834 1.742 1.899.774

Čista vrednost 31.12.2008 0 875.698 0 0 875.698

Deleži v odvisnih podjetjih so razvidni iz preglednice v nadaljevanju:

Deleži v odvisnih podjetjih

v € brez centov

Osnovni 
kapital

31.12.2008
Celotni kapital

31.12.2008
Poslovni izid

2008

Delež 
lastništva

31.12.2008

Vrednost 
naložbe 

podjetij v 
skupini

31.12.2008 31.12.2007

Prerada i promet mlijeka d�d� 
Tuzla 6�965�149 2�242�405 -836�068 91,05% 0 0

Ljubljanske mlekarne d�o�o� 
Zagreb 54�381 -225�634 85�252 100,0% 0 0

Z dokapitalizacijo v letu 2008 je družba povečala kapitalski delež v družbi Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla iz 
83,12% na 91,05% in na dan 31� december 2008 predstavlja vrednost 5�962�817 €� Naložba je v celoti oslabljena, 
del v letu 2005, v letu 2008 pa 3�270�223 €�

Naložba v 100% kapitalski delež družbe Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb predstavlja vrednost 54�477 €, tudi ta 
naložba je bila v letu 2005 v celoti oslabljena�
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Dolgoročna posojila družbam v skupini

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 788�894 2�630�700 30,0

Oslabitev vrednosti vrednosti dolgoročnega posojila PPM d�d� Tuzla -788�894 -940�266 83,9

Del dolgoročnega posojila, izkazanega med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami 0 -584�600 -

SKUPAJ 0 1.105.834 -
 
Družbi Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla je bilo v letu 2004 odobreno posojilo za investicijska vlaganja po 
obrestni meri 6-M euribor + 1%� V letu 2008 je bilo odplačano 2�030�700 € posojila, preostanek v višini 600�000 
€ pa  je  družba  reprogramirala  po  obrestni meri  6-M  euribor + 3%, s skrajnim rokom odplačila v letu 2018 ter 
s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice in obresti� Obresti se v času moratorija pripisujejo glavnici, sta-
nje neodplačanega posojila na dan 31� december 2008 znaša 788�895 €� Posojilo je zavarovano pred tveganjem 
odplačila z zastavo nepremičnine�

Posojilo je v celoti oslabljeno� Oslabitev je bila oblikovana v letu 2006 v višini 940�266 €� Z delnim odplačilom 
posojila je družba v letu 2008 odpravila del oslabitve v višini 151�371 €, kar je pripoznano med finančnimi prihodki�

Novih posojil podjetjem v skupini družba v letu 2008 ni odobrila�

Druga dolgoročna posojila

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročna posojila, dana zaposlenim 1�742 8�482 20,5

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami -1�742 -6�740 25,8

SKUPAJ 0 1.742 -

Družba ima v skladu z internimi akti odobrena dolgoročna namenska posojila za svoje delavce (glej Splošna in 
druga razkritja)� Posojila se obrestujejo po obrestni meri 3-M euribor + 2 % � Odplačevanje je mesečno�  
V letu 2008 družba svojim delavcem ni odobrila novih dolgoročnih posojil�

6�4�2�4 Zaloge

Zaloge

v € brez stotinov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Material 3�885�880 4�135�870 94,0

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi 2�363�562 1�120�676 210,9

Proizvodi 3�350�483 2�635�817 127,1

Trgovsko blago 584�455 461�939 126,5

Predujmi za zaloge 45�000 269 16�741,1

SKUPAJ 10.229.380 8.354.571 122,4
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V strukturi zalog predstavljajo največji delež materiali in proizvodi� Med zaloge družba uvršča tudi dane preduj-
me za zaloge� V primerjavi s stanjem 31� decembra 2007 so se zaloge povečale za 22,4 %, največ na račun nedo-
končane proizvodnje in polproizvodov�

Slabitev je na dan 31� december 2008 opravljena pri zalogah proizvodov, ker je njihova knjigovodska vrednost za 
330�424 € presegala čisto iztržljivo vrednost, kar je pripoznano v prevrednotovalnih poslovnih odhodkih�

Stanje zalog sledi politiki družbe v zvezi z varnostnimi zalogami za zagotavljanje fleksibilnosti in zanesljivosti 
dobav za svoje najpomembnejše izdelke oziroma trge�

Družba nima zastavljenih zalog�

Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog, ki jih je družba v letu 2008 
zmanjšala�

Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog

v € brez stotinov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Primanjkljaji 89�272 118�919 75,1

Presežki 54�460 82�006 66,4

Odpisi 337�659 484�368 69,7

Kalo 788�996 885�026 89,1

6�4�2�5 Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe

v € brez centov 31�12�2008 31�12�2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.103.520 3.202.018 34,5

- druge kratkoročne finančne naložbe 1�103�520 3�202�018 34,5

Kratkoročna posojila 551.742 1.264.504 43,6

- kratkoročna posojila delavcev 0 2�549 -

- kratkoročna posojila drugim 0 166�920 -

- kratkoročno dani depoziti 550�000 500�000 110,0

- prejete menice od kupcev 0 3�695 -

- prenos dolgoročnih posojil v skupini med kratkoročne 0 584�600 -

- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne 1�742 6�740 25,8

SKUPAJ 1.655.262 4.466.522 37,1

Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže drugih podjetij so na dan 31� december 2008  v primerjavi s 
predhodnim stanjem nižje za 65,5% zaradi padca borznih tečajev� 

Med kratkoročnimi posojili na dan 31� december 2008 družba izkazuje kratkoročno dane depozite nad 90 dni in 
del dolgoročnih posojil, ki bodo vrnjena v naslednjih dvanajstih mesecih� Kratkoročna depozita v višini 550�000 
€ sta dana za zavarovanje odobrenih okvirnih kreditov po načelu tekočega računa�
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Posojila so odobrena v skladu z internimi akti in se obrestujejo po obrestni meri, priznani v času sklenitve poso-
jilne pogodbe�

Spodnja preglednica prikazuje gibanje nakupne vrednosti in prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb v 
delnice v letu 2008:

Tabela gibanja drugih kratkoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov Nakupna vrednost
Prevredno-tenje prek 

kapitala
Prevredno-tenje prek 

poslovnega izida Tržna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 792.180 2.409.838 0 3.202.018

Zmanjšanje -358�246 -1�899�389 -80�094 -2�337�729

Povečanje 239�231 0 0 239�231

Stanje 31.12.2008 673.165 510.449 -80.094 1.103.520

6�4�2�6 Poslovne terjatve

Poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne poslovne terjatve 126.366 432.096 29,2

Kratkoročne poslovne terjatve 26.861.835 24.937.313 107,7

- kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
  skupini

937�225 1�116�742 83,9

- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 22�941�824 21�446�832 107,0

- kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2�982�786 2�373�739 125,7

SKUPAJ 26.988.201 25.369.409 106,4

Družba izkazuje v bilanci stanja dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve, ki so se v primerjavi z lanskim le-
tom, gledano na zadnji dan poslovnega leta, povečale za 6,4%� Pretežni del poslovnih terjatev je kratkoročnih�

Dolgoročne poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 99.000 396.000 25,0

- dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 396�000 594�000 66,7

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do kupcev med 
  kratkoročne -297�000 -198�000 150,0

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 27.366 36.096 75,8

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih 36�079 44�809 80,5

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih med 
  kratkoročne -8�713 -8�713 100,0

SKUPAJ 126.366 432.096 29,2
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Dolgoročne poslovne terjatve so v primerjavi s preteklim letom nižje za 70,8%� Zmanjšanje izhaja iz odplačil bla-
govnih kreditov in drugih obročnih odplačil� Družba v letu 2008 ni pripoznala novih dolgoročnih terjatev�
Med dolgoročnimi blagovnimi krediti v tujini družba izkazuje dan blagovni kredit družbi Magros d�o�o� Opatija� 
Blagovni kredit bo odplačan v letu 2010, zavarovan pa je z bianco lastnimi menicami�
Med dolgoročne poslovne terjatve do drugih družba všteva terjatve iz obročnih odplačil stanovanj po stanovanj-
skem zakonu�
Del dolgoročnih poslovnih terjatev, ki bodo plačane v naslednjih dvanajstih mesecih, družba izkazuje v bilanci 
stanja med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami�

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupin

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini 937.225 1.116.742 83,9

- terjatve do družbe Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 266�225 1�167�528 22,8

- oslabitev terjatev do družbe Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla -110�790 -1�044�555 10,6

- terjatve do družbe Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 781�790 993�769 78,7

Kratkoročne terjatve za obresti v skupini 0 0 -

- terjatve za obresti do družbe Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 0 96�787 -

- oslabitev terjatev za obresti družbe Prerada i promet mlijeka d�d� 
  Tuzla

0 -96�787 -

- terjatve za obresti do družbe Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 0 31�756 -

- oslabitev terjatev za obresti družbe Ljubljanske mlekarne d�o�o� 
  Zagreb 0 -31�756 -

SKUPAJ 937.225 1.116.742 83,9

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini, gledano na zadnji dan poslovnega leta, so se v primerjavi z 
lanskim letom zmanjšale za 16,1%�  
Družba ne izkazuje kratkoročnih terjatev za obresti do kupcev v skupini�
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 22.941.824 21.446.832 107,0

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi 20�050�868 18�839�509 106,4

- oslabitev vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v državi -1�599�063 -1�623�431 98,5

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 4�268�215 4�221�430 101,1

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini -75�196 -188�676 39,9

- kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini (prenos iz 
  dolgoročnih) 297�000 198�000 150,0

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev 0 0 -

- kratkoročne terjatve za obresti v državi 230�048 262�531 87,6

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v državi -230�048 -262�531 87,6

- kratkoročne terjatve za obresti v tujini 0 78�492 -

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v tujini 0 -78�492 -

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih kreditov 445�069 411�309 108,2

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti od 
  blagovnih kreditov -445�069 -411�309 108,2

SKUPAJ 22.941.824 21.446.832 107,0

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se v primerjavi z lanskim letom povečale za 7%� Delež kratkoročnih 
poslovnih terjatev do kupcev v državi v celotnih kratkoročnih poslovnih terjatvah do kupcev znaša 81,5%, do 
kupcev v tujini pa 18,5 � 

Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do kupcev ter terjatve iz naslova obresti  družba prevrednoti zaradi 
oslabitve v višini 100% vrednosti� Delež dvomljivih in spornih terjatev do kupcev ter terjatev za obresti do kup-
cev, pri čemer niso upoštevane terjatve do kupcev v skupini, znaša v vseh kratkoročnih poslovnih terjatvah do 
kupcev 10,2%  oz� 2�349�376 €, v tej vrednosti je izkazana tudi oslabitev� 

Družba  izkazuje  sporno terjatev za blagovni kredit v državi do družbe Lija d� o� o� Maribor v vrednosti 641�718 
€, ki je v celoti oslabljena� V letu 2003 je vložila predlog za izvršbo na podlagi rubeža nepremičnine, s katero je 
vračilo blagovnega kredita zavarovano� 
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V spodnji preglednici je prikazano gibanje  oslabitev terjatev do kupcev v letu 2008:

Tabela gibanja oslabitev terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov

Oslabitev 
terjatev do 

kupcev v 
skupini

Oslabitev 
terjatev 

do kupcev 
v državi

Oslabitev 
terjatev 

do 
kupcev v 

tujini

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v 
skupini

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v 
državi

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v 
tujini

Oslabitev 
obresti od 
blagovnih 

kreditov Skupaj

Stanje 1. 1. 2008 -1.044.555 -1.623.431 -188.677 -72.826 -262.531 -78.492 -411.309 -3.681.821

nove slabitve zaradi sodnih 
postopkov 0 -183�610 0 0 0 0 0 -183�610

nove slabitve zaradi dvoma 
o poplačilu -110�790 -6�762 -27�273 0 0 0 0 -144�825

odpis terjatev brez sodnega 
postopka 0 -2�276 0 0 -378 0 0 -2�654

skupaj oblikovanje novih 
slabitev preko poslovnega 
izida -110.790 -192.648 -27.273 0 -378 0 0 -331.089

odprava slabitev zaradi 
plačila 1�044�555 131�467 140�754 0 39�947 0 0 1�356�723

skupaj odprava slabitev 
preko poslovnega izida 1.044.555 131.467 140.754 0 39.947 0 0 1.356.723

odprava slabitev zaradi 
izločitve terj�iz evidence 
brez vpliva na PI 0 85�549 0 463�891 27�905 105�613 0 682�958

oblikovanje slabitev za 
obračunane obresti od 
poslovnih terjatev 0 0 0 -391�065 -34�991 -27�121 -33�760 -486�937

Stanje 31. 12. 2008 -110.790 -1.599.063 -75.196 0 -230.048 0 -445.069 -2.460.166

V letu 2008 je družba odpravila 2�039�681 € slabitev poslovnih terjatev, od tega 1�356�723 € zaradi poplačil, kar je 
pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 682�958 € pa zaradi dokončnih odpisov, ki so posledi-
ca zaključenih postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neizterljiva in so bila 
oslabljena že v trenutku izdaje izvšilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek�

Na novo je družba oslabila 818�026 € poslovnih terjatev, 331�089 € zaradi sproženih sodnih postopkov ali dvoma 
o poplačilu za terjatve, zapadle nad 90 dni, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki� Pre-
ostanek se nanaša na oblikovanje slabitve obračunanih zamudnih obresti, ki jih družba oslabi takoj ob izstavitvi 
obračuna in pri tem ne pripozna finančnih prihodkov� Le te pripozna ob prejetem plačilu zamudnih obresti ter 
hkrati odpravi slabitev zamudnih obresti�
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Členitev rednih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo

v € brez 
centov

Stanje  
31.12.2008

Nedospele 
terjatve

Dospele 
terjatve

Dolgovane do 
90 dni

Dolgovane od 
91 do 120 dni

Dolgovane 
nad 120 dni

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v 
skupini 937�225 550�242 386�983 386�983 0 0

100% 58,7% 41,3% 100,0% 0,0% 0,0%

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v državi 18�451�805 16�422�182 2�029�623 2�028�626 816 181

100% 89,0% 11,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v tujini 4�193�019 2�171�757 2�021�262 2�021�262 0 0

100% 51,8% 48,2% 100,0% 0,0% 0,0%

23�582�049 19�144�181 4�437�868 4�436�871 816 181

SKUPAJ 100% 81,2% 18,8% 100,0% 0,0% 0,0%

Delež dospelih, neplačanih rednih kratkoročnih terjatev do kupcev v državi znaša na dan 31� december 2008 11%, 
delež dospelih terjatev do kupcev v tujini pa znaša 48,2%� Od tega je pretežni delež zamud plačil do 90 dni�

Družba ima terjatve do tujih kupcev zavarovane preko Slovenske izvozne družbe ali pa z bančnimi garancijami� 
Za zavarovanje terjatev do malih kupcev doma sprejema bianko menice, ki jih vodi v posebni statistični evidenci 
analitično po kupcih�

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročno dani predujmi in varščine 117.173 38.716 302,6

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 18.462 34.811 53,0

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil 18�462 13�291 138,9

- druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 21�520

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.847.151 2.300.212 123,8

- kratkoročne terjatve za vstopni DDV 2�727�899 2�196�900 124,2

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 31�790 20�880 152,3

- ostale kratkoročne poslovne terjatve 87�462 82�432 106,1

SKUPAJ 2.982.786 2.373.739 125,7

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih se v večjem delu nanašajo na terjatve do države iz naslova vračila davka 
na dodano vrednost� 

Ostale kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve za odškodnine, terjatve do zavarovalnice, terjatve 
do delavcev, terjatve do izstaviteljev plačilnih kartic ter ostale kratkoročne poslovne terjatve�
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6�4�2�7 Denarna sredstva

Denarna sredstva

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 15�112 27�686 54,6

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 19�213 150�152 12,8

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev 3�425�000 0 -

Skupaj denarna sredstva 3.459.325 177.838 1.945,2

Družba ima na poslovnih računih odobrena okvirna kredita po načelu tekočega računa v višini 550�000 €, ki ju 
na dan 31� december 2008 ni koristila� Kredita sta odobrena za obdobje enega leta in sta zavarovana s kratkoroč-
nima depozitoma� 

Na dan 31� december 2008 družba izkazuje med denarnimi sredstvi depozite z zapadlostjo do treh mesecev�

6�4�2�8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktive časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročni odloženi stroški oz� odhodki 29�888 12�020 248,6

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 208 3�981 5,2

SKUPAJ 30.096 16.001 188,1

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki predstavljajo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na naslednje 
poslovno leto v višini 29�888 €� Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve družba všteva tudi kupljene vre-
dnotnice, znamke�

6�4�2�9 Kapital

Kapital

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Vpoklicani kapital-osnovni kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 23.935.967 94,6

Rezerve iz dobička 1.828.548 1.828.548 100,0

- zakonske rezerve 1�828�548 1�828�548 100,0

Presežek iz prevrednotenja 553.448 2.409.838 23,0

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.380.367 -1.298.489 -

- neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta 3�380�367 0 -

- čista izguba poslovnega leta 0 -1�298�489 -

SKUPAJ 46.685.324 45.161.346 103,4
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Vrednost kapitala družbe se je v letu 2008 povečala za 3,4 %, če stanje 31� december 2008 primerjamo s stanjem 
31� december 2007� Na povečanje je vplival čisti dobiček poslovnega leta�

Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe znaša 18�285�482 € in je razdeljen na 4�381�933 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih 
delnic� Vse delnice so v celoti vplačane� Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem 
kapitalu� Navadne delnice so delnice, ki dajejo imetnikom pravico do udeležbe , pravico do dela dobička, pravico 
do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe� Vse delnice so delnice enega razreda 
in število 4�381�933 predstavlja tudi tehtano povprečno število navadnih delnic�
Prva in edina izdaja delnic je potekala v letu 1998� Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD 
Centralno klirinški depotni družbi, d� d� v skladu s predpisi�

Kapitalske rezerve 
Kapitalske rezerve so se 1� januarja 2006 oblikovale v skladu s prehodnimi določbami (točka št� 15 uvoda v SRS 
2006) iz dotedanjega splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala� Uporabijo se skladno s 64� členom 
ZGD-1�

Družba je v letu 2008 na podlagi sklepa skupščine zmanjšala kapitalske rezerve za pokrivanje izgube iz leta 2007 
v višini 1�298�489 €�

Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve so oblikovane in namenjene uporabi skladno s 64� členom ZGD-1� Družba ima oblikovane za-
konske rezerve v višini 10% osnovnega kapitala�

Presežek iz prevrednotenja
Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov
Stanje 

31.12.2008

Odprava  
zaradi 

prevredno-
tenja

Prenos v 
poslovni izid

Prenos v 
poslovni 

izid pri 
prodaji

Stanje 
31.12.2007

Indeks 
2008/2007

Presežek iz prevrednotenja 553�448 -1�899�389 30�552 12�447 2�409�838 23,0

SKUPAJ 553.448 -1.899.389 30.552 12.447 2.409.838 23,0

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na prevrednotenje sredstev po pošteni vrednosti, ki se ne izkazuje v te-
kočem poslovnem izidu� Na dan 31� december 2008 je pripoznan kot posledica prevrednotenja kratkoročnih 
finančnih naložb� 

V letu 2008 je družba pri prodaji vrednostnih papirjev črpala in prenesla v poslovni izid 12�447 € presežka iz pre-
vrednotenja� Na dan 31� december 2008 je zaradi padca tržnih tečajev vrednostnih papirjev v letu 2008 odpravila 
1�899�389 €, v poslovni izid pa je prenesla 30�552 € negativnega presežka iz prevrednotenja iz leta 2007�

Preneseni čisti poslovni izid
Družba na dan 31� december 2008 ne izkazuje prenesenega čistega poslovnega izida�

Neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta
V letu 2008 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 3�380�367 €�
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Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico
Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico sta razvidna iz spodnje preglednice�  Ker družba ni ime-
la dodatnih izdaj delnic je popravljen čisti dobiček na delnico enak navadnemu čistemu dobičku na delnico�

 Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico

v € 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kapital 46�685�324 45�161�346 103,4

Knjigovodska vrednost delnice 10,65 10,31 103,4

Čisti dobiček na delnico 0,77 -0,30 -

Popravljen čisti dobiček na delnico 0,77 -0,30 -

6�4�2�10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Spodnja preglednica prikazuje gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2008:

Tabela gibanja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2008

v € brez centov
Stanje 

31.12.2008
Oblikovanje 

v 2008
Odprava v 

2008

Črpanje in 
sproščanje 

v 2008
Stanje 

31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Rezervacije za pokojnine in 
podobne obveznosti 1.338.323 57.864 0 -42.647 1.323.106 101,2

Druge rezervacije 624.568 181.675 -149.545 -387.635 980.073 63,7

- druge rezervacije iz naslova 
dolgoročno vnaprej vračunanih 
stroškov 624�568 181�675 -149�545 -387�635 980�073 63,7

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 2.631.068 45.163 -18.776 -535.691 3.140.372 83,8

- prejete državne podpore 2�549�619 19�134 0 -534�906 3�065�391 83,2

- prejete donacije 10 38 0 -785 757 1,3

- druge dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 81�439 25�991 -18�776 0 74�224 109,7

SKUPAJ 4.593.959 284.702 -168.321 -965.973 5.443.551 84,4

Večji del rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo prejete državne podpore za sofi-
nanciranje nabav opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih družba črpa z obračunom amortizacije in rezervacije za 
pokojnine in podobne obveznosti�
Pri aktuarskem izračunu rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je družba upoštevala nasle-
dnje predpostavke: upokojevanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, fluktuacijo 
kadrov in prispevno stopnjo delodajalca za izplačila v višini 16,1% (za izplačila, višja od zneskov, ki jih določa 
uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom)�
Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov predstavljajo potencialne obveznosti iz 
naslova pravdnih zadev�
Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 81�439 € se nanašajo na obračunane prispevke za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila smo oproščeni�
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6�4�2�11 Finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 23�739�016 29�392�868 80,8

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi

-6�568�585 -5�653�852 116,2

Druge dolgoročne finančne obveznosti 313 313 100,0

SKUPAJ 17.170.744 23.739.329 72,3

Delež finančnih obveznosti v celotnih obveznostih do virov se je spremenil iz 34,2% v preteklem letu na 31% v 
letu 2008, gledano na zadnji dan poslovnega leta� Delež dolgoročnih finančnih obveznosti v celotnih obvezno-
stih do virov sredstev znaša  31�  decembra 2008 16 %,  delež kratkoročnih  finančnih  obveznosti pa 15%�

Del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dvanajstih mesecih, je izkazano med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi�

Družba v letu 2008 ni najemala novih dolgoročnih posojil, potekel je moratorij za v letu 2007 reprogramirana 
posojila v višini 25�509�379 €� V plačilo dospeli obroki v višini 5�653�852 € so bili redno odplačani�

Dolgoročno posojila, dobljena pri bankah v državi

Stanje 31.12.2008
Zapadlost do 1 leta 

(v 2009)
Zapadlost od 1 do 5 

let (od 2010 do  2013)
Zapadlost nad 5 let 

(nad 2014)

Dolgoročna posojila, dobljena 
pri bankah v državi 23�739�016 6�568�585 17�080�972 89�459

Dolgoročna posojila so najeta pri bankah v državi� Nominirana so v evrih, večji del z dobo odplačevanja do pet 
let, z namenom financiranja investicijskih projektov in tekočega poslovanja� Manjša vrednost dolgoročnih posojil 
(182�859 €) je pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prestrukturiranja živilstva, 
razpisan s strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja� Skrajni 
rok odplačila je v letih 2015 in 2021� Obrestna mera v letu 2008 se je gibala od 2,52% do 5,68%�

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah, so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah in izdanimi bianko 
menicami, ki so izkazana v zabilančni evidenci� Za zavarovanje namenske porabe sredstev dolgoročnih posojil 
(vračilo je zavarovano z bianko menicami) je bila skladno z razpisom v korist Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja predložena v zavarovanje zastavna pravica na nepremič-
nini v Ljubljani�
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Kratkoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 9�600�000 7�900�000 121,5

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi 
obveznostmi 6�568�585 5�653�852 116,2

SKUPAJ 16.168.585 13.553.852 119,3

Med kratkoročne finančne obveznosti družba všteva kratkoročna posojila, dobljena pri bankah ter del dolgoroč-
nih posojil, ki zapadejo v plačilo v naslednjih dvanajstih mesecih�

Stanje najetih kratkoročnih posojil na dan 31� december 2008 se je glede na stanje preteklega leta povečalo za 
21,5% ali 1�700�000 €� 

Kratkoročna posojila so najeta pri bankah v državi z ročnostjo največ do šest mesecev, zavarovana pa so z izda-
nimi bianko menicami in zastavno pravico na nepremičninah ali terjatvah, kar je izkazano v zabilančni evidenci� 
Povprečna ponderirana obrestna mera za kratkoročna posojila je v letu 2008 znašala 5,69%�

6�4�2�12 Poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine 0 7�273 -

SKUPAJ 0 7.273 -

Delež poslovnih obveznosti v celotnih obveznostih do virov sredstev se je povečal iz 19,2% v preteklem letu na 
20,5% v letu 2008, gledano na zadnji dan poslovnega leta� Delež oblikujejo le kratkoročne poslovne obveznosti, 
ker družba na dan 31� decembra 2008 ne izkazuje dolgoročnih poslovnih obveznosti�

Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20�382�856 19�221�568 106,0

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in varščin 95�818 105�646 90,7

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1�619�614 1�584�846 102,2

SKUPAJ 22.098.288 20.912.060 105,7

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo pretežni del vseh kratkoročnih poslovnih obveznosti in sicer 92,2%� 
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Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi 18�319�338 16�936�293 108,2

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1�976�457 2�284�301 86,5

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev skupini 60�456 0 -

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 26�605 974 2731,5

SKUPAJ 20.382.856 19.221.568 106,0

Pretežni del, 89,9% vseh kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti do doba-
viteljev v državi�

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve se nanašajo na kasneje prejete račune, medtem ko je 
bila dobava oziroma storitev že opravljena�

Prejeti kratkoročni predujmi in varščine

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Prejeti kratkoročni predujmi 1�222 850 143,8

Prejete kratkoročne varščine 94�596 104�796 90,3

SKUPAJ 95.818 105.646 90,7

Prejeti kratkoročni predujmi se nanašajo na prejeta predplačila domačih in tujih kupcev, med prejetimi kratko-
ročnimi varščinami pa družba izkazuje unovčeno bančno garancijo za nekvalitetno izvedena gradbena dela, za 
katera reklamacija še ni rešena�

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne obveznosti za čiste plače, nadomestila plač, druge prejemke 656�426 616�129 106,5

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, nadomestil 289�278 267�003 108,3

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, ki bremenijo 
podjetje 135�591 141�257 96,0

Kratkoročne obveznosti za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 30�843 29�453 104,7

Krakoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 39�356 33�215 118,5

Kratkoročne obveznosti za obresti iz prejetih posojil 266�193 338�115 78,7

Kratkoročne obveznosti iz zamudnih obresti 181�999 116�785 155,8

Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 6�896 6�896 100,0

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 13�032 35�993 36,2

SKUPAJ 1.619.614 1.584.846 102,2

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v večjem delu sestavljajo obveznosti do zaposlenih in državnih ter dru-
gih institucij iz naslova plač za mesec december 2008 v višini 1�112�138 €, kratkoročnih obveznosti iz naslova 
obresti od prejetih posojil in zamudnih obresti v višini 448�192 €, kratkoročnih obveznosti v zvezi z razdelitvijo 
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poslovnega izida v višini 6�896 €, kratkoročnih obveznosti do državnih in drugih inštitucij v višini 39�356 € ter 
ostalih kratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 13�032 €� 

6�4�2�13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

- za stroške nabavne koordinacije 0 11�989 -

- za zamudne in druge obresti 8�889 26�962 33,0

- za bonitete dobaviteljem mleka 100�946 0 -

- za stroške revizije 13�925 13�025 106,9

- za neizkoriščene dopuste in nagrade 684�371 104�924 652,3

- za ostale vnaprej vračunane stroške 72�473 207�993 34,8

SKUPAJ 880.604 364.893 241,3

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve vsebujejo postavko vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki�

6�4�2�14 Zabilančna sredstva in obveznosti

Zabilančna sredstva in obveznosti 

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov 1�235�196 1�177�423 104,9

Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora 125�910 125�910 100,0

Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev 15�263 27�733 55,0

Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev 2�304�452 1�894�220 121,7

Prejete bančne garancije od kupcev 700�000 280�000 250,0

Prejeta ostala zavarovanje od kupcev 9�745�003 19�061�000 51,1

Prejete zastavne pravice za zavarovanje 1�475�974 3�317�779 44,5

Izdane menice za zavarovanje  dobaviteljem 5�000�029 2�043�205 244,7

Izdane menice za zavarovanje  kupcem 231�306 175�061 132,1

Dane bančne garancije dobaviteljem 274�250 198�180 138,4

Dane bančne garancije kupcem 61�072 1�244�953 4,9

Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam 28�382�770 36�767�762 77,2

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem 50�570 8�000 632,1

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti 194�054 199�763 97,1

SKUPAJ 49.795.849 66.520.989 74,9

Vrednost zabilančnih sredstev oz� obveznosti se je zmanjšala v največji meri zaradi zmanjšanja finančnih  obve-
znosti do bank, katera so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah�

Prejete menice in bančne garancije ter druga zavarovanja od dobaviteljev se nanašajo na zavarovanja plačil, do-
bre izvedbe in garancijske dobe pri nakupih opredmetenih osnovnih sredstev� 
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Prejete bančne garancije in ostala zavarovanja od kupcev se nanašajo na zavarovanje plačil po prodajnih pogod-
bah� Družba za zavarovanje plačil malih kupcev sprejema bianko menice, ki jih vodi v posebni statistični evidenci 
analitično po kupcih�

Med prejetimi zastavnimi pravicami družba evidentira zastavo nepremičnine za sporni blagovni kredit Lija d�o�o� 
Maribor v višini 687�079 € ter zastavno pravico nepremičnine za zavarovanje dolgoročnega posojila, danega 
družbi v skupini�

Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem se nanašajo na zavarovanje kratkoročnih posojil pri bankah�

Izdane menice in dane bančne garancije za zavarovanje kupcem se nanašajo na dana zavarovanja za resnost po-
nudbe in za dobro izvedbo posla  v postopkih javnih razpisov�

Dane zastavne pravice bankam so dane zastavne pravice na nepremičninah v obratu Ljubljana, Maribor in Kočev-
je za zavarovanje dolgoročnih posojil�

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti vključujejo nominalno vrednost izdanih bonov ter terjatve iz naslova 
sofinanciranja pri poslovnih partnerjih in podobno�

6�4�3 Razčlenitve in pojasnila k izkazu poslovnega izida

6�4�3�1 Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje   

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 132.969.541 115.629.447  115,0 

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 123�860�339 107�230�167  115,5 

- čisti prihodki od najemnin 216�899 190�610  113,8 

- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 8�892�303 8�208�670  108,3 

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 23.950.152 22.466.341  106,6 

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 8.660.139 6.946.968  124,7 

SKUPAJ 165.579.832 145.042.756  114,2 

Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi s preteklim poslovnim letom višji za 14,2%, vrednostno je največji porast 
zabeležen na domačem trgu�

Delež čistih prihodkov, ustvarjenih na domačem  trgu  znaša 80,3 %, na trgih EU 14,5% in na trgih izven EU 
5,2%� 

Družba je v letu 2008 odobrila 9�083�262 € bonitet kupcem, kar je 15,9% več kot leto prej� Poslovni odhodki te 
vrste zmanjšujejo čiste prihodke od prodaje�
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6�4�3�2 Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi 746 155�988  0,5 

Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov 21�438 20�197  106,1 

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij 0 84�619  -   

Poraba dolgoročno odloženih prihodkov za sofinanciranje opreme 534�547 439�114  121,7 

Povračilo stroškov okoljske dajatve za pretekla leta 90�300 381�081  23,7 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 1�769�654 334�442  529,1 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih 
  sredstev 401�832 93�960  427,7 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev-odprava 
  slabitev terjatev 1�356�723 226�981  597,7 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev-odpis 
  obveznosti 11�099 13�501  82,2 

SKUPAJ 2.416.685 1.415.441  170,7 

Največjo postavko drugih poslovnih prihodkov predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki, ki vključujejo 
dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev ter nepremičnin v višini 401�832 €, pri obratnih sredstvih 
pa odpravo slabitev terjatev do kupcev doma in v tujini v višini 312�168 € ter odpravo slabitev terjatev do kupcev 
v skupini v višini 1�044�555 €�

Prihodki od porabe dolgoročnih odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za sofinanciranje opreme v 
vrednosti 534�547 € se pripoznajo ob obračunu amortizacije� 

6�4�3�3 Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 5�796�245 6�125�740 94,6 

Stroški porabljenega materiala 109�263�434 98�254�003 111,2 

Stroški storitev - brez nabavne koordinacije 23�769�956 18�811�187 126,4 

SKUPAJ 138.829.635 123.190.930 112,7 

Stroški blaga, materiala in storitev v letu 2008 so bili glede na preteklo leto večji za 12,7 %, kar je posledica višjih 
stroškov materiala in višjih stroškov storitev�
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Stroški porabljenega materiala

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Stroški materiala 102�600�362 92�169�352 111,3 

Stroški energije 4�184�016 3�443�081 121,5 

Drugi stroški materiala 2�479�056 2�641�571 93,8 

SKUPAJ 109.263.434 98.254.003 111,2 

Stroški porabljenega materiala v letu 2008 so bili v primerjavi s preteklim letom večji za 11,2%� Najpomembnej-
ši stroški v okviru te postavke so stroški materiala, ki so večji za 11,3%, največ pa so porasli stroški energije, za 
21,5%�

Drugi stroški materiala zajemajo stroške nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje, stroške popisnih razlik 
materiala in drobnega inventarja, stroške pisarniškega materiala in strokovne literature, odpis drobnega inven-
tarja in ostale stroške materiala�

Stroški storitev

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Transportne storitve 8�393�043 7�410�525 113,3 

Najemnine 949�910 996�630 95,3 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 126�196 82�205 153,5 

Drugi stroški storitev 14�300�808 10�321�827 138,5 

- stroški kooperantskih storitev 751.389 675.560 111,2 

- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev 3.594.125 2.785.161 129,0 

- stroški bančnih storitev in zavarovanja 502.815 582.768 86,3 

- stroški intelektualnih in osebnih storitev 584.437 603.985 96,8 

- stroški sejmov, reklame in reprezentance 5.036.558 2.994.068 168,2 

- stroški drugih storitev 3.831.485 2.680.284 143,0 

SKUPAJ 23.769.956 18.811.187 126,4 

Stroški storitev so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 26,4%� Poleg stroškov transportnih storitev, 
ki so se v letu 2008 v primerjavi s predhodnim obdobjem povečali za 13,3%, so v tej postavki najpomembnejši 
drugi stroški storitev, ki so se povečali za 38,5% predvsem zaradi večjih vlaganj v oglaševanje in večjih stroškov 
vzdrževanja�

Med druge stroške storitev poleg navedenih družba všteva še stroške analiz za mleko in mlečne izdelke, stroške 
za oblikovanje embalaže, opravljene storitve preko študentskega servisa, stroške varovanja premoženja, komu-
nalne storitve, zastopniške storitve, stroške za varstvo okolja, stroške skladiščenja in manipulacije z blagom, 
stroške storitev čiščenja, prispevke zbornicam, stroške carinjenja, cestnin in tehničnih pregledov ter stroške 
drugih storitev�

Stroški revidiranja za leto 2008 so znašali 27�850 € in vključujejo stroške revidiranja računovodskih izkazov ma-
tične družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine ter stroške preiskovanja računovodskih izkazov 
odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla�
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6�4�3�4 Stroški dela

Stroški dela

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Stroški bruto plač in nadomestil 9�751�673 9�276�440 105,1 

Stroški socialnih zavarovanj 1�964�946 1�703�678 115,3

- stroški pokojninskih zavarovanj 1.289.911 1.048.789 123,0

- stroški drugih socialnih zavarovanja 675.035 654.889 103,1 

Drugi stroški dela 2�536�064 2�815�773 90,1

- drugi stroški dela 2.380.451 2.502.164 95,1 

- davek na izplačane plače 155.613 313.610 49,6 

SKUPAJ 14.252.683 13.795.891 103,3 

Stroški dela so v primerjavi s preteklim letom višji za 3,3%� Na povečanje je vplivalo medletno usklajevanje ter 
uvedba novega plačnega modela� Stroški socialnih zavarovanj vključujejo stroške pokojninskih in drugih social-
nih zavarovanj� 

Od leta 2007 so delavci vključeni v dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje�

Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in ostala izplačila zaposlenim� 

6�4�3�5 Odpisi vrednosti 

Odpisi vrednosti

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1�383�131 1�028�994 134,4 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 7�873�561 5�831�868 135,0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 17�302 60�897 28,4 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 661�611 1�412�847 46,8 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti terjatev do kupcev 331.089 1.412.847 23,4 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov 98 0 -

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog 330.424 0 -

SKUPAJ 9.935.605 8.334.605 119,2 

Odpisi vrednosti vključujejo 9�256�692 € amortizacije in 675�786 € prevrednotovalnih poslovnih odhodkov�

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih vključujejo slabitve poslovnih terjatev, ki izhajajo iz 
dvomljivih in toženih terjatev do kupcev v višini 331�089 € in slabitve zalog proizvodov, ker njihova proizvajalna 
cena presega iztržljivo tržno vrednost v višini  330�424 €�

Družba je v letu 2008 opravila uskladitve življenjskih dob neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, kar je povzročilo povečanje stroškov amortizacije za 2�211�644 € �
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6�4�3�6� Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Rezervacije 57�864 140�069 41,3 

Drugi poslovni odhodki 567�080 687�007 82,5 

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 275.343 268.507 102,5 

- izdatki za varstvo okolja 254.650 380.937 66,8 

- drugi poslovni odhodki 37.087 37.563 98,7 

SKUPAJ 624.944 827.076 75,6 

Med druge poslovne odhodke družba všteva dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov in 
se nanašajo na stroške nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, DDV od primanjkljajev in nedovoljenih odpi-
sov, od porabljenih proizvodov za reklamo in reprezentanco in stroški taks�

Izdatki za varstvo okolja vključujejo takso za obremenjevanje vode, stroške za odpadno embalažo in druge stro-
ške za varstvo okolja�

Med druge poslovne odhodke družba všteva nagrade študentom in dijakom na obvezni delovni praksi in  štipen-
dije�

6�4�3�7 Stroški po funkcionalnih skupinah 

Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah prikazuje naslednja preglednica:

Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov  2008  2007 
Indeks 

2008/2007

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  123�091�592    109�963�594    111,9   

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah  2�101�137    893�480    235,2

Stroški prodaje  23�805�890    19�628�995    121,3

Stroški splošnih dejavnosti ( uprava )  8�169�089    8�062�949    101,3 

SKUPAJ  157.167.709    138.549.018    113,4  

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2008 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v preteklem obdobju za 11,9%� Njihov delež v 
čistih prihodkih od prodaje se je v primerjavi s predhodnim letom znižal iz 75,8% na 74,3%� 

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Med proizvajalne stroške, ki se ne vštevajo v zaloge, družba uvršča vse stroške ustavljene proizvodnje sira v obra-
tu Maribor in ostale izjemne stroške na proizvajalnih stroškovnih mestih, ki se ne vštevajo v zaloge�
Med izjemne stroške na proizvajalnih stroškovnih mestih, ki se ne smejo vštevati v zaloge pa družba všteva od-
pise surovine, ki so posledica razlik na merilnih napravah�

Stroški prodajanja
Stroški prodajanja so se v primerjavi z letom 2007 povečali, prav tako se je povečal njihov delež v čistih prihodkih 
od prodaje iz 13,5% v letu 2007 na 14,4% v letu 2008 zaradi večjih stroškov oglaševanja� 
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Med stroške prodajanja družba uvršča poleg stroškov produktnega marketinga še stroške prodajne operative, 
stroške logistike, stroške operativnega planiranja in druge stroške, povezane s prodajo�

Stroški splošnih dejavnosti (uprave)
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi s predhodnim letom povečali, vendar se je njihov delež v  čistih pri-
hodkih od prodaje zmanjšal iz 7,3% v letu 2007, na 6,6% v letu 2008� Med stroške uprave družba uvršča stroške 
razvoja, stroške korporativnega marketinga in druge stroške uprave�

6�4�3�8 Finančni prihodki 

Finančni prihodki 

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Finančni prihodki iz deležev 428.167 495.988 86,3

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 358�567 125�706 285,2

Finančni prihodki iz drugih naložb 69�600 370�282 18,8

Finančni prihodki iz danih posojil 472.338 156.347 302,1

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 202�358 76�856 263,3

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 118�609 76�512 155,0

Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev do skupine 151�371 2�979 5�081,3

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 132.649 79.733 166,4

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 392 0 -

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 132�257 79�733 165,9

SKUPAJ 1.033.154 732.068 141,1

Finančni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 41,4 % oz� za 301�087 €, največ zaradi večjih 
finančnih prihodkov iz danih posojil�

Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende in finančne prihodke iz drugih naložb, ki izhajajo iz 
razlike med prodajno in nakupno vrednostjo vrednostnih papirjev�

Finančne prihodke iz danih posojil družba pripozna iz obračunanih obresti od danih posojil in depozitov, v kolikor 
so tudi plačane ali pa ne obstaja dvom o njihovem poplačilu� Sem všteva tudi finančne prihodke iz razveljavitve 
oslabitev finančnih sredstev�

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev se nanašajo na zaračunane zamudne obresti, pogodbene obresti od danih 
blagovnih kreditov kupcem in jih družba pripozna, ko so plačane� 
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6�4�3�9 Finančni odhodki

Finančni odhodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 3.380.869 4.776 70.788,7

Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do skupine 3�270�223 0 -

Finančni odhodki iz prodaje finančnih naložb 110�646 4�776 2�316,7

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.162.141 1.904.575 113,5

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2�035�532 1�904�575 106,9

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 126�609 0 -

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 89.731 140.660 63,8

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 392 0 -

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti

80�620 104�381 77,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 8�719 36�279 24,0

SKUPAJ 5.632.741 2.050.011 274,8

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se pretežno nanašajo na slabitev dolgoročne finančne 
naložbe v odvisno družbo Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla v višini 3�270�233 € (glej pojasnila v točki 6�4�2�3)�

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na finančne odhodke iz posojil, prejetih od bank, ki beležijo 
porast s predhodnim letom� Razlog je v rasti referenčnih obrestnih mer, pa tudi v bančnih obrestnih pribitkih�

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so v večji meri zaračunane zamudne obresti od dobaviteljev, ki so v 
primerjavi s predhodnim letom nižje zaradi manjših zamud pri plačilu obveznosti�

6�4�3�10 Drugi prihodki in drugi odhodki

Drugi prihodki in drugi odhodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Prejete odškodnine 414�914 582�473 71,2

Drugi prihodki 1�144�801 508�634 225,1

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 1.559.715 1.091.107 142,9

Odhodki za denarne kazni 31�943 30�954 103,2

Odhodki za odškodnine 158�745 56�556 280,7

Odhodki za dane donacije 3�977 2�083 190,9

Drugi odhodki 26�722 52�327 51,1

SKUPAJ DRUGI ODHODKI 221.387 141.920 156,0

Drugi prihodki se nanašajo na prihodke od prejetih odškodnin, med katerimi je v letu 2008 največji delež prejetih 
odškodnine od zavarovalnice 386�384 €� Med drugimi prihodki je družba v opazovanem letu pripoznala prihodke 
od vračila neupravičeno odmerjenega in preveč plačanega davka na dodano vrednost iz obdobja od 1� januar do 
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31� december 2001 na podlagi ponovnega inšpekcijskega nadzora in odločbe druge stopnje, vključno z zamudni-
mi obrestmi� V to postavko družba všteva tudi odprave rezervacij za odškodninske tožbe�
Drugi odhodki se nanašajo na denarne kazni, vračunane dolgoročne rezervacije za odškodnine iz pravdnih zadev 
(glej pojasnilo Dolgoročne rezervacije)� Med drugimi odhodki izkazuje družba odhodke za dane donacije v huma-
nitarne namene ter ostale druge odhodke� 

6�4�3�11 Davek iz dobička

Družba Ljubljanske mlekarne je poslovno leto 2008 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom vendar je zaradi čr-
panja davčnih izgub iz preteklosti ugotovila negativno davčno osnovo, zaradi česar tudi ni ugotovila obveznosti 
za davek iz dobička pravnih oseb�

6�4�3�12 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Poslovni izid iz poslovanja 6�641�626 -929�733 -

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3�380�000 -1�298�489 -

SKUPAJ 3.380.367 -1�298�489 -

Družba je v letu 2008 ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 6�641�626 €, z upoštevanjem finančnih ter drugih 
prihodkov in odhodkov pa znaša čisti dobiček poslovnega leta 3�380�367€�
Preračun kapitala v skladu s rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (102,1) pomeni 909�404 € negativne-
ga vpliva na čisti dobiček  leta 2008�

6�4�4 Splošna in druga razkritja

6�4�4�1 Predstavitev družbe

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d� d�, Ljubljana
Tolstojeva 63
1000 Ljubljana
Slovenija

6�4�4�2 Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti

Predmet poslovanja je mlečno predelovalna dejavnost� Glavna dejavnost je mlekarstvo in sirarstvo ter proizvo-
dnja mlečnih izdelkov� Dejavnosti družbe so opredeljena v statutu družbe�

6�4�4�3 Podatki o obvladujoči družbi

Ljubljanske mlekarne, d� d�, Ljubljana, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana je obvladujoča družba v skupini Ljubljanske 
mlekarne� 
Letno poročilo Ljubljanskih mlekarn in konsolidirano poročilo skupine Ljubljanske mlekarne je možno dobiti na 
sedežu družbe in na spletnih straneh na naslovu www�l-m�si�
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6�4�4�4 Podatki o zaposlenih

Na dan 31� december 2008 je bilo v družbi zaposlenih 623 delavcev, kar je 10 manj kot leto prej� 
Iz spodnje preglednice je razvidna struktura zaposlenih glede na izobrazbo:

Število in struktura zaposlenih glede na izobrazbo

Stopnja izobrazbe

Leto 2008 Leto 2007

Število 
zaposlenih Delež (v %)

Število 
zaposlenih Delež (v %)

Indeks 
2008/2007

Magistri znanosti 4 0,6% 5 0,8%  80,0 

Univerzitetna in visokostrokovna 
izobrazba

59 9,5% 49 7,7%  120,4 

Višješolska izobrazba 37 5,9% 40 6,3%  92,5 

Srednješolska izobrazba 183 29,4% 183 28,9%  100,0 

Kvalificini delavci 152 24,4% 161 25,4%  94,4 

Polkvalificirani delavci 28 4,5% 32 5,1%  87,5 

Nekvalificirani delavci 160 25,7% 163 25,8%  98,2 

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 12. 623 100% 633 100%  98,4 

SKUPAJ (POVPREČJE LETA) 631 674  93,6 

Plača uprave je določena v individualni pogodbi, ki jo  je član uprave sklenil z nadzornim svetom�

Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta�

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vključujejo plače, bo-
nitete, regres za dopust, morebitne druge prejemke (jubilejne nagrade, odpravnine ipd�) in povračilo stroškov 
v zvezi z delom� Zaradi uveljavitve novega plačnega sistema se je v letu 2008 zmanjšalo število zaposlenih na 
podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe�

Podatki o prejemkih, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejele skupine oseb v skladu z 69. členom zakona o gospo-
darskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov
Skupaj bruto 

prejemki v 2008
Skupaj bruto 

prejemki v 2007
Indeks 

2007/2006

Člani uprave 162�475 136�284 119,2

Člani nadzornega sveta (6 članov) 71�601 74�915 95,6

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe 1�238�520 1�921�513 64,5

SKUPAJ 1.472.596 2.132.712 69,0
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Podatki o danih posojilih, ki jih je družba ljubljanske mlekarne  odobrila skupinam oseb v skladu z 69. členom zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov

Posojila, 
odobrena v letu 

2008
Odplačano v 

letu 2008

Posojila, 
odobrena v letu 

2007
Odplačano v 

letu 2007

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe 0 -6�740 18�540 -80�474

SKUPAJ 0 -6.740 18.540 -80.474

6�4�4�5 Datum odobritve oz� sprejetja letnega poročila

Uprava družbe je v marcu 2009 odobrila objavo računovodskih izkazov in predajo revizorju, nadzornemu svetu, 
skupščini in javnostim�

6�4�4�6 Poslovni dogodki po dnevu bilance stanja

V času od datuma bilance stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 
računovodske izkaze družbe�
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6.5 Upravljanje s finančnimi tveganji v družbi

Med finančna tveganja sodijo vsa tveganja v družbi Ljubljanske mlekarne, ki so povezana s sposobnostjo kratko-
ročnega in dolgoročnega ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanje finančnih odhodkov, ohranjanja vredno-
sti finančnega premoženja, obvladovanja finančnih obveznosti ter zagotavljanje konkurenčnosti in dolgoročne 
plačilne sposobnosti�

Upravljanje finančnih tveganj koristi družbi na več načinov:
povišuje predvidljivost prihodnjih denarnih tokov, kar omogoča lažje finančno načrtovanje, –
zmanjšuje izpostavljenost podjetja različnim finančnim šokom, –
zmanjšuje možnost izgub in dodatnih stroškov, ki bi lahko omejevali oziroma ovirali delovanje ter izvajanje  –
poslovne strategije družbe,
povečuje zaupanje lastnikov, dobaviteljev, kupcev in ostalih strank, –
zvišuje boniteto družb v skupini, kar med drugim pomeni tudi višjo sposobnost najemanja virov financiranja po  –
ugodni obrestni meri�

Skupna lastnost finančnih tveganj je, da je sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka družbe negotova� 

Finančna tveganja družba razvršča v naslednji zaokroženi skupini:
Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja (povzročitelje) ne more vplivati, ker gre za vplive trga  –
in okolja� Sem sodita obrestno in valutno tveganje� Pri obvladovanju tveganja spremembe obrestne mere in 
deviznega tečaja se družba zaveda nezmožnosti vpliva na naštete dejavnike – prilagoditev trendom je edina 
možna rešitev� Na podlagi dosedanjih gibanj družba oceni verjetnost sprememb v prihodnosti� Gre za pretežno 
cenovna tveganja, saj cene določa trg glede na razpoložljivost in donosnost sredstev�
Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja družba lahko vpliva, saj so zgolj posledica notranjih odlo- –
čitev in zaradi tega ne more prenašati odgovornosti na okolje� Tveganja povzroča družba sama in so posledica 
notranjih poslovnih odločitev (o naložbenju, izbiri kupcev, zadolževanju, valutni izbiri)� Pri obvladovanju teh 
tveganj predhodna cenovna tveganja upošteva kot predpostavljena tveganja�

Glavne skupine finančnih tveganj so:
tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranka (tudi kreditno tveganje), –
valutno tveganje, –
obrestno tveganje in –
likvidnostno tveganje� –

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke (tudi kreditno tveganje)
Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je opredeljeno kot pomembnejše finančno tveganje, saj 
poleg neplačila družba tvega tudi neizpolnitev drugih nefinančnih obveznosti, kot je zamuda pri dobavi blaga, 
nekakovostno opravljena storitev in podobno� Vsaka neizpolnitev obveznosti nasprotne stranke oslabi sredstva 
oziroma okrepi dolgove, to pa posredno zmanjšuje finančno moč družbe in lastnikovo premoženje� 

Kreditno tveganje predstavlja možnost, da so terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale 
zaradi odloženega plačila, poplačane z zamudo, samo delno poplačana ali pa sploh ne bodo poplačane� Družba 
ima izoblikovano politiko aktivnega upravljanja s kreditnim tveganjem, ki jo izvaja s preverjanjem bonitet pred 
sklenitvijo posla, zavarovanjem terjatev (bančne garancije, bianco menice), sprotnim spremljanjem odprtih ter-
jatev, ustreznim sistemom izterjave, telefonskim in mesečnim pisnim opominjanjem, prekinitvijo dobav in zara-
čunavanjem zamudnih obresti� Aktivno izvaja tudi medsebojne in verižne pobote�

Z namenom zmanjševanja tveganja zaradi neplačil družba prenavlja kriterije za izbiro potencialnih tujih kupcev, 
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za vrednotenje bonitet ter inštrumentov za obvezno zavarovanje njihovih terjatev� V cilju izboljšanja upravljanja 
z odprtimi terjatvami do domačih kupcev pa uvaja novo sistemsko orodje� 

Vsi kupci so na osnovi znanih kriterijev razporejeni v bonitetne razrede� V izvajanje kreditnega managementa se 
vključuje definiran nabor odgovornih oseb z dodeljenimi pooblastili� 

Negotovost, povezana s plačili s strani dolžnikov, otežuje načrtovanje prihodnjih potreb po denarnih sredstvih� 
Za ohranjanje tekoče likvidnosti ima družba pripravljenih več denarnih sredstev za primer slabe finančne disci-
pline oziroma porasta višine zapadlih terjatev� Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke zmanjšuje s 
povečanjem števila posojilodajalcev, kar omogoča večjo neodvisnost�

Pri nabavnih pogodbah tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke dodatno znižuje še z obvezno opre-
delitvijo pogodbenih kazni in zavarovanja dobre izvedbe poslov (pri investicijskih pogodbah)�  

Omenjeno tveganje je za družbo zmerno�

Valutno tveganje
Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost spremembe vrednosti premoženja, ki izhaja iz gibanja deviznega 
tečaja� Valutno tveganje družbe izvira iz denarnih tokov in finančnih obveznosti, ki so nominirani v tujih valutah� 
Glede na to, da ima družba večino nabavnih in prodajnih tokov vezanih na evro, je valutno tveganje zanemarlji-
vo�  

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za družbo neugodno in škodljivo� 
Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje in njeno zniževanje, če družba presež-
ke svojih denarnih sredstev posoja� 

Vsa najeta posojila so sklenjena po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere euribor in fiksne-
ga pribitka� Euribor je občutljiv na gibanje, višja obrestna mera pomeni višje stroške financiranja� 

Za obvladovanje obrestnega tveganja je družba proučila možnost in racionalnost uporabe različnih izvedenih 
finančnih instrumentov, vendar se za ščitenje ni odločila� Ocenjujemo, da je obrestno tveganje za družbo zmer-
no�

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je bistveno finančno tveganje, saj druga finančna tveganja na koncu vedno vplivajo na 
likvidnost in ta na plačilno sposobnost� Od vseh tveganj v poslovanju je odvisno, ali bo družba sposobna sredstva 
preoblikovati v denar in poravnati dolgove, kar je prvi pogoj za nemoteno poslovanje� Za poravnavanje svojih te-
kočih obveznosti oziroma vzdrževanje normalnega poslovanja obstaja možnost, da družba v določenem trenutku 
ne bo imela zadosti likvidnih sredstev� 

Likvidnostno tveganje obvladuje s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov za prihodnja obdobja� Pomembno je 
določiti obdobja v prihodnosti, ko bo družba potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja, ko bo imela presež-
ke denarnih sredstev� Prosta denarna sredstva dosledno nalaga le v varne, takoj unovčljive naložbe, predvsem 
v obliki depozitov pri poslovnih bankah� Primanjkljaje pa obvladuje z najemanjem ali podaljševanjem posojil in 
odpoklicem ali prodajo finančnih naložb�

Družba ocenjuje, da je tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti zmerno, saj ima sposobnost najemanja po-
sojil za kratkoročno uravnavanje likvidnosti� Tudi tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti zaradi pozitivnega 
poslovanja, sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov s poslovanjem, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter 
uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih sredstev iz bančnih virov družba ocenjuje kot zmerno�
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6 Revizorjevo poročilo
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7 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE 
LJUBLJANSKE MLEKARNE

7.1 Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje računovodske izkaze skupine Ljubljanske mlekarne za leto, končano na dan 31� decembra 2008� 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne ra-
čunovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja, 
in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in izidov njenega po-
slovanja za leto 2008�

Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu 
s slovenskimi računovodskimi standardi� Ta odgovornost vključuje: 

vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predsta- –
vitvijo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali 
napake, 
izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev  –
ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah� –

Ljubljana, 24� aprila 2009        Cvetana Rijavec,
           predsednica uprave
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7.2 Konsolidirani računovodski izkazi skupine Ljubljanske   
mlekarne v skladu s SRS

7�2�1 Konsolidirana bilanca stanja

v € brez centov Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

SREDSTVA 113.757.269 112.652.727 101,0

Dolgoročna sredstva 67.991.499 72.636.990 93,6

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 7.3.3.1 4.015.691 5.348.197 75,1

Dolgoročne premoženjske pravice 3�886�333 5�163�461 75,3

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 129�358 184�736 70,0

Opredmetena osnovna sredstva 7.3.3.2 62.492.749 66.034.434 94,6

 Zemljišča in zgradbe 39�588�430 41�241�943 96,0

 Proizvajalne naprave in stroji 7�924�589 8�983�816 88,2

 Druge naprave in oprema 12�592�781 15�095�112 83,4

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2�386�949 713�563 334,5

Dolgoročne finančne naložbe 7.3.3.3 1.349.919 815.466 165,5

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 875�698 792�198 110,5

Dolgoročna posojila 474�221 23�268 2�038,1

Dolgoročne poslovne terjatve 7.3.3.6 133.140 438.893 30,3

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 99�000 396�000 25,0

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 34�140 42�893 79,6

Kratkoročna sredstva 45.702.954 39.962.552 114,4

Zaloge 7.3.3.4 12.292.076 9.206.099 133,5

Material 4�339�576 4�699�599 92,3

Nedokončana proizvodnja 2�363�562 1�120�676 210,9

Proizvodi in trgovsko blago 5�543�938 3�385�555 163,8

Predujmi za zaloge 45�000 269 16�728,6

Kratkoročne finančne naložbe 7.3.3.5 1.655.262 3.881.922 42,6

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1�103�520 3�202�018 34,5

Kratkoročna posojila 551�742 679�904 81,1

Kratkoročne poslovne terjatve 7.3.3.6 28.149.851 26.550.405 106,0

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 24�983�431 23�849�547 104,8

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3�166�420 2�700�858 117,2

Denarna sredstva 7.3.3.7 3.605.765 324.126 1.112,5

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 7.3.3.8 62.816 53.185 118,1

Zabilančna sredstva 7�3�3�14 49�237�311 64�120�645 76,8
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v € brez centov Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 113.757.269 112.652.727 101,0

Kapital 7.3.3.9 47.809.797 45.390.393 105,3

Vpoklicani kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 23.935.967 94,6

Rezerve iz dobička 1.828.548 1.828.548 100,0

Prevedbeni popravek kapitala 2.713 87 3.118,4

Presežek iz prevrednotenja 553.448 2.409.838 23,0

Preneseni čisti poslovni izid 78.092 -427.381 -

Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.347.995 -377.268 -

Čista izguba poslovnega leta 0 -377�268 -

Čisti dobiček poslovnega leta 4�347�995 0 -

Kapital, ki pripada večinskemu lastniku 47.733.757 45.655.273 104,6

Kapital manjšinskih lastnikov 76.040 -264.880 -

Rezervacije in dolgoročne PČR 7.3.3.10 4.881.052 5.582.864 87,4

Dolgoročne obveznosti 17.948.390 24.419.183 73,5

Dolgoročne finančne obveznosti 7.3.3.11 17.948.390 24.411.910 73,5

Dolgoročne poslovne obveznosti 7.3.3.12 0 7.273 -

Kratkoročne obveznosti 42.237.426 36.855.442 114,6

Kratkoročne finančne obveznosti 7.3.3.11 16.807.700 14.039.579 119,7

Kratkoročne poslovne obveznosti 7.3.3.12 25.429.726 22.815.863 111,5

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 7.3.3.13 880.604 404.845 217,5

Zabilančne obveznosti 7�3�3�14 49�237�311 64�120�645 76,8
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7�2�2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida

v € brez centov Pojasnila 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje 7.3.4.1 178.667.676 158.189.569 112,9

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 3.916.724 -2.396.511 -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 7.3.4.2 1.450.822 1.660.045 87,4

Stroški blaga, materiala in storitev 7.3.4.3 152.634.914 133.442.602 114,4

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 127�124�139 113�015�476 112,5

Stroški storitev 25�510�775 20�427�126 124,9

Stroški dela  7.3.4.4 15.142.744 14.652.038 103,3

Stroški plač 10�240�908 9�869�555 103,8

Stroški socialnih zavarovanj 2�269�104 1�863�611 121,8

Drugi stroški dela 2�632�732 2�918�872 90,2

Odpisi vrednosti 7.3.4.5 10.905.821 8.133.561 134,1

Amortizacija 9�677�478 7�293�024 132,7

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 17�302 126�658 13,7

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1�211�041 713�879 169,6

Drugi poslovni odhodki 7.3.4.6 670.320 1.010.371 66,3

Finančni prihodki iz deležev 7.3.4.8 428.167 499.956 85,6

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 358�567 125�706 285,2

Finančni prihodki iz drugih naložb 69�600 374�250 18,6

Finančni prihodki iz danih posojil 7.3.4.8 118.745 76.512 155,2

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 118�745 76�512 155,2

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7.3.4.8 133.262 80.839 164,8

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 133�262 80�839 164,8

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 7.3.4.8 110.646 4.776 2.316,7

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 7.3.4.8 2.383.839 1.962.773 121,5

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2�257�230 1�962�773 115,0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 126�609 0 -

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.3.4.8 90.089 178.985 50,3

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 80�620 104�381 77,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 9�469 74�604 12,7

Drugi prihodki 7.3.4.9 1.746.155 1.238.468 141,0

Drugi odhodki 7.3.4.9 250.011 358.950 69,7

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki 4.273.167 -395.178 -

Davek iz dobička 7.3.4.10 0 0 -

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 4.273.167 -395.178 -

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja pripada:

- Manjšinskim lastnikom -74�828 -18�107 413,3

- Večinskim lastnikom                                                                        7�3�4�11 4�347�995 -377�268 -
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7�2�3 Konsolidirani izkaz denarnega toka

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Denarni tokovi pri poslovanju

Postavke izkaza poslovnega izida 15.235.345 8.836.698 172,4

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 180�330�023 159�985�828 112,7

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti -165�094�678 -151�149�130 109,2

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij) 
poslovnih postavk bilance stanja -1.991.775 -4.742.880 42,0

Začetne manj končne poslovne terjatve -1�722�305 -2�987�287 57,7

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 45�747 -130�842 -

Začetne manj končne zaloge -3�729�430 1�745�157 -

Končni manj začetni poslovni dolgovi 2�222�187 -3�594�600 -

Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 1�192�026 224�692 530,5

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 13.243.570 4.093.818 323,5

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju 1.276.459 1.020.586 125,1

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 670�930 55�634 1�206,0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev 522�040 346�959 150,5

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 21�493 56�113 38,3

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 61�996 561�880 11,0

Izdatki pri naložbenju -5.192.748 -3.265.938 159,0

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev -143�253 -178�703 80,2

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -4�441�807 -3�033�015 146,4

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -557�688 0 -

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -50�000 -54�220 92,2

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju -3.916.289 -2.245.352 174,4

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju 7.957.992 3.914.904 203,3

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 262�175 0 -

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 7�695�817 3�914�904 196,6

Izdatki pri financiranju -14.003.634 -7.842.662 178,6

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -2�134�431 -2�042�152 104,5

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -6�027�830 -3�862�461 156,1

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -5�841�373 -1�938�049 301,4

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju -6.045.642 -3.927.758 153,9

Končno stanje denarnih sredstev 3.605.765 324.126 1.112,5

Denarni izid v obdobju 3.281.639 -2.079.292 -

Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 324.126 2.403.418 13,5
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7�2�4 Konsolidirani izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
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Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
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7.3 Pojasnila k računovodskim izkazom skupine

7�3�1 Predstavitev skupine Ljubljanske mlekarne

Skupino Ljubljanske mlekarne sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d�d� Ljubljana ter dve odvisni 
družbi v tujini�

V letu 2008 je skupina dosegla 12,9% več čistih prihodkov od prodaje kot leto prej, od tega 80,4% (lani 79,3%)  na 
domačem trgu in 19,6% (lani 20,7%) v tujini� 

Odvisni podjetji v tujini predstavljata del prodajne mreže, preko katere skupina Ljubljanske mlekarne trži in pro-
daja svoje izdelke� Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla je tako prodajno kot proizvodno podjetje, medtem ko je 
družba Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb zgolj prodajno podjetje� 

2008 2007
Indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje (v € brez centov) 178�667�676 158�189�569 112,9

Čisto dobiček/izguba obračunskega obdobja (v € brez centov) 4�347�995 -377�268 -

Vrednost sredstev (v € brez centov na dan 31� december) 113�757�269 112�652�727 101,0

Število zaposlenih (31� december) 741 748 99,1
 
Ljubljanske mlekarne d�d� Ljubljana je obvladujoča družba skupine Ljubljanske mlekarne, v katero so vključene 
naslednje odvisne družbe:

Odvisne družbe

v € brez centov

Delež 
lastništva 

31.12.2008

Osnovni
 kapital 

31.12.2008

Delež
 lastništva
31.12.2007

Osnovni
 kapital 

31.12.2007

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 91,05% 6�965�149 83,12% 3�694�926

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 100,00% 54�381 100,0% 54�564

Obvladujoča družba je v letu 2008 izvedla dokapitalizacijo odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla z 
nakupom nove emisije 123�000 delnic po 26,59 € (52 KM) v vrednosti 3�270�223 €, kar pomeni spremembo lastni-
škega deleža iz 83,12% na 91,05%�

Organi družb v skupini
Upravo obvladujoče družbe je v poslovnem letu 2008 vodila Cvetana Rijavec�

Nadzorni svet obvladujoče družbe Ljubljanske mlekarne d� d� sestavljajo štirje predstavniki delničarjev: Zoran 
Boškovič, Andrej Presečnik, Samo Lozej in Milena Vrhovec, ki jih je v marcu 2007 imenovala skupščina, ter dva 
predstavnika zaposlenih: Srečko Končina in Franci Kolman, ki jih je imenoval Svet delavcev� Nadzorni svet je na 
svoji 1� konstitutivni seji dne 3� aprila 2007 izvolil Zorana Boškoviča na mesto predsednika, za njegovega name-
stnika pa Andreja Presečnika�

V poslovnem letu 2008 sta odvisni družbi vodila naslednja direktorja:
družbo Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla: Dušan Lanščak in –
družbo Ljubljanske mlekarne d� o� o� Zagreb: Lidija Vujović-Blagojević� –
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Število zaposlenih v družbah v skupini

Družbe v skupini

31.12.2008 31.12.2007 Indeks 2008/2007

Ljubljanske mlekarne d�d� Ljubljana 623 633 98,4

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 113 110 102,7

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 5 5 100,0

SKUPAJ 741 748 99,1

Ljubljanske mlekarne d�d� Ljubljana (v nadaljevanju obvladujoča družba) je obvladujoča družba skupine Ljubljan-
ske mlekarne s sedežem Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, v Sloveniji� Konsolidirani računovodski izkazi skupine 
Ljubljanske mlekarne za leto, ki se je končalo 31� decembra 2008, vključujejo obvladujočo družbo in njeni odvisni 
družbi v tujini (skupaj v nadaljevanju skupina)�

Izdajo računovodskih izkazov skupine je uprava družbe odobrila v marcu 2009�

Poročanje po področnih in območnih odsekih
Skupina izkazuje ločeno prihodke iz prodaje na domačem trgu in tujem trgu� Drugih odsekov skupina ne opre-
deljuje�

Podlaga za sestavo konsolidiranih  računovodskih izkazov

Konsolidirani računovodski izkazi skupine so za poslovno leto 2008 sestavljeni v skladu s Slovenskimi računo-
vodskimi standardi 2006 (SRS) in temeljijo na Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), zasnovani pa so na teme-
lju upoštevanja časovne neomejenosti poslovanja, dosledne stanovitnosti in nastanka poslovnega dogodka�

Računovodski izkazi skupine so sestavljeni v evrih brez centov� Pripravljeni so ob upoštevanju izvirne vrednosti� 

Družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve� V primeru nekonsistentnosti računovodskih 
usmeritev so v konsolidiranih računovodskih izkazih narejeni ustrezni popravki�

Odvisne družbe
Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje obvladujoča družba� Obvladovanje obstaja, ker ima obvladujoča druž-
ba zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja� 
Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v skupinske računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje 
začne, do datuma, ko preneha�

Posli, izvzeti iz konsolidacije
V konsolidiranih računovodskih izkazih so izločena stanja, vmesni dobički in izgube oziroma prihodki in odhodki, 
ki izhajajo iz poslov znotraj skupine� Nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički, pod pogojem, da 
ne obstaja dokaz o oslabitvi�

Tuje valute
Sredstva in obveznosti družb v tujini se preračunajo v evre po referenčnem tečaju ECB, ki velja na dan bilance 
stanja� Prihodki in odhodki družb v tujini se preračunajo v evre po povprečnem letnem tečaju, ki glede na di-
namiko poslov najbolje ustreza tečaju na dan posla� Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno 
pripoznajo v posebni sestavini kapitala�
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7�3�2 Računovodske usmeritve skupine 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS, razen pri vrednotenju postavk, 
pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja� 

Skupina Ljubljanske mlekarne je uporabila pri vrednotenju postavk usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju, zapi-
sane pa so v Pravilniku o računovodstvu in temeljijo na SRS, veljavnih od 1� januarja 2006 dalje� Skupina izjavlja, 
da so uporabljene enake usmeritve in metode kot v preteklem poslovnem letu�

Skupina Ljubljanske mlekarne obravnava razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom po SRS in ZGD-1, ne 
razkriva pa pojasnil, katere oceni kot nepomembne oziroma oceni, da bi družbi lahko povzročilo škodo�

Opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetena osnovna sredstva skupina uvršča zemljišča, zgradbe in opremo, med katero sodi tudi drobni 
inventar z rokom uporabe nad eno leto�

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih�

Nabavno vrednost kupljenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in druge nevračjive 
nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo; 
to so zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve� V nabavni 
vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, izdelanega v družbi, so zajeti stroški, ki se nanašajo neposredno 
nanj�

Opredmetena osnovna sredstva, ki so odtujena ali izničena, niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, saj 
od njih ni več mogoče pričakovati koristi� Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo 
odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti 
donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost 
večja od čistega donosa ob odtujitvi� 

Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče 
koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost� Če pa stroški povečujejo dobo 
koristnosti sredstva, se za vrednost teh stroškov poveča nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva 
in podaljša doba uporabnosti�

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih 
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev� Kadar se po-
javijo, se pripoznajo kot stroški oziroma poslovni odhodki�

Preverjanje dobe koristnosti pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev skupina opravlja vsako leto pred 
koncem poslovnega leta�

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del opredmetenih 
osnovnih sredstev skupine, ki ji pripada� Na začetku finančnega najema se finančni najem pripozna kot sredstvo 
in dolg v zneskih, enakih pošteni vrednosti najetega sredstva ali če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote 
najemnin� Obresti iz naslova finančnega najema se pripoznajo kot odhodek v obdobjih, v katerih nastanejo� Na-
jeto sredstvo se amortizira, amortizacija se prizna kot odhodek� Amortizacijske stopnje so enake kot za lastna 
sredstva enake vrste�
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Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice do industrijske 
lastnine (licence, računalniški programi), usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in 
dolgoročni odloženi stroški�

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti� V nabavno vrednost se 
vštevajo tudi odvisni stroški nabave�

Preverjanje dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmeji-
tev družba opravlja vsako leto pred koncem poslovnega leta�

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amor-
tiziranjem�

Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost� Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
sredstva družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in dolgoroč-
no odloženi stroški pa se ne amortizirajo� 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za 
opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno�

Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo� 

Doba koristnosti se določi kot najkrajša izmed ocenjenih dob glede na naštete dejavnike:
fizično izrabljanje,  –
tehnično staranje,  –
gospodarsko staranje in –
pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe�  –

Doba koristnosti za neopredmetena sredstva je določena kot končna doba koristnosti�  Na osnovi določitve dobe 
koristnosti skupina uporablja naslednje izhodiščne amortizacijske stopnje:

Izhodiščne dobe koristnosti in amortizacijske stopnje

2008

Doba koristnosti Amortizacijske stopnje

materialne pravice od 3 do 10 let od 10,0 do 33,3%

dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2 leti 50%

gradbeni objekti od 10 do 50 let od 2,0 do 10,0%

mlekarska oprema od 6 do 10 let od 10,0 do 16,5%

računalniška oprema 5 let 20%

drobni inventar nad 1 leto od 4 do 5 let od 20,0 do 25,0%

druga oprema od 3 do 14 let od 7,0 do 33,3%
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Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti� Skupina ločeno izkazuje 
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe�

Dolgoročne finančne naložbe ima skupina v posesti dlje od leta dni in niso v posesti za trgovanje� Sem uvršča:
finančne naložbe v delnice in deleže podjetij ter –
dolgoročno dana posojila� –

Kratkoročne finančne naložbe ima skupina v posesti do enega leta� Sem uvršča:
finančne naložbe v delnice in deleže podjetij ter druge finančne naložbe ter –
kratkoročna posojila in depozite� –

Finančne naložbe skupina pripozna z datumom trgovanja� Enako velja tudi za obračun običajne prodaje finančne 
naložbe� 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in kate-
rih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se vrednotijo po nabavni vrednosti�

Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij, skupina pri začetnem pripoznanju razvrsti med za 
prodajo razpoložljiva finančna sredstva, ki jih vrednoti po pošteni vrednosti prek kapitala� 

Finančne naložbe v posojila in depozite skupina vrednoti po odplačni vrednosti�

Prevrednotenje finančnih naložb zaradi slabitve skupina opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, najkasne-
je pa ob koncu obračunskega obdobja� Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po začetnem 
pripoznanju, kot so podatki o poslovanju, podatki o revidirani knjigovodski vrednosti naložbe� Če se oceni, da 
naložba izgublja vrednost, se opravi oslabitev glede na prej omenjeno� Odpis finančne naložbe skupina izvede le 
na podlagi utemeljenega pravnega razloga (prisilna poravnava, stečaj)�

Skupina finančnih naložb ne razkriva posamično�

Zaloge

Skupina razvršča zaloge na:
material: surovina, material za proizvodnjo izdelkov, rezervne dele, vračljivo embalažo (palete) in drobni inven- –
tar z dobo koristnosti do leta dni, 
nedokončano proizvodnjo in polproizvode, –
proizvode in  –
trgovsko blago� –

Skupina razkrije začetno in končno stanje zalog po vrstah zalog, učinke prevrednotenja, obseg viškov, primanj-
kljajev in odpisov�

Material
Zaloge surovin in materiala ter pomožnega in embalažnega materiala so ovrednotene po nabavnih cenah z vse-
mi odvisnimi stroški nabave in dobljenimi popusti� Pri izkazovanju zalog materiala skupina uporablja povprečno 
mesečno  nabavno ceno� Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderiranI ceni�
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Drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v ce-
loti odpiše� Za drobni inventar v uporabi vodi skupina evidenco osebnih zadolžitev, razen za zaščitna sredstva v 
uporabi�

Vračljiva embalaža se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v celoti odpiše� Skupina vodi 
evidenco po kupcih, na podlagi ugotovitev letnega popisa primanjkljaje zaračuna� Zaloge vračljive embalaže se 
vodijo samo količinsko�

Odpis zalog materiala skupina opravi, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� opustitev proizvodnje, pretečen rok 
uporabe zalog, prepoved uporabe zalog in podobno� 

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi ter proizvodi
Zaloge nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov so ovrednotene po proizvajalnih stroških v šir-
šem pomenu, ki vključujejo: neposredne stroške surovine, materiala, embalaže, dodatkov, energije, storitev, 
amortizacijo, stroške dela in del drugih stroškov, ki se nanašajo na proizvodnjo, kot so izdatki za varstvo okolja, 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški nabave surovine in materiala� Pri izkazovanju zalog in pora-
bi nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov skupina uporablja dosežene povprečne proizvajalne 
cene v letu�

Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delovnih 
nalogov, zaloge polproizvodov in proizvodov pa po standardnih (planskih) cenah z ugotovljenim odmikom od 
cene po povprečnih proizvajalnih stroških� 

Zaloge polproizvodov in gotovih proizvodov se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vre-
dnost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost ali kadar je uporaba veterinarsko prepovedana� Čisto iztržljivo 
vrednost skupina ugotavlja kot povprečno, na trgu doseženo ceno predhodnega obdobja� Slabitev se ugotavlja 
mesečno, najmanj pa ob koncu poslovnega leta�

Odpise polproizvodov in gotovih proizvodov skupina opravi, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� kemične spre-
membe, pretečen rok, veterinarsko prepovedana uporaba in podobno�

Trgovsko blago
Količinske enote trgovskega blaga so ovrednotene po nabavnih cenah, ki jih sestavljajo nakupna cena, uvozne in 
druge nevračljive nakupne dajatve in neposredni stroški nabave, zmanjšanih za morebitne popuste� Pri izkazova-
nju zalog in porabe trgovskega blaga skupina uporablja povprečne mesečne nabavne cene�

Odpise zalog trgovskega blaga skupina opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, npr� pretečen rok, veteri-
narsko prepovedana uporaba in podobno� 

Poslovne terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo popla-
čane� Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske centralne 
banke na dan bilance stanja� Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke�

Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v naslednjih dvanajstih mesecih, se v bilanci stanja izkazujejo med kratko-
ročnimi poslovnimi terjatvami�

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke� 
Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom�
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Prevrednotenje poslovnih terjatev zaradi slabitve skupina opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, najka-
sneje pa ob koncu obračunskega obdobja� Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po začetnem 
pripoznanju, kot so podatki o poslovanju in podobno�

Za sporne (tožene) terjatve skupina oblikuje oslabitev terjatev v višini 100 % in povečuje prevrednotovalne po-
slovne odhodke� Druge zapadle, neporavnane terjatve skupina oslabi na podlagi utemeljenega dvoma o poplačilu 
terjatve in oslabitev ločeno izkaže kot postavko dvomljivih (netoženih) terjatev� Oblikovani popravki vrednosti 
netoženih terjatev temeljijo na starostni strukturi in se oblikujejo v višini 100 % za terjatve, katere so dolgovane 
nad tri mesece�

Skupina poslovne terjatve odpiše izjemoma na podlagi ustreznih dokazil, v primeru stečaja, prisilne poravnave, 
izbrisa dolžnika iz registra ali ekonomske neupravičenosti nadaljnjih pravnih postopkov�

Skupina poleg začetnega in končnega stanja terjatev (po vrstah terjatev) ter znesek prenosa dolgoročnih terjatev 
med kratkoročne terjatve razkrije tudi vsebino večjih terjatev� Ločeno razkrije terjatve za obresti� Skupina pose-
bej razkrije zavarovanje terjatev pred tveganji neplačila� 

Skupina razkrije delež dospelih kratkoročnih terjatev do kupcev ločeno za terjatve do kupcev v državi in v tujini�

Odložene terjatve za davek

Skupina iz načela previdnosti ni pripoznala terjatev za odloženi davek iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub in 
oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvah�

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar, denar na poti in kratkoročni depoziti na vpogled in z roč-
nostjo do treh mesecev�

Gotovina je denar v blagajni, v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov�  

Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje� 

Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni instituciji in se iste-
ga dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej�

Med denarna sredstva skupina všteva tudi kratkoročne depozite na vpogled in z ročnostjo do treh mesecev�

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti� Tuje valute se preračunajo v 
domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema� Tečajne razlike, ki nastanejo zaradi spremembe tečaja tuje 
valute, se pripoznajo kot finančni prihodki oziroma odhodki�

V okviru postavke »končno stanje denarnih sredstev« v izkazu denarnih tokov skupina vključuje denarna sred-
stva na računih in kratkoročne finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro ali v bližnji prihodnosti pretvoriti v denar 
(depoziti z zapadlostjo do treh mesecev)�

Skupina razkrije zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev na poslovnih računih pri banki� 
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Kapital

Celotni kapital skupine sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevre-
dnotenja, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta, kapital manjšinskih lastnikov in pre-
vedbeni popravek kapitali � Osnovni kapital se vodi v domači valuti�

Skupina ob koncu poslovnega obdobja preračuna in razkrije prevrednotenje kapitala z indeksom  rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin ter vpliv na poslovni izid tekočega leta�

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne rezervacije se pojavijo v primeru, ko je obveznost skupina posledica preteklih dogodkov in je verje-
tno, da bo za poravnavo obveznosti prišlo do zmanjšanja sredstev� 

Poleg odloženih prihodkov iz naslova prejetih državnih podpor za investicije v osnovna sredstva, ki se knjigo-
vodsko prenašajo med prihodke na osnovi obračunane amortizacije za ta osnovna sredstva, izkazuje skupina 
rezervacije za tožbe, povezane z zahtevki za odškodnine� Skupina vsako leto preveri upravičenost oblikovanih 
rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora� Višina rezervacij se določi glede 
na znano višino škodnega zahtevka ali glede na pričakovano možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan� 

Rezervacije za pokojnine, odpravnine in jubilejne nagrade se oblikujejo na podlagi izračuna s pomočjo števila 
zaposlenih in zneska, ki je pravica zaposlenega do jubilejne nagrade in do odpravnine ob kasnejši upokojitvi� 
Tovrstne rezervacije skupina oblikuje na podlagi aktuarskega izračuna, upravičenost pa preverja konec  vsakega 
poslovnega leta� 

Obveznosti (dolgovi)

Skupina pripozna obveznosti kot finančne in poslovne ter kratkoročne in dolgoročne�

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, in 
sicer ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo�

Dolgoročni dolgovi se pozneje povečujejo za pripisane obresti, za katere obstaja sporazum z upnikom� Obraču-
nane obresti od dolgoročnih dolgov so finančni odhodki� Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo za odplačane zneske 
in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom� Zmanjšujejo se tudi za tisti del, ki bo moral biti popla-
čan v naslednjih dvanajstih mesecih, kar se izkazuje med kratkoročnimi dolgovi�

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, nominirani v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan nastanka� Tečajne razlike, ki nastanejo do dneva poravnave takšnih obveznosti oziroma 
do dneva bilance stanja, skupina izkaže med finančnimi odhodki ali prihodki�

Kratkoročni dolgovi se naknadno lahko neposredno povečajo ali pa ne glede na opravljeno plačilo ali drugačno 
poravnavo tudi zmanjšajo za znesek, o katerem obstaja sporazum z upniki� Poznejša povečanja kratkoročnih 
dolgov povečujejo ustrezne poslovne ali finančne odhodke�

Dolgoročni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih mer v kolikor imajo stroški 
pomemben vpliv na spremembo efektivne obrestne mere�

Odpise dolgov opravi skupina po preteku zastaralnega roka, pred tem pa le na podlagi pisnega soglasja upnika�
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V okviru pojasnil k računovodskim izkazom skupina razkriva povprečne ponderirane obrestne mere za najeta 
posojila, velikost obveznosti z rokom zapadlosti v plačilo, daljšim od petih let, ter velikost obveznosti, ki so zava-
rovane s stvarnim jamstvom�

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročne odložene stroške (odhodke) in kratkoročno ne-
zaračunane prihodke� Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja� Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju 
poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, podjetja pa zanje še ni dobilo plačila niti jih še ni zaračunalo�

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene 
prihodke� Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na 
obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid� Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve podjetja 
že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravilo� Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do 
pripoznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva� 

Zabilančna evidenca

Skupina izkazuje na podlagi dokumentacije v zabilančni evidenci hipoteke, dana jamstva, zaloge, ki so last druge 
družbe, terjatve iz naslova zavarovanja plačil, lastninjenja in druge evidence�

Za tisti del instrumentov za zavarovanja plačil, ki so izdani brez neposredno izražene vrednosti (npr� bianko me-
nice, prejete od kupcev za zavarovanje plačil) skupina vodi posebno statistično evidenco�

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem 
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti�

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob na-
stanku�

Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih 
v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega 
plačila�

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po 
prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove 
dokončnosti�

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo�

Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja� Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnim na-
ložbami in tudi v zvezi s terjatvami�

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove 
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velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti�

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno 
obrestno mero�

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovod-
ske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja; takšno naravo ima tudi 
presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za presežek iz prevrednotenja zaradi 
predhodne okrepitve finančne naložbe�

Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki� Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih�

Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 
sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti�

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano�

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se 
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadr-
žujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje� V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna 
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala�

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi 
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz 
prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve�

Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje�

Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi�

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami 
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala�

Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih�

Konsolidirani izkaz denarnega toka

Konsolidirani izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na 
dan 31� december 2008, iz podatkov bilance stanja na dan 31� december 2007, iz podatkov izkaza poslovnega 
izida za leto 2008 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno 
razčlenitev pomembnejših postavk�

V začetno in končno stanje denarnih sredstev skupina uvršča gotovino v blagajni, knjižni denar na računih pri 
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banki, denar na poti in denarne ustreznike, kamor všteva kratkoročne finančne naložbe�

Prejete in plačane obresti iz poslovanja skupina uvršča med denarne tokove pri poslovanju� Prejemke od obresti 
iz finančnih naložb uvršča med denarne tokove pri naložbenju, izdatke za obresti od najemanja finančnih sred-
stev pa med denarne tokove iz financiranja�

7�3�3 Razčlenitve in pojasnila h konsolidirani bilanci stanja

Sredstva in obveznosti do njihovih virov se v konsolidirani bilanci stanja v večjem delu nanašajo na obvladujočo 
družbo, zato so posamezne postavke podrobneje razkrite v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekar-
ne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�

7�3�3�1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne premoženjske pravice 3�883�452 5�159�841 75,3

Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva 2�881 3�620 79,6

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 129�358 184�736 70,0

SKUPAJ 4.015.691 5.348.197 75,1

Neopredmetena sredstva skupine so se v primerjavi s stanjem predhodnega obdobja znižala za 24,9% predvsem 
na račun obračunane amortizacije v obvladujoči družbi�

Pretežni del neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev je pripoznala obvladujoča 
družba (97,7%),  izkazujeta pa jih tudi obe odvisni družbi� 

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�1�

Iz tabele gibanja v nadaljevanju so razvidne spremembe v poslovnem letu 2008�
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Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov
Premoženjske 

pravice

Usredstveni 
stroški naložb v 

tuja OprOS

Dolgoročne 
aktivne časovne 

razmejitve Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 9.437.959 137.762 184.736 9.760.457

Povečanje: nabava, aktiviranje 143�253 0 10�150 153�403

Prenos med stroške 0 0 -65�528 -65�528

Odpisi - izločitev iz poslovnih knjig -26�259 -6�410 0 -32�669

Prenos na opredmetena osnovna sredstva -33�044 0 0 -33�044

Stanje 31. 12. 2008 9.521.909 131.352 129.358 9.782.619

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2008 4.278.118 134.142 0 4.412.260

Amortizacija 1�386�341 739 0 1�387�080

Odpisi - izločitev iz poslovnih knjig -26�001 -6�410 0 -32�411

Stanje 31. 12. 2008 5.638.458 128.471 0 5.766.929

Neodpisana vrednost 1. 1. 2008 5.159.841 3.620 184.736 5.348.197

Neodpisana vrednost 31. 12. 2008 3.883.452 2.881 129.358 4.015.691

7�3�3�2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Skupaj opredmetena osnovna sredstva 
brez danih predujmov 60.976.336 65.800.484 92,7

Zemljišča 3�048�138 3�163�939 96,3

Zgradbe 36�540�292 38�078�004 96,0

Proizvajalne naprave in stroji 7�924�589 8�983�816 88,2

Druge naprave in oprema 12�551�560 15�051�948 83,4

Drobni inventar in umetnine 41�221 43�164 95,5

Osnovna sredstva v pridobivanju 870�536 479�613 181,5

Dani predujmi za opredmetena osnovna 
sredstva 1�516�413 233�950 648,2

SKUPAJ 62.492.749 66.034.434 94,6

Opredmetena osnovna sredstva skupine so se v primerjavi s predhodnim obdobjem zmanjšala za 5,4% oz� za 
3�541�685 €� Obvladujoči družbi pripada 96,7% opredmetenih osnovnih sredstev skupine, odvisnima družbama 
Preradi i prometu mlijeka d� d� Tuzla 3,2% in preostanek Ljubljanskim mlekarnam d� o� o� Zagreb, ki izkazuje le 
opremo�
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Skupina je  v letu 2008 za opredmetena osnovna sredstva namenila 3�675�579 €, vlagala je v večini obvladujoča 
družba� 

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�2�

Iz tabele gibanja v nadaljevanju, so razvidne spremembe v poslovnem letu 2008:

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev brez danih predujmov v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov Zemljišča Zgradbe

Proizvajalne 
naprave
 in stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Drobni 
inventar in 

umetnine

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2008 3.163.939 59.481.547 41.730.430 35.279.388 175.313 479.613 140.310.230

Nabava 0 0 0 31�294 0 3�611�241 3�642�535

Prenos iz 
neopredmetenih 
sredstev 0 0 0 0 0 33�044 33�044

Aktiviranje 16�637 1�553�019 689�595 992�819 1�291 -3�253�361 0

Prodaje -132�438 -1�373�319 -197�002 -338�399 0 0 -2�041�158

Odpisi 0 -206�959 -478�557 -497�426 -7�581 0 -1�190�523

Stanje 31.12.2008 3.048.138 59.454.288 41.744.466 35.467.676 169.023 870.536 140.754.127

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1.2008 0 21.403.543 32.746.614 20.227.440 132.149 0 74.509.746

Amortizacija 0 3�055�904 1�745�055 3�486�205 3�234 0 8�290�398

Prodaje 0 -1�346�246 -197�002 -304�557 0 0 -1�847�805

Odpisi 0 -199�205 -474�790 -492�972 -7�581 0 -1�174�548

Stanje 31.12.2008 0 22.913.996 33.819.877 22.916.116 127.802 0 79.777.791

Neodpisana 
vrednost 1.1.2008 3.163.939 38.078.004 8.983.816 15.051.948 43.164 479.613 65.800.484

Neodpisana 
vrednost 
31.12.2008 3.048.138 36.540.292 7.924.589 12.551.560 41.221 870.536 60.976.336

Skupina izkazuje finančni najem za transportna sredstva, ki se nanaša na odvisni družbi� 

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla izkazuje na dan 31� december 2008 knjigovodsko vrednost sredstev v finanč-
nem najemu v višini 40�851 €, nabavna vrednost pa je znašala 92�482 €�

Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb izkazuje na dan 31� december 2008 knjigovodsko vrednost sredstev v finanč-
nem najemu v višini 10�901 €, nabavna vrednost pa je znašala 18�043 €�

Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla ima sklenjen sporazum o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičnini v Tuzli 
za zavarovanje vračila dolgoročnega posojila do obvladujoče družbe, ki ga je prejela 11� februarja 2004 v višini 
3�000�000 €� Stanje neodplačanega posojila na dan 31� december 2008 je 788�894 €�



123

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

7 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

7�3�3�3 Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 875.698 792.198 110,5

- druge delnice in deleži 875�698 792�198 110,5

Dolgoročna posojila 474.221 23.268 2038,1

- dolgoročna posojila drugim 475�963 30�008 1586,1

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne -1�742 -6�740 25,8

SKUPAJ 1.349.919 815.466 165,5

Dolgoročne finančne naložbe skupine izkazujeta obvladujoča družba in odvisna družba Prerada i promet mlijeka 
d�d� Tuzla, ki je v letu 2008 odobrila  dobaviteljem  mleka  namenska dolgoročna posojila  za  nakup krav v vredno-
sti 474�188 € z ročnostjo do pet let� Stanje neodplačanih posojil na dan 31� december 2008 znaša 452�695 €� 

Dolgoročne finančne naložbe v druge delnice in deleže izkazuje le obvladujoča družba�

Dolgoročne finančne naložbe so se med letom 2008 gibale kot kaže spodnja preglednica:

Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov
Druge delnice in 

deleži
Dolgoročna 

posojila drugim Skupaj

Kosmata vrednost

Stanje 1.1.2008 830.096 55.439 885.535

Povečanje 83�500 474�188 557�688

Prenos iz kratkoročnih posojil (obroki, ki zapadejo v 12 mesecih) 0 0 0

Dokapitalizacija 0 0 0

Zmanjšanje zaradi prodaje in plačila 0 -21�493 -21�493

Prenos med kratkoročna posojila 0 -1�742 -1�742

Stanje 31.12.2008 913.596 506.392 1.419.988

Oslabitev

Stanje 1.1.2008 -37.898 -32.171 -70.069

Povečanje zaradi oslabitve 0 0 0

Zmanjšanje zaradi odprave oslabitve 0 0 0

Stanje 31.12.2008 -37.898 -32.171 -70.069

Čista vrednost 1.1.2008 792.198 23.268 815.466

Čista vrednost 31.12.2008 875.698 474.221 1.349.919
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7�3�3�4 Zaloge 

Zaloge

v € brez stotinov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks

 2008/2007

Material 4�339�576 4�699�599 92,3

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi 2�363�562 1�120�676 210,9

Proizvodi 4�883�701 2�807�785 173,9

Trgovsko blago 660�237 577�770 114,3

Predujmi za zaloge 45�000 269 16�741,1

SKUPAJ 12.292.076 9.206.099 133,5

Zaloge skupine je v večjem delu pripoznala obvladujoča družba (83,2%), preostanek pa odvisni družbi Prerada i 
promet mlijeka d�d� Tuzla (16,5%) in Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb (0,2%)� 

Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla izkazuje zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga, Ljubljanske mle-
karne d�o�o� Zagreb pa le zaloge trgovskega blaga�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�4�

Skupina je na dan 31� december 2008 opravila slabitev zalog proizvodov za 583�924 €, ker je njihova knjigovodska 
vrednost presegala čisto iztržljivo vrednost, kar je pripoznano v prevrednotovalnih poslovnih odhodkih� Slabitev 
v višini 330�424 € se nanaša na obvladujočo družbo, 253�500 € pa na odvisno družbo Prerada i promet mlijeka 
d�d� Tuzla�

Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla ima zaloge proizvodov zastavljene za najeta kratkoročna posojila v vrednosti 
383�469 €, ostale družbe v skupini nimajo zastavljenih zalog�

Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog, ki jih je skupina v letu 2008 
zmanjšala�

Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog

v € brez stotinov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Primanjkljaji 89�272 125�728 71,0

Presežki 58�664 83�998 69,8

Odpisi 537�796 611�893 87,9

Kalo 790�140 888�435 88,9
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7�3�3�5 Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.103.520 3.202.018 34,5

- druge kratkoročne finančne naložbe 1�103�520 3�202�018 34,5

Kratkoročna posojila 551.742 679.904 81,1

- kratkoročna posojila delavcev 0 2�549 -

- kratkoročna posojila drugim 0 166�920 -

- kratkoročno dani depoziti 550�000 500�000 110,0

- prejete menice od kupcev 0 3�695 -

- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne 1�742 6�740 25,8

SKUPAJ 1.655.262 3.881.922 42,6

Kratkoročne finančne naložbe skupine izkazuje zgolj obvladujoča družba, podrobnejša pojasnila  so v računovod-
skem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�5�

7�3�3�6 Poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 99.000 396.000 25,0

- dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 396�000 594�000 -

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do 
kupcev med kratkoročne -297�000 -198�000 150,0

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 34.140 42.893 79,6

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih 42�853 51�606 83,0

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih 
med kratkoročne -8�713 -8�713 100,0

SKUPAJ 133.140 438.893 30,3

Večji delež (94,9%) dolgoročnih poslovnih terjatev skupine je pripoznala obvladujoča družba, preostanek pa 
odvisna družba Ljubljanske mlekarne d� o� o� Zagreb kot dano varščino� 
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 24.983.431 23.849.547 104,8

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi 22�233�280 21�855�327 101,7

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v    
državi

-2�454�354 -2�118�814 115,8

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 5�108�795 4�221�430 121,0

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini -201�289 -306�396 65,7

- kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v 
tujini (prenos iz dolgoročnih)

297�000 198�000 150,0

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev 0 0 0,0

- kratkoročne terjatve za obresti v državi 230�048 262�531 87,6

- oslabitev kratkoročnih terjatev za obresti v 
državi

-230�048 -262�531 87,6

- kratkoročne terjatve za obresti v tujini 0 78�492 0,0

- oslabitev kratkoročnih terjatev za obresti v tujini 0 -78�492 0,0

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih 
kreditov

445�069 411�309 108,2

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za 
obresti od blagovnih kreditov

-445�069 -411�309 108,2

SKUPAJ 24.983.431 23.849.547 104,8

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se v skupini povečale za 6,4%, če primerjamo stanje 31� december 
2008 s stanjem predhodnega obdobja� Delež kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev obvladujoče družbe v 
skupnih kratkoročnih poslovnih terjatvah do kupcev je na dan 31� december 2008 90,4%, delež Prerade i prome-
ta mlijeka d� d� Tuzla znaša 7,9% in delež Ljubljanskih mlekarn d� o� o� Zagreb 1,7%�
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V spodnji preglednici je prikazano gibanje oslabitve terjatev do kupcev skupine v letu 2008:

Tabela gibanja oslabitev terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov

Oslabitev 
terjatev do 

kupcev v 
državi

Oslabitev 
terjatev do 

kupcev v 
tujini

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v državi

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v tujini

Oslabitev 
obresti od 
blagovnih 

kreditov Skupaj

Stanje 1. 1. 2008 -2.118.814 -306.397 -262.531 -78.492 -411.309 -3.177.543

nove slabitve zaradi sodnih 
postopkov -183�610 0 0 0 0 -183�610

nove slabitve zaradi dvoma o 
poplačilu -405�109 -35�646 0 0 0 -440�755

odpis terjatev brez sodnega 
postopka -2�276 0 -378 0 0 -2�654

skupaj oblikovanje novih 
slabitev preko poslovnega 
izida -590.995 -35.646 -378 0 0 -627.019

odprava slabitev zaradi 
plačila 160�521 140�754 39�947 0 0 341�222

skupaj odprava slabitev 
preko poslovnega izida 160.521 140.754 39.947 0 0 341.222

odprava slabitev zaradi 
izločitve terjatev iz evidence 
brez vpliva na PI 94�933 0 27�905 105�613 0 228�451

oblikovanje slabitev za 
obračunane obresti od 
poslovnih terjatev 0 0 -34�991 -27�121 -33�760 -95�872

Stanje 31. 12. 2008 -2.454.354 -201.289 -230.048 0 -445.069 -3.330.761

Oslabitev terjatev do kupcev skupine v letu 2008 je pripoznala obvladujoča družba in odvisna družba Prerada i 
promet mlijeka d� d� Tuzla� 

Skupina je odpravila 569�673 € slabitev poslovnih terjatev, od tega 341�222 € zaradi poplačil, kar je pripoznano 
med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 228�451 € pa zaradi dokončnih odpisov, ki so posledica zaključenih 
postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neizterljiva in so bila oslabljena že 
v trenutku izdaje izvršilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek�

Na novo je skupina oslabila 722�891 € poslovnih terjatev, 627�019 € zaradi sproženih sodnih postopkov ali dvoma 
o poplačilu za terjatve, zapadle nad 90 dni, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki� Preo-
stanek se nanaša na oblikovanje slabitve obračunanih zamudnih obresti, ki jih zaračunava le obvladujoča družba 
in jih oslabi takoj ob izstavitvi obračuna in pri tem ne pripozna finančnih prihodkov� Le te pripozna ob prejetem 
plačilu zamudnih obresti ter hkrati odpravi slabitev zamudnih obresti�
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Členitev rednih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo

v € brez 
centov

Stanje  
31.12.2008

Nedospele 
terjatve

Dospele 
terjatve

Dolgovane do 
90 dni

Dolgovane od 
91 do 120 dni

Dolgovane 
nad 120 dni

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v državi 19�778�926 17�254�528 2�524�398 2�487�171 816 36�412

100% 87,2% 12,8% 98,5% 0,0% 1,4%

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v tujini 4�907�505 2�387�420 2�520�085 2�520�085 0 0

100% 48,6% 51,4% 100,0% 0,0% 0,0%

SKUPAJ 24.686.431 19.641.948 5.044.483 5.007.255 816 36.412

100% 79,6% 20,4% 99,3% 0,0% 0,7%

Delež dospelih, neplačanih rednih kratkoročnih terjatev skupine do kupcev v državi znaša na dan 31� december 
2008 12,8%, delež dospelih terjatev do kupcev v tujini pa znaša 51,4%� Pretežni delež zamud plačil terjatev je do 
90 dni�

Skupina ima terjatve do tujih kupcev zavarovane preko Slovenske izvozne družbe (obvladujoča družba) ali pa z 
bančnimi garancijami� Za zavarovanje terjatev do malih kupcev doma sprejema bianko menice, ki jih vodi v po-
sebni statistični evidenci analitično po kupcih� 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročno dani predujmi in varščine 117.173 38.716 302,2

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 18.462 34.811 53,0

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil 18�462 13�291 138,9

- druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 21�520

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.030.785 2.627.331 115,4

- kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV 2�780�914 2�433�916 114,3

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 146�769 95�786 153,2

- ostale kratkoročne terjatve 103�102 97�629 105,6

SKUPAJ 3.166.420 2.700.858 117,2

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so se v skupini povečale za 17,2% v primerjavi s stanjem predhodnega 
obdobja� Delež kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih, ki jih izkazuje obvladujoča družba znaša na dan 31� de-
cember 2008 94,2%, delež Prerade i prometa mlijeka d� d� Tuzla znaša 4,9% in delež Ljubljanskih mlekarn d� o� o� 
Zagreb je 0,9%�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�6�
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7�3�3�7 Denarna sredstva

Denarna sredstva

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi 
vrednostni papirji 18�489 33�585 55,1

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 162�276 290�541 55,9

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev 3�425�000 0 -

SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 3.605.765 324.126 1.112,5

Denarna sredstva skupine se v večjem delu nanašajo na obvladujočo družbo (95,9%), ki na dan 31� december 
2008 tudi edina izkazuje kratkoročne depozite z zapadlostjo do treh mesecev�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�7�

7�3�3�8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks

2008/2007

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 62�608 49�204 127,2

Vrednotnice 208 3�981 5,2

SKUPAJ 62.816 53.185 118,1

Aktivne časovne razmejitve skupine vključujejo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na poslovno leto 2009 in 
jih poleg obvladujoče družbe (47,9%) izkazuje še Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla za vnaprej plačane zavaro-
valne premije�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�8�
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7�3�3�9 Kapital

Kapital

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Vpoklicani kapital-osnovni kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 23.935.967 94,6

Rezerve iz dobička 1.828.548 1.828.548 100,0

- zakonske rezerve 1�828�548 1�828�548 100,0

Presežek iz prevrednotenja 553.448 2.409.838 23,0

Preneseni čisti poslovni izid 78.092 -427.381 -18,3

- preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let 78�092 -427�381 -18,3

Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.347.995 -377.268 -

- čista poslovni izid poslovnega leta 4�347�995 -377�268 -

Uskupinjevalni popravek kapitala 2.713 87 -

Kapital, ki pripada večinskemu lastniku 47.733.757 45.655.273 104,6

Kapital manjšinskih lastnikov 76.040 -264.880 -

SKUPAJ 47.809.797 45.390.393 105,3

Vrednost kapitala skupine se je v letu 2008 povečala za 5,3%, če stanje 31� december 2008 primerjamo s stanjem 
31� december 2007� Na povečanje je vplival čisti dobiček poslovnega leta�

Osnovni kapital
Osnovni kapital skupine znaša 18�285�482 € in je razdeljen na 4�381�933 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih 
delnic� Vse delnice so v celoti vplačane� Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem 
kapitalu� Navadne delnice so delnice, ki dajejo imetnikom pravico do udeležbe , pravico do dela dobička, pravico 
do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe� Vse delnice so delnice enega razreda 
in število 4�381�933 predstavlja tudi tehtano povprečno število navadnih delnic�

Prva in edina izdaja delnic je potekala v letu 1998� Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD 
Centralno klirinški depotni družbi, d� d� v skladu s predpisi�

Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve so se 1� januarja 2006 oblikovale v skladu s prehodnimi določbami (točka št� 15 uvoda v SRS 
2006) iz dotedanjega splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala� Uporabijo se skladno s 64� členom 
ZGD-1�

Kapitalske rezerve so se v letu 2008 zmanjšale za 1�298�489 €, zmanjšanje se nanaša na pokrivanje izgub skupine 
iz preteklih let in na uskladitve s kapitalskimi rezervami obvladujoče družbe� 

Rezerve iz dobička
Rezerve iz dobička skupine se nanašajo na zakonske rezerve, ki so oblikovane in namenjene uporabi skladno s 64� 
členom ZGD-1� Skupina ima oblikovane zakonske rezerve v višini 10% osnovnega kapitala�
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Presežek iz prevrednotenja
Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2008

v € brez centov
Stanje 

31.12.2008
Odprava  zaradi 

prevredno-tenja

Prenos v 
poslovni 

izid

Prenos v 
poslovni izid 

pri prodaji
Stanje 

31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Presežek iz prevrednotenja 553�448 -1�899�389 30�552 12�447 2�409�838 23,0

SKUPAJ 553.448 -1.899.389 30.552 12.447 2.409.838 23,0

Presežek iz prevrednotenja skupine izkazuje zgolj obvladujoča družba�

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na prevrednotenje sredstev po pošteni vrednosti, ki se ne izkazuje v te-
kočem poslovnem izidu� Na dan 31� december 2008 je pripoznan kot posledica prevrednotenja kratkoročnih 
finančnih naložb� 

V letu 2008 je družba pri prodaji vrednostnih papirjev črpala in prenesla v poslovni izid 12�447 € presežka iz pre-
vrednotenja� Na dan 31� december 2008 je zaradi padca tržnih tečajev vrednostnih papirjev v letu 2008 odpravila 
1�899�389 €, v poslovni izid pa je prenesla 30�552 € negativnega presežka iz prevrednotenja iz leta 2007�

Preneseni in čisti poslovni izid
Preneseni čisti poslovni izid skupine na dan 31� december 2008 se nanaša zgolj na uskladitve s kapitalskimi re-
zervami obvladujoče družbe�

Čisti poslovni izid skupine za leto 2008 je dobiček v vrednosti 4�347�995 €� 

Manjšinski kapital
Skupina izkazuje manjšinski kapital v vrednosti 76�040 €, ki se nanaša na manjšinske delničarje Prerade i promet 
mlijeka d�d� Tuzla, ki imajo v lasti 8,95% delnic družbe�

Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico
Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico  je razvidna iz spodnje preglednice�  Ker skupina ni 
imela dodatnih izdaj delnic je popravljen čisti dobiček na delnico enak čistemu dobičku na delnico�

Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico

v € 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kapital 47�809�797 45�390�393 105,3

Knjigovodska vrednost delnice 10,91 10,36 105,3

Čisti dobiček na delnico 1,01 -0,09 -

Popravljen čisti dobiček na delnico 1,01 -0,09 -



132

Ljubljanske mlekarne | Letno poročilo 2008

7 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE

Upravljamo blagovne znamke, ustvarjamo tržišča | MU-kanje na domačih tleh in vzpon italijanskih kancon

7�3�3�10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Spodnja preglednica prikazuje gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2008:

Tabela gibanja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2008

v € brez centov
Stanje 

31.12.2008
Oblikovanje 

v 2008
Odprava v 

2008

Črpanje in 
sproščanje

v 2008
Stanje 

31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Rezervacije za pokojnine in 
podobne obveznosti 1.338.323 57.864 0 -42.647 1.323.106 101,2

Druge rezervacije 911.661 378.896 -149.545 -437.076 1.119.386 81,4

- druge rezervacije iz naslova 
dolgoročno vnaprej vračunanih 
stroškov 911�661 378�896 -149�545 -437�076 1�119�386 81,4

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

2.631.068 45.163 -18.776 -535.691 3.140.372 83,8

- prejete državne podpore 2�549�619 19�134 0 -534�906 3�065�391 83,2

- prejete donacije 10 38 0 -785 757 1,3

- druge dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve 81�439 25�991 -18�776 0 74�224 109,7

SKUPAJ 4.881.052 481.923 -168.321 -1.015.414 5.582.864 87,4

Večji del rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev skupine predstavljajo prejete državne podpore 
za sofinanciranje nabav opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih družba črpa z obračunom amortizacije in rezer-
vacije za pokojnine in podobne obveznosti�

Pri aktuarskem izračunu rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je skupina upoštevala na-
slednje predpostavke: upokojevanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, fluktuacijo 
kadrov in prispevno stopnjo delodajalca za izplačila v višini 16,1% (za izplačila, višja od zneskov, ki jih določa 
uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom)�

Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov predstavljajo potencialne obveznosti iz na-
slova pravdnih zadev, ki jih je poleg obvladujoče družbe v višini 624�568 € pripoznala tudi odvisna družba Prerada 
i promet mlijeka d� d� Tuzla v višini 287�093 €�

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 81�439 € se nanašajo na obračunane prispevke za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila je skupina oproščena�
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7�3�3�11 Finančne obveznost

Dolgoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 -

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 24�457�990 29�982�213 81,6

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi -6�568�585 -5�653�852 116,2

Druge dolgoročne finančne obveznosti 58�985 83�549 70,6

SKUPAJ 17.948.390 24.411.910 73,5

Večino dolgoročnih finančnih obveznosti skupine izkazuje obvladujoča družba in sicer 95,7%� 

Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla izkazuje dolgoročna posojila pri bankah v državi v vrednosti 718�974 €� Med 
drugimi dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazujeta odvisni družbi obveznosti iz finančnega najema za avto-
mobile, Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla v vrednosti 54�733 €, Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb pa 3�939 €�

Členitev dolgoročnih obveznosti po zapadlosti

Stanje 31.12.2008
Zapadlost do

1 leta (v 2009)

Zapadlost od 1 do 
5 let (od 2010 

do  2013)
Zapadlost nad 5 

let (nad 2014)

Dolgoročna posojila, dobljena pri 
bankah v državi 24�457�990 6�776�023 17�592�508 89�459

Dolgoročne obveznosti iz finančnega 
najema 58�672 30�635 28�037 -

Večina dolgoročnih posojil skupine zapade v odplačilo v naslednjih petih letih� Obrestna mera najetih posojil 
obvladujoče družbe se giblje od 2,52% do 5,68%, pri odvisni družbi Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla pa od 8,5% 
do 9,8%�  Odvisna družba ima posojila zavarovana z zastavno pravico na opremi�

Podrobnejša pojasnila v zvezi z dolgoročnimi finančnimi obveznostmi obvladujoče družbe so v računovodskem 
poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�11�

Kratkoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 10�239�115 8�385�727 122,1

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi 6�568�585 5�653�852 116,2

SKUPAJ 16.807.700 14.039.579 119,7

Kratkoročne finančne obveznosti skupine izkazujeta obvladujoča družba (96,2%), preostanek pa odvisna družba 
Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla v vrednosti 639�115 € in se nanašajo na kratkoročna posojila pri bankah v 
državi z ročnostjo največ do šest mesecev� Zavarovana so z izdanimi bianko menicami in zastavno pravico na 
zalogah proizvodov� Povprečna ponderirana obrestna mera za kratkoročna posojila obvladujoče družbe znaša 
5,69%, odvisne družbe pa 8,5%�

Podrobnejša pojasnila v zvezi s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi obvladujoče družbe so v računovodskem 
poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�11�
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7�3�3�12 Poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine 0 7�273 -

SKUPAJ 0 7.273 -

Dolgoročnih poslovnih obveznosti skupina na dan 31� december 2008 ne izkazuje�

Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 23�330�821 20�669�799 112,9

Kratkoročne poslovne obveznosti iz predujmov in varščin 95�818 105�646 90,7

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2�003�087 2�040�418 98,2

SKUPAJ 25.429.726 22.815.863 111,5

Kratkoročne poslovne obveznosti skupine v večini izkazuje obvladujoča družba (86,9%), Prerada i promet mlijeka 
d� d� Tuzla 12,8% ter Ljubljanske mlekarne d� o� o� Zagreb 0,3%�

Podrobnejša pojasnila so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�12�

7�3�3�13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

- za bonitete kupcem 0 51�941 -

- za zamudne in druge obresti 8�889 26�962 33,0

- za bonitete dobaviteljem mleka 100�946 0 -

- za stroške revizije 13�925 13�025 106,9

- za plače 0 104�924 -

- za neizkoriščene dopuste in nagrade 684�371 0 -

- za ostale vnaprej vračunane stroške 72�473 207�993 34,8

SKUPAJ 880.604 404.845 217,5

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve skupine vsebujejo postavko vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 
obvladujoče družbe�
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7�3�3�14 Zabilančna sredstva in obveznosti

Zabilančna sredstva in obveznosti

v € brez centov 31.12.2008 31.12.2007
Indeks 

2008/2007

Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov 1�235�196 1�177�423 104,9

Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora 125�910 125�910 100,0

Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev 15�263 27�733 55,0

Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od 
dobaviteljev 2�304�452 1�894�220 121,7

Prejete bančne garancije od kupcev 700�000 280�000 250,0

Prejeta ostala zavarovanje od kupcev 9�745�003 19�061�000 51,1

Prejete zastavne pravice za zavarovanje 1�475�974 3�317�779 44,5

Izdane menice za zavarovanje  dobaviteljem 5�000�029 2�043�205 244,7

Izdane menice za zavarovanje  kupcem 231�306 175�061 132,1

Dane bančne garancije dobaviteljem 274�250 198�180 138,4

Dane bančne garancije kupcem 61�072 1�244�953 4,9

Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam 27�593�876 34�137�062 80,8

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem 50�570 8�000 632,1

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti 424�410 430�119 98,7

SKUPAJ 49.237.311 64.120.645 76,8

Vrednost zabilančnih sredstev oz� obveznosti se je zmanjšala v največji meri zaradi zmanjšanja finančnih obve-
znosti do bank, katera so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah�

Večina postavk zabilančnih sredstev in obveznosti skupine se nanaša na obvladujočo družbo, za kar so podrob-
nejša pojasnila v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�2�14�

7�3�4 Razčlenitve in pojasnila h konsolidiranem izkazu poslovnega izida

Prihodki in odhodki v konsolidiranem izkazu poslovnega izida se v večjem delu nanašajo na obvladujočo družbo, 
zato so posamezne postavke podrobneje razkrite v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� 
Ljubljana�
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7�3�4�1 Čisti prihodki od prodaje 

Čisti prihodki od prodaje

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 143.726.693 125.489.536  114,5 

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 131�124�045 114�324�557  114,7 

- čisti prihodki od najemnin 216�899 190�610  113,8 

- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 12�385�749 10�974�369  112,9 

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 23.950.152 22.466.341  106,6 

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 10.990.831 10.233.692  107,4 

SKUPAJ 178.667.676 158.189.569  112,9 

Čisti prihodki od prodaje skupine so bili v letu 2008 v primerjavi s predhodnim letom večji za 12,9%� Večina či-
stih prihodkov je ustvarila obvladujoča družba (91,6%), Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla 7,1% in Ljubljanske 
mlekarne d�o�o� Zagreb 1,3%�

Delež čistih prihodkov skupine, ustvarjenih na domačih trgih znaša 80,4%, na tujih trgih pa 19,6%�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�1�

7�3�4�2 Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi, regresov, 
kompenzacij 39�077 177�945  22,0 

Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov 21�438 20�197  106,1 

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij 0 84�619  -   

Poraba odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za 
sofinanciranje opreme 534�547 439�114  121,7 

Povračilo stroškov okoljske dajatve za pretekla leta 90�300 381�081  23,7 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 765�460 557�089  137,4 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev 412�782 96�286  428,7 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev-odprava slabitev terjatev 341�222 288�484  118,3 

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev-odpis obveznosti 11�456 172�319  6,6 

SKUPAJ 1.450.822 1.660.045 87,4

Druge poslovne prihodke skupine je v večjem delu pripoznala obvladujoča družba (94,3%), Prerada i promet 
mlijeka d�d� Tuzla 4,7% in Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 1%�

Največjo postavko drugih poslovnih prihodkov predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki, ki vključujejo 
dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev ter nepremičnin v višini 412�782 €, pri obratnih sredstvih pa 
odpravo slabitev terjatev do kupcev doma in v tujini v višini 341�222 €�
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Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�2�

7�3�4�3 Stroški blaga, materiala in storitev 

Stroški blaga, materiala in storitev

v € brez centov 2008 2007
Indeks

 2008/2007

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 6.822.172 6.678.587  102,1 

Stroški porabljenega materiala 120.301.967 106.336.889  113,1 

- stroški materiala 113�068�111 99�772�433  113,3 

- stroški energije 4�672�736 3�844�109  121,6 

- drugi stroški materiala 2�561�120 2�720�347  94,1 

Stroški storitev 25.510.775 20.427.126  124,9 

Transportne storitve 9�198�080 8�202�239  112,1 

Najemnine 1�057�587 1�107�054  95,5 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 168�776 136�829  123,3 

Drugi stroški storitev: 15�086�332 10�981�004  137,4 

- stroški kooperantskih storitev 751.389 675.560  111,2 

- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev 3.685.693 2.791.470  132,0 

- stroški bančnih storitev in zavarovalnih premij 687.049 676.095  101,6 

- stroški intelektualnih in osebnih storitev 600.779 628.246  95,6 

- stroški sejmov, reklame in reprezentance 5.025.372 3.165.662  158,7 

- stroški drugih storitev 4.336.051 3.043.971  142,4 

SKUPAJ 152.634.914 133.442.602 114,4

Stroški blaga, materiala in storitev skupine so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 14,3%, večina teh 
stroškov je pripoznala obvladujoča družba (90,9%), Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 8,6%, Ljubljanske mlekar-
ne d�o�o� Zagreb pa 0,5%�

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala skupine se v večjem delu nanaša na obvladujočo družbo (85%), 
preostanek pripada odvisnima družbama, Preradi i promet mlijeka d�d� Tuzla 8,9% in Ljubljanskim mlekarnam 
d�o�o� Zagreb 6,1%�

Večino stroškov porabljenega materiala skupine je pripoznala obvladujoča družba (90,8%), Prerada i promet 
mlijeka d�d� Tuzla 9,1% in Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 0,1 %�

Stroški storitev skupine se pretežno nanašajo na obvladujočo družbo (92,9%), preostanek pripada odvisnima 
družbama Preradi i promet mlijeka d� d� Tuzla 6,1% in Ljubljanskim mlekarnam d�o�o� Zagreb 1%�

Stroški revidiranja skupine za leto 2008 so znašali 30�190 € in vključujejo stroške revidiranja računovodskih 
izkazov matične družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine, stroške preiskovanja računovodskih 
izkazov odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla ter stroške revidiranja odvisne družbe Prerade i pro-
met mlijeka d�d Tuzla�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�3�
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7�3�4�4 Stroški dela

Stroški dela

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Stroški bruto plač in nadomestil 10�240�908 9�869�555  103,8 

Stroški pokojninskih zavarovanj 1�475�166 1�148�701  128,4 

Stroški drugih socialnih zavarovanja 793�938 714�910  111,1 

Drugi stroški dela 2�632�732 2�918�872  90,2 

SKUPAJ 15.142.744 14.652.038  103,3 

Stroški dela skupine so se v primerjavi s predhodnim obdobjem povečali za 3,3%, kar je posledica medletnega 
usklajevanja ter uvedba novega plačnega modela v obvladujoči družbi�

Večji del stroškov dela je pripoznala obvladujoča družba in sicer 94,1%, Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 5,4% 
in Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 0,5%�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�4�

7�3�4�5 Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Amortizacija 9�677�478 7�293�024  132,7 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 17�302 126�658  13,7 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1�211�041 713�879  169,6 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti terjatev 
do kupcev 627.019 534.614  117,3 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov 98 0  - 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog 583.924 179.265  325,7 

SKUPAJ 10.905.821 8.133.561  134,1 

Pretežni del odpisov vrednosti skupine je pripoznala obvladujoča družba (90,1%), Prerada i promet mlijeka d�d� 
Tuzla 9,8%, preostanek pa Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb�

Odpisi vrednosti skupine vključujejo 9�677�478 € amortizacije in 1�228�343 € prevrednotovalnih poslovnih odhod-
kov�

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih vključujejo slabitve poslovnih terjatev, ki izhajajo iz 
dvomljivih in toženih terjatev do kupcev v višini 627�019 €, preostanek pa se nanaša na slabitve zalog proizvodov, 
ker njihova proizvajalna cena presega iztržljivo tržna vrednost�

Skupina je v letu 2008 opravila uskladitve življenjskih dob neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, kar je povzročilo povečanje stroškov amortizacije za 2�211�644 €�
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7�3�4�6 Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja 57�864 319�333  18,1 

Drugi stroški 612�456 691�038  88,6 

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 313.476 268.507  116,7 

- izdatki za varstvo okolja 254.650 380.937  66,8 

- drugi poslovni odhodki 44.330 41.594  106,6 

SKUPAJ 670.320 1.010.371  66,3 

Drugi poslovni odhodki skupine so nižji kot v lanskem letu za 4,5%� V večini se nanašajo na obvladujočo 
družbo in sicer 93,2%, preostanek pa sta pripoznali odvisni družbi, Prerada i promet mlijeka d�d� Tuzla 4,9% in 
Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 1,9%�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�6�

7�3�4�7 Stroški po funkcionalnih skupinah

Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov  2008  2007 
Indeks 

2008/2007

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 135�356�616 119�163�317 113,6

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah 2�101�137 893�480 235,2

Stroški prodaje 25�253�908 21�208�885 119,1

Stroški splošnih dejavnosti ( uprava ) 8�591�622 8�453�766 101,6

SKUPAJ 171.303.283 149.719.448 114,4

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2008 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v preteklem obdobju za 13,6%� Njihov delež v 
čistih prihodkih od prodaje se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal iz 75,3% na 75,8%� 

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Med proizvajalne stroške, ki se ne vštevajo v zaloge in jih je pripoznala le obvladujoča družba, skupina uvršča vse 
stroške ustavljene proizvodnje in ostale izjemne stroške na proizvajalnih stroškovnih mestih, ki se ne vštevajo v 
zaloge�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�7�

Stroški prodajanja
Stroški prodajanja so se v primerjavi z letom 2007 povečali, prav tako se je povečal njihov delež v čistih prihodkih 
od prodaje iz 13,4% v letu 2007 na 14,1% v letu 2008 zaradi večjih stroškov oglaševanja� 
Med stroške prodajanja skupina uvršča poleg stroškov produktnega marketinga še stroške prodajne operative, 
stroške logistike, stroške operativnega planiranja in druge stroške, povezane s prodajo�
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Stroški splošnih dejavnosti (uprave)
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi s predhodnim letom povečali, vendar se je njihov delež v  čistih pri-
hodkih od prodaje zmanjšal iz 5,3% v letu 2007, na 4,8% v letu 2008� Med stroške uprave skupina uvršča stroške 
razvoja, stroške korporativnega marketinga in druge stroške uprave�

7�3�4�8 Finančni prihodki in finančni odhodki 

Finančni prihodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Finančni prihodki iz deležev 428.167 499.956 85,6

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah-dividende 358�567 125�706 285,2

Finančni prihodki iz drugih naložb 69�600 374�250 18,6

Finančni prihodki iz danih posojil 118.745 76.512 155,2

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 133.262 80.839 164,8

SKUPAJ 680.174 657.307 103,5

Finančni prihodki skupine so se v primerjavi s preteklim leto povečali za 3,5% in se nanašajo na obvladujočo druž-
bo v višini 99,8 %, preostanek pa na odvisno družbo Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb�

Finančni odhodki

v € brez centov 2008 2007
Indeks 

2008/2007

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 110.646 4.776 2.316,7

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.383.839 1.962.773 121,5

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2�257�230 1�962�773 115,0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 126�609 0 -

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 90.089 178.985 50,3

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 80�620 104�381 77,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 9�469 74�604 12,7

SKUPAJ 2.584.574 2.146.534 120,4

Finančni odhodki skupine so višji kot v predhodnem obdobju za 20,4% zaradi višjih finančnih odhodkov iz naslo-
va obresti od najetih posojil� 

V večini se finančni odhodki skupine nanašajo na obvladujočo družbo in sicer 91,4 %, preostanek pa je pripoznala 
odvisna družba Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 6�4�3�8�
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7�3�4�9 Drugi prihodki in drugi odhodki 

Drugi prihodki in drugi odhodki

v € brez centov 2008 2007 Indeks 2008/2007

Prejete odškodnine 417�415 646�469 64,6

Drugi prihodki 1�328�740 591�999 224,4

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 1.746.155 1.238.468 141,0

Odhodki za denarne kazni 32�761 31�564 103,8

Odhodki za odškodnine 158�745 57�428 276,4

Odhodki za dane donacije 10�097 6�908 146,2

Drugi odhodki 48�408 263�050 18,4

SKUPAJ DRUGI ODHODKI 250.011 358.950 69,7

Obvladujoča družba izkazuje 89,3% drugih prihodkov skupine, Prerada i promet mlijeka d� d� Tuzla 5,7% in Lju-
bljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 4,9%�

Drugi odhodki skupine se v večjem delu nanašajo na obvladujočo družbo (88,6%), Prerada i promet mlijeka d� d� 
Tuzla izkazuje 7,9% drugih odhodkov skupine in Ljubljanske mlekarne d�o�o� Zagreb 3,5%�

Podrobnejša pojasnila  so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d� d� Ljubljana v točki 
6�4�3�10�

7�3�4�10 Davek iz dobička  

Skupina Ljubljanske mlekarne ne oddaja skupinske davčne bilance, ker vsaka družba v svoji državi sestavlja davč-
ni obračun po lokalni zakonodaji in na tej osnovi obračuna davek od dohodka�

Vse družbe v skupini Ljubljanske mlekarne so za poslovno leto 2008 ugotovile negativno davčno osnovo, zaradi 
česar tudi niso ugotovile obveznosti za davek iz dobička�

7�3�4�11 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Skupina Ljubljanske mlekarne je leto 2008 zaključila s čistim dobičkom obračunskega obdobja v višini 4�347�995 €�

Preračun kapitala v skladu s rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (102,1) pomeni 1�050�707 € negativ-
nega vpliva na čisti dobiček skupine  leta 2008� 

7�3�5 Splošna in druga razkritja

Plača uprave obvladujoče družbe je določena v individualni pogodbi, ki jo  je član uprave sklenil z nadzornim 
svetom�

Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta�

Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vključujejo plače, bo-
nitete, regres za dopust, morebitne druge prejemke (jubilejne nagrade, odpravnine ipd�) in povračilo stroškov 
v zvezi z delom� Zaradi uveljavitve novega plačnega sistema se je v letu 2008 zmanjšalo število zaposlenih na 
podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe�
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Podatki o prejemkih, ki so jih za opravljanje nalog v skupini prejele skupine oseb v skladu z 69.členom zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov
Skupaj bruto 

prejemki v 2008
Skupaj bruto 

prejemki v 2007
Indeks 

2008/2007

Člani uprave 162�475 136�284 119,2

Člani nadzornega sveta (6 članov) 71�601 74�915 95,6

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe 1�274�261 1�957�086 65,1

SKUPAJ 1.508.337 2.168.285 69,6

Prejemke za opravljanje nalog v družbi v skladu z 69� členom ZGD-1 so prejele osebe v obvladujoči družbi in v 
odvisni družbi Ljubljanske mlekarne d�o�o Zagreb�

Podatki o danih posojilih, ki jih je družba ljubljanske mlekarne  odobrila skupinam oseb v skladu z 69. členom zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov

Posojila, 
odobrena v 

letu 2008
Odplačano 
v letu 2008

Posojila, 
odobrena v 

letu 2007
Odplačano v 

letu 2007

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe 0 -6�740 18�540 -80�474

SKUPAJ 0 -6.740 18.540 -80.474

7�3�5�1 Datum odobritve oz� sprejetja letnega poročila

Uprava skupine je v marcu 2009 odobrila objavo računovodskih izkazov in predajo revizorju, nadzornemu svetu, 
skupščini in javnostim�

7�3�5�2 Poslovni dogodki po dnevu bilance stanja

V času od datuma bilance stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 
računovodske izkaze skupine�
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7.4 Upravljanje s finančnimi tveganji skupine

Med finančna tveganja sodijo vsa tveganja v skupini, ki so povezana s sposobnostjo kratkoročnega in dolgo-
ročnega ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanje finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnega 
premoženja, obvladovanja finančnih obveznosti ter zagotavljanje konkurenčnosti in dolgoročne plačilne spo-
sobnosti�

Upravljanje finančnih tveganj koristi skupini na več načinov:
povišuje predvidljivost prihodnjih denarnih tokov, kar omogoča lažje finančno načrtovanje, –
zmanjšuje izpostavljenost podjetja različnim finančnim šokom, –
zmanjšuje možnost izgub in dodatnih stroškov, ki bi lahko omejevali oziroma ovirali delovanje ter izvajanje  –
poslovne strategije družbe,
povečuje zaupanje lastnikov, dobaviteljev, kupcev in ostalih strank, –
zvišuje boniteto družb v skupini, kar med drugim pomeni tudi višjo sposobnost najemanja virov financiranja po  –
ugodni obrestni meri�

Skupna lastnost finančnih tveganj je, da je sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka skupine negotova� 

Finančna tveganja skupina razvršča v naslednji zaokroženi skupini:
Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja (povzročitelje) ne more vplivati, ker gre za vplive trga in  –
okolja� Sem sodita obrestno in valutno tveganje� Pri obvladovanju tveganja spremembe obrestne mere in devi-
znega tečaja se skupina zaveda nezmožnosti vpliva na naštete dejavnike - prilagoditev trendom je edina možna 
rešitev� Na podlagi dosedanjih gibanj skupina oceni verjetnost sprememb v prihodnosti� Gre za pretežno ce-
novna tveganja, saj cene določa trg glede na razpoložljivost in donosnost sredstev�
Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja skupina lahko vpliva, saj so zgolj posledica notranjih odlo- –
čitev in zaradi tega ne more prenašati odgovornosti na okolje� Tveganja povzroča skupina sama in so posledica 
notranjih poslovnih odločitev (o naložbenju, izbiri kupcev, zadolževanju, valutni izbiri)� Pri obvladovanju teh 
tveganj predhodna cenovna tveganja upošteva kot predpostavljena tveganja�

Glavne skupine finančnih tveganj so:
tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranka (tudi kreditno tveganje), –
valutno tveganje, –
obrestno tveganje in –
likvidnostno tveganje� –

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke (tudi kreditno tveganje)

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je opredeljeno kot pomembnejše finančno tveganje, saj 
poleg neplačila skupina tvega tudi neizpolnitev drugih nefinančnih obveznosti, kot je zamuda pri dobavi blaga, 
nekakovostno opravljena storitev in podobno� Vsaka neizpolnitev obveznosti nasprotne stranke oslabi sredstva 
oziroma okrepi dolgove, to pa posredno zmanjšuje finančno moč skupine in lastnikovo premoženje� 

Kreditno tveganje predstavlja možnost, da so terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale 
zaradi odloženega plačila, poplačane z zamudo, samo delno poplačana ali pa sploh ne bodo poplačane� Skupina 
ima izoblikovano politiko aktivnega upravljanja s kreditnim tveganjem, ki jo izvaja s preverjanjem bonitet pred 
sklenitvijo posla, zavarovanjem terjatev (bančne garancije, bianco menice), sprotnim spremljanjem odprtih ter-
jatev, ustreznim sistemom izterjave, telefonskim in mesečnim pisnim opominjanjem, prekinitvijo dobav in zara-
čunavanjem zamudnih obresti� Aktivno izvaja tudi medsebojne in verižne pobote�
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Z namenom zmanjševanja tveganja zaradi neplačil skupina prenavlja kriterije za izbiro potencialnih tujih kupcev, 
za vrednotenje bonitet ter inštrumentov za obvezno zavarovanje njihovih terjatev� V cilju izboljšanja upravljanja 
z odprtimi terjatvami do domačih kupcev pa uvaja novo sistemsko orodje� 

Vsi kupci so na osnovi znanih kriterijev razporejeni v bonitetne razrede� V izvajanje kreditnega managementa se 
vključuje definiran nabor odgovornih oseb z dodeljenimi pooblastili� 

Negotovost, povezana s plačili s strani dolžnikov, otežuje načrtovanje prihodnjih potreb po denarnih sredstvih� 
Za ohranjanje tekoče likvidnosti ima skupina pripravljenih več denarnih sredstev za primer slabe finančne disci-
pline oziroma porasta višine zapadlih terjatev� Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke zmanjšuje s 
povečanjem števila posojilodajalcev, kar omogoča večjo neodvisnost�

Pri nabavnih pogodbah tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke dodatno znižuje še z obvezno opre-
delitvijo pogodbenih kazni in zavarovanja dobre izvedbe poslov (pri investicijskih pogodbah)�  

Omenjeno tveganje je za skupino zmerno�

Valutno tveganje

Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost spremembe vrednosti premoženja, ki izhaja iz gibanja deviznega 
tečaja� Valutno tveganje skupine izvira iz denarnih tokov in finančnih obveznosti, ki so nominirani v tujih valutah� 
Glede na to, da ima skupina večino nabavnih in prodajnih tokov vezanih na evro, je valutno tveganje zanemar-
ljivo�  

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za skupino neugodno in škodljivo� 
Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje in njeno zniževanje, če skupina presež-
ke svojih denarnih sredstev posoja� 

Vsa najeta posojila so sklenjena po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere euribor in fiksne-
ga pribitka� Euribor je občutljiv na gibanje, višja obrestna mera pomeni višje stroške financiranja� 

Za obvladovanje obrestnega tveganja je skupina proučila možnost in racionalnost uporabe različnih izvedenih 
finančnih instrumentov, vendar se za ščitenje ni odločila� Ocenjujemo, da je obrestno tveganje za skupino zmer-
no�

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je bistveno finančno tveganje, saj druga finančna tveganja na koncu vedno vplivajo na li-
kvidnost in ta na plačilno sposobnost� Od vseh tveganj v poslovanju je odvisno, ali bo skupina sposobna sredstva 
preoblikovati v denar in poravnati dolgove, kar je prvi pogoj za nemoteno poslovanje� Za poravnavanje svojih 
tekočih obveznosti oziroma vzdrževanje normalnega poslovanja obstaja možnost, da skupina v določenem tre-
nutku ne bo imela zadosti likvidnih sredstev� 

Likvidnostno tveganje obvladuje s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov za prihodnja obdobja� Pomembno je 
določiti obdobja v prihodnosti, ko bo skupina potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja, ko bo imela presež-
ke denarnih sredstev� Prosta denarna sredstva dosledno nalaga le v varne, takoj unovčljive naložbe, predvsem 
v obliki depozitov pri poslovnih bankah� Primanjkljaje pa obvladuje z najemanjem ali podaljševanjem posojil in 
odpoklicem ali prodajo finančnih naložb�
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Skupina ocenjuje, da je tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti zmerno, saj ima sposobnost najemanja po-
sojil za kratkoročno uravnavanje likvidnosti� Tudi tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti zaradi pozitivnega 
poslovanja, sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov s poslovanjem, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter 
uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih sredstev iz bančnih virov skupina ocenjuje kot zmerno�
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7.5 Revizorjevo poročilo
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