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POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

1. Povzetek

Spoštovani,
lani sem napisala, da bo v letu 2010 največji izziv hitro prila-

gajanje velikim spremembam na mlečnem trgu in da se bomo 

skupaj spoprijeli z njimi. Za leto 2011 prihajajo z globalnega 

trga pozitivni in negativni signali. Za Ljubljanske mlekarne je 

predvsem pomembno, da se vrne zaupanje v ekonomijo na
slovenskem trgu.

Leto	2010	se	je	
se	je	z	nekaterimi	
izjemami	pokazalo	
kot	nadaljevanje	
neugodnih	tržnih	
pogojev	in	negativnih	
trendov	iz	preteklega	
leta.	Za	leto	2011	
prihajajo	pozitivni	
in	negativni	signali	
iz	globalnega	trga,	
za	Ljubljanske	
mlekarne	je	predvsem	
pomembno,	da	
se	vrne	zaupanje	
v	ekonomijo	na	
slovenskem	trgu.

Prodane		količine	
naših	izdelkov	smo,	
predvsem	v	drugi	
polovici	leta,	povečali	
tako	količinsko	kot	
vrednostno	s	prodajo	
na	tuje	trge	in	se	na	
izvoznih	trgih	vrnili	
na	vrednosti	pred	
krizo.

Ponosni	smo	na	
dejstvo,	da	je	naša	
sodelavka	prejela	
prestižni	naslov	
Marketinška	
direktorica	leta.	
Dejstvo	je,	da	se	
velikim	spremembam	
na	mlečnem	
trgu	uspešno	
spoprijemamo	s	
pomočjo	vseh	in	
vsakega	izmed	naših	
sodelavcev.
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1.1 Nagovor predsednice uprave družbe 
Ljubljanske mlekarne d.d.

Spoštovane delničarke, 
delničarji, poslovni partnerji, 
sodelavci in sodelavke!
»Razvoj ekonomskega okolja za leto 2010 je težko napoveda-
ti, vsekakor bo leto turbulentno in ni pričakovati lažje situa-
cije kot smo jo doživljali v letu 2009, saj še ni konec recesije. 
Naša družba je lani dokazala veliko sposobnost prilagajanja 
in hitrih odzivov tudi v negotovem okolju, zato kljub nego-
tovostim v ekonomskem okolju pričakujemo rast našega po-
slovanja.« S temi besedami smo vstopali v leto 2010, ki se je 
z nekaterimi izjemami pokazalo kot nadaljevanje neugodnih 
tržnih pogojev in negativnih trendov iz preteklega leta.

Kriza na evropskem mlečnem trgu, ki je nastala zaradi velikih viškov mleka, se je čez noč 
obrnila v svoje nasprotje. Ponudba surovega mleka je bila naenkrat premajhna, cene le-
tega so skokovito zrasle, končno prodajne cene pa so realno padle. Konec leta je prine-
sel dodaten pritisk na cene vhodne surovine, občutno pa so se nam podražili tudi drugi 
materiali in surovine. Različne okoljske katastrofe so močno vplivale na ceno sladkorja, 
politično dogajanje, ki je doseglo višek v začetku 2011 pa je cene nafte pognalo v nebo in z 
njimi vred cene embalažnih materialov.

Ljubljanske mlekarne danes
Prodane količine naših izdelkov smo predvsem v drugi polovici leta povečali tako količin-
sko kot vrednostno s prodajo na tuje trge in se na izvoznih trgih vrnili na vrednosti pred 
zaostrenimi gospodarskimi razmerami. Doma smo občutili druge gospodarske razsežno-
sti: padec industrijske proizvodnje, posledično rast brezposelnosti in tudi manjše povpra-
ševanje so kot logična posledica padca kupne moči vplivali na prodajo naših izdelkov na 
domačem trgu, kjer nam ni uspelo povečati prihodkov iz prodaje. Vsesplošno prisotno 
nezaupanje v ekonomske ukrepe pa je potrošnjo še zmanjšalo ali preusmerilo na druge 
prodajne kanale. 

Kljub velikim prizadevanjem, da bi nam uspelo priti v nove trgovske verige, ki so se po-
javile na trgu v Sloveniji in imajo hitro rast tržnih deležev, nam to ni uspelo. Uvrstitev na 
njihove police ostaja naša naloga tudi v prihodnje.

Cvetana Rijevec
predsednica uprave drube Ljubljanske mlekarne d.d.
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Na področju razvoja kadrov smo, na osnovi postavljenega sistema kompetenc, v letu 
2010 nadaljevali z ugotavljanjem potenciala pri prvem in drugem nivoju vodij. Nadalje-
vali smo z razvojem kadrov skozi letne razvojne dogovore in z ocenjevanjem delovne 
uspešnosti ter usposabljanjem. Vsi nastavljeni sistemi v okviru projekta razvoja kadrov so 
orodja vodjem za razvoj sodelavcev za uresničevanje strateških ciljev podjetja.

Rezultat aktivnosti na področju dela z zaposlenimi se je odrazil v lanskoletni raziskavi 
organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, ki je na kratko poimenovana 
SIOK raziskava in v raziskavi o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ime-
novani Zlata nit, kjer smo v letu 2010 sodelovali prvič. V SIOK raziskavi so zaposleni vse 
kategorije organizacijske klime ocenili višje kot leta 2008. Rezultati so bili višji kot je 
povprečje v Sloveniji in višji, kot so bili rezultati v naši dejavnosti. Prav tako so zaposleni 
višje kot leta 2008 ocenili vse elemente zadovoljstva pri delu.  

Kot družbeno odgovorno podjetje smo nadaljevali aktivnosti na področju zagotavljanja 
varnosti naših proizvodov in skrbnega ravnanja z okoljem. Slednje se je odrazilo v doda-
tnem zniževanju porabe naravnih virov, kot sta pitna voda in kurilno olje in zmanjševanju 
obremenjevanja okolja z nižanjem enot obremenjevanja v tehnoloških odpadnih vodah in 
količine mešanih komunalnih odpadkov. Povečali pa smo količine ločeno zbranih frakcij 
za recikliranje.

Hčerinski družbi v tujini
Pomemben del aktivnosti smo vezali na izvedbo ukrepov za izboljšanje poslovanja v 
hčerinski družbi PPM Tuzla. Najpomembnejša projekta sta bila odpiranje predstavništva 
in prodajnega oddelka v Sarajevu ter uvedba novega informacijskega sistema. Žal je po-
manjkanje mleka v Bosni in Hercegovini vplivalo na uspešnost poslovanja te družbe, ki je 
leto ponovno zaključila z izgubo. 

Zaradi ekonomskih in političnih razlogov nam tudi v letu 2010 ni uspelo izboljšati poslo-
vanja hčerinske družbe na Hrvaškem. Uvedli smo spremembe v prodajnem pristopu, za 
katere smo prepričani, da bodo dolgoročno prinesle ustrezen rezultat, saj je bilo poslova-
nje v zadnjih mesecih leta 2010 uspešno, pozitivni trendi se nadaljujejo v leto 2011.

Prihodnost
Leto 2010 je bilo zaradi dogajanj v okolju trdo leto za vse nas. Ne nazadnje pa gre izposta-
viti dejstvo, da smo bili vsi zaposleni dodatno pod pritiskom, ker smo se celo leto soočali 
s poskusi prodaje večinskega paketa delnic Ljubljanskih mlekarn, kar je nedvomno vpliva-
lo na motiviranost in na realizacijo ambicioznih investicijskih ciljev.

Zato bi rada, bolj kot kdaj koli prej, pohvalila svoje sodelavce za njihovo zavezo, da so 
odlični v svojem delovanju in da dnevno prispevajo k izboljševanju našega poslovanja. 
Lani sem napisala, da bo v letu 2010 največji izziv hitro prilagajanje velikim spremembam 
na mlečnem trgu in da se bomo skupaj spoprijeli z njim. Dejstvo je, da smo v tem uspeli s 
pomočjo vseh in vsakega od naših sodelavcev in se jim za njihov velik prispevek k uspe-
šnosti poslovanja zahvaljujem. Moja zahvala gre tudi delničarjem in nadzornemu svetu za 
izkazano zaupanje in podporo.

Za leto 2011 z globalnega trga prihajajo pozitivni in negativni signali, za nas je predvsem 
pomembno, da se vrne zaupanje v ekonomijo na slovenskem trgu. Vsekakor je pred nami 
še eno izzivalno in vznemirljivo leto. In še vedno obstaja dejstvo, da moramo biti v priho-
dnje prav tako prilagodljivi in se tudi v stalno spreminjajočem ekonomskem okolju hitro 
odzivati. 

Cvetana Rijavec
Predsednica uprave

Dosežki v 2010
V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da je pomembno zgraditi in obdržati zaupanje 
potrošnikov, kupcev, dobaviteljev, pravzaprav vseh deležnikov, v vsak posamezen produkt, 
v vsako blagovno znamko in da je zaupanje tudi del korporativne kulture družbe.  Svoje 
delovanje gradimo na vrednotah sodelovanja in partnerstva, podjetnosti in ambicioznosti; 
učinkovito upravljamo procese in prevzemamo tveganja v vseh situacijah.

Pridobiti nove in obdržati zveste potrošnike je v krizi še toliko bolj pomembno. Tako smo 
tudi v letu 2010 veliko napora vložili v učinkovito komunikacijo z njimi. Želeli smo razume-
ti spreminjanje potreb in prioritet potrošnikov ter jih seznaniti z našimi prilagoditvami in 
razvojem novih izdelkov ter izdelčnih skupin v skladu z njihovimi pričakovanji. Naša ocena 
je, da smo bili pri tem uspešni, saj nam o tem govorijo uspešne postavitve novih izdelkov 
na prodajne police in številna priznanja, ki smo jih osvojili v lanskem letu. Prav ponosni 
smo, da je naša sodelavka prejela prestižni naslov Marketinška direktorica leta. 

Na osnovi poznavanja trendov in pričakovanj porabnikov smo se pri razvoju novih produk-
tov in programov osredotočili na področje zdravja in vitalnosti. Dokončali smo investicijo v 
tehnologijo polnjenja mleka s podaljšanim rokom svežine in trgu ponudili ESL mleko. Poza-
bili pa nismo tudi tistih porabnikov, ki v skrbi za zdravje in vitalnost iščejo nove, inovativne 
produkte za ohranjanje visoke kakovosti življenja. Tako smo družini Ego dodali novo linijo, 
ki smo jo imenovali Age Protect, obogateno s specifičnimi funkcionalnimi dodatki, znamki 
Mu pa linijo Mu Vita, ki zajema izdelke z manj maščobe. 
Z vsemi temi aktivnostmi smo v preteklem letu nadaljevali že v letu 2009 začete korake v 
smer zagotavljanja stabilnosti tudi v prihodnje. Z novimi izdelki smo na trgu dosegli lepe 
rezultate in obrnili trende prodaje teh izdelkov navzgor. 

Rezultati v 2010
1. V Ljubljanskih mlekarnah smo v letu 2010 ustvarili 147,2 milijonov € čistih prihodkov 

od prodaje, kar je 0,2 % več kot leto prej. Za tako minimalno rast prihodkov smo 
morali prodati kar 8,4 % več kot leto prej, kar pomeni 12.900 ton več izdelkov; in rasli 
smo predvsem na izvoznih trgih. Leto smo zaključili z načrtovanim čistim dobičkom v 
višini 1,79 milijonov €. 

2. Realizirani čisti dobiček je predvsem posledica mnogih aktivnosti na trgu, ugodnejše-
ga neto finančnega izida, ki je posledica uspešnega zmanjšanja zadolženosti. V obdo-
bju poslabšanja plačilne discipline smo v Ljubljanskim mlekarnah še večjo skrb kot v 
preteklosti namenili upravljanju likvidnosti, ki smo jo zagotavljali z natančnim načrto-
vanjem denarnih tokov. Pri tem smo posebno pozornost posvetili upravljanju terjatev, 
uspelo nam je zagotoviti dovolj lastnega denarnega toka za načrtovana investicijska 
vlaganja, za odplačilo zapadlih posojil in pripadajočih obresti, del čistega dobička smo 
namenili tudi za izplačilo dividend.

3. Realnost slovenskega trga pa nas sili še naprej v iskanje svojih tržnih priložnosti na 
novih, rastočih in nerazvitih trgih, v utrjevanje moči lastnih blagovnih znamk doma 
in na ključnih izvoznih trgih ter v iskanje potencialne tarče prevzemov na teh novih 
trgih. V Ljubljanskih mlekarnah smo si pred leti zastavili dolgoročno strategijo razvo-
ja, ki vključuje poleg mleka tudi druga področja hrane. Zato v svojem ravnanju vedno 
iščemo rešitve, ki so vzdržne na dolgi rok. 

Trajnostni razvoj
Zavedamo se, da so za realizacijo ciljev ključni vsi sodelavci, zato smo tudi v letu 2010 
nadaljevali z aktivnostmi na področju internega komuniciranja, ugotavljali in razvijali 
potencial zaposlenih, spodbujali prenos znanj in aktivno spreminjali vrednote podjetja v 
dogovorjeno smer. 



12LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 13

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

1.2 Nagovor predsednika nadzornega 
sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d.

Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji,  

nadzorni svet družbe je sestavljen iz štirih članov, ki jih izvoli skupščina delničarjev in 
dveh članov, ki jih v nadzorni svet predlaga svet delavcev. Organ pri svojem delovanju 
spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe.

V letu 2010 je poslovanje družbe Ljubljanske mlekarne d.d., to je obvladujoče družbe Po-
slovne skupine Ljubljanske mlekarne, nadziral šestčlanski nadzorni svet v sestavi:
Zoran Bošković, predsednik,
Andrej Presečnik, podpredsednik,
Milena Vrhovec, članica,
Samo Lozej, član,
Srečko Končina, član in 
Franc Kolman, član.

Mandat te sestave nadzornega sveta je trajal od 6. marca 2007 do 6. marca 2011 in ga 
ocenjujemo kot zelo uspešnega. Nadzorni svet je deloval po principu kriznega vodenja, 
mesečno je nadziral delo uprave in aktivno posegal v kakršnekoli odklone od planiranega 
poslovanja. V odnosu s poslovnimi bankami je bil dosežen reprogram kreditov v višini 25,5 
mio € pod zelo ugodnimi pogoji. Realizirani so bili projekti racionalizacije poslovanja in 
zniževanja stroškov ter doseženi dolgoročni dogovori z dobavitelji mleka. Družba je v tem 
obdobju zgradila novo arhitekturo blagovnih znamk, uvedla več novih izdelkov ter postala 
ponovno prepoznavna na domačih in tujih trgih, pridobila celo vrsto nagrad za kakovost 
in trženjski pristop ter ponovno pričela poslovati z dobičkom in delničarjem izplačevati 
dividende.

Na 16. seji skupščine družbe, ki je bila 21. februarja 2011, so delničarji izvolili nove člane 
nadzornega sveta. Njihovim predhodnikom se je iztekel štiriletni mandat. Tako je letno 
poročilo za leto 2010 obravnaval novoimenovani nadzorni svet v sestavi:
Zoran Bošković, predsednik,
Polona Čeč, podpredsednica,
Mihaela Stopar, članica,
Žiga Hieng, član,
Srečko Končina, član in 
Franc Kolman, član.

Delovanje nadzornega sveta
Nadzorni svet je v letu 2010 na osmih rednih sejah skrbno in odgovorno spremljal ter 
nadziral poslovanje Ljubljanskih mlekarn. Pred vsako sejo smo člani s strani uprave prejeli 
gradiva. Ta so bila posredovana pravočasno, kar je omogočalo ustrezno pripravo na sejo 
in razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Predsednica uprave je na samih sejah 
obravnavane teme kratko predstavila in dodatno pojasnila. Nadzornemu svetu je bilo 
omogočeno tudi spremljanje poslovanja povezanih družb. Na voljo je bilo dovolj podat-
kov, poročil in informacij, tako da je nadzorni svet, v skladu z zakonskimi pooblastili, lahko 
sprejemal kompetentne odločitve.

Člani nadzornega sveta delujemo neodvisno. Na sejah se spodbuja izražanje mnenj in 
kritična diskusija s tem, da se različne poglede usklajuje s konstruktivnim dialogom. K 

Zoran Bošković
Predsednik nadzornega sveta
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Kljub neugodnim gospodarskim razmeram, splošni plačilni nedisciplini, nižanju kupne 
moči ter splošnem nezadovoljstvu s poslovnim okoljem, so Ljubljanske mlekarne obdržale 
ustrezno plačilno sposobnost, likvidnost ter finančno trdnost družbe in skupine. Ključni 
razvojni projekti so realizirani v načrtovanih okvirih, letni poslovni rezultati so doseženi. 
Navedena dejstva so podlaga, na osnovi katere člani nadzornega sveta delu uprave izreka-
mo ugodno oceno.

Preveritev letnega poročila za leto 2010
Nadzorni svet Ljubljanskih mlekarn d.d. je skladno z določili Zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe skrbno pregledal in obravnaval Letno poročilo Ljubljanskih mlekarn 
d.d. za leto 2010 in Letno poročilo Poslovne skupine Ljubljanske mlekarne za leto 2010. 

Dokumenta, ki ju je pripravila in predložila v pregled uprava družbe, sta bila izdelana v za-
konitem roku. Vsebujeta vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih 
družbah. Poslovanje je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o., ki ugotavlja, 
da računovodski izkazi, ki so sestavni del letnega poročila, resnično in pošteno predsta-
vljajo finančno stanje družbe in skupine Ljubljanske mlekarne, njen poslovni in finančni 
izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo verodostojen odraz 
dogajanj in celovita informacija o poslovanju v letu 2010 ter da dopolnjuje in nadgrajuje 
informacije, ki so mu bile posredovane med poslovnim letom. Ker na letno poročilo ni imel 
pripomb oz. zadržkov, ga je potrdil na svoji 2. redni seji 21. 4. 2011. S tem je bilo poročilo v 
skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah in statutom družbe formalno spreje-
to.

Predlog uporabe bilančnega dobička
Člani nadzornega sveta smo hkrati z obravnavo in potrditvijo letnega poročila obliko-
vali in potrdili tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2010 znašal 
1.786.652,29 €. Predlog razdelitve:

- del bilančnega dobička v vrednosti 642.202,80 € se uporabi za izplačilo dividend v 
bruto vrednosti 0,15 €/delnico.

- preostanek bilančnega dobička v vrednosti 1.144.449,49 € ostane nerazporejen.

Nadzorni svet na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah 
skupščini družbe predlaga, da potrdi predloženi predlog uporabe bilančnega dobička.

Zaključek
Člani nadzornega sveta ne glede na pričakovane nadaljnje zaostrene gospodarske raz-
mere trdno verjamemo, da je delniška družba, ki jo spremljamo in nadziramo, primerno 
pripravljena na nove poslovne izzive. Družba je v zadnjih letih uspela pomembno izboljšati 
poslovne rezultate in okrepiti finančno in poslovno moč družbe. Merjenja potrjujejo, da je 
družba pomembno pridobila na ugledu. Ob tem je povečala vlaganja v razvoj, v znanje ter 
medčloveške odnose. Člani nadzornega sveta upravi in zaposlenim čestitamo za opravlje-
no delo in hkrati verjamemo, da doseženi rezultati predstavljajo spodbudo za iskanje in 
izvajanje ukrepov za zagotavljanje nadaljnjega razvoja družbe in poslovne skupine.

Zoran Bošković
Predsednik nadzornega sveta

dobremu delu nadzornega organa je prispevala tudi raznolikost znanj in izkušenj posame-
znih članov. Ti so se sej nadzornega sveta udeleževali redno. Pri nobeni obravnavani točki 
dnevnega reda nadzornega sveta ali pri odločanju o posameznih sklepih, sprejetih v letu 
2010, ni prišlo do nasprotja interesov, zato ni bilo primera, pri katerem bi zaradi konflikta 
interesov izločili katerega izmed članov. 

Pomembnejši sklepi nadzornega sveta
Na prvih sejah v letu 2010 je nadzorni svet največ časa posvetil vsebinam povezanim s 
poslovanjem družbe v predhodnem letu ter obravnavi poročila za leto 2009. Poslovanje 
za predhodno leto je ocenil pozitivno in potrdil letno poročilo družbe in skupine Ljubljan-
ske mlekarne za leto 2009. Seznanil se je s poročilom revizijske družbe KPMG Slovenija v 
zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov in njenim pozitivnim mnenjem. Nadzorni svet 
na delo revizorske družbe in na njeno poročilo ni imel pripomb. 
Razpravljal je o predlogu o porabi bilančnega dobička in skupščini družbe predlagal, da 
upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2009.

Nadzorni svet se je skozi vse leto seznanjal s poslovanjem družbe in spremljal aktualne 
dogodke v družbi na nabavnem trgu mleka in na ključnih prodajnih trgih. Obravnaval je 
mesečne ocene o uspešnosti poslovanja in o doseganju ključnih načrtovanih ciljev.

Posebna skrb je bila namenjena spremljanju uresničevanja razvojne strategije družbe. 
Pred koncem leta 2010 smo člani obravnavali razvojne smernice družbe do leta 2013. 
Osrednja točka zadnje seje v letu 2010 je bila namenjena obravnavi ocene poslovanja 
družbe v iztekajočem se letu ter obravnavi načrta poslovanja družbe za leto 2011. Ob tej 
priložnosti smo člani nadzornega sveta ugotavljali, kakšni so možni vplivi gospodarske in 
finančne krize ter kakšni so vplivi dogajanj na nabavnem trgu na poslovanje Ljubljanskih 
mlekarn.

Ob že navedenih tematikah je nadzorni svet na svojih sejah obravnaval še vrsto drugih 
vsebin. 

- Redno se je seznanjal z gibanjem odkupnih cen mleka v EU, Sloveniji in v Ljubljanskih 
mlekarnah. 

- Pregledoval je poročilo o lastniški strukturi družbe. 
- Seznanil se je s predlogom sklica 15. skupščine družbe, obravnaval in potrdil predlo-

ge sklepov vezanih na podelitev razrešnic in delitev bilančnega dobička. Prav tako 
je obravnaval predlog za popravek 21. člena statuta družbe in ga naslovil v potrditev 
skupščini družbe. Pripravil je predlog, v katerem je skupščini predlagal, da poslovanje v 
letu 2:1: revidira revizijska družba KPMG Slovenija. 

- Seznanil se je z zahtevo za skrbni pravni in finančni pregled Ljubljanskih mlekarn d.d.. 
Po pridobitvi ustreznega pravnega mnenja je izvedbo skrbnega pregleda odobril, 
upravo pa zadolžil za pripravo ustreznega pisma o zaupnosti in za redno poročanje o 
poteku skrbnega pregleda. V letu 2010 skrbni pregled ni bil izveden. 

Ocena dela uprave in nadzornega sveta
Delo nadzornega sveta je potekalo v skladu z zakonskimi določbami in v skladu s priporo-
čili Združenja nadzornikov Slovenije in Združenja Manager. Nadzorni svet je celo leto na-
tančno in celovito preverjal in nadzoroval vodenje družbe ter delo uprave posredno ocenil 
vsakokrat, ko je obravnaval dosežene poslovne rezultate za izbrano mesečno obdobje. 
Oceni uprave je posebno pozornost namenil ob obravnavi letnih poslovnih rezultatov.  

Uprava in nadzorni organ sta na sejah dobro sodelovala. Komunikacija med predsednikom 
nadzornega sveta in predsednico uprave je bila vzpostavljena tudi v obdobju med sejami. 
Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da v odnosu med upravo in nadzornim svetom ni bilo te-
žav, ki bi ovirale delo nadzornega sveta ali neugodno vplivale na poslovanje družbe. Tudi 
zato pri izvajanju nadzorne funkcije ni bilo ovir, ki bi preprečevale ali celo onemogočale 
izvajanje funkcije članov nadzornega sveta.  



16LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 17

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

1.3 Mejniki skupine v letu 2010

Marec
Ljubljanske mlekarne so postale oglaševalec leta 2009
Na 19. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) smo Ljubljanske mlekarne prejele naziv 
Oglaševalec leta 2009. Naziv smo si prislužili z uporabo inovativnih pristopov v komuni-
ciranju. Pripravili in izvedli smo domišljene in strokovno podprte akcije, ki so spremljale 
vstop novih izdelkov Ego Slim & Vital ter Smuthie. Hkrati konsistentno upravljamo bla-
govne znamke in pri odločanju za novosti nam ne manjka poguma. 

Dogodek Planica 35 let je bil nagrajen z Veliko nagrado SOF-a, oglaševalska akcija na 
svetlobnih plakatih Mu Cuisine pa je prejela nagrado Europlakata.

Maj
Družini prijazno podjetje  
Ljubljanske mlekarne smo se pridružile tretji generaciji podjetij in organizacij v Sloveniji, 
ki so prejele naziv družini prijazno podjetje. Smo prva družba s področja živilskopredelo-
valne industrije v Sloveniji, ki je prejela osnovni certifikat. S pridobitvijo certifikata smo 
se zavezali, da v naslednjih treh letih v svoje poslovanje vpeljemo 14 aktivnosti, ki bodo 
zaposlenim pomagale pri usklajevanju dela in družine. Prepričani smo, da zadovoljni in 
motivirani zaposleni pomembno prispevajo k doseganju dolgoročnih ciljev Ljubljanskih 
mlekarn in trajnostnemu razvoju družbe.

mag. Tina Kumelj, marketinška direktorica leta
Na 15. Slovenski marketinški konferenci je naša sodelavka Tina Kumelj, direktorica 
marketinga, prejela prestižno nagrado Marketinška direktorica leta. Žirija je v svoji 
utemeljitvi zapisala, da Tina s svojim načinom vodenja marketinga kontinuirano razvija 
h kupcu usmerjeno trženje. V zadnjih letih je bila ena od ključnih aktivnosti marketinga 
Ljubljanskih mlekarn temeljita prenova arhitekture blagovnih znamk in jasna opredelitev 
identitetnih sistemov znamk, ki so usmerjene na potrebe in pričakovanja porabnikov. K 
trženjski drugačnosti in uporabi inovativnega marketinškega spleta Ljubljanskih mlekarn 
je v veliki meri prispevalo razumevanje pomena in vloge trženja, ki ga izkazuje Tina, ki 
svoje znanje in izkušnje deli tudi v širši trženjski srenji. 

Froothie med finalisti za inovativne mlečne izdelke
International Dairy Federation je v sodelovanju s FoodBev, revijo s področja mlekarstva, 
razpisala nagrade za inovativnost s področja mlekarske industrije. Sladoledi na palčki 
Froothie so se v kategoriji sladoledi uvrstili v ožji krog treh finalistov in si v mednarodni 
konkurenci prislužili častno priznanje. Komisijo so prepričali s svojo naravnostjo, s katero 
nagovarjajo sodobnega potrošnika, ki vedno bolj stremi k ohranjanju optimalne telesne 
teže in zdravemu načinu življenja.

Prijazen videz, večja funkcionalnost in nova vsebina diskontne prodajalne
Maja je diskontna prodajalna Ljubljanskih mlekarn na Tolstojevi 63 v Ljubljani zaživela 
v povsem novi luči. Njena moderno oblikovana zunanjost in funkcionalna notranjost 
govorita o dveh glavnih težnjah, ki sta nas vodili pri prenovi: prodajalno urediti v duhu so-
dobne arhitekturne stroke za tovrstne objekte. Prizadevali smo si kar najbolje zadovoljiti 
kupce tako z vidika notranje opreme kot tudi glede raznolike izbire ne le mlečnih izdelkov 
Ljubljanskih mlekarn temveč tudi drugih prehranskih izdelkov visoke kakovosti.
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Ljubljanske mlekarne prvič v Parizu 
na sejmu sejmu živilskopredelovalne industrije SIAL. Ob izpostavitvi naših ključnih bla-
govnih znamk Ego, Mu, Alpsko mleko, sladoledi Maxim premium in različnih sirov, smo 
obiskovalcem predstavljali tudi jesenski novosti, jogurtove napitke Ego age protect in 
linijo lahkih namazov in masla Mu Vita. Na sejmu smo si prizadevali predvsem za poveča-
nje poslovanja in pridobivanje novih poslov na tujih trgih.

November
Mlin za stiskanje in ločevanje odpadne embalaže na lastnem dvorišču
V Ljubljanskih mlekarnah smo imeli že nekaj let vpeljan osnovni sistem ločevanja odpa-
dnega materiala, torej ločevanje plastike, kartona in neonesnažene tetrapak embalaže, 
onesnaženo embalažo pa smo v uničenje prepustili komunalni družbi. V skladu z ekološko 
naravnanostjo Ljubljanskih mlekarn smo novembra odpravili tudi težavo polne odpadne 
embalaže in na lastnem dvorišču namestili mlin za praznjenje, stiskanje in mletje polne 
odpadne embalaže.

Knjiga užitkov ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium
V letu 2010 smo obeležili 15.  obletnico blagovne znamke Maxim premium. Že v začetku 
leta smo razpisali vseslovenski natečaj za Knjigo užitkov, v okviru katerega smo ustvarjal-
ne Slovence in Slovenske spodbudili k razmišljanju na temo užitka. Novembra smo v znak 
počastitve obletnice pripravili nepozaben večer hedonističnih zvokov in kulinaričnih pre-
sežkov. Premierno smo predstavili vseslovensko Knjigo užitkov in povabljencem pričarali 
čaroben dogodek, ki ga je pospremil pianist Maksim Mrvica. Knjiga užitkov je dostopna 
v prosti prodaji po neprofitni ceni, saj so se Ljubljanske mlekarne odpovedale celotnemu 
dobičku od prodaje knjig.
 

PPM Tuzla pridobi standard ISO 9001:2008 in 22000:2005
PPM Tuzla, odvisna družba Ljubljanskih mlekarn v Bosni in Hercegovini, nenehno spremlja 
razvoj smernic v prehrambni industriji in uvaja standarde, s katerimi prispeva k proizvodnji 
varnih izdelkov. V letu 2010 je uspešno prestala certifikacijsko presojo za uvedbo sistema 
upravljanja kakovosti hrane v skladu s standardom ISO 22000:2005 in se hkrati, v okviru 
Skupine Ljubljanske mlekarne, uspešno vključila v sistem vodenja kakovosti skladno s stan-
dardom ISO 9001:2008. 

Junij
97,22 % skladnost s standardom IFS
Junija je bila v Ljubljanskih mlekarnah ponovno izvedena certifikacijska presoja delovanja v 
skladu s standardom IFS (International Food Standard). Po temeljitem pregledu postopkov 
od nabave, razvoja, proizvodnje, kontrole, skladiščenja do prodaje, je bila v okviru certifi-
ciranja ugotovljena 97,22 % skladnost z zahtevami standarda IFS, kar pomeni višji raven. 
Člani IFS, trgovci na debelo in drobno, prek certificiranja pri svojih dobaviteljih za izdelke 
trgovskih blagovnih znamk, preverijo skladnost z zakonodajnimi zahtevami. Ljubljanske 
mlekarne smo s postopkom certificiranja in ugotovljeno skladnostjo tako pridobile zaupa-
nje trgovcev in še dodatno povečale konkurenčnost svojih izdelkov na evropskih trgih.

16 velikih zlatih medalj za izdelke Ljubljanskih mlekarn
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je potekalo 24. ocenjevanje mleka in mlečnih izdel-
kov v okviru 48. mednarodnega sejma Agra. Izdelki Ljubljanskih mlekarn so na ocenjevanju 
prejeli 28 odličij, in sicer 16 velikih zlatih medalj, 8 zlatih medalj in 4 srebrne medalje. Med 
nagrajenimi izdelki so tudi tisti, ki smo jih na novo predstavili na trgu: 
- Ego Slim & Vital, malina-žitarice, 
- Alpsko mleko 1,6 % m. m. z dodatkom koencima Q10 in vitaminom E, in
- Smuthie, višnja-aronija. 

Prejete medalje so priznanja za naše kakovostno in strokovno delo in potrditev, da smo na 
pravi poti.

Zaupanja vredne blagovne znamke
Trusted Brand je ena največjih evropskih raziskav o odnosu potrošnikov do izdelkov in sto-
ritev široke potrošnje. V Sloveniji jo, v sodelovanju z neodvisno raziskovalno hišo Mediana, 
vsako leto organizira Mladinska knjiga Založba, ki o zaupanju vrednih blagovnih znamkah 
povpraša bralce revije Reader's Digest. Pri ocenjevanju izdelkov in storitev sta najbolj po-
membna dva kriterija, in sicer kakovost in osebna izkušnja potrošnikov. Potrošniki izbirajo 
med blagovnimi znamkami v 40 različnih kategorijah. V dveh kategorijah, mlečni izdelki in 
sladoledi, so zaupanje izkazali izdelkom Ljubljanskih mlekarn.

Oktober
Ego age protect – za mladost telesa in duha
V Ljubljanskih mlekarnah smo predstavili novost z revolucionarno kombinacijo učinkovin 
koencima Q10, holina in pantotenske kisline, ki pomagajo pri ohranjanju mladostnosti, 
vitalnosti telesa in duha. Gre za jogurtov napitek Ego Age Protect, ki smo ga umestili v 
skupino izdelkov blagovne znamke Ego. 

Lahko, zdravo, z manj maščob – Mu Vita
Mu Vita predstavlja skupno ime za lahke, zdrave izdelke z manj maščob. V linijo izdelkov 
Mu Vita smo uvrstili lahke namaze in lahko maslo. Gre za namaze z zmanjšano vsebnostjo 
maščob – in to tudi do 60 %. Namazom smo dodali tudi funkcionalni dodatek, in sicer ome-
ga 3 maščobne kisline, ki pripomorejo k ohranjanju zdravega srca in ožilja. Lahko maslo 
Mu Vita je odličnega okusa, čeprav vsebuje 50 % manj maščob kot klasično maslo, in se 
odlično maže na kruh tudi pri neposredni uporabi iz hladilnika. 
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1.3.1 Pomembnejši dogodki skupine v letu 2010 po 
koncu obračunskega obdobja

Imenovanje predsednice uprave
Nadzorni svet družbe Ljubljanske mlekarne d.d.  je na svoji 29. seji, 17. februarja 2011, ime-
noval Cvetano Rijavec za predsednico uprave za mandatno obdobje petih let, od 17. januar-
ja 2012 do 17. januarja 2017.

21. februarja 2011 je zasedala 16. redna seja skupščine obvladujoče družbe Ljubljanske mle-
karne d.d., Ljubljana, ki je za naslednji štiriletni mandat, ki je nastopil 7. marca 2011, imeno-
vala člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev v naslednji sestavi: Zoran Bošković, 
Polonca Čeč, Mihaela Stopar in mag. Žiga Hieng. Več o tem v točki 6.7.3.3.

Zlati in srebrni  Effie  2010
V začetku  februarja so že petič podelili najuglednejšo nagrado v slovenskem prostoru na 
področju tržnega komuniciranja. Zlato nagrado Effie je prejela akcija za Ego Slim & Vital. 
Nagrado si je prislužila z odlično strategijo repozicioniranja, ki smo se je lotili pravoča-
sno, ko je kategorija postajala generična. Srebrno nagrado Effie pa si je prislužila akcija ob 
praznovanju 35. obletnice Planice, ko se je ta kot najdaljši sladoledni posladek na svetu, 
vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot je pojasnila žirija, smo odlično izrabili že znane 
vzporednice med Planico kot skakalnico in Planico kot sladoledom ter se pogumno odločili 
za neklasično kampanjo, kjer je nosilni element komunikacije bil dogodek za vpis Planice v 
Guinessovo knjigo rekordov.

Dobre vile za Ljubljanske mlekarne
Na 20. Slovenskem oglaševalskem festivalu smo Ljubljanske mlekarne bile za projekt Spon-
zorska plata s Slonom in Sadežem nagrajene kar trikrat: v kategoriji Inovativnih oblik ko-
municiranja smo prejeli zlato in veliko nagrado, poleg tega pa še posebno nagrado Dobre 
vile za najbolj duhovit oglas leta. V kategoriji Hrana in pijača in v skupini Radijskih oglasov 
je srebrno priznanje prejel naš radijski oglas Muuuuuuuuuu, za mleko s podaljšano svežino. 
Prav tako je srebrno priznanje dobila Knjiga užitkov, ki smo jo izdali lani, ob 15. obletnici 
blagovne znamke Maxim premium, in sicer v kategoriji publikacije.
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Skupina Ljubljanske mlekarne

2010 2009 2008 2007

(€) (€) (€) (€)

157.530.156 160.535.753 178.667.676 158.189.569

158.504.777 161.523.865 180.118.498 159.849.614

159.965.014 152.213.963 179.353.799 157.238.572

275.490 5.867.383 4.681.423 214.531

10.821.404 16.471.427 15.587.244 8.348.092

1.247.035 7.185.455 4.347.995 -377.268

1.799 9.803 5.840 -478

0,28 1,64 0,99 -0,09

26.257.629 31.267.596 29.501.645 22.159.593

37.890 42.657 39.626 28.068

104.475.789 111.049.632 113.204.998 115.667.183

54.317.383 51.178.493 46.600.095 45.206.607

2.010 2.009 2.008 2.007

4.381.933 4.381.933 4.381.933 4.381.933

12,34 12,45 10,91 10,36

661 725 741 748

693 733 745 790

224.857 216.163 233.469 228.269

324 295 314 289

2010 2009 2008 2007

0,2% 3,7% 2,6% 0,1%

6,9% 10,2% 8,7% 5,2%

1,2% 6,5% 3,8% -0,3%

2,3% 14,0% 9,3% -0,8%

0,99 1,06 1,00 1,01

1.4 Uspešnost poslovanja družbe in 
skupine Ljubljanske mlekarne 
 

Kaj kažejo izbrani kazalniki 
uspešnosti?
Primerjajte, preglejte podatke, ki jih potrebujete. Ali si 
prenesite želene informacije prek interaktivnega letnega 
poročila, ki je dostopen na: http://lp2010.l-m.si

Opombe: 
* EBITDA = dobiček iz 
poslovanja + amortizacija 
+ prevrednotovalni 
poslovni odhodki 
** ROA = čisti 
dobiček,izguba/povprečna 
sredstva  
*** ROE = čisti 
dobiček,izguba/povprečni 
kapital
****Gospodarnost 
poslovanja = poslovni 
prihodki brez spremembe 
zalog/poslovni odhodki

Preglednica: Izbrani kazalci uspešnosti poslovanja
 

Ljubljanske mlekarne d.d.

2010 2009 2008 2007

Postavka (€) (€) (€) (€)

Čisti prihodki od prodaje 147.194.319 146.951.501 165.579.832 145.042.756

Celotni prihodki brez spremembe zalog 149.186.819 147.955.914 167.996.517 146.458.197

Poslovni odhodki 149.723.807 141.594.103 163.642.867 146.148.502

Dobiček/izguba iz poslovanja 1.112.798 4.375.835 6.641.626 -929.733

EBITDA* 11.682.210 15.543.547 16.577.231 7.404.872

Čisti dobiček/izguba 1.786.652 5.782.231 3.380.367 -1.298.489

Čisti dobiček/izguba na zaposlenega 3.083 9.356 5.383 -1.942

Čisti dobiček/izguba na delnico 0,41 1,32 0,77 -0,30

Bruto dodana vrednost 25.713.159 28.432.342 30.151.001 19.727.019

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 44.371 46.007 48.011 29.509

Povprečna sredstva 100.056.582 105.499.076 108.389.904 112.358.735

Povprečni kapital 52.065.743 49.351.096 45.923.335 45.468.026

Drugi kazalniki 2.010 2.009 2.008 2.007

Število navadnih delnic na dan 31.12. 4.381.933 4.381.933 4.381.933 4.381.933

Knjigovodska vrednost delnice v € 11,89 11,87 10,65 10,31

Število zaposlenih na dan 31.12. 546 613 623 633

Povprečno število zaposlenih 580 618 628 669

Odkup mleka v 000 litrih 208.342 196.824 212.357 209.246

Odkup na zaposlenega v 000 litrih 360 318 338 313

Kazalniki gospodarnosti in dohodkovnosti 2010 2009 2008 2007

Dobičkonosnost prodaje 0,8% 3,0% 4,0% -0,6%

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih 7,9% 10,5% 9,9% 5,1%

ROA: Dobičkonosnost sredstev** 1,8% 5,5% 3,1% -1,2%

ROE: Dobičkonosnost kapitala*** 3,4% 11,7% 7,4% -2,9%

Gospodarnost poslovanja**** 1,00 1,04 1,03 0,99
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1.5 Informacije za delničarje družbe 
Ljubljanske mlekarne 

Lastniška struktura Ljubljanskih 
mlekarn je spremenjena.
Konec leta 2010 je v lastniško strukturo vstopila Factor banka, 
ki na dan 31.12.2010 obvladuje 18,7 % lastniški delež.

Informacije za delničarje

Osnovni kapital družbe Ljubljanske mlekarne znaša 18.285.482 € in je razdeljen na 
4.381.933 kosovnih delnic. Vse delnice so istega razreda – navadne in prosto prenosljive. 
Vsaka delnica, razen lastnih, prinaša en glas pri glasovanju na skupščini delničarjev, kjer 
ima pravico do glasovanja in udeležbe vsak imetnik, ne glede na število delnic. 

V letu 2010 sta iz lastništva izstopila delničarja Zvon Ena in Zvon dva Holding. V enakem 
deležu je v lastniško strukturo Ljubljanskih mlekarn je vstopila Factor banka, ki na dan 31. 
decembra 2010 obvladuje 18,7 % lastniški delež. 

Mali delničarji od leta 2007 do leta 2009 znižujejo lastniški delež, ki na dan 31. decembra 
2010 znaša 14,4 %. Lastniški delež so povečevale kmetijske zadruge.

Družba je v letu 2010 povečala delež lastnih delnic na 2,3 %.

Konec leta 2010 so imele Ljubljanske mlekarne 1.331 delničarjev, kar je 217 manj kot leto 
prej. Zmanjšalo se je število malih delničarjev fizičnih oseb, ki so bili na dan 31. december 
2010 lastniki 12,6 % kapitala družbe. 

Graf: Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn po odstotnih deležih, na dan 31.12.2010

24,95 %
NFD Holding

23,65 % Mlekodel

18,71 %
Factor banka

14,41 %
Mali delničarji
(pravne+fizične osebe)

10,03 %
Kmetijske zadruge

5,95 %
KD ID, KD banka
(prej KD kapital)

2,29 %
Lastne delnice

18,71 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

18,01 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

7,46 %
Kmetijske zadruge

6,94 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

0,27 %
Lastne delnice

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

18,71 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

18,29 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

7,46 %
Kmetijske zadruge

6,94 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

17,68 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

21,09 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

6,67 %
Kmetijske zadruge

5,95 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

24,95 %
NFD Holding

23,65 % Mlekodel

18,71 %
Factor banka

14,41 %
Mali delničarji
(pravne+fizične osebe)

10,03 %
Kmetijske zadruge

5,95 %
KD ID, KD banka
(prej KD kapital)

2,29 %
Lastne delnice

18,71 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

18,01 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

7,46 %
Kmetijske zadruge

6,94 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

0,27 %
Lastne delnice

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

18,71 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

18,29 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

7,46 %
Kmetijske zadruge

6,94 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

17,68 %
Zvon Ena, 
Zvon Dva holding

21,09 %
Mali delničarji 
(pravne+fizične osebe)

6,67 %
Kmetijske zadruge

5,95 %
KD ID, KD banka 
(prej KD kapital)

24,95 %
NFD Holding

23,65 %
Mlekodel

Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn po odstotnih deležih, na dan 31.12.2010
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Preglednica: Lastniška struktura na dan 31. december 2010 po odstotnih deležih in številu 
delnic skupin delničarjev.

delež
(%)

delnice
(št.)

NFD Holding 24,95 1.093.415

Mlekodel 23,65 1.036.288

Factor banka 18,71 819.716

Mali delničarji - fizične osebe 12,6 552.115

Kmetijske zadruge 10,03 439.646

KD ID 4,02 176.227

Ljubljanske mlekarne 2,29 100.481

KD banka 1,93 84.666

Mali delničarji - druge finančne institucije 1,01 44.356

Mali delničarji - druge pravne osebe 0,8 35.023

Skupaj: 100,00% 4.381.933

Skupščina delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne d.d. 
v letu 2010

Uprava je v letu 2010 sklicala eno skupščino. Na 15. redni letni seji skupščine, sklicani 18. 
junija 2010, je bilo prisotnih 3.116.888 delnic družbe z glasovalno pravico, kar je pomenilo 
71,60 % vseh glasov. Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter 
podelila razrešnico za preteklo poslovno leto. 

Delničarji so bili seznanjeni z letnim poročilom 2009, revizorjevim poročilom za leto 2009 
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 
2009.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. decembra 2009 znašal 
5.782.231,27 € in odločili, da se le-ta razporedi:

- del dobička v višini 652.921,95 €, kar je 0,15 € bruto na delnico, se razdeli delničarjem v 
obliki dividend,

- del dobička v višini 5.129.309,32 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Delničarji so potrdili predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe ter imenovanje 
revizorske hiše KPMG Slovenija d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno 
leto 2010.

Delničarji so vse predlagane sklepe potrdili soglasno.
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Grafi: Lastniška struktura Ljubljanskih mlekarn po odstotnih deležih na dan: 

Od leta 2007 do 2010 se je število delničarjev zmanjšalo za 270 oz. za 16,9 %.
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1.6 Razvoj novih izdelkov

Novi izdelki v Evropi in svetu 
se razvijajo v smeri bogatenja
z dodanimi vrednostmi, oplemenitenja in povečanja funkci-
onalnosti. V Ljubljanskih mlekarn smo to upoštevali in v letu 
2010 predstavili, ob upoštevanju sladolednih izdelkov, 58 
novih izdelkov.

Splošna usmeritev razvoja novih izdelkov

v Evropi in svetu kaže, da klasični generični mlečni izdelki zlagoma izgubljajo vodilno me-
sto v aktualni paleti izdelkov. Prehransko niso več tako vabljivi in postajajo bolj ali manj 
siva vsakdanjost. Razvoj gre v smer bogatenja izdelkov z dodanimi vrednostmi, oplemeni-
tenja in povečanja funkcionalnosti. 

V družbi Ljubljanske mlekarne smo to usmerite upoštevali že od vsega začetka, tako smo 
v letu 2009 na trgu predstavili jogurtove napitke Ego Slim & Vital, v letu 2010 pa smo po-
trošnikom ponudili Alpsko mleko z dodanim koencimom Q10 in vitaminom E, novo linijo 
zdravih in okusnih izdelkov Mu Vita in jogurtove napitke Ego Age Protect. Prav ta družina 
jogurtov je povsem nova visokokakovostna skupina mlečnih izdelkov z vrsto funkcionalnih 
dodatkov, ki gredo razvojno vedno bolj v smeri nutracevtike.

V letu 2010 smo na trgih predstavili 32 novih izdelkov (in dodatno 26 sladolednih), nekaj 
popolnoma novih, nekaj preoblečenih ter nekaj obstoječih izdelkov pod trgovskimi bla-
govnimi znamkami. 
Indeks predstavljenih novih izdelkov na trgih , v primeravi z letom 2009, je 107. Če upo-
števamo še sladoledne izdelke, spet v primerjavi z letom 2009, je indeks 157.

V okviru blagovne znamke Ego smo na trgu predstavili novo linijo inovativnih izdelkov 
Ego Age Protect, ki vsebujejo funkcionalne dodatke, koencim Q10, holin in pantotensko 
kislino. Gre za kombinacijo dodatkov, ki pozitivno deluje predvsem na kognitivne lastnosti 
človeka v življenjskem obdobju nad starostjo 35 let, ko začne opažati prve znake staranja, 
dnevno pitje jogurtovega napitka Ego Age Protect pomaga ohranjati mladost telesa in 
duha. 

Nadgradili smo tudi linijo izdelkov Ego Slim & Vital, ki smo jo uspešno predstavili na trgu 
že v letu 2009. Dodali smo še en okus, in sicer malina-žitarice.

Pod blagovno znamko Mu smo v jeseni na trgu predstavili novo podznamko Mu Vita, ka-
tere skupni imenovalec so lahki, zdravi izdelki z manj maščob, ki so jim lahko dodani tudi 
funkcionalni dodatki. Sirni namazi Mu Vita so kategorija izdelkov z zmanjšano vsebnostjo 
maščobe in dodanimi omega 3- maščobnimi kislinami, medtem ko je lahko maslo Mu Vita 
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izdelek s 50 % manj maščob kot klasično maslo. Pomembna prednost lahkega masla pred 
klasičnim je v tem, da se lepo maže tudi pri uporabi neposredno iz hladilnika. Z novimi 
izdelki Mu Vita dokazujemo, da se skrb za zdravje in razvajanje uspešno dopolnjujeta.

Novosti smo pripravili tudi v kategoriji mleka, kjer smo na trgu predstavili mleko s podalj-
šano svežino. Mleko s podaljšano svežino pridobivamo z naravnim, fizikalnim postopkom 
mikrofiltracije. Tako obdelano mleko ohrani visoko prehransko vrednost ob podaljšanem 
roku uporabe, ki je do 16 in več dni. 

V kategoriji trajnega mleka smo pripravili novost, in sicer Alpsko mleko 1,6 % mlečne ma-
ščobe, ki vsebuje kar dva antioksidanta: koencim Q10 in vitamin E.

V obstoječi liniji izdelkov Smuthie smo najslabše prodajani okus nadomestili z novim oku-
som višnja-aronija, ki se je na zunanjem ocenjevanju okusov najbolje odrezal.

V kategoriji sladoledov smo v letu 2010 predstavljali predvsem nove okuse v obstoječih 
blagovnih znamkah Ljubljanskih mlekarn. Na trgih jugovzhodne Evrope smo predstavili 
novo blagovno znamko Contessa, v kateri ponujamo družinske sladolede v litrskih banji-
cah. 

Kot vrsto let doslej, smo se tudi v letu 2010 udeležili ocenjevanja mleka in mlečnih izdel-
kov, ki poteka v sklopu Pomurskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Na ocenjevanje smo 
poslali 28 izdelkov, ki so prejeli 28 medalj. V konkurenci 142 izdelkov štiriindvajsetih proi-
zvajalcev smo osvojili 16 velikih zlatih, 8 zlatih in 4 srebrne medalje.
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1.7 Poslovni cilji za leto 2011

Poslovni cilji za leto 2011
Ljubljanske mlekarne d.d.

Preglednica: Ključni cilji družbe Ljubljanskih mlekarn d.d. za leto 2011

Kazalnik
doseženo  

2009
doseženo 

2010
načrt  

2011
načrt.  

indeks/2010

(€) (€) (€)  

Dobiček/izguba iz poslovanja 4.375.835 1.112.798 318.795 28,6

Dobiček/izguba obračunskega 
obdobja 5.782.231 1.786.652 78.795 4,4

Čisti prihodki od prodaje 146.951.501 147.194.319 152.703.170 103,7

Bruto dodana vrednost 
na zaposlenega 46.007 44.371 42.057 94,8

Odkup mleka 000 lit mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

196.842 208.342 221.553 106,3

Zaposlenih ob koncu obdobja

(št.) (št.) (št.)  

613 546 570 104,4

Načrtujemo, da bo družba poslovno leto 2011 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo 
izdelkov in trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 152,3 milijone € čistih pri-
hodkov, kar je 4,5 % več kot v letu 2010. Načrtujemo 152,7 milijonov € celotnih poslovnih 
prihodkov. Za to bomo potrebovali in nabavili 221,5 milijonov litrov mleka. Načrtujemo, 
da bomo ustvarili 42 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bomo 
zaposlovali 570 delavcev.

Doseganje načrtovanih ključnih ciljev družbe zagotavlja ohranjanje prepoznanih strate-
ških prednosti Ljubljanskih mlekarn, med katerimi izpostavljamo:

1. prepoznavne blagovne znamke v Sloveniji, nekatere tudi na trgih držav nekdanje 
Jugoslavije,

2. tržni delež in z njim povezano moč  na trgu Slovenije,
3. tehnično opremljenost proizvodnih procesov, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in 

optimizacije. Interne tehnične ovire, ki bi preprečevale odzivno in kakovostno zagota-
vljanje proizvodov za prodajo, so minimizirane na sprejemljivo stopnjo tveganja. 

V letu 2011 načrtujemo razvoj dodatnih konkurenčnih prednosti z učinkovito uporabo zna-
nja zaposlenih in sooblikovanje sprememb v okolju, predvsem z ustreznim predvidevanje 
sprememb in z njimi povezanih priložnosti ter hitro in učinkovito odzivanje nanje.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe je odločilno povezana z uravnoteženim upravljanjem 
sprememb, zaznanih na nabavnem trgu mleka in na prodajnih trgih. V letu 2011 načrtuje-
mo izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:

Ljubljanske 
mlekarne d.d.
Nadaljevali bomo 
s politiko obrambe 
položaja družbe na 
lokalnem trgu, ki 
ostaja največji in 
hkrati najdonosnej-
ši trg Ljubljanskih 
mlekarn. Morebitna 
opaznejša spre-
memba pozicije 
družbe na lokalnem 
trgu ima namreč 
možnost odločilno 
vplivati na uspešnost 
poslovanja družbe 
kot celote.

Prerada i promet 
mlijeka d.d. Tuzla
Z intenzivnejšim 
nastopom na trgu 
družbe Prerada i 
promet mlijeka d.d. 
Tuzla, načrtujemo 
povečati prodajo na 
področju Sarajeva 
in osrednje BiH za 
35 %. Krepili bomo 
tržni položaj bla-
govne znamke Dar 
prirode in širili izbor 
izdelkov Ljubljan-
skih mlekarn na 
trgu družbe Prerada 
i promet mlijeka d.d. 
Tuzla

Ljubljanske 
mlekarne d.o.o. 
Zagreb
Družba Ljubljanske 
mlekarne d.o.o. Za-
greb bo zagotovila 
pokritost celotne-
ga trga Hrvaške in 
širitev prodajnega 
izbora, ki bo zadovo-
ljeval raznolikost re-
gionalne potrošnje.
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Načrtujemo, da bo družba poslovno leto 2011 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo 
proizvodov in trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 13,5 milijonov € čistih pri-
hodkov, kar je 19 % več kot v letu 2010. Za to bomo potrebovali in nabavili 20,8 milijonov 
litrov mleka. Načrtujemo, da bomo ustvarili 14 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, 
ob koncu leta pa bomo zaposlovali 103 delavce.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe je odločilno povezana z uravnoteženim upravljanjem 
sprememb, zaznanih na nabavnem trgu mleka in na prodajnih trgih. V letu 2011 načrtuje-
mo izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:

- prodajno službo smo v decembru 2010 okrepili z zaposlitvijo pomočnika direktorja za 
komercialo, ob čemer smo si zastavili cilj povečati prodajo za 19 % glede na leto 2010;

- z intenzivnejšim nastopom na trgu družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, načrtu-
jemo povečati prodajo na področju Sarajeva in osrednje BiH za 35 %. Krepili bomo tržni 
položaj blagovne znamke Dar prirode in širili izbor izdelkov Ljubljanskih mlekarn;

- na področju izvoza želimo ohranili dobre prodajne rezultate na trgu Makedonije in 
Kosova, hkrati pa razširiti prodajni izbor na področje fermentiranih izdelkov. Na trgih 
Hrvaške, Črne Gore in Albanije bomo povečali prodajo; načrtovan je tudi povratek na 
trg Srbije;

- na področju nabave osnovne surovine bomo zagotovili dnevni minimalni vhod surovi-
ne v višini 60 tisoč litrov;

- z načrtovanimi sredstvi za trženjsko komuniciranje bomo zagotavljali stalno prisotnost 
v akcijskih katalogih za kupce in na paletnih mestih, načrtujemo izvajanje promocij in 
degustacij čez celo leto.

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb

Družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb je z blagovnimi znamkami Ljubljanskih mle-
karn prepoznan ponudnik kvalitetnih mlečnih proizvodov na hrvaškem trgu.

Preglednica: Ključni cilji družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb za leto  2011

Kazalnik
 doseženo  
2009

doseženo  
2010 načrt 2011

Indeks 
načrt / 2010

(€) (€) (€)  

Dobiček / izguba iz poslovanja 4.143 -35.329 22.536  -

Dobiček / izguba obračunskega 
obdobja -10.359 -36.290 14.305  -

Čisti prihodki od prodaje v EUR 2.620.236 1.729.281 2.899.218 167,65452

Bruto dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR/zap. 28.341 13.220 26.598 201,19276

Odkup mleka v 000 lit mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

- - - -

(št.) (št.) (št.)  

Število zaposlenih na koncu 
obdobja 4 6 6 100

- Spreminjanje strukture prodajnega programa za izvozne trge v smeri povečevanja 
prodaje donosnejših skupin izdelkov in hkrati izdelkov, pri katerih ima podjetje dovolj 
prostih zmogljivosti za proizvodnjo. Načrtovana je rast izvoza jogurtov in sladoledov 
ob sočasnem ohranjanju izvoza ostalih skupin izdelkov. Proizvodni program za izvoz se 
razširi s sirom za žar. 

- Največjo rast prodaje jogurtov načrtujemo na trgu Italije in Hrvaške; skupen izvoz 
jogurtov, realiziran v tekočem letu, načrtujemo v naslednjem letu povečati za 30 %.  
Načrtujemo 50 % povečanje letošnje vrednosti izvoza sladoledov (večji del izvoz v 
države EU). Za  začetek leta 2011 je planiran začetek izvoza sira za žar v Rusijo; posel je 
ocenjen na 1,8 mio €.

- Rast proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov: v primerjavi z letošnjim letom načr-
tujemo 16 % rast prihodkov od prodaje sladolednih izdelkov. Tolikšna rast je v določeni 
meri rezultat slabše letošnje sezone.

   V Sloveniji načrtujemo ohranjanje letošnje dobičkonosnosti prodaje sladolednih 
izdelkov, medtem ko na izvoznih trgih načrtujemo, da s prihodki od izvoza sladoledov  
pokrijemo večji del  pripadajočih proizvajalnih stroškov. 

- Nadaljevanje politike obrambe položaja družbe na lokalnem trgu, ki ostaja največji in 
hkrati najdonosnejši trg Ljubljanskih mlekarn; morebitna opaznejša sprememba pozi-
cije družbe na lokalnem trgu ima možnost odločilno vplivati na uspešnost poslovanja 
družbe kot celote. 

- Nadaljevanje projektov načrtnega upravljanja z blagovnimi znamkami in s tem njihove 
krepitve moči na lokalnih in na izbranih tujih trgih. 

  Zaradi omejenih sredstev bomo iskali inovativne oblike  vlaganj v trg ter inovativna 
orodja pospeševanja prodaje. Načrtovana višina proračuna za vlaganja v trg je primer-
ljiva s porabo v letu 2010.

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla

Družba Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla je druga največja mlekarna na tržišču Bosne in 
Hercegovine (BiH)in prepoznaven ponudnik v regiji.

Preglednica: Ključni cilji družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, za leto  2011

Kazalnik

 doseženo  
2009

doseženo  
2010

načrt  
2011

načrt.  
indeks/2010

(€) (€) (€)  

Dobiček / izguba iz poslovanja 202.279 -337.962 91.241  -

Dobiček / izguba obračunskega 
obdobja 22.416 -448.265 4.424  -

Čisti prihodki od prodaje 13.230.274 11.326.622 13.498.965 119,17909

Bruto dodana vrednost 
na zaposlenega 13.764 8.609 13.993 162,54087

Odkup mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

19.340 18.197 20.865 114,66176

(št.) (št.) (št.)  

Število zaposlenih na koncu ob-
dobja 107 108 103 95,37037
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Načrtujemo, da bo družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb poslovno leto 2011 zaklju-
čila z minimalnim dobičkom. S prodajo trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 
2,9 milijonov € čistih prihodkov, kar je 67,7 % več kot v letu 2010. Načrtujemo, da bomo 
ustvarili 26 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bomo zaposlovali 6 
delavcev.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb je odločilno pove-
zana z uravnoteženim upravljanjem sprememb na prodajnem trgu. V letu 2011 načrtujemo 
izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:

- pokritost celotnega trga Hrvaške in širitev prodajnega izbora, ki bo pokril raznolikost 
regionalne potrošnje;

- osredotočili se bomo na večje trgovinske verige z namenom izboljšati možnosti ugo-
dnejšega pozicioniranja na policah;

z načrtovanimi sredstvi za trženjsko komuniciranje bomo zagotavljali stalno prisotnost v 
akcijskih katalogih trgovinskih verig, izvajali bomo degustacije in promocije na prodajnih 
mestih.

2. O družbi in skupini 
Ljubljanske mlekarne

Skupino Ljubljanske mlekarne sestavlja obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d. in 
dve odvisni družbi v tujini: trgovsko podjetje Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb (Hrva-
ška) in proizvodno podjetje Prerada i Promet mlijeka d.d. (PPM) Tuzla v Bosni in Hercego-
vini. 
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Preglednica: Osebne izkaznice obvladujoče družbe in odvisnih družb
 

Obvladujoča družba Odvisni družbi

Naziv  
družbe:

Ljubljanske mlekarne,  
mlekarska industrija, d.d.

Prerada i promet 
mlijeka d.d. Tuzla

Ljubljanske 
mlekarne d.o.o. Zagreb

Skrajšan naziv druž-
be:

Ljubljanske mlekarne d.d. PPM Tuzla Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Pravni status: Delniška družba Delniška družba Družba z omejeno odgovornostjo

Naslov sedeža druž-
be:

Tolstojeva ulica 63 
1000 Ljubljana 
Slovenija

Mitra Trifunovića-Uče 125 
75000 Tuzla 
Bosna in Hercegovina

Međimurska 21  
10000 Zagreb  
Hrvaška

Telefon: +386 (0) 1 588 15 00 +387 (0)35 302 420 +385 (0)1 37 04 010

Telefaks: +386 (0) 1 588 18 87 +387 (0)35 398 085 +385 (0)1 37 03 862

E-pošta: info@l-m.si ppm-tz@bih.net.ba ljubljanske.mlekarne@zg.htnet.hr

Spletna stran: www.l-m.si www.tuzlanskamljekara.ba -

Matična številka: 5048257 20092335 1789902

Davčna številka: 93710593 209127070009 25788777122

ID za DDV: SI93710593 4209127070009 -

Ustanovitev družbe: 1956 1959 2004

Vpis v sodni register: Št. vložka 1/02783/00 Rješenje Kantonalnog suda 
Tuzla broj: U/I-1296/89 

Tt-03/10617-2 
MBS: 080479153 z dne 9. 1. 2004

Osnovni kapital: 18.285.482 € – razdeljen na 
4.381.933 navadnih, kosov-
nih delnic

13.622.648 BAM – razdeljen 
na 261.974 navadnih, kosov-
nih delnic

2.900.000 HRK – delež

Poslovni računi: 02923-0013116189  
pri NLB d.d., Ljubljana

1321000101150153  
pri NLB Tuzlanska banka d.d. 

Tuzla

2360000-1101699069  
pri Zagrebački banki d.d. Zagreb

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

5550530002528345 pri Nova 
banka A.D. Bijeljina 

07000-0001073492  
pri Gorenjski banki d.d., 

Kranj

Dejavnost družbe: Mlekarstvo in sirarstvo Predelava mleka in proizvo-
dnja mlečnih izdelkov

Trgovina na debelo z mlekom in 
mlečnimi izdelki

Velikost družbe: Velika Velika Mala

Vodstvo družbe
Predsednik uprave/ 

direktor:
Cvetana Rijavec,  
predsednica uprave 

Dušan Lanščak,  
direktor

Lidija Vujović Blagojević,  
direktorica

Nadzorni svet: Zoran Bošković, predsednik Cvetana Rijavec, predsednica Cvetana Rijavec, predsednica

Polonca Čeč, podpredse-
dnica

Grega Ermenc, član Grega Ermenc, član

mag. Žiga Hieng, član Rudolf Žagar, član Slavko Peklaj, član

Mihaela Stopar, članica

Srečo Končina, član

Franc Kolman, član

2.1	 Predstavitev	skupine	Ljubljanske	
mlekarne							

Shema: Skupina Ljubljanske mlekarne

Obvladujoča družba

Družba Ljubljanske mlekarne d.d. smo vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in 
mlečnimi izdelki v Sloveniji. Že več kot pol stoletja skrbimo za preskrbo s svežim mlekom 
in najrazličnejšimi mlečnimi izdelki slovenskih in tujih potrošnikov. Iz naše tradicije črpa-
mo moč za nenehen razvoj ter tako z inovativnimi in kakovostnimi izdelki širimo naše veje 
poslovanja. Z dobro zasnovanimi in uspešnimi blagovnimi 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 z nenehnimi 
posodabljanji, ki omogočajo novosti, se trudimo ohranjati zadovoljstvo kupcev.

V Sloveniji odkupimo približno polovico od vsega v Sloveniji odkupljenega mleka, ki ga 
predelamo v obratih na Tolstojevi ulici v Ljubljani, v Obratu Maribor in v Obratu Kočevje.

Odvisni družbi

Prerada i promet mlijeka Tuzla (PPM Tuzla) danes predstavlja eno od vodilnih družb v 
mlekarstvu Bosne in Hercegovine. Nastala je iz Gradske mljekare Tuzla, ki je bila ustano-
vljena leta 1959. Konec leta 2003 PPM Tuzla z Ljubljanskimi mlekarnami dobi strateškega 
partnerja, ki postanejo večinski lastnik družbe. 

Danes PPM Tuzla svojim potrošnikom na domačem in tujih trgih (Srbija, Črna gora, Make-
donija, Kosovo in Albanija) nudi izdelke pod tremi blagovnimi linijami: blagovnima znam-
kama Dar prirode in PPM ter izdelke obvladujoče družbe Ljubljanske mlekarne. Ljubljan-
ske mlekarne d.d., Ljubljana, so njen večinski lastnik, v lasti imajo 96,03 % delnic družbe.

Ljubljanske mlekarne Zagreb so bile ustanovljene v letu 2004 kot trgovsko podjetje za 
potrebe oskrbe hrvaškega trga s proizvodi iz proizvodnega programa skupine Ljubljanske 
mlekarne. Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, so njen 100 % lastnik.

ANALIZA STANJA
Analiza stanja in projektov
Skladnost s strategijo LM?
Opis stanja
Predlog izboljšav

OCENA 
NAPREDKA
Samoocenitev

Upravljanje 
virov

Politika in 
strategija

Odjemalci

Zaposleni

Procesi

Voditeljstvo

Dobavitelji/
partnerji

Družbena
odgovornost

Upravljanje 
inf. in znanja

IZVEDBA 
PROJEKTOV IN 
IZBOLJŠAV

1. faza 2. faza 3. faza

razširjen 
kolegij
(kolegij)

razširjen 
kolegij
(kolegij)

razširjen 
kolegij
(kolegij)

Ljubljanske mlekarne d.d.
Prerada i promet mlijeka d.d. 

Tuzla, BiH
Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Zagreb, Hrvaška

SKUPINA LJUBLJANSKE MLEKARNE

Obvladujoča družba Odvisna družba Odvisna družba
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Uprava in poslovodstvo

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost in jo zastopa ter predstavlja 
nasproti tretjim osebam neomejeno. Nadzorni svet imenuje upravo za petletno obdobje 
z možnostjo ponovnega imenovanja. Družba Ljubljanske mlekarne d.d. ima enočlansko 
upravo, ki jo predstavlja predsednica uprave, poslovodstvo pa sestavljajo direktorji posa-
meznih področij oziroma sektorjev.

Uprava poroča nadzornemu svetu o zadevah družbe in skupine ter se z njim posvetuje o 
pomembnejših vprašanjih poslovanja in upravljanja celotne skupine. V postopek odloča-
nja uprava običajno vključuje kar najširši krog sodelavcev in s tem zagotavlja kakovost in 
učinkovitost odločanja. Poleg zakonsko določenih obveznosti statut družbe določa, za 
katere posle mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Vodenje in upravljanje v skupini

Skupino Ljubljanske mlekarne sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d. 
in dve odvisni družbi s sedežem v Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Delovanje posameznih 
družb poteka v skladu z veljavno zakonodajo in obveznimi internimi pravilniki ter navodili 
za delovanje posamezne družbe. Uprava in poslovodstvo obvladujoče družbe sta odgo-
vorna za enotno vodenje in upravljanje vseh družb v Skupini Ljubljanske mlekarne.

Upravljanje odvisnih družb poteka na več ravneh, in sicer preko:
- kolegija predsednice uprave: kjer člani ožjega kolegija mesečno, člani razširjenega 

kolegija pa kvartalno, obravnavajo poslovne rezultate ter druge pomembne vidike 
poslovanja družb v skupini;

- skupščine delničarjev odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d.d Tuzla, BIH, na kate-
rih družba Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, uveljavlja svojo glasovalno pravico za 
varovanje svojih interesov;

- sej nadzornih svetov odvisnih družb, kjer predstavniki vodstva družbe Ljubljanske 
mlekarne d.d., Ljubljana, aktivno izvajajo svojo upravljavsko in nadzorno funkcijo;

- priložnostnih posvetovanj, kadar tako zahteva narava posla.

Zunanja revizija

Revizijo računovodskih izkazov obvladujoče družbe in skupine izvaja revizijska družba 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.. Imenovanje revizorske hiše vsako leto 
potrdi skupščina delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana. Zunanji revizor 
v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

Posli družbe Ljubljanske mlekarne d.d. z revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za re-
vidiranje, d.o.o., so predstavljeni v pojasnilih k računovodskim izkazom družbe in skupine.

2.2	Sistem	vodenja	in	upravljanja

V skupini Ljubljanske mlekarne se zavedamo pomena učinkovitega sistema vodenja in 
upravljanja, ki pripomore k učinkovitejši komunikaciji z vsemi deležniki družbe in tudi k ve-
čjemu zaupanju vseh vpletenih. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih Zakona 
o gospodarskih družbah (odslej ZGD-1), internih aktih, pravilnikih in navodilih za delo, ki 
so pripravljeni v skladu s standardi ISO in HCCP, in na uveljavljeni dobri poslovni praksi. 

Dvotirni sistem vodenja in upravljanja v družbah skupine Ljubljanske 
mlekarne

V družbah skupine Ljubljanske mlekarne imamo vpeljan dvotirni sistem upravljanja, za 
katerega je značilno, da družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. 
Med upravo in nadzornim svetom poteka dvosmerna komunikacija. 
Organi družbe Ljubljanske mlekarne d.d. so skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava 
ter poslovodstvo.

Skupščina delničarjev

Skladno z ZGD-1 je skupščina delničarjev najvišji organ družbe, nekateri delničarji uresni-
čujejo svoje pravice v zadevah družbe. Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so po-
membne za njeno izvedbo, so urejene s statutom družbe in so v skladu z veljavno zako-
nodajo. Skupščino delničarjev skliče uprava družbe Ljubljanske mlekarne d.d., praviloma 
enkrat letno. Sklic skupščine se objavi najmanj 30 dni pred zasedanjem v Uradnem listu RS 
in na spletni strani družbe. Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so 
vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pogoj za udeležbo na skup-
ščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo.

Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji na redni letni skupščini, so: uporaba 
bilančnega dobička, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, nagrada za delo nadzornega 
sveta in imenovanje revizorja. Uprava družbe delničarjem na skupščini predstavi ustrezne 
podatke, informacije in poda pojasnila, ki so potrebna za presojo vsebin dnevnega reda 
skupščine. 

Nadzorni svet družbe

Temeljna funkcija nadzornega sveta je nadzorstvo nad vodenjem poslov družbe. Sestava 
nadzornega sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d. je določena s statutom, sestavlja pa ga 
šest članov. Štiri člane, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina, dva člana, ki za-
stopata interese delavcev pa, v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 
izvoli svet delavcev družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po izteku 
mandata lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izbere in imenuje upravo družbe. 

Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo nadzornega sve-
ta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., so določeni v Poslovniku o delu nadzornega sveta 
Ljubljanskih mlekarn d.d. V skladu s sprejetim poslovnikom se nadzorni svet sestane vsaj 
šestkrat letno. 
Skladno z ZGD-1 podpiše predsednik nadzornega sveta tudi poročilo nadzornega sveta, v 
katerem so podrobneje opisane glavne aktivnosti in delovanje nadzornega sveta za prete-
klo poslovno leto.



42LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 43

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

2.3	Zaposleni	v	družbi	in	skupini	
Ljubljanske	mlekarne

V skupini Ljubljanske mlekarne smo v letu 2010 zmanjšali število zaposlenih za 64 sode-
lavcev, kar predstavlja 8,8 % manj kot konec leta 2009. Največji delež zmanjšanja je bil na 
polkvalificiranih delavcih, s čimer smo zmanjšali tudi njihov delež v strukturi zaposlenih iz 
4,4 % v letu 2009 na 3,8 % v letu 2010. Največje tri deleže v strukturi zaposlenih tudi v letu 
2010 predstavljajo posamezniki s srednješolsko izobrazbo, kvalificirani delavci in nekvalifi-
cirani delavci, ki skupaj predstavljajo 77 % zaposlenih v letu 2010 – 78 % v letu 2009.

Preglednica: Število in struktura zaposlenih glede na  izobrazbo v letih 2009 in 2010 

Ljubljanske mlekarne d.d.

2010 2009  

Stopnja izobrazbe
število 

zaposlenih delež (%)
število 

zaposlenih delež (%)
Indeks 

2010/09

Doktorji znanosti 0 0,0% 0 0,0%  - 

Magistri znanosti 4 0,7% 4 0,7% 100,0 

Univerzitetna in visoko-
strokovna izobrazba 66 12,1% 65 10,6% 101,5 

Višješolska izobrazba 35 6,4% 35 5,7% 100,0 

Srednješolska izobrazba 153 28,0% 177 28,9% 86,4 

Kvalificini delavci 139 25,5% 154 25,1% 90,3 

Polkvalificirani delavci 18 3,3% 26 4,2% 69,2 

Nekvalificirani delavci 131 24,0% 152 24,8% 86,2 

Skupaj število zaposle-
nih 31. 12. 546 100% 613 100%        89,1 

Skupaj (povprečje leta) 580   618          93,8

Tudi v družbi Ljubljanske mlekarne smo v skladu s strateškimi usmeritvami v letu 2010 
nadaljevali z zmanjševanjem števila zaposlenih in dinamičnimi oblikami pokrivanja 
kadrovskih potreb. Število zaposlenih smo zmanjšati iz 613 na 546, kar je občutno več, kot 
je bilo načrtovano. Iz družbe je odšlo 71 sodelavcev. Največ odhodov je bilo iz proizvodnih 
enot in skladišč. Prevladovali so  poslovni razlogi, razlogi nesposobnosti in upokojitve. 
Zaposlili smo 4 nove sodelavce.

Zaradi priprave novega pokojninskega zakona, ki predvideva dvig starostnega pogoja za 
upokojitev in ob tem upoštevajoč načrtovane investicije, ki bodo prinesle nove tehnologije 
in s tem večjo kompleksnost dela, smo konec leta 2010 skozi zakonske oblike odpuščanja 
pospešili zmanjševanje števila tistih zaposlenih z nižjo izobrazbeno strukturo, ki so se 
bližali upokojitvenim pogojem. Brez napovedane spremembe pokojninskega zakona bi se 
to zgodilo postopno v naslednjih dveh letih.  

Z zmanjševanjem števila zaposlenih postopno  spreminjamo  tudi izobrazbeno strukturo 
zaposlenih v skladu s potrebami novih zahtev delovnih procesov, in sicer  zmanjšujemo 
število delavcev z nižjo izobrazbo, raste pa delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo.

Na področju razvoja kadrov smo na osnovi postavljenega sistema kompetenc in znotraj 
tega kompetentnih profilov v letu 2010 nadaljevali z ugotavljanjem potenciala pri prvem in 
drugem nivoju vodij. Nadaljevali smo z razvojem kadrov skozi letne razvojne dogovore, z 
ocenjevanjem delovne uspešnosti ter z usposabljanjem.

Skupina Ljubljanske mlekarne

2010 2009  

število 
zaposlenih delež (%)

število 
zaposlenih delež (%)

Indeks 
2010/09

0 0,0% 0 0,0%  - 

5 0,8% 5 0,7% 100,0 

81 12,3% 81 11,2% 100 

39 5,9% 39 5,4% 100,0 

198 30,0% 223 30,8% 88,8

182 27,5% 193 26,6% 94,3 

25 3,8% 32 4,4% 78,1

131 19,8% 152 21,0% 86,2 

661 100% 725 100%        91,2 

693   733          94,5



44LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 45

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

in logistiki – Sektorju za kakovost in okolje ter diskonti prodajalni za lokacijo Tolstojeva. 
Usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu smo opravili za 160 zaposlenih, ki so  
bila izvedena tudi za najete delavce in študente. 

Skrb za zdravje zaposlenih izvajamo s preventivnimi zdravniškimi pregledi. Opravljenih 
je bilo 189 zdravstvenih pregledov zaposlenih, kar je bistveno manj kot v letu 2009, ko so 
bili realizirani vsi zaostanki pregledov. Razlog za manjši obseg zdravstvenih pregledov je 
tudi v manjšem številu kontrolnih pregledov, kar je posledica spremembe pooblaščenega 
zdravnika. V skladu z ukrepi iz ocene tveganja smo tudi v letu 2010 napotili na preven-
tivno zdravljenje delavce iz PC Sladoled, ki delajo v neugodnih klimatskih pogojih.

Rezultat aktivnosti na področju dela z zaposlenimi se je odrazil v lanskoletni raziskavi 
organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposleni SIOK in Raziskavi o kakovosti 
odnosa med zaposlenimi in organizacijo v sklopu razpisa Zlata nit, kjer smo v letu 2010 
sodelovali prvič. V raziskavi SIOK so zaposleni vse kategorije organizacijske klime oce-
nili višje kot leta 2008. Rezultati so bili višji od republiškega povprečja in višji, kot so bili 
rezultati v naši dejavnosti. Prav tako so zaposleni višje kot leta 2008 ocenili vse elemente 
zadovoljstva pri delu. Na področju zavzetosti oziroma motivacije za delo pa se je v tokratni 
raziskavi pokazal manjši vpliv dobre plače in drugih materialnih ugodnosti, vpliv ustvarjal-
nega in zanimivega dela ter vpliv dobrega vodja na zavzetost. Na drugi strani pa se je 
povečal predvsem vpliv varne zaposlitve ter pohvale na zavzetost.  Podobne rezultate smo 
dobili tudi z raziskavo Zlata nit.

V januarju 2010 smo nadaljevali z zastavljenimi aktivnostmi iz leta 2009 in smo prav tako 
izvedli razpis za Naj sodelavca za leto 2009 ter podelili 5 priznanj sodelavcem Ljubljanskih 
mlekarn.

Načrtnejši in intenzivnejši razvoj kadrov se je v letu 2010 odrazil tudi v dinamiki 
izobraževanj zaposlenih, ki se kaže tudi skozi ure usposabljanja, ki so v letu 2010 narasle 
na 12.206 ur, medtem ko  je bilo v letu 2009 izvedenih 8.731 ur izobraževanj. V razne ob-
like izobraževanj in usposabljanj, je bilo vključenih 454 zaposlenih, kar predstavlja 76,5 % 
vključenost, izračunano na povprečno število 592 zaposlenih v letu 2010. V povprečju se 
je vsak zaposleni v letu 2010 izobraževal 20 ur oziroma 2,5 dni. Dejanski udeleženci pa so 
se izobraževali povprečno 3 dni. Izobraževalne vsebine so bile ciljno usmerjene v ugot-
avljanje potenciala vodstvene ekipe, krepitev vodstvenih kompetenc, krepitev kompe-
tenc na področju trženja in prodaje ter kompetenc na področju programskega vodenja, 
trženjskega upravljanja in razvoja programov. 

V preteklem letu smo največ udeležencev vključili v oblike internega  usposabljanja, saj 
smo z internimi oziroma eksternimi izvajalci izvedli 35 delavnic s  programi, prilagojenimi 
našim potrebam in željam. Teh izobraževanj se je udeležilo 270 sodelavcev iz različnih or-
ganizacijskih enot. Poleg tega so se sodelavci individualno vključevali v različne strokovne 
seminarje, zakonsko predpisane tečaje in nadaljevali s tečaji tujih jezikov.

V študij ob delu na osnovi sklenjenih pogodb o izobraževanju je vključenih 15 sodelavcev. 
V preteklem letu smo omogočili prakso 29 dijakom in študentom, zaključeno je bilo 
eno pripravništvo in pet programov usposabljanj novo zaposlenih sodelavcev, oziroma 
sodelavcev, ki so spremenili delovno mesto.

Delež invalidov je konec leta 2010 predstavljal 8,2 % zaposlenih (v družbi imamo zapo-
slenih 45 invalidov) to je 3 invalide manj kot v začetku leta. Zaradi občutnega zmanjšanja 
števila zaposlenih, se je delež invalidov zvišal.

V letu 2010 je bila povprečna stopnja bolniške odsotnosti  5,7 % in je, proti pričakovanjem, 
nižja kot v letu 2009. Nižja stopnja bolniške odsotnosti je posledica tudi bolj 
sistematičnega dela na področju spremljanja bolniške odsotnosti, kar smo regulirali s spre-
jetimi Ukrepi za obvladovanje bolniške odsotnosti v Ljubljanskih mlekarnah v aprilu 2010. 

Na področju varnosti pri delu smo v letu 2010 v Ljubljanskih mlekarnah zabeležili 16 lažjih 
poškodb pri delu, kar je za dve poškodbi več kakor v letu 2009. Število poškodb je že nekaj 
let podobno. Kot vzrok poškodb še vedno prevladujejo padci zaposlenih in poškodbe v 
zvezi z uporabo delovne opreme. Ob tem smo zabeležili tudi 6 poškodb na poti na delo. 
Ukrepi za izboljšanje varnosti pri delu so v letu 2010 bili usmerjeni v boljše zaznavanje 
tveganj pri delu, kar smo gradili skozi sistem večopravilnosti in pregleda opreme. Pri 
načrtovanju varnosti pri delu smo se usmerili v pripravo varnostnih podlag in zahtev ob 
sklepanju pogodb za gradnjo, nakup, ali vzdrževanje objektov in opreme. Izdelali smo 
tudi revizijo ocene tveganja za vsa delovna mesta s povečano nevarnostjo v proizvodnji 



46LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 47

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

Na področju športa smo svojo podporo izrazili slovenskim alpskim smučarjem, s katerimi 
smo obiskali bolne otroke v dveh pediatričnih bolnišnicah. Sodelovali smo tudi s kanui-
stom Joštom Zakrajškom, Rokometnim klubom Krim Mercator in z Zavodom ŠKL uspešno 
skupaj zaključili 15. sezono sponzorskega sodelovanja.

Širimo znanje

Ljubljanske mlekarne z veseljem prisluhnejo tudi izobraževalnim ustanovam. Dijakom 
in študentom različnih študijskih smeri smo odpirali svoja vrata in jim prenašali znanje s 
področja izdelave mlečnih izdelkov, zagotavljanja kakovosti in varnosti mlečnih izdelkov, 
večkrat pa smo predstavljali tudi primere dobrih praks s področja trženjskega komunici-
ranja, saj so Ljubljanske mlekarne prejemnice številnih nagrad za učinkovito in inovativno 
komuniciranje na tem področju.

2.4	Družbena	odgovornost

Ljubljanske mlekarne se zavedamo svoje družbene odgovornosti do zaposlenih, okolja, 
skupnosti v katerih delujemo ter drugih deležnikov družbe. Verjamemo, da svoje dolgo-
ročne cilje lahko razvijamo in uresničujemo z dobrimi odnosi, ki se začnejo znotraj družbe, 
pri zaposlenih, in nadaljujejo z odgovornim odnosom do družbenega in naravnega okolja. 
Naša naloga je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bo naše delovanje trajnostno – go-
spodarno, socialno in okolju prijazno – in bo vodilo k dolgoročnemu uspehu družbe. Zato 
je strategija družbene odgovornosti tudi del strategije vodenja družbe. 

Zaposleni

V Ljubljanskih mlekarnah so zaposleni osnova in zagotovilo za razvoj in rast družbe. Tega 
dejstva se intenzivno zavedamo in usmerjamo svoje dolgoročne aktivnosti v zadovolj-
stvo zaposlenih. Smo prva družba iz živilskopredelovalne panoge v Sloveniji, ki je prejela 
osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in za lažje usklajevanje dela in družine med 
zaposlenimi sprejela štirinajst aktivnosti, ki jih bomo vpeljali v svoje poslovanje. Izvajamo 
tudi številne drugih dejavnosti, kot so ponovoletna srečanja upokojencev Ljubljanskih 
mlekarn, srečanja jubilantov; v novoletnem času obdarimo otroke zaposlenih.

Odnos do okolja 

Prizadevamo si tudi za učinkovito izkoriščanje naravnih virov in za zmanjšanje vplivov 
svojih dejavnosti in izdelkov na okolje. Med prvimi v Sloveniji izvajamo projekt uvedbe 
celovitega okoljskega sistema, katerega cilje je vpis v register EMAS. V okviru progra-
ma Green Light vodimo aktivnosti za zmanjšanje porabe energije za svetlobna telesa za 
najmanj 30 odstotkov. Načrtno spremljamo porabo pitne vode, elektrike, pare in kurilnega 
olja, spremljamo količino tehnoloških odpadnih vod. Vsi obrati Ljubljanskih mlekarn imajo 
nameščene tudi čistilne naprave. Korak naprej, do okolju prijazne družbe, smo v Ljubljan-
skih mlekarnah naredili tudi na področju ločenega zbiranja odpadkov, k čemur prispeva 
sleherni zaposleni; zaposleni so se pod povabilom Ljubljanskih mlekarn udeležili tudi 
vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo.

Sponzorstva in donacije

Poleg skrbi za zaposlene in varovanje okolja v okvir družbene odgovornosti v Ljubljanskih 
mlekarn sodijo tudi sponzorstva in donacije na humanitarnem področju, pri športu, kulturi 
in znanosti. 

Na humanitarnem področju smo nadaljevali z oskrbo 30 varnih hiš, materinskih domov, 
kriznih centrov in sorodnih organizacij po vsej Sloveniji in jim skupno namenili okoli 
17.500 litrov Alpskega mleka. Prisluhnili smo Zavodu Janeza Levca, ki si v okviru projekta 
Igraj se z mano prizadeva za druženje oziroma inkluzijo otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami in večinskega prebivalstva, ne glede na drugačnost. 

Luč sveta je ugledala slikanica Bela pot, knjiga o mleku za radovedne otroke, ki poleg 
izobraževalnega nosi tudi dobrodelno poslanstvo. Ljubljanske mlekarne se namreč v celoti 
odpovedujejo sredstvom od prodaje knjig in jih bodo namenile za izdajo istoimenske slika-
nice za slepe in slabovidne otroke. 

Materialno pomoč smo namenili tudi številnim slovenskim šolam in vrtcem ter jim poma-
gali pri organizaciji različnih tekmovanj iz znanja slovenščine, naravoslovnih predmetov in 
tudi pri obeleževanju različnih obletnih oziroma zaključku šolskega leta.
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3.1	Upravljanje	s	tveganji

V družbi Ljubljanske mlekarne je upravljanju s tveganji za delovanje družbe oziroma 
Skupine Ljubljanske mlekarne namenjena posebna skrb. Na podlagi ocene posameznih 
tveganj se osredotočamo na obvladovanje likvidnostnega tveganja, vključno z zagotavlja-
njem likvidnostne rezerve, kreditnega tveganja s sprotnim nadzorom nad slabimi plačniki, 
na obvladovanje tveganj povezanih z uresničevanjem razvojne strategije celotne poslovne 
skupine in na izvajanje stalnih aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov 
ter na zagotavljanje neprekinjenega poslovanja. Podrobneje je upravljanje finančnih tve-
ganj predstavljeno v točki 5. računovodskega poročila družbe in skupine .

Pregled z oceno tveganj opravimo najmanj enkrat letno, in sicer v sklopu procesa letnega 
načrtovanja. Sistem upravljanja s tveganji razvijamo kot sestavni del upravljanja  ključnih 
procesov skupine. 
Uprava ocenjuje, da je bila na zadnji dan poslovnega leta 2010 izpostavljenost poslovne 
skupine Ljubljanske mlekarne poslovnim in finančnim tveganjem ter tveganjem delovanja 
na zmerni ravni. Kljub sistematičnemu spremljanju in obvladovanju tveganj,  obstoja ne-
varnost, da se ob nadaljevanju gospodarske recesije v Sloveniji in z njo povezanimi stečaji 
podjetij, slabšanjem likvidnosti podjetij, izpostavljenost tveganjem poveča. Poleg tega 
pa lahko na spremembo stopnje izpostavljenosti podjetja pred tveganji ključno vplivajo 
morebitne nenadne spremembe pri največjih slovenskih trgovcih in na globalnem trgu 
surovega mleka.

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja delimo na: nabavna tveganja; tveganje odvisnosti družbe od ključnih 
kupcev; tveganja v povezavi s konkurenco; tveganja, povezana z ekonomskimi razmerami 
na ključnih trgih; tveganja, povezana z izdelki in tveganja na področju informacijskih virov.

Nabavna tveganja
Na izide skupine Ljubljanske mlekarne odločilno vplivajo razpoložljivost ter cene surovin 
(mleka) in embalažnih materialov (vezanih na nafto). Spremembe v ponudbi in v povpra-
ševanju vplivajo na nihanje 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 doba-
viteljev. Za vsako skupino materialov imamo najmanj dva dobavitelja. Na področju naba-
ve osnovnih surovin smo v zadnjih letih vstopili v mednarodne nabavne verige in s tem 
zmanjšali odvisnost od slovenskih rejcev mleka. 
Za leto 2011 smo že sklenili veliko večino dobaviteljskih pogodb, tako da upravičeno oce-
njujemo, da tveganja, vezana na procese nabave, obvladujemo.

Tveganje odvisnosti družbe od ključnih kupcev
Skupina Ljubljanske mlekarne prodaja svoje izdelke pretežno trgovskim verigam in distri-
buterjem. Trg distribucije v Sloveniji je koncentriran (promet z največjim kupcem predsta-
vlja približno 34 % vseh prihodkov skupine, z največjim tremi kupci skupina Ljubljanska 
mlekarna ustvari dobrih 52 % celotnih prihodkov). Omenjena koncentracija kupcev je 
potencialna nevarnost (vpliv na morebiten izpad prihodkov, izpad dobička iz poslovanja), 
ki se poveča v primeru težav v poslovanju ključnih kupcev. V cilju zmanjševanja odvisnosti 
družbe od lokalnega trga in največjih slovenskih trgovcev, Ljubljanske mlekarne načrtno 
vstopamo na izvozne trge ter sistematično spremljamo dogajanje pri svojih največjih kup-
cih. Rast družbe je strateško usmerjena na poslovanje na ciljnih izvoznih trgih.

3. Analize in rezultati

Posebno skrb namenjamo ocenam posameznih tveganj poslovanja Ljubljanskih mlekarn. 
Na uspešnost le-tega vplivajo tako razmere in dogajanja v okolju kot tudi hitro odzivanje 
na zaznane spremembe. Uspešnost poslovanja skupine in obvladujoče družbe ter njun 
finančni položaj sta podrobneje pojasnjena v poglavjih 5. Računovodsko poročilo druž-
be Ljuljanske mlekarne in 6. Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne. 
V nadaljevanju analiziramo uspešnost poslovanja in finančnega stanja družbe in skupine 
Ljubljanske mlekarne, finančna merila in denarni tok.



50LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 51

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

Tveganja na področju intelektualne lastnine
Skupina Ljubljanske mlekarne se zaveda pomembnosti in vrednosti lastnih blagovnih 
znamk za uspešno poslovanje 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. Določene poslovne aktivnosti so podvržene zakonodaji, ki se 
stalno spreminja, postaja vedno bolj restriktivna in je vezana na varnost hrane ter zdra-
vstvene 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 pro-
cesom obvladovanja zakonodaje simuliramo 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 skupine Ljubljanske mlekarne. Zanesljivost in kakovost delovanja proi-
zvodnih 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 
o izvedenih preventivnih posegih, obratovalnih časih in zastojih, ki so v pomoč pri prepo-
znavanju potencialnih kritičnih mest.

Tveganje za zastoje pri kooperantih obvladujemo na enak način kot tveganja v lastni proi-
zvodnji. Družba ima vzpostavljen sistem varnosti pri delu in varovanja pred delovnimi ne-
srečami. 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 določe-
nega 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 

V skupini Ljubljanske mlekarne se pri svojem delovanju srečujemo z nekaterimi potencial-
nimi okoljskimi tveganji: onesnaženje voda, onesnaženje zraka, tveganje povezano s hla-
dilno tehniko (amonijak, druge hladilne tekočine), razlitje mleka ali sredstev za čiščenje.

Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo na okolje, zato je pomembno zmanjše-
vanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov ter priprava programov delovanja v prime-
ru nesreče. V internem postopku Prepoznavanja izrednih dogodkov, ki ga izvajamo v 
sklopu delovanja sistema ravnanja z okoljem, v skladu z zahtevami ISO 14001, so prepo-
znani in ovrednoteni vsi možni izredni dogodki; poleg njih so dokumentirani preventivni 
ukrepi, s pomočjo katerih znižujemo tveganje za nastanek izrednega dogodka, ter pro-
grami, ki bi jih uporabili v primeru izrednega dogodka. Programe za delovanje v primeru 
izrednih dogodkov redno posodabljamo.

Tveganja v povezavi s konkurenco
Skupina Ljubljanske mlekarne deluje na visoko konkurenčnih trgih, na katerih se srečuje z 
velikimi mednarodnimi konkurenti, kot tudi z lokalnimi proizvajalci različnih velikosti. Na 
vseh trgih tekmujemo za tržne deleže in se srečujemo z intenzivnim razvojem trgovskih 
blagovnih znamk. Zavedamo se, kako pomembno je, da se skupina Ljubljanske mlekarne 
s svojimi izdelki razlikuje od konkurence. Z načrtnim upravljanjem prodajnega programa 
in z razvojem izbranih blagovnih znamk prispevamo k ustvarjanju vrednosti za kupca in 
potrošnika.

Tveganja, povezana z ekonomskimi razmerami na ključnih trgih
V času ekonomske ali finančne krize mora skupina Ljubljanske mlekarne upoštevati mo-
žnost padanja prodaje zaradi padca kupne moči ali razvoja drugačnih potrošniških navad, 
kar lahko negativno vpliva na poslovne aktivnosti družbe in skupine.

Z namenom odzivanja na spremembe v okolju so v naš proizvodno-prodajni splet vključe-
ni tudi cenovno dostopnejše izdelki. 

Tveganja, povezana z izdelki
Tveganje je povezano s štirimi kategorijami potencialnih nevarnosti: mikrobiološko, 
kemijsko, fizikalno in alergensko. Tveganje, povezano z izdelki, obstaja v celotnem pro-
dukcijskem ciklu, od nabave, 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 proizvo-
dov imajo možnost negativnega vpliva na skupino Ljubljanske mlekarne.

V skupini Ljubljanske mlekarne imamo vzpostavljen sistem obvladovanja naštetih tveganj, 
saj imamo postavljen sistem HACCP in redno preverjamo delovanje HACCP načrtov ter 
izvajanje vseh podrejenih dokumentov, s katerimi predpisujemo dobro higiensko pra-
kso, proizvodno prakso, laboratorijsko prakso ter prakso za zagotavljanje varne hrane. 
Delovanje sistema za zagotavljanje varne hrane, poleg internih strokovnih služb, redno 
preverjajo tudi predstavniki zunanjih inštitucij, kot so predstavniki Veterinarske uprave 
RS, Zdravstvene inšpekcije RS in certifikacijske hiše BVC. 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
Ljubljanske mlekarne so družba v kateri je vpeljana visoka stopnja informatizacije. Izvaja-
nje, predvsem pa vodenje poslovnih procesov, je  tesno prepleteno z delovanjem informa-
cijskih sistemov in posledično razpoložljivostjo raznovrstnih poslovnih podatkov.

Upravljanju z informacijsko varnostjo je pripisan ključen pomen. Osnovna tveganja so 
vezana na zaupnost, celovitost in dosegljivost podatkov, na obvladovanje nastalih spre-
memb ter zagotavljanje stabilnega in neprekinjenega poslovanja. Tudi delna izguba podat-
kov, s katero bi se okoristile tretje osebe, bi negativno vplivala na poslovanje družbe.

Za zmanjšanje informacijskega tveganja smo v zadnjih letih širili znanja o osrednjem po-
slovno informacijskem sistemu, vse zaposlene smo usposabljali v smeri krepitve zavedanja 
o pomenu varovanja poslovnih in osebnih podatkov ter o posameznikovi odgovornosti za 
ravnanje s podatki. Prav tako imamo v družbi vpeljane dobre prakse in sisteme varovanja 
različnih skupin podatkov.

Pravna tveganja

Pravna tveganja delimo v tveganja na področju intelektualne lastnine in v tveganja na 
področju spremembe zakonodaje in druge regulative.
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3.2	Analiza	poslovnega	okolja

Na uspešnost poslovanja skupine Ljubljanske mlekarne so vplivale razmere in dogajanja v 
okolju, predvsem pa ustrezno prepoznavanje ter hitro odzivanje na zaznane spremembe. 
Med vplivi poslovnega okolja na delovanje družbe se prepletajo učinki makroekonomskih 
gibanj. 

Razmere na nabavnem trgu mleka

Vstop Slovenije v skupni evropski gospodarski prostor je v slovenski odkup mleka vnesel 
pomembno spremembo. Slovensko mleko je postalo tržno blago in sestavni del evropske 
ponudbe mleka. Dogajanja na evropskem trgu mleka se v večji ali manjši meri, običajno z 
manjšo časovno zakasnitvijo,  zaznajo  tudi na  lokalnem trgu surovega mleka.

V zadnjih letih, kot tudi v letu 2010, smo na nabavnem trgu mleka zabeležili več nepriča-
kovanih sprememb. Cenovna nihanja so vse bolj pogosta. Gibanje cen mleka je vse manj 
predvidljivo. Zaradi bližine Italije in italijanskih odjemalcev so razmere na našem lokalnem 
nabavnem trgu še dodatno nepredvidljive. Predvidevamo, da bo nabavni trg mleka tudi 
v naslednjih letih ostal dinamičen trg. Z globalizacijo so se intervali, v katerih prihaja do 
cenovnih nihanj, skrajšali, amplitude pa povečale.

Prodajni trgi mleka in mlečnih izdelkov

Skupne značilnosti prodajnih trgov mleka in mlečnih izdelkov:
- Rast konkurence (na trgu se pojavlja čedalje več ponudnikov, številni novi ponudniki 

imajo interes vstopiti na trg).
- Rast deleža trgovinskih blagovnih znamk.
- Rast deleža prodaje preko velikih trgovin, rast moči diskontnih trgovcev, ki so vse bolj 

prisotni tudi v slovenskem in hrvaškem trgovinskem prostoru.
- Pritiski na dobavitelje trgovinskih verig se stopnjujejo. Čiste realizirane cen, ki jih uspe-

jo realizirati dobavitelji, so zaradi rasti raznovrstnih prodajnih popustov in bonitet za 
trgovino, kljub enakim prodajnim cenikom, iz obdobja v obdobje nižje.

- Recesija in zaostrene gospodarske razmere neugodno vplivajo na kupno moč. Učinki 
krize posledično pospešujejo spreminjanje nakupnih navad potrošnikov ter vplivajo na 
prestrukturiranje prodajnih poti. Raziskave kažejo na upad lojalnosti potrošnikov.  

Tržni  položaj Ljubljanskih mlekarn je od trga do trga različen. Slovenski kupci in potrošniki 
poznajo Ljubljanske mlekarne kot ponudnika široke palete osnovnih mlečnih izdelkov in 
kot razvojno aktivno mlekarno, ki se na spremenjene potrebe odjemalcev odziva z novimi 
inovativnimi izdelki. 

Konkurenčna prednost prodajnega programa Ljubljanskih mlekarn je v visoki stopnji 
dosegljivosti izdelkov (v pokritosti slovenskega prodajnega prostora, v doseganju visoke 
stopnje distributivnosti). Le-to družba dosega prek razvejane, a drage distribucijske mreže. 

Na tujih trgih je družba povsem v drugačnem položaju kot na lokalnem trgu. Na Kosovu so 
Ljubljanske mlekarne s ponudbo Alpskega mleka in tekočih jogurtov Mu vodilni ponudnik 
v kategoriji trajnega mleka in tekočih jogurtov. Na italijanskem, na ciljnem evropskem 
trgu, družba postopno pridobiva položaj zanesljivega in stalnega dobavitelja. 
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3.3	Analiza	poslovanja	družbe	
Ljubljanske	mlekarne	d.d.	in	skupine	
Ljubljanske	mlekarne

V analizi poslovanja in finančnega stanja so zajeti finančni podatki za družbo in skupino 
Ljubljanske mlekarne za obdobje od leta 2007 do 2010 in so pripravljeni v skladu s Sloven-
skimi računovodskimi standardi, komentarji pa so vezani na skupino, razen, če ni drugače 
navedeno. Obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, ustvarja preko 90 % 
čistih prihodkov skupine, zato trendi, ki jih analiziramo z izbranimi kazalniki za skupino, 
večinoma veljajo tudi za obvladujočo družbo. Kjer kazalniki obvladujoče družbe pomemb-
no odstopajo od kazalnikov skupine, je to posebej poudarjeno. 

Uspešnost poslovanja skupine in obvladujoče družbe ter njun finančni položaj sta podrob-
neje pojasnjena v poglavjih 5. Računovodsko poročilo družbe Ljubljanske mlekarne d.d 
in 6. Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne, v nadaljevanju pa analizi-
ramo uspešnost poslovanja in finančnega stanja družbe in skupine Ljubljanske mlekarne, 
finančna merila in denarni tok.

3.3.1 Analiza uspešnosti poslovanja

Prodaja

Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2010 prodala za 157,5 milijonov € izdelkov in 
storitev ter zabeležila 1,9 % padec oz. zmanjšanje za 3 milijone € glede na leto 2009. 
Načrtovane 3 % rasti prodaje v letu 2010 ni dosegla. Prodaja je v letu 2010 padla odvisnim 
družbam, medtem ko je obvladujoča družba zabeležila 0,2 % rast.

Kljub padcu prodaje v zadnjih dveh letih zaradi zaostrenih gospodarskih razmer pa je sku-
pina v letih od 2007 do 2010 zabeležila 3,1 % povprečne letne rasti. Podrobnejši pregled 
prodajnih rezultatov po trgih je prikazan podpoglavju 3.4. Poslovanje družbe in skupine 
Ljubljanske mlekarne po področjih.

Graf: Prodaja in stopnje rasti prodaje družbe in skupine Ljubljanske mlekarne
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Povprečna letna stopnja rasti prodaje skupine na zaposlenega je v zadnjih štirih letih zna-
šala 10,4 %, k čemer je bolj kot povprečna letna rast prodaje prispeval 6 % povprečni letni 
padec povprečnega števila zaposlenih. 

Absolutna vrednost prodaje na zaposlenega je naraščala v letih 2007 in 2008, v letu 2009 
je zabeležen padec Povprečna letna stopnja rasti prodaje skupine na zaposlenega je v za-
dnjih štirih letih znašala 10,4 %, k čemer je bolj kot povprečna letna rast prodaje prispeval 
6 % povprečni letni padec povprečnega števila zaposlenih.
Absolutna vrednost prodaje na zaposlenega je naraščala v letih 2007 in 2008, v letu 2009 
je zabeležen padec in v letu 2010 ponovni dvig, ki znaša 231.227 €.
Prodaja na zaposlenega je uspešnejša v obvladujoči družbi kot v skupini.
 
Graf: Prodaja družbe in skupine Ljubljanske mlekarne na zaposlenega

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki skupine, ki zajemajo stroške blaga, materiala in storitev, stroške dela, 
odpise vrednosti in druge poslovne odhodke, so znašali v letu 2010 160 milijonov €, kar 
je 5,1 % oz. 7,7 milijonov € več kot v letu prej. Skupina je zabeležila ob padcu prodaje rast 
poslovnih odhodkov, ki vrednostno za 1,5 % presegajo čiste prihodke od prodaje. 

Graf: Delež stroškov po naravnih vrstah v prodaji družbe Ljubljanske mlekarne za leto 
2010

Grafi: Delež stroškov po naravnih vrstah v prodaji družbe Ljubljanske mlekarne za leta

16,3 %
stroški storitev

10,2 %
stroški dela

7,2 %
odpisi vrednosti

0,6 %
drugi poslovni odhodki

46,4 %
stroški blaga 
in materiala

16,3 %
stroški storitev

9,8 %
stroški dela

7,6 %
odpisi vrednosti

0,4 %
drugi poslovni odhodki

62,3 %
stroški blaga 
in materiala

14,4 %
stroški storitev

8,6 %
stroški dela

6,0 %
odpisi vrednosti

0,4 %
drugi poslovni odhodki

69,5 %
stroški blaga 
in materiala

13,0 %
stroški storitev

9,5 %
stroški dela

5,7 %
odpisi vrednosti

0,6 %
drugi poslovni odhodki

72,0 %
stroški blaga 
in materiala

0

50000

150000

100000

250000

200000

300000

2008 2009 20102007

prodaja družbe na zaposlenega

prodaja skupine na zaposlenega



56LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 57

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

Graf: Delež stroškov po naravnih vrstah v prodaji skupine Ljubljanske mlekarne za leto 
2010

Grafi: Delež stroškov po naravnih vrstah v prodaji skupine Ljubljanske mlekarne za leta
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Stroški blaga in materiala skupine so v letu 2010 znašali 106,7 milijona € in so v primerjavi 
z letom 2009 višji za 6,4 % oz. 6,4 milijona € zaradi 4 % večjega obsega odkupa mleka in 
višjih cen vhodnih surovin in materialov. Delež stroškov blaga in materiala, ki v poslovnih 
odhodkih predstavljajo najpomembnejšo stroškovno postavko, je v prodaji skupine znašal 
v letu 2010 67,7 %, kar je 5,2 odstotka točk več kot leto prej.

Stroški storitev skupine so v letu 2010 znašali 25,7 milijonov € in so v primerjavi z letom 
prej višji za 1,4 % oz. 348 tisoč €, njihov delež v prodaji pa je znašal 16,3 %, kar je za 0,5 
odstotka točke več kot v letu 2009. Največji delež stroškov storitev skupine predstavljajo 
stroški vzdrževanja in stroški vlaganj v trg.

Stroški dela skupine so v letu 2010 znašali 16 milijonov €, kar je 4,7 % oz. 714 tisoč € več 
kot leta 2009, v prihodkih od prodaje pa so predstavljali 10,2 % delež, kar je 0,7 odstotka 
točke več kot leto prej. Višji stroški dela so posledica zakonske uskladitve minimalnih plač 
in stroški odpravnin presežnim delavcem v obvladujoči družbi.

Odpisi vrednosti skupine vključujejo stroške amortizacije ter prevrednotovalne poslovne 
odhodke pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter obratnih 
sredstvih in so v letu 2010 znašali 10,5 milijonov €, kar je 0,5 % oz. 58 tisoč € manj kot leta 
2009, v prihodkih od prodaje pa je bil njihov delež 6,7 %, kar je 0,1 odstotka točke več kot 
v letu 2009.

Drugi poslovni odhodki skupine, ki vključujejo v večjem delu dajatve, ki niso odvisne od 
stroškov dela in drugih vrst stroškov ter izdatke za varstvo okolja, so v letu 2010 znašali 
1,1 milijona €, kar je 355 tisoč € več kot leto prej, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je 
znašal 0,7 % kar je 0,3 odstotka točke več kot v letu prej. 

Prihodki in odhodki financiranja 

Neto finančni izid skupine je v opazovanih obdobjih v letu 2010 prvič pozitiven in znaša 
763 tisoč €. Skupina je ustvarila 1,4 milijona € finančnih prihodkov, v največji meri pri pro-
daji finančne naložbe. Med finančnimi odhodki skupine, ki znašajo 665 tisoč €, je 580 tisoč 
€ odhodkov iz obresti, kar je slaba polovica manj kot leto prej.

Graf: Neto finančni izidi družbe Ljubljanske mlekarne
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Graf: Neto finančni izidi skupine Ljubljanske mlekarne

Skupina nadaljuje z uresničevanjem politike zniževanja zadolženosti, saj je v letu 2010 
odplačala 7,4 milijonov € posojil. Ob nižjih glavnicah so na ugodnejši neto finančni izid 
vplivale tudi nižje referenčne obrestne mere. 

Poslovni izidi

Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2010 ustvarila dobiček iz poslovanja, ki je znašal 
275.490 € in je bil za 5,6 milijonov € nižji kot v letu 2009. Realiziran EBITDA skupine je 
znašal 10,8 milijonov € in je bil za tretjino nižji kot leto prej.

Graf: Poslovni izidi družbe Ljubljanske mlekarne 
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Graf: Poslovni izidi skupine Ljubljanske mlekarne 

Poslovni izid skupine Ljubljanske mlekarne pred davki je enak čistemu poslovnemu izidu 
obračunskega obdobja, ker skupina koristi izgube iz preteklih let in davčne olajšave, zato 
tudi v letu 2010 ni pripoznala davčne osnove in tudi ne obveznosti za davek od dobička. 
Čisti poslovni izid skupine za leto 2010 je 1.247.035 € dobička, kar je 5,9 milijonov € manj 
kot v letu 2009. V zadnjih dveh letih opazovanega obdobja, je čisti dobiček skupine višji 
od dobička iz poslovanja zaradi ugodnejšega neto finančnega izida in izida iz izrednosti.

3.3.2 Analiza finančnega stanja

Bilančna vsota

Bilančna vsota skupine Ljubljanske mlekarne je v opazovanih obdobjih padala po 4 % pov-
prečni letni stopnji. Na dan 31. decembra 2010 je znašala 100,6 milijonov € in je bila za 7,1 
% oz. za 7,7 milijonov € nižja kot 31. decembra 2009. 
 
Graf: Bilančna vsota družbe in skupine Ljubljanske mlekarne
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Padec je posledica zniževanja neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opred-
metenih osnovnih sredstev, znižala pa se je tudi vrednost poslovnih terjatev, finančnih na-
ložb ter denarnih sredstev, med viri pa so se znižali dolgovi, najbolj finančne obveznosti.

Sredstva

V strukturi sredstev skupine je 59 milijonov € oz. 58,7 % dolgoročnih sredstev, kratkoroč-
nih sredstev pa je 41,6 milijonov € oz. 41,3 %. 

Graf: Sredstva družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so se zniževala z 
odpisi zaradi amortizacije, medtem ko nova investicijska vlaganja niso dosegla vrednosti 
obračunane letne amortizacije. 

Med kratkoročnimi sredstvi so se povečale le zaloge, za 13 % oz. za 1,2 milijona €, saj je 
bila skupina konec leta 2009 brez zalog sladoleda v obvladujoči družbi, ki so bila uničena v 
požaru konec leta 2009. 

Poslovne terjatve so nižje za 3,1 % oz. za 806 tisoč €, najbolj pa so se znižale finančne 
naložbe in denarna sredstva, za 24,3 % oz. za 2,1 milijona €.
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Preglednica: Struktura sredstev družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Ljubljanske mlekarne d.d.

v € brez centov 31.12.2010
Struktura 

(%) 31.12.2009
Struktura 

(%)
Rast  

2010/2009

Dolgoročna sredstva 57.242.834 59,2% 62.933.701 60,9% -9,0%

Neopredmetena sredstva 2.419.911 2,5% 3.044.719 2,9% -20,5%

Opredmetena osnovna sredstva 54.000.791 55,8% 58.975.405 57,0% -8,4%

Dolg. finančne naložbe in terjatve 822.132 0,9% 913.577 0,9% -10,0%

Kratkoročna sredstva 39.469.682 40,8% 40.466.946 39,1% -2,5%

Zaloge 9.452.795 9,8% 8.433.839 8,2% 12,1%

Terjatve 23.331.915 24,1% 23.521.297 22,7% -0,8%

Fin.naložbe, denarna sredstva in AČR 6.684.972 6,9% 8.511.810 8,2% -21,5%

Skupaj sredstva 96.712.516 100,0% 103.400.647 100,0% -6,5%

Kapital in dolgovi 

V strukturi obveznosti do virov skupine je 54,1 milijonov € oz. 53,8 % kapitala ter 46,5 
milijonov € oz. 46,2 % dolgov. 

Graf: Obveznosti do virov sredstev družbe in skupine

V primerjavi s stanjem preteklega obdobja se je kapital skupine znižal za 0,8 % oz. za 460 
tisoč €, ker so transakcije z lastniki, kot so izplačilo dividend in nakup lastnih delnic ter 
zmanjšanje presežka iz prevrednotenja, presegli višino čistega dobička poslovnega leta.

Skupina sledi politiki zmanjševanja zadolženosti, saj je v letu 2010 znižala finančne ob-
veznosti za 7,4 milijona € oz. za 27,8 %, kar pojasnjuje tudi kazalnik razmerja med finanč-
nimi obveznostmi in kapitalom, ki je na dan 31. decembra 2010 znašal 0,35 na dan 31. 
decembra 2009 pa 0,49. Kazalnik izraža, da ima skupina na 1 € kapitala 0,35 € obveznosti 
do bank. 
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59.012.097 58,7% 65.008.271 60,0% -9,2%

2.507.500 2,5% 3.099.065 2,9% -19,1%

55.553.176 55,2% 60.783.267 56,1% -8,6%

951.421 0,9% 1.125.939 1,0% -15,5%

41.597.485 41,3% 43.333.724 40,0% -4,0%

10.178.568 10,1% 9.006.242 8,3% 13,0%

24.857.229 24,7% 25.663.411 23,7% -3,1%

6.561.688 6,5% 8.664.071 8,0% -24,3%

100.609.582 100,0% 108.341.995 100,0% -7,1%
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Preglednica: Struktura obveznosti do virov sredstev družbe in skupine Ljubljanske 

Ljubljanske mlekarne d.d.

v € brez centov 31.12.2010
Struktura 

(%) 31.12.2009
Struktura 

(%)
Rast  

2010/2009

Kapital 52.114.619 53,9% 52.016.867 50,3% 0,2%

Dolgoročne obveznosti 10.999.881 11,4% 15.901.990 15,4% -30,8%

Kratkoročne obveznosti 33.598.016 34,7% 35.481.790 34,3% -5,3%

Finančne obveznosti 11.376.053 11,8% 13.677.609 13,2% -16,8%

Poslovne obveznosti + PČR 22.221.963 23,0% 21.804.181 21,1% 1,9%

Skupaj obveznosti do virov 96.712.516 100% 103.400.647 100% -6,5%

3.3.3 Finančna merila uspešnosti poslovanja in 
finančnega stanja

Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je skupina Ljubljanske mlekarne spre-
mljala z izbranimi kazalniki, ki so prikazani v nadaljevanju in so prikazani za obdobje od 
leta 2007 do 2010. Na splošno rečeno vsi kazalniki izražajo v letu 2010 slabšo uspešnost 
poslovanja, vendar kljub temu izboljšanje finančnega stanja tako skupine kot družbe Lju-
bljanske mlekarne. Skupina zasleduje strateške usmeritve in dosega glavne letne cilje.

Tudi v nadaljevanju predstavljena finančna merila so komentirana za skupino, kjer pa 
kazalniki obvladujoče družbe pomembno odstopajo od kazalnikov skupine, je to posebej 
poudarjeno. 

Kazalniki poslovanja 

Preglednica: Podatki o poslovanju družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Ljubljanske mlekarne d.d.

v € brez centov 2007 2008 2009 2010
Rast  

2010/2009

Čisti prihodki od prodaje 145.042.756 165.579.832 146.951.501 147.194.319 0,2%

Dobiček iz poslovanja -929.733 6.641.626 4.375.835 1.112.798 -74,6%

- delež v prodaji -0,6% 4,0% 3,0% 0,8% -74,6%

EBITDA 7.404.872 16.577.231 15.543.547 11.682.210 -24,8%

- delež v prodaji 5,1% 10,0% 10,6% 7,9% -25,0%

Čisti dobiček -1.298.489 3.380.367 5.782.231 1.786.652 -69,1%

- delež v prodaji -0,9% 2,0% 3,9% 1,2% -69,2%

Povprečna sredstva 112.358.735 108.389.904 105.499.076 100.056.582 -5,2%

ROA: Čisti dobiček/Sredstva -1,2% 3,1% 5,5% 1,8% -67,4%

Povprečni kapital 45.468.026 45.923.335 49.351.096 52.065.743 5,5%

ROE: Čisti dobiček/Kapital -2,9% 7,4% 11,7% 3,4% -70,7%

Skupina Ljubljanske mlekarne

2007 2008 2009 2010
Rast  

2010/2009

158.189.569 178.667.676 160.535.753 157.530.156 -1,9%

214.531 4.681.423 5.867.383 275.490 -95,3%

0,1% 2,6% 3,7% 0,2% -95,2%

8.348.092 15.587.244 16.471.427 10.821.404 -34,3%

5,3% 8,7% 10,3% 6,9% -33,0%

-377.268 4.347.995 7.185.455 1.247.035 -82,6%

-0,2% 2,4% 4,5% 0,8% -82,3%

115.667.183 113.204.998 111.049.632 104.475.789 -5,9%

-0,3% 3,8% 6,5% 1,2% -81,6%

45.206.607 46.600.095 51.178.493 54.317.383 6,1%

-0,8% 9,3% 14,0% 2,3% -83,6%

Skupina Ljubljanske mlekarne

31.12.2010
Struktura 

(%) 31.12.2009
Struktura 

(%)
Rast 

2010/2009

54.087.577 53,8% 54.547.189 50,3% -0,8%

11.178.495 11,1% 16.305.873 15,1% -31,4%

35.343.510 35,1% 37.488.933 34,6% -5,7%

11.624.117 11,6% 13.899.850 12,8% -16,4%

23.719.393 23,6% 23.589.083 21,8% 0,6%

100.609.582 100,0% 108.341.995 100,0% -7,1%
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Kazalniki dobičkonosnosti

Dobičkonosnost prodaje skupine Ljubljanske mlekarne je po trendu rasti v obdobju od 
2007 do 2009, v letu 2010 padla, kar je posledica nizkega dobička iz poslovanja, ki ga je 
skupina ustvarila v zadnjem letu pri primerljivi vrednosti prodaje v letu prej. V letu 2010 
znaša dobičkonosnost prodaje skupine 0,2 %, kar je tudi manj kot dobičkonosnost prodaje 
obvladujoče družbe.

Graf: Dobiček iz poslovanja v prodaji družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Čista dobičkonosnost prodaje skupine kaže podoben trend, le da je v zadnjih dveh letih 
kazalnik boljši od dobičkonosnosti prodaje, na kar vpliva ugodnejši neto finančni izid in 
izid iz izrednosti. Čista dobičkonosnost skupine za leto 2010 znaša 0,8 % in je prav tako 
slabša od dobičkonosnosti prodaje obvladujoče družbe.

Graf: Čisti dobiček iz poslovanja v prodaji družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Kazalnika donosnosti sredstev (čisti dobiček/povprečna sredstva) in kapitala (čisti  dobi-
ček/povprečni kapital) skupine sta po trendu rasti v obdobju od 2007 do 2009 v letu 2010 
padla, kar je posledica nižjega čistega dobička, ki ga je skupina ustvarila v letu 2010. Oba 
kazalnika sta v letu 2010 nižja v skupini, medtem ko je obvladujoča družba v zadnjem letu 
s sredstvi in s kapitalom upravljala bolje. 
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Graf: Kazalniki dosnosnosti sredstev družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Graf: Kazalniki dosnosnosti kapitala družbe in skupine Ljubljanske mlekarne

Kazalniki likvidnosti

Kratkoročni in pospešeni kazalnik likvidnosti izražata ugodno tekočo likvidnost skupine. 
Oba kazalnika se gibljeta v območju optimalne vrednosti 1, to pa pomeni, da ima skupina 
dovolj kratkoročnega premoženja za poplačilo kratkoročnih obveznosti. Majhna vredno-
stna razlika med obema kazalnikoma kaže, da vpliv zalog na likvidnost ni prevelik, vendar 
je skupina osredotočena na optimizacijo zalog, kar pomeni skrajševanje proizvodnih ciklov 
in optimizacijo nabavnih verig. Dnevi vezave zalog so se v letu 2010 zmanjšali na 33 dni, 
kar kaže na hitrejše obračanje zalog.

Graf: Kazalniki likvidnosti družbe Ljubljanske mlekarne



68LJUBLJANSKE MLEKARNE

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

LETNO POROČILO 2010 69

POSLOVNI DEL LETNEGA POROČILA

Graf: Kazalniki likvidnosti skupine Ljubljanske mlekarne

Dnevi vezave terjatev in dnevi vezave obveznosti skupine Ljubljanske mlekarne so se v 
letu 2010 skrajšali, kar je posledica nižje povprečne vrednosti poslovnih terjatev in poslov-
nih obveznosti. S skrajšanjem števila dni vezave zalog, terjatev in obveznosti, se je v letu 
2010 za dva dni skrajšal poslovni cikel skupine in znaša 36 dni.

Obratni kapital skupine, ki izraža presežek dolgoročnih in trajnih virov nad kratkoročnimi 
sredstvi, je v letu 2010 znašal 7,2 milijonov € in je bil 11,9 % oz. 769 tisoč € višji kot leto 
prej. Relativno visok obratni kapital skupino varuje pred izpostavljenostjo plačilne nespo-
sobnosti, ker pa ima dolgoročne vire najete po nižji obrestni meri kot kratkoročne, visok 
obratni kapital nima negativnega vpliva na dobičkonosnost poslovanja skupine. Delež 
obratnega kapitala v prodaji skupine znaša v letu 2010 4,6 % in je večji kot leto prej zaradi 
vrednostno večjega obratnega kapitala skupine.

Preglednica: Kazalniki likvidnosti, dnevi vezav in obratni kapital družbe in skupine

Ljubljanske mlekarne d.d.

v € brez centov 2007 2008 2009 2010
Rast  

2010/2009

Kratkoročni koeficient 1,10 1,10 1,16 1,21 4,3%

Pospešeni koeficient 0,86 0,84 0,92 0,92 0,2%

Hitri koeficient 0,13 0,13 0,24 0,20 -16,1%

Dnevi vezave zalog 30 29 37 33 -11,6%

Dnevi vezave terjatev 59 57 63 58 -7,2%

Dnevi vezave obveznosti 60 51 61 56 -8,1%

Obratni kapital 3.486.333 3.969.025 5.574.971 6.839.790 22,7%

delež obratnega kapitala v prodaji 2,4% 2,4% 3,8% 4,6% 22,5%
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Skupina Ljubljanske mlekarne
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Rast  
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1,08 1,08 1,17 1,21 3,0%
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0,11 0,12 0,23 0,19 -19,0%
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Kazalniki zadolženosti 

Padajoči trend kazalnika finančnega vzvoda (dolg/kapital) in rastoči trend kazalnika obre-
stnega pokritja (dobiček iz poslovanja/obresti), tako družbe kot skupine do leta 2009, 
kažeta ugodno kombinacijo, ki je posledica rastoče uspešnosti poslovanja in izboljševanja 
finančnega stanja skupine zaradi zniževanja finančnih obveznosti in povečevanje celotne-
ga kapitala z vnosom čistega dobička tekočih let.

Graf: Trend finančnega vzvoda in obrestnega pokritja družbe Ljubljanske mlekarne

Kazalnik finančnega vzvoda v letu 2010 še vedno pada in kaže na uspešno zniževanje za-
dolženosti v razmerju z vrednostjo kapitala. Kazalnik obrestnega pokritja skupine je v letu 
2010 zabeležil precejšen padec in znaša manj kot 1, to pa pomeni da skupina ni ustvarila 
dovolj dobička iz poslovanja za pokritje stroškov obresti, medtem ko obvladujoča družba s 
kazalnikom 2,11 to pokritje zagotavlja.

Graf: Trend finančnega vzvoda in obrestnega pokritja skupine Ljubljanske mlekarne

Tudi kazalnika deleža dolga in deleža kapitala v sredstvih družbe in skupine Ljubljanske 
mlekarne kažeta ugoden trend, saj se delež dolga v sredstvih od leta 2007 dalje zaradi 
zmanjševanja zadolženosti znižuje, delež kapitala pa se povečuje, na kar še dodatno vpliva 
vnos čistega dobička tekočih let. 
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Graf: Delež dolga in delež kapitala v sredstvih družbe Ljubljanske mlekarne za 2010

Grafi: Deleži dolga in deleži kapitala v sredstvih družbe Ljubljanske mlekarne za 
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Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

Kazalnika vodoravnega finančnega ustroja, ki zasledujeta načelo ujemanja ročnosti 
sredstev in virov financiranja, kažeta pozitiven trend, saj od leta 2007 dalje rasteta tako v 
skupini kot v družbi.

Graf: Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja družbe Ljubljanske mlekarne 

Kazalnik kapitalske pokritosti sredstev skupine kaže trend vse trdnejšega pokritja dolgo-
ročnih sredstev s kapitalom, kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev skupi-
ne, ki presega želeno vrednost okoli 1, pa sporoča, da skupina del kratkoročnih sredstev 
financira z dolgoročnimi viri.

Graf: Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja skupine Ljubljanske mlekarne 

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev družbe
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev družbe

0,40

0,55

0,70

0,85

1,00

1,15

1,30

2007 2008 2009 2010

1,0438219491,043821949 1,0472513021,047251302
1,0792128211,079212821 1,1025746911,102574691

0,6340208980,634020898

0,7142621920,714262192

0,8265343710,826534371

0,9104129790,910412979

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev skupine
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev skupine

0,40

0,55

0,70

0,85

1,00

1,15

1,30

2007 2008 2009 2010

1,0379345291,037934529 1,0389422211,038942221
1,0899084211,089908421 1,1059778471,105977847

0,6248936390,624893639

0,7031731570,703173157

0,8390807530,839080753

0,9165506690,916550669
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev družbe
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev družbe

0,40

0,55

0,70

0,85

1,00

1,15

1,30

2007 2008 2009 2010

1,0438219491,043821949 1,0472513021,047251302
1,0792128211,079212821 1,1025746911,102574691

0,6340208980,634020898

0,7142621920,714262192

0,8265343710,826534371

0,9104129790,910412979

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev skupine
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev skupine

0,40

0,55

0,70

0,85

1,00

1,15

1,30

2007 2008 2009 2010

1,0379345291,037934529 1,0389422211,038942221
1,0899084211,089908421 1,1059778471,105977847

0,6248936390,624893639

0,7031731570,703173157

0,8390807530,839080753

0,9165506690,916550669

53,9 %
delež kapitala

46,1 %
delež dolga

50,3 %
delež kapitala

49,7 %
delež dolga

43,4 %
delež kapitala

56,6 %
delež dolga

41,4 %
delež kapitala

58,6 %
delež dolga

53,9 %
delež kapitala

46,1 %
delež dolga

50,3 %
delež kapitala

49,7 %
delež dolga

43,4 %
delež kapitala

56,6 %
delež dolga

41,4 %
delež kapitala

58,6 %
delež dolga

53,8 %
delež kapitala

46,2 %
delež dolga

50,3 %
delež kapitala

49,7 %
delež dolga

42,0 %
delež kapitala

58,0 %
delež dolga

40,3 %
delež kapitala

59,7 %
delež dolga

53,8 %
delež kapitala

46,2 %
delež dolga

50,3 %
delež kapitala

49,7 %
delež dolga

42,0 %
delež kapitala

58,0 %
delež dolga

40,3 %
delež kapitala

59,7 %
delež dolga

2009

2008

2007

Graf: Delež dolga in delež kapitala v sredstvih skupine Ljubljanske mlekarne za 2010

Grafi: Deleži dolga in deleži kapitala v sredstvih skupine Ljubljanske mlekarne za 
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3.3.4 Analiza denarnega toka in upravljanje likvidnosti

Skupina je v letu 2010 ustvarila pozitiven denarni tok pri poslovanju v višini 10,8 milijona 
€, 47,9 % oz. 10 milijonov € manj kot v letu 2009. Pozitiven denarni tok iz poslovanja je 
posledica presežka prejemkov denarnih sredstev iz poslovanja nad denarnimi izdatki. Sku-
pina je v letu 2010 ustvarila dobiček iz poslovanja, hkrati pa je znižala vrednost terjatev 
do kupcev v primerjavi z začetnim stanjem. Vrednost terjatev do kupcev se je znižala bolj, 
kot je v letu 2010 padla prodaja, kar pomeni, da je skupina v letu, v katerem se je plačilne 
disciplina še poslabševala, s terjatvami dobro upravljala. 

Preglednica: Denarni tokovi družbe in skupine Ljubljanske mlekarne v obdobju od 2007 
do 2010

Ljubljanske mlekarne d.d.

v € brez centov 2007 2008 2009 2010
Rast  

2008/2007
Rast  

2009/2008
Rast  

2010/2009

Denarni tok pri poslovanju 3.650.913 13.905.347 19.418.129 10.909.817 280,9% 39,6% -43,8%

Denarni tok pri naložbenju -2.381.759 -4.627.768 -7.466.179 -4.726.506 94,3% 61,3% -36,7%

Denarni tok 
pri financiranju -3.320.752 -5.996.092 -9.091.052 -9.208.961 80,6% 51,6% 1,3%

Denarni tok obdobja -2.051.598 3.281.487 2.860.898 -3.025.650 -259,9% -12,8% -205,8%

Denarni tok pri naložbenju je bil negativen, in sicer v višini –4,4 milijona €, 42,6 % oz. 3,2 
milijona € manj kot v letu 2009 in je sestavljen iz naslednjih postavk:

- pri naložbah v dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva je bil neto učinek negativen 
v višini, 

-4,6 milijona €, kar je posledica investicijskih vlaganj (več v poglavju 5.7.1.2 Opredmetena 
osnovna sredstva v Računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d.d.);

- pri finančnih naložbah je neto učinek negativen zaradi vlaganj v kratkoročna posojila v 
višini -173 tisoč €;

- pozitiven učinek na denarni tok pri naložbenju pa so imeli denarni prejemki iz obresti od 
finančnih naložb in deležev v dobičku v višini 366 tisoč €.

Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini -9,4 milijonov €, kar je 6,5 % oz. 660 
tisoč € manj kot v letu 2009 in je posledica:
- odplačil posojil v višini 7,4 milijonov €, 
- plačil obresti od posojil v višini 556 tisoč €, 
- izplačil dividend v višini 653 tisoč € in
- odkupa lastnih delnic v višini 860 tisoč €.

Skupina je v letu 2010 ustvarila negativen denarni tok obdobja v višini 3,1 milijona € in za 
to vrednost zmanjšala kratkoročne depozite do treh mesecev.

Skupina upravlja plačilno sposobnost in likvidnost s skrbnim načrtovanjem in spremlja-
njem ustvarjenih denarnih tokov na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju. Z načrtova-
njem prepozna obdobja v prihodnosti, ko bo potrebovala dodatne vire sredstev in obdo-
bja, ko bo imela presežke denarnih sredstev. Prosta denarna sredstva dosledno nalaga le 
v varne, takoj unovčljive naložbe, pretežno v obliki kratkoročnih depozitov pri poslovnih 
bankah. Primanjkljaje pa pokriva z najemanjem ali podaljševanjem posojil in odpoklicem 
ali prodajo finančnih naložb.

Skupina Ljubljanske mlekarne

2007 2008 2009 2010
Rast  

2008/2007
Rast  

2009/2008
Rast  

2010/2009

4.093.818 13.243.570 20.649.506 10.762.618 223,5% 55,9% -47,9%

-2.245.352 -3.916.289 -7.682.345 -4.412.765 74,4% 96,2% -42,6%

-3.927.758 -6.045.642 -10.101.557 -9.441.204 53,9% 67,1% -6,5%

-2.079.292 3.281.639 2.865.604 -3.091.351 -257,8% -12,7% -207,9%
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Skupina je v proučevanih obdobjih izvajala politiko zniževanja za-
dolženosti in investiranja v okviru ustvarjenega lastnega denarnega 
toka, zato ni najemala novih finančnih virov. Za uravnavanje likvidno-
sti znotraj obdobij je reprogramirala kratkoročna posojila, pri čemer 
pa ni imela težav, saj je izboljšanje poslovanja in finančnega stanja 
vplivalo na višjo bonitetno oceno. Kratkoročne vire je obvladujoča 
družba najemala po povprečni obrestni meri 4,31 %, medtem ko se 
je obrestna mera za najete dolgoročne vire odvisne družbe Prerade i 
promet mlijeka d.d. Tuzla gibala od 8,5 % do 9,0 %.

3.4	Poslovanje	družbe	in	skupine	
Ljubljanske	mlekarne	po	področjih

Nabava 

Pri nabavi osnovne surovine (mleka) skupina Ljubljanske mlekarne sledi začrtanim strate-
škim smernicam o obvladovanju nabavnega trga mleka tako za neodvisno družbo kot za 
odvisno družbo PPM Tuzla.

Graf: Odkup mleka v letih 2008–2010 za skupino Ljubljanske mlekarne

V letu 2010 smo obrnili trend upadanja odkupljene količine mleka v družbi Ljubljanske 
mlekarne, ne pa tudi v odvisni družbi PPM Tuzla. Odkupljene količine mleka v družbi 
Ljubljanske mlekarne so predstavljale tudi ustrezen dvig na nivoju skupine, ki je skupaj 
odkupila 225 milijonov litrov mleka,  to je 4 % več kot v letu 2009. 

Tako kot v preteklosti, je tudi v  letu 2010 za družbo Ljubljanske mlekarne predstavljal 
primarni nabavni vir osnovne surovine (mleka) trg Slovenije. Na domačem trgu smo v letu 
2010 povečali odkup mleka glede na leto poprej, in sicer za 2 % ter odkupili 189 milijonov 
litrov surovega mleka. Zahteve po večjih količinah osnovne surovine smo uravnavali z 
nabavo surovega mleka na tujih trgih, kjer smo odkupili za kar 67 % več mleka kot v letu 
2009. Skupaj smo v družbi Ljubljanske mlekarne v letu 2010 tako odkupili 208,3 milijonov 
litrov mleka. 
 
Strateško zastavljene dobre partnerske odnose z domačimi dobavitelji mleka smo še na-
prej gradili tudi z uravnavanjem odkupne cene mleka v letu 2010. Tako je bila povprečna 
odkupna cena mleka Ljubljanskih mlekarn v letu 2010 za 1,5 % višja kot v letu 2009, kar 
pomeni, da smo na letnem nivoju za odkupljen liter mleka plačali 0,00442 € več kot leto 
poprej. 
V letu 2010 smo v odvisni družbi PPM Tuzla nadaljevali nabavno poslovanje s sklenitvijo 
dolgoročnih nabavnih pogodb za mleko in s sklenitvijo dolgoročnih nabavnih pogodb 
za dobave repromaterialov. Odkupili smo 18,2 milijonov litrov mleka, kar je 5,7 % manj 
kot v letu 2009. Povprečna odkupna cena v letu 2010 je bila 8,7 % višja kot v letu poprej. 
Pomanjkanje osnovne surovine na domačem trgu Bosne in Hercegovine smo uravnava-
li z dokupom 1,7 milijona litrov mleka v tujini. S sklenitvijo nabavnih pogodb za nabavo 
repromaterialov smo dosegli ugodnejše nabavne pogoje, s čimer smo iz naslova letnih 
popustov in superrabatov v letu 2010 dosegli nižje cene. 
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Grafi: Deleži odkupa mleka iz Slovenije in tujine v letih

Razvoj

Splošna usmeritev razvoja novih izdelkov v Evropi in svetu kaže, da klasični generični 
mlečni izdelki zlagoma izgubljajo vodilno mesto v aktualni paleti izdelkov. Prehransko niso 
več tako vabljivi in postajajo bolj ali manj siva vsakdanjost. Razvoj gre v smer bogatenja 
izdelkov z dodanimi vrednostmi, oplemenitenja in povečanja funkcionalnosti. V družbi Lju-
bljanske mlekarne smo to usmerite upoštevali že od vsega začetka, tako smo v letu 2009 
na trgu predstavili jogurtove napitke Ego Slim & Vital, v letu 2010 pa smo potrošnikom 
ponudili Alpsko mleko z dodanim koencimom Q10 in vitaminom E, novo linijo zdravih in 
okusnih izdelkov Mu Vita in jogurtove napitke Ego Age Protect. Prav ta družina jogurtov je 
povsem nova visokokakovostna skupina mlečnih izdelkov z vrsto funkcionalnih 
dodatkov, ki gredo razvojno vedno bolj v smeri nutracevtike.

V letu 2010 smo na trgih predstavili 32 novih izdelkov (in dodatno 26 sladolednih), nekaj 
popolnoma novih, nekaj preoblečenih ter nekaj obstoječih izdelkov pod trgovskimi blagov-
nimi znamkami. Indeks predstavljenih novih izdelkov na trgih , v primeravi z letom 2009, 
je 107. Če upoštevamo še sladoledne izdelke, spet v primerjavi z letom 2009, je indeks 157. 
 
V okviru blagovne znamke Ego smo na trgu predstavili novo linijo inovativnih izdelkov 
Ego Age Protect, ki vsebujejo funkcionalne dodatke, koencim Q10, holin in pantotensko 
kislino. Gre za kombinacijo dodatkov, ki pozitivno deluje predvsem na kognitivne lastnosti 

človeka v življenjskem obdobju nad starostjo 35 let, ko začne opažati prve znake staranja, 
dnevno pitje jogurtovega napitka Ego Age Protect pomaga ohranjati mladost telesa in 
duha. Nadgradili smo tudi linijo izdelkov Ego Slim & Vital, ki smo jo uspešno predstavili na 
trgu že v letu 2009. Dodali smo še en okus, in sicer malina-žitarice.

Pod blagovno znamko Mu smo v jeseni na trgu predstavili novo podznamko Mu Vita, ka-
tere skupni imenovalec so lahki, zdravi izdelki z manj maščob, ki so jim lahko dodani tudi 
funkcionalni dodatki. Sirni namazi Mu Vita so kategorija izdelkov z zmanjšano vsebnostjo 
maščobe in dodanimi omega 3- maščobnimi kislinami, medtem ko je lahko maslo Mu Vita 
izdelek s 50 % manj maščob kot klasično maslo. Pomembna prednost lahkega masla pred 
klasičnim je v tem, da se lepo maže tudi pri uporabi neposredno iz hladilnika. Z novimi 
izdelki Mu Vita dokazujemo, da se skrb za zdravje in razvajanje uspešno dopolnjujeta. 
 
Novosti smo pripravili tudi v kategoriji mleka, kjer smo na trgu predstavili mleko s podalj-
šano svežino. Mleko s podaljšano svežino pridobivamo z naravnim, fizikalnim postopkom 
mikrofiltracije. Tako obdelano mleko ohrani visoko prehransko vrednost ob podaljšanem 
roku uporabe, ki je do 16 in več dni. V kategoriji trajnega mleka smo pripravili novost, in 
sicer Alpsko mleko 1,6 % mlečne maščobe, ki vsebuje kar dva antioksidanta: koencim Q10 
in vitamin E.

V obstoječi liniji izdelkov Smuthie smo najslabše prodajani okus nadomestili z novim oku-
som višnja-aronija, ki se je na zunanjem ocenjevanju okusov najbolje odrezal. 
 
V kategoriji sladoledov smo v letu 2010 predstavljali predvsem nove okuse v obstoječih 
blagovnih znamkah Ljubljanskih mlekarn. Na trgih jugovzhodne Evrope smo predstavili 
novo blagovno znamko Contessa, v kateri ponujamo družinske sladolede v litrskih banji-
cah. 

Kot vrsto let doslej, smo se tudi v letu 2010 udeležili ocenjevanja mleka in mlečnih izdel-
kov, ki poteka v sklopu Pomurskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Na ocenjevanje smo 
poslali 28 izdelkov, ki so prejeli 28 medalj. V konkurenci 142 izdelkov štiriindvajsetih proi-
zvajalcev smo osvojili 16 velikih zlatih, 8 zlatih in 4 srebrne medalje. 

Proizvodnja 

V treh obratih Ljubljanskih mlekarn v Sloveniji smo v letu 2010 v različne izdelke prede-
lali skupaj 209.184.091 litrov surovega mleka in smetane, kar je skoraj 7 % več kot leto 
poprej. Delež predelanega mleka v trajna mleka in napitke je bil v letu 2010 še višji kot v 
letu 2009 in predstavlja skoraj 57 % predelave Ljubljanskih mlekarn v Sloveniji. Podobna 
struktura predelave mleka je tudi v obratu odvisne družbe PPM Tuzla.

Poleg trajnega mleka smo največ mleka predelali v poltrde in trde sire, v sveže fermentira-
ne izdelke in sveže mleko ter smetano. Razmeroma visoko in stalno porabo mleka dosega-
mo tudi pri proizvodnji skute. 
Kljub precej nižjim obsegom, vendar v skladu s strateškimi smernicami glede programov, 
posvečamo veliko pozornost poleg svežih fermentiranih izdelkov tudi sladoledu in sirnim 
ter mlečnim namazom. Tako smo v letu 2010 pridobili tudi izvozno dovoljenje za izvoz sira 
za žar v Rusko federacijo.

Produktivnost proizvodnje, to je število litrov predelanega mleka na proizvodnega delav-
ca, je v letu 2010 porasla za 11 %, kar pomeni, da smo na proizvodnega delavca v letu 2010 
predelali 693.422 litrov mleka. Porast je tudi odraz manjšega števila zaposlenih v proizvo-
dnji.
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V letu 2010 smo izpolnili vse zastavljene ključne kazalnike. Še posebej uspešni smo bili pri 
obvladovanju mikrobioloških neskladij s prioriteto 1 ter obvladovanju nedovoljenega kala 
pri proizvodnji, kljub vsako leto širšemu naboru izdelkov.

Graf: Prikaz produktivnosti proizvodnje

Za izvedbo proizvodnje smo porabili nekoliko manj proračunskih sredstev, kot smo jih 
načrtovali, pri čemer smo opaznejše varčevalne ukrepe izvajali predvsem na področju 
storitev vzdrževanja (prekinjena vzdrževalna pogodba s Tetra Pakom), elektrike (nova 
pogodba o dobavi električne energije) in vode (pričetek uporabe lastnega vodnjaka).

Graf: Gibanje porabe elektrike, vode in čistil na 1000 l predelanega mleka, 2007–2010 v %

Naložbe 
V tehničnem področju smo v letu 2010 v osnovna sredstva investirali manj kot leto prej.  
Uvedli smo inovativno tehnologijo za mikrofiltracijo mleka, s katero smo na slovenskem 
trgu med prvimi predstavili mleko s podaljšano svežino. 

Investicijski premor v tem letu smo izkoristili tako, da smo uskladili izhodišča in pripravili 
dokumentacijo za dva obsežna projekta, ki nas čakata v naslednjih letih in katerih izvedba 
je bistvenega pomena za delovanje Ljubljanskih mlekarn v naslednjih desetletjih:

1. prenova sterilizacije z namenom boljšega razlikovanja naših trajnih izdelkov na trgu 
ter povečanjem cenovne konkurenčnosti teh izdelkov

2. koncentracija proizvodnih lokacij Ljubljanskih mlekarn v Sloveniji z namenom izbolj-
ševanja konkurenčnosti naših programov na slovenskih in tujih tržiščih.

Graf: Naložbe skupine Ljubljanske mlekarne v letih 2008–2010

Graf: Naložbe družbe Ljubljanske mlekarne v letih 2008–2010

Trženje

V letu 2010 je skupina Ljubljanske mlekarne realizirala 157,5 milijonov € čistih prihodkov 
od prodaje izdelkov in trgovskega blaga, kar je 1,9 % manj kot v letu 2009. Večinski delež 
prihodkov je skupina ustvarila na domačih trgih, kar pomeni 77,3 % gledano po vrednostih 
in 55,9 % gledano po količini.

Grafa: Deleži prodaje skupine Ljubljanske mlekarne:

Obvladujoča družba je v letu 2010 s prodajo izdelkov in trgovskega blaga realizirala147,2 
milijonov € čistih prihodkov, kar je za 243 tisoč € več kot lansko leto, od tega na domačem 
trgu 77,2 % gledano vrednostno, oziroma 54,7 % gledano količinsko.
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Grafa: Deleži prodaje družbe Ljubljanske mlekarne:

V letu 2010 se je delež prodaje na trge EU, gledano po vrednosti, povečal iz 12,5 na 17 %, 
delež prodaje na trgih JV Evrope pa je iz 5 % porasel na 5,8 % v primerjavi z letom 2009. 
Delež prodaje v Sloveniji se je v tem letu zmanjšal iz 82,5 % na 77,2 %. Delež količinske pro-
daje na domačem trgu je bil v letu 2010 nižji za 7,1 odstotka točke kot leto prej in je znašal 
54,7 % celotne prodaje. Ustrezno temu se je povečal količinski delež na trgih JV Evrope (za 
6,7 odstotka točke) in trgih EU (za 0,4 odstotka točke).

V strukturi prodanega blaga skupine ohranja mleko najmočnejšo pozicijo (s prodajo mleka 
ustvarimo 42 % vseh prihodkov od prodaje). Sledijo jogurti s 15 % in siri s14 % prispevkom 
k skupnim prihodkom.

Ključne aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2010:
- Na tržišču smo predstavili dve novi liniji izdelkov Ego age protect in Mu Vita ter mleko s 

podaljšano svežino pod blagovno znamko Mu.
- S samostojnim nastopom smo se uspešno predstavili na mednarodnem živilskem sejmu 

SIAL, ki je potekal v mesecu oktobru v Parizu, Francija. Prav tako smo bili s samostoj-
nim razstavnim prostorom prisotni na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v 
Gornji Radgoni ter na gostinskem sejmu Gast Expo v Ljubljani.

- Sklenili smo prvi dogovor z diskontnim trgovcem Hofer za proizvodnjo izdelkov pod 
njihovo trgovsko blagovno znamko. 

- Prodajnih cen na slovenskem trgu v letu 2010 nismo spreminjali. Sprotno prilagajanje 
cenovnim razmeram na trgu smo izvajali preko cenovnih akcij.

- V Ljubljani smo prenovili diskontno prodajalno in razširili ponudbo. 
- Na madžarskem in albanskem trgu smo zamenjali distributerje.
- V oktobru smo prvič izvedli Marketinško konferenco za naše poslovne partnerje iz regi-

je JV Evrope. 
- V odvisni družbi PPM Tuzla smo prenovili in na trgu predstavili namaze pod blagovno 

znamko Dar prirode.

Logistika 
V letu 2010 smo prenovili skladiščni šotor, ki smo ga na novo prekrili in vanj postavili »dri-
ve-in« regale. S tem smo šotoru povečali kapaciteto za 2,75 krat. To je bila večja investicij 
tega leta na področju logistike. Nadaljevali smo z že v letu 2009 začetim izvajanjem bolj 
korenitih kontrol pri izdaji blaga, s čimer smo tudi v letu 2010 znatno zmanjšali število 
vračil blaga s strani kupcev. 

Iz proizvodnje smo prejeli za 7,3 % več blaga na paletah kot v letu 2009. Nadaljevali smo 
z ukrepi vezanimi na zmanjševanje stroškov za palete, kljub temu so bili le-ti v letu 2010 
večji od načrtovanih, saj nismo načrtovali prodaje humanitarnega mleka v Italijo, kjer se 
palete ne vračajo.

V februarju 2010 smo ob prehodu distribucije trgovske verige Tuš na lastno grosistično 
skladišče pr€edili vse kolporterske proge in ukinili vse standardne proge. Stroški so ostali 
v pričakovanih okvirih, kljub temu, da sedaj z manj kamioni oskrbujemo enako površino.

V letu 2010 je bil tudi izjemno velik porast cen goriv, ki so se od januarja do decembra 
dvignile za 14 %. Minimalno uskladitev s cenami goriva smo pri kolporterjih izvedli aprila, 
pri prevozih surovine pa avgusta.

Trženjsko komuniciranje

Ljubljanske mlekarne smo tudi v letu 2010 ostale zveste prenovljenemu trženjskem 
nastopu, ki smo ga pripravili v letu 2008. Poudariti moramo, da smo nadaljevali z izpolnje-
vanjem dolgoročne komunikacijske strategije in konsistentno nadgradili komunikacijske 
platforme svojih blagovnih znamk:

1. Alpsko mleko je v letu 2010 doživelo uspešno in učinkovito nadgradnjo komunikacije 
začrtane ob 40-letnici znamke (2007) in na ta način utrdilo moč blagovne znamke in 
pozicijo tržne vodje.

2. Nadaljevanje je doživela tudi znamka Mu – tako v komunikacijskem kontekstu (nova 
oglaševalska kampanja Mu ''pravljica'') kot tržnem – z uvedbo nove linije lahkih in 
zdravih izdelkov Mu Vita in Mu svežega mleka s podaljšano svežino. Obe novosti je 
pospremila tudi sveža, zabavna oglaševalska kampanja.

3. Znamka Ego se je razvijala naprej. Egu Slim & Vital, ki je bil predstavljen na trgu v letu 
2009, je v letu 2010, kljub še vedno prisotni recesiji, sledil Ego Age Protect, kot prvi 
slovenski mlečni izdelek za ohranjanje mladosti, kar je podprla močna oglaševalska 
kampanja nadgrajena s promocijskimi aktivnostmi na prodajnem mestu in dogodkih.

Kljub zaostreni gospodarski situaciji, smo ohranili vlaganja v trženjsko komuniciranje in si 
ob tem upali preizkusiti nove, inovativne komunikacijske pristope kot smeli odgovor na 
vse bolj nasičen oglaševalski prostor. Leto 2010 pomeni korak naprej tudi za širitev bla-
govne znamke Ljubljanske mlekarne na družbenih omrežjih in aktivno upravljanje profilov 
njenih blagovnih znamk: Alpsko mleko, Smutka Meri, Maxim, Ego. Na profilih družbene-
ga omrežja Facebook so bile izvedene sveže, drugačne nagradne igre s pomočjo izvirnih 
aplikacij med katerimi velja omeniti predvsem Mlečno cesto (Alpsko mleko), na katero se 
je odzvalo več tisoč uporabnikov. 

Trženjski upravljalski napori so bili pospremljeni z domišljenimi, učinkovitimi in strokov-
no dobro pripravljenimi komunikacijskimi akcijami, ki so praviloma dosegale tudi dobre 
učinke.

Inovativnost pri doseganju ciljnih skupin
V letu 2010 smo Ljubljanske mlekarne svoje oglaševalske akcije (izvedli smo jih 14) dopol-
njevale z drugačnimi, inovativnimi projekti, kot so: 

- Sponzorska plata Slona in Sadeža – uspešno smo povezali sponzorske aktivnosti, 
»product placement« in zabavo (dogodki/koncerti) ter promocije, družbena omrežja in 
splet.

- Knjiga užitkov Maxim premium – v letu, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, 
smo pod blagovno znamko Maxim premium izdali Knjigo užitkov, ki so jo s svojimi 
prispevki na temo užitka ustvarili potrošniki in povabljeni avtorji. Njeno izdajo smo 
pospremili s slavnostnim dogodkom ob 15-letnici blagovne znamke Maxim premium 
s koncertom Maksima Mrvice. Celoten projekt je potekal v povezavi z aktivnostmi na 
družbenih omrežjih, spletu in oglaševanjem. 

- Aktivno povezovanje znamke MU Cuisine z oddajo Ljubezen gre skozi želodec. 
- Aplikacija Ego Mixer na Facebooku, ki je potrošnikom omogočala, da so si zmešali svoj 

virtualni okus Ega Probiotik. Zmagovalci so v nadaljevanju akcije zmešali svoj okus v 
laboratoriju Ljubljanskih mlekarn. Eden od zmagovalnih okusov ima potencial postati 
nov okus Ega probiotik v 2011.

77,2 %
domači trg

5,8 %
JV Evropa17 %

EU trgi

54,69 %
domači trg

36,17 %
JV Evropa

9,14 %
EU trgi
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- Nov pristop k promocijam otroških sladoledov (Lučka, Tom, Ježek) z eko igralnimi ko-
tički (postavljeni na različnih dogodkih), kjer je vsa oprema narejena iz okolju prijazne-
ga kartona, ki hkrati zabava in uči otroke o pomenu ekologije. 

- Aplikacija Mlečna cesta na Facebook profilu Alpsko mleko, ki je nagovarjala uporabnike 
k ustvarjanju najdaljše mlečne ceste (verige prijateljev) in tako spodbujala virtualno 
širjenje sodelovanja.

Kreativnost in konsistentnost komunikacijskih sporočil
S prenovljeno arhitekturo blagovnih znamk in opredeljenimi identitetami le-teh smo pred 
dvema letoma oblikovali dolgoročna komunikacijska izhodišča, ki jim sledimo tudi v pri-
hodnosti. Alpsko mleko s sloganom »Vsak dan naredi veliko« postaja moderna, sodobna 
znamka in se odmika od klasičnega, tradicionalnega, ruralnega konteksta. V tem duhu je 
bilo pripravljeno tudi nadaljevanje kampanje v letu 2010.

Znamka Mu nadaljuje zgodbo pozicijskega slogana »Nahranite otroka v sebi«, tokrat v 
kontekstu pravljic (nov televizijski oglas v letu 2010). MU Cuisine –  podlinija znamke – je 
s prenovo bolj jasno usmerjena v kontekst kuhanja, kar nakazuje že grafična identiteta ter 
oglaševanje, ki ga nadgrajuje sodelovanje s kuharsko oddajo Ljubezen gre skozi želodec, 
portali ter kuharskimi kotički v medijih. 

Maxim premium je znamka povezana z užitkom, ki ni nujno samo sladoled, ampak tudi 
jogurt, mousse, puding. Leto 2010 je bilo za Ljubljanske mlekarne leto užitka, ki ga je 
zaznamovalo praznovanje 15. obletnice blagovne znamke Maxim premium z novo oglaše-
valsko kampanjo, projektom Knjiga užitkov in s slavnostnim koncertom  Maksima Mrvice. 
Obletnica blagovne znamke Maxim premium je del strategije komuniciranja tradicije kot 
vrednote in nadaljuje uspešna praznovanja obletnic blagovnih znamk iz preteklih let: Alp-
sko mleko 40 let (2007), Lučka 50 let (2008) in Planica 35 let (2009).

Pri pripravi komunikacijskih akcij težimo k temu, da klasične oglaševalske pristope nad-
grajujemo z novimi digitalnimi mediji in neklasičnimi promocijskimi aktivnostmi. V komu-
nikacijo poskušamo vnašati elemente presenečenja in kreativnosti, ki prinaša opaznost 
in želeno razlikovalnost, pri čemer pa sporočilno ohranjamo dogovorjene komunikacijske 
platforme vsake blagovne znamke. 

Raziskave
Na področju raziskav smo nadaljevali z rednim spremljanjem in analizo maloprodajnih 
panelnih podatkov o prodaji jogurtov in sladoledov, za namaze, sir, smetano in maslo pa 
smo naročili letni pregled maloprodaje (vir: AC Nielsen, Memrb).

Ključni izsledki spremljanih raziskav:
Mleko
V kategoriji svežega mleka prodaja pada. V letu 2010 je količina padla iz 1.775.400 litrov* 
na  1.636.100 litrov*. Ljubljanske mlekarne imajo v letu 2010 v segmentu svežega mleka 
povprečno dobrih 34 % tržnega deleža.

V letu 2010 je prodaja trajnega mleka zrasla iz 12.422.900 litrov* na 12.464.500 litrov*. 
Ljubljanske mlekarne smo v letu 2010 v tej kategoriji imele povprečno 47,5 % tržni delež. 
V kategoriji trajnega mleka se v letu 2010 beleži padec prodaje mleka s funkcionalnimi 
dodatki.
* Podatki zajemajo prodajo v dveh mesecih

Sladoledi
V kategoriji sladoledov smo v Sloveniji v letu 2010 na nivoju proizvajalca, kljub upadu 
celotne kategorije, povečali količinski tržni delež iz 27 % na 28 %.

Jogurti
- V Sloveniji smo bile v letu 2010 Ljubljanske mlekarne na prvem mestu po količinski 

prodaji (na drugem mestu so jogurti trgovskih blagovnih znamk)* in na drugem mestu 
po vrednostni prodaji (na prvem mestu so jogurti proizvajalca Danone). Količinski tržni 
delež Ljubljanskih mlekarn znaša v letu 2010 28,1 %.

- Na nivoju blagovnih znamk je blagovna znamka Mu na drugem mestu (za trgovskimi 
blagovnimi znamkami)* tako po količinski kot vrednostni prodaji. Druga najbolje proda-
jana blagovna znamka jogurtov Ljubljanskih mlekarn je Ego probiotik, ki je med vsemi 
blagovnimi znamkami zasedala 6. mesto po količinski in vrednostni prodaji. Ego Slim & 
Vital se je od zagona v aprilu 2009 do konca leta 2010 povzpel na 9. mesto med vsemi 
blagovnimi znamkami.

- Najbolje prodajan jogurt Ljubljanskih mlekarn, lahki jogurt Mu 1,3 % m. m. 500 g, je 
med vsemi jogurti na 1. mestu po količinski prodaji. Sledi mu jogurt Mu 3,2 % m. m. 500 
g (skupno 2. mesto).

* Jogurti trgovskih blagovnih znamk so zajeti sumarno, niso ločeni po trgovcih

Namazi
Kategorija namazov raste. V prvi polovici leta 2010 smo imeli v družbi Ljubljanske mlekar-
ne povprečno 40,5 % količinski tržni delež pred trgovskimi blagovnimi znamkami (22 % 
delež). Cenovno pozicioniranje namazov Ljubljanskih mlekarn je nekoliko nad povprečjem. 
Najbolje prodajan namaz je namaz Ljubljanskih mlekarn MU zeliščni – light.

Preverjanja
Preverjali smo rešitve oglaševalske akcije Ego probiotik, izmerili učinkovitost oglaševalske 
akcije Alpsko mleko in Maxim. Opravili smo raziskavo o deležu prodaje diskontnih trgov-
cev in nakupa mleka na avtomatih. Na fokusnih skupinah smo raziskali percepcijo staranja 
(Ego Age Protect). Opravili smo raziskavo prenove embalaže za družinske sladolede in 
raziskali cenovno elastičnost Alpskega mleka na hrvaškem trgu. Raziskali smo tudi primer-
nost embalaže za Alpsko mleko (plastenka vs. TBA).

Izmerili smo zadovoljstvo kupcev, potrošnikov in dobaviteljev. Skupna ocena zadovoljstva 
kupcev, potrošnikov in dobaviteljev v letu 2010 ostaja na nivoju leta 2009. Povečala se je 
ocena zadovoljstva dobaviteljev.

Ob zagonu novih okusov pri izbranih izdelkih smo opravili tudi slepe teste. V letu 2010 
smo izvedli skupaj štiri zunanje slepe teste vzorcev proizvodov. 
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4. Trajnostni razvoj in cilji
 
 
 

4.1	Sistem	kakovosti

V družbi Ljubljanske mlekarne imamo vpeljan integriran sistem vodenja kakovosti, ki nam 
omogoča učinkovito vodenje podprto s centralnim sistemom dokumentacije v elektronski 
obliki, ki je dostopna vsem zaposlenim. Zahteve odjemalcev prepoznavamo in uresničuje-
mo s procesnim pristopom razvijanja programov, razvijanja izdelkov, prodaje, realizacije 
naročil in zagotavljanjem podpore po prodaji. Uvajanje nenehnih izboljšav je stalnica 
razvoja družbe. Ustreznost delovanja našega sistema vodenja preverjamo z rednim izvaja-
njem notranjih presoj procesov in potrjujemo z inšpekcijskimi pregledi državnih organov 
ter presojami certifikacijske organizacije. 

V skupini Ljubljanske mlekarne kakovost upravljamo in obvladujemo z razvojem in vzdr-
ževanjem sistemov kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo in standardi: ISO 9001, ISO 
14001, HACCP, IFS in ISO 22000. Poslovna odločitev družbe je, da razvijamo tiste siste-
me, na katerih družba sme pričakovati največje razvojne in stroškovne učinke. 

Strateško pomembno za Ljubljanske mlekarne je zagotavljanje zdravstvene varnosti izdel-
kov do konca roka uporabnosti. Delovanje sistema HACCP letno preverjamo z internimi 
verifikacijami HACCP načrtov po delovnih enotah. Zdravstveno ustreznost vseh naših 
izdelkov pred sproščanjem v prodajo preverjamo v naših laboratorijih. V laboratorijskem 
nadzoru smo izvedli vse lastne nadzore skladno s predpisanimi letnimi načrti. Prav tako 
smo izvedli tudi vse načrtovane postopke kalibracij merilnih inštrumentov za določanje 
kemijskih parametrov v mleku in izdelkih, tako v laboratorijih družbe Ljubljanske mlekar-
ne, kot v odvisni družbi PPM Tuzla.

Ljubljanske mlekarne vsako leto povečujemo obseg prodaje naših izdelkov na trgih izven 
Slovenije, zato je pomembno, da so izvedeni kontrolni postopki primerljivi in skladni z 
mednarodnimi standardi. Za preverjanje in dokazovanje primerljivosti se redno vključu-
jemo v mednarodne primerjalne sheme. Uspešno smo sodelovali v mednarodni medlabo-
ratorijski primerjalni shemi kemijskih parametrov, ki jo organizira akreditiran referenčni 
laboratorij Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmate-
rialien GmbH Kempten, Nemčija. Že četrto leto zapored smo se, v sodelovanju z Inšti-
tutom za varovanje zdravja Ljubljana, vključili tudi v mednarodno primerjalno shemo za 
potrditev pravilnosti izvajanja mikrobioloških metod preskušanja Norsk Matanalyse, ki se 
izvaja dvakrat letno. Rezultati primerjav so bili znotraj dovoljenih odstopanj za posame-
zne metode. Z zagotavljanjem sledljivosti od rezultatov internih preskušanj do rezultatov 
medlaboratorijskih preverjanj dokazujemo pravilnost izvajanja preskusnih metod v lastnih 
laboratorijih. Letno pripravimo in realiziramo načrt usposabljanja in strokovnega preverja-
nja analitikov v laboratorijih.

V sodelovanju z zunanjima akreditiranima laboratorijema smo v celoti realizirali uvedbo 
sistema avtomatskega vzorčenja in analiziranja surovega mleka, ki ga od dobaviteljev pre-
vzemamo na zbiralnicah. S tem smo vzpostavili pogoje za pridobivanje objektivnih rezul-
tatov o kakovosti surovega mleka. Uvedli smo hitro obveščanje posameznih proizvajalcev 
o rezultatih analiz prek SMS sporočil in tako omogočili takojšnje ukrepanje v primerih 
odstopanja od predpisanih standardov kakovosti. 

V okviru inšpekcijskih pregledov s strani Veterinarske uprave RS in Zdravstvene inšpekcije 
RS ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti z veljavno zakonodajo, tako za izdelke kot za 
embalažne materiale, ki prihajajo v stik z živilom.

Družba Ljubljanske mlekarne je v letu 2010 uspešno, brez ugotovljenih neskladnosti, 
prestala nadzorno presojo, ki so jo izvedli presojevalci certifikacijske organizacije. Sistem 
vodenja kakovosti smo uvedli in certificirali v skladu s standardom ISO 9001 tudi v odvisni 
družbi PPM Tuzla. 

V letu 2010 smo se odločili za razširitev področja obvladovanja v skladu z zahtevami 
certifikata IFS (International Food Standard) tudi na področje proizvodnje ESL mikrofiltri-
ranega mleka in sladoleda. Ob certificiranju smo izpolnjevali 97,22 % zahtev standarda in 
smo tako pridobili certifikat IFS food za višji nivo. Pridobitev certifikata je za našo družbo 
izjemno pomembna, saj omogoča trženje mlečnih izdelkov na trgih Evropske unije. 
Konec leta smo tudi uspešno zagovarjali presojo skladnosti proizvodnje masla, smetane 
in koncentrirane sirotke z zahtevami Kosher standarda. Zaradi zahtev kupcev v BiH smo 
v naši odvisni družbi PPM Tuzla uvedli in uspešno certificirali sistem zagotavljanja varnih 
proizvodov v skladu s standardom ISO 22000. Za obrat Maribor smo pridobili certifikat 
in vpis v register obratov, ki imajo dovoljenje za izvoz v Rusko federacijo, kar je ključnega 
pomena za širjenje prodaje na ta trg.

V okviru letnega načrta presoj smo izvedli tudi presoje delovanja HACCP načrtov pri naših 
pogodbenih izvajalcih in predlagali izboljšave. Uveden imamo sistem ocenjevanja dobavi-
teljev, v katerem zagotavljanje pričakovane kakovosti izdelka predstavlja več kot polovico 
celotne ocene. Vse aktivnosti, ki jih sistematično izvajamo v okviru sistema zagotavljanja 
zdravstvene varnosti naših proizvodov, so se nam v letu 2010 obrestovale, saj nismo imeli 
nobenega primera odpoklica ali umika proizvodov s trga zaradi nevarnosti za zdravje 
potrošnikov. 

V okviru procesa zagotavljanja podpore po prodaji smo veliko pozornost posvetili po-
stopkom analiziranja in reševanja reklamacij, odpravljanju vzrokov in uvedbi ukrepov za 
izboljševanje. Reklamacije zaradi izdelkov so bile v letu 2010 za 1,5 % nižje kot leto prej, 
reklamacije zaradi storitev pa kar za 27, 5 % nižje kot v letu 2009. 

Graf: Vrednost reklamacij po vrstah od 2007 do 2010
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4.2	Ravnanje	z	okoljem

Učinkovito ravnanje z okoljem je eden od strateških ciljev družbe. Svoje delovanje načrtu-
jemo tako, da z uvajanjem novih tehnologij zmanjšujemo emisije v okolje in nadzorujemo po-
rabo naravnih virov. Z rednim usposabljanjem vseh naših zaposlenih načrtno gojimo odnos 
do čistega okolja in do porabe naravnih virov. V vseh sredinah, ne le v proizvodnji, izvajamo 
ločevanje odpadkov in nadzor nad porabo električne energije ter vode. 

Našo odgovornost za ravnanje z okoljem potrjujemo z rezultati zakonsko predpisanih mer-
jenj o izpustih družbe v okolje: v vode, v zrak in povzročanje hrupa. Rezultati vseh meritev 
dokazujejo, da smo v okvirih zakonsko predpisanih normativov. 

Najpomembnejši dosežki v letu 2010:
- Zmanjšanje vseh enot obremenitve v tehnoloških odpadnih vodah za 7,3 %.
- Zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov za 19 %.
- Obvladovanje emisij neprijetnih vonjav iz industrijske čistilne naprave v obratu Ljubljana.
- Ureditev prostora in nabava opreme za ločevanja odpadne embalaže na dvorišču.
- Usposobitev lastne vrtine za vodo in vzpostavitev internega monitoringa.

Z izvajanjem internih merjenj odpadnih vod na vseh treh internih čistilnih napravah (obrati 
Ljubljana, Maribor in Kočevje) obvladujemo optimalno delovanje naprav glede na obseg 
proizvodnje. 

V letu 2010 smo v vseh treh obratih zmanjšali skupno število enot obremenjevanja (EO) gle-
de na leto 2009 za 7,3 %. Samo v obratu Ljubljana smo z optimizacijo postopkov čiščenja za 
15 % znižali enote obremenjevanja in s tem tudi stroške čiščenja na centralni čistilni napravi.

Graf: Enote obremenjevanja tehnoloških odpadnih vod, pregled od 2007 do 2010
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okoljskega programa zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov (MKO). Investirali 
smo v prostor in opremo za ravnanje z odpadno embalažo in tako omogočili ločevanje po-
sameznih frakcij odpadnih materialov na dvorišču družbe. Z izvedenimi ukrepi smo količine 
MKO, v primerjavi s predhodnim letom, zmanjšali za 19 %. Istočasno smo povečali ločeno 
zbrane čiste materiale za recikliranje.

Graf: Količine nastalih mešanih komunalnih odpadkov, pregled 2007 do 2010

Graf: Količine ločeno zbranih materialov za recikliranje, pregled 2007 do 2010

V 

letu 2010 smo z intenzivnim spremljanjem in dodatnimi ukrepi na interni čistilni napravi 
zmanjšali obseg pritožb okoliških stanovalcev zaradi emisij neprijetnih vonjav, ki so po-
sledica delovanja interne čistilne naprave v obratu Ljubljana. Dodatno smo prekrili kana-
lizacijske jaške na bližnji ulici in ravnanje z muljem iz čistilne naprave uredili tako, da ne 
prihaja do dodatnih emisij neprijetnih vonjav. 

Pridobili smo strokovno mnenje Inštituta za varovanje Krasa o vplivu vode iz evaporacije 
sirotke, ki jo izpuščamo v Rinžo, na kakovost tal in podzemnih vod na Krasu. S strani odgo-
vornih organov Agencije Republike Slovenije za okolje pa smo prejeli uradno mnenje, da 
nam na osnovi te študije ne morejo dovoliti še nadaljnjih izpustov v Rinžo in bomo morali 
vode preusmeriti v kanalizacijo, s tem pa povzročamo dodatne stroške za odvajanje odpa-
dnih vod, ne glede na to, da so vrednosti pod mejami sprejemljivih za izpuste v vodotok.

V letu 2011 načrtujemo začetek triletnega projekta '«okoljske odličnosti«, ki ima za cilj 
uvedbo delovanja v skladu s standardom SIST EN 16001 učinkovite rabe energije, izraču-
navanje ogljičnega odtisa in ciljno vpis v evropski register EMAS. Prav tako bomo izvajali 
merjenja emisij v okolje, aktivno bomo spremljali učinkovitost delovanja industrijskih 
čistilnih naprav v naših obratih, ter načrtno analizirali rezultate internih merjenj odpa-
dnih vod in emisij neprijetnih vonjav, ki nastajajo na naših industrijskih čistilnih napra-
vah. V primeru odstopanj od interno zastavljenih ciljev bomo analizirali vzroke in izvedli 
izboljšave. Nadaljevali bomo s stalnim nadzorom nad doseganjem načrtovanih okoljskih 
kazalnikov, kot so poraba energentov, pitne vode, količine nastalih mešanih komunalnih 
odpadkov, porabo čistil in kemikalij na industrijskih čistilnih napravah. V letu 2011 načrtu-
jemo vzpostavitev celovitega obvladovanja in ločevanja odpadnih surovin ter vzpostavitev 
celovitega sistema obvladovanja in ravnanja s kemikalijami.
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4.3	Informacijska	tehnologija

V družbi se zavedamo pomena varovanja informacij, zato ima v naboru odgovornosti in 
nalog informatike področje upravljanja z varovanjem informacij ključno mesto. Ocenjeno 
je, da so uvedene dobre prakse in kontrole nad delovanjem informacijskih sistemov pri-
merna osnova za kakovostno in učinkovito upravljanje z varovanjem informacij. 

Informatika svoj prispevek k doseganju poslovnih ciljev družbe ustvarja z nenehnim ra-
zvojem osrednjega poslovno informacijskega sistema SAP in z njim integriranih zunanjih 
aplikacij, s kontinuiranim uvajanjem izboljšanih postopkov in informacijskih tehnologij 
ter z zagotavljanjem in primernim upravljanjem uporabnikom prilagojenim računalniškim 
delovnim okoljem.

Med aplikacijami uvedenimi v letu 2010 uporabniki največje poslovne koristi pripisujejo 
novo uvedeni rešitvi za obveščanje dobaviteljev mleka o rezultatih analiz odvzetih vzor-
cev mleka prek SMS sporočil. Z njeno uvedbo smo za dva dni skrajšali rok v katerem rejci 
prejmejo obvestilo o rezultatih analiz, kar je v primeru morebitnih odstopanj od sprejetih 
normativov zelo pomembno. Razširili smo tudi funkcionalnost aplikacije 3K-IT, kjer smo 
področju podpore procesom izdaje elektronskih naročilnic, elektronskega arhiva nabavnih 
pogodb ter elektronske likvidacije finančnih listin dodali še elektronski arhiv prodajnih 
pogodb in likvidacijo računov za izvedbo naložb. Uvedli smo nov poslovni sistem ERP za 
odvisno družbo PPM Tuzla, ki matični družbi zagotavlja nadzor nad izvajanjem procesov, 
uporabnikom na lokaciji pa nudi učinkovito podlago za krmiljenje procesov, preglednost 
poslovanja ter enkraten vnos podatkov, ki so dosegljivi vsem uporabnikom. Novo uvedeni 
informacijski sistem zagotavlja varno in zanesljivo delovanje.

V letu 2010 je bila med drugim sprejeta  odločitev, da družba s segmentom osebnih raču-
nalnikov in okolja pisarniškega poslovanja v celoti emigrira v Microsoft okolje, s tem da 
bodo končni uporabniki pričeli z uporabo Windows 7 v letu 2011.

4.4	Komuniciranje	z	zaposlenimi

V letu 2010 smo v skupini Ljubljanske mlekarne nadaljevali s kampanjo komuniciranja 
zastavljenih petih vrednot Ljubljanskih mlekarn z maskoto Milko. Komunicirali smo  preko 
obstoječih orodij internega komuniciranja: plakati, ohranjevalnik zaslona, interni časopis, 
priznanja in potrdila za opravljena izobraževanja. Tudi interne komunikacijske materia-
le, kot so rokovniki in koledarji, smo opremili s podobo Milka, z namenom spodbujanja 
vrednot skupine Ljubljanskih mlekarn. Vrednote smo med sodelavci še dodatno krepili na 
poletnih športnih igrah, kjer smo se zabavali z  družabnimi igrami vezanimi prav na zasta-
vljene vrednote.

Ohranili smo že utečena orodja internega komuniciranja. Tako smo v družbi Ljubljanske 
mlekarne v januarju in oktobru izvedli zbore delavcev za vse zaposlene. Vsak mesec smo 
izdali informativni list v elektronski in tiskani obliki. V letu 2010 smo izdali 5 številk inter-
nega glasila Iz zelenega v belo. V odvisni družbi PPM Tuzla smo izdali štiri številke inter-
nega časopisa Naše novine. Ažurno smo skrbeli tudi za naš interni spletni portal LMnet, 
kjer smo dnevno obveščali zaposlene o dogajanju v družbi.  

Kot vsako leto doslej, smo tudi v letu 2010 izvedli dve družabni srečanji za zaposlene — to 
sta zimski in poletni športno-rekreativni dan, kjer zaposlenim omogočamo sproščeno dru-
ženje. Prav tako smo nadaljevali z organizacijo internih dogodkov ob posebnih priložno-
stih, kot so podelitev diplom ob zaključenem izobraževanju. V januarju smo na internem 
dogodku podelili priznanja Naj sodelavcem v letu 2009.

Nadaljevali smo z zastavljenimi aktivnostmi iz leta 2009 in tako ponovno izvedli natečaj 
Izziv leta, ki je potekal od marca do maja. V natečaju smo zbirali predloge za izboljšanje 
prodaje mocarele. Ob začetku natečaja smo komunicirali z višjim in srednjim nivojem vo-
dij ter jih povabili k ambasadorstvu, da so natečaj ustrezno predstavili med sodelavci in jih 
motivirali k sodelovanju. Ob zaključku natečaja smo izbrali zmagovalno idejo, jo razglasili 
in podelili priznanja zmagovalcu na internem dogodku. 

Izvedli smo tudi srečanje sodelavcev, ki so v družbi Ljubljanske mlekarne zaposleni 10, 20, 
30 in 40 let ter jim ob tej priložnost podelili priznanja. Ob koncu leta nismo pozabili na 
otroke zaposlenih v vseh treh obratih družbe Ljubljanske mlekarne. Zanje smo organizirali 
predstave in prihode dedka Mraza.

Pridobili smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, kjer smo se zavezali izvesti 14 
ukrepov, ki bodo zaposlenim omogočili lažje povezovanje dela in družine. Večino ukre-
pov smo izpeljali že v letošnjem letu, še posebej zanimiv je bil Dan družin v Ljubljanskih 
mlekarnah, ko smo odprli vrata družbe družinskim članom zaposlenih in jim predstavili 
delovanje Ljubljanskih mlekarn.
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4.5	Strateški	projekti

V letu 2010 smo nadaljevali z izvedbo krovnega strateškega projekta družbe Ljubljanske 
mlekarne Poslovna odličnost. Ima izrazito strateške lastnosti, med drugim je tudi čas 
trajanja projekta določen skozi celotno strateško obdobje. Ključni namen tega projekta je 
uvedba trajnostnih izboljšav v Ljubljanskih mlekarnah. Za ogrodje projekta smo uporabili 
model EFQM, ki nam omogoča sistematičen pregled, analizo, delovanje in kontrolo aktiv-
nosti (dejavnikov) v družbi. Najprej smo se lotili dejavnika Procesi, kjer smo zaključili prvo 
faz, to je analizo stanja. 

Shema: Prikaz poteka projekta Poslovna odličnost v družbi Ljubljanske mlekarne

ANALIZA STANJA
Analiza stanja in projektov
Skladnost s strategijo LM?
Opis stanja
Predlog izboljšav

OCENA 
NAPREDKA
Samoocenitev

Upravljanje 
virov

Politika in 
strategija

Odjemalci

Zaposleni

Procesi

Voditeljstvo

Dobavitelji/
partnerji

Družbena
odgovornost

Upravljanje 
inf. in znanja

IZVEDBA 
PROJEKTOV IN 
IZBOLJŠAV

1. faza 2. faza 3. faza

razširjen 
kolegij
(kolegij)

razširjen 
kolegij
(kolegij)

razširjen 
kolegij
(kolegij)

Ljubljanske mlekarne d.d.
Prerada i promet mlijeka d.d. 

Tuzla, BiH
Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Zagreb, Hrvaška

SKUPINA LJUBLJANSKE MLEKARNE

Obvladujoča družba Odvisna družba Odvisna družba

4.6	Poslovni	cilji	za	leto	2011

Ljubljanske mlekarne d.d.

Preglednica: Ključni cilji družbe Ljubljanskih mlekarn d.d. za leto 2011

Kazalnik
doseženo  

2009
doseženo 

2010
načrt  

2011
načrt.  

indeks/2010

(€) (€) (€)  

Dobiček/izguba iz poslovanja 4.375.835 1.112.798 318.795 28,6

Dobiček/izguba obračunskega 
obdobja 5.782.231 1.786.652 78.795 4,4

Čisti prihodki od prodaje 146.951.501 147.194.319 152.703.170 103,7

Bruto dodana vrednost 
na zaposlenega 46.007 44.371 42.057 94,8

Odkup mleka 000 lit mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

196.842 208.342 221.553 106,3

Zaposlenih ob koncu obdobja

(št.) (št.) (št.)  

613 546 570 104,4

Načrtujemo, da bo družba poslovno leto 2011 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo 
izdelkov in trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 152,3 milijone € čistih pri-
hodkov, kar je 4,5 % več kot v letu 2010. Načrtujemo 152,7 milijonov € celotnih poslovnih 
prihodkov. Za to bomo potrebovali in nabavili 221,5 milijonov litrov mleka. Načrtujemo, 
da bomo ustvarili 42 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bomo 
zaposlovali 570 delavcev.

Doseganje načrtovanih ključnih ciljev družbe zagotavlja ohranjanje prepoznanih strate-
ških prednosti Ljubljanskih mlekarn, med katerimi izpostavljamo:
prepoznavne blagovne znamke v Sloveniji, nekatere tudi na trgih držav nekdanje Jugosla-
vije,
tržni delež in z njim povezano moč  na trgu Slovenije,
tehnično opremljenost proizvodnih procesov, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in op-
timizacije. Interne tehnične ovire, ki bi preprečevale odzivno in kakovostno zagotavljanje 
proizvodov za prodajo, so minimizirane na sprejemljivo stopnjo tveganja. 

V letu 2011 načrtujemo razvoj dodatnih konkurenčnih prednosti z učinkovito uporabo zna-
nja zaposlenih in sooblikovanje sprememb v okolju, predvsem z ustreznim predvidevanje 
sprememb in z njimi povezanih priložnosti ter hitro in učinkovito odzivanje nanje.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe je odločilno povezana z uravnoteženim upravljanjem 
sprememb, zaznanih na nabavnem trgu mleka in na prodajnih trgih. V letu 2011 načrtuje-
mo izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:

Spreminjanje strukture prodajnega programa za izvozne trge v smeri povečevanja proda-
je donosnejših skupin izdelkov in hkrati izdelkov, pri katerih ima podjetje dovolj prostih 
zmogljivosti za proizvodnjo. Načrtovana je rast izvoza jogurtov in sladoledov ob sočasnem 
ohranjanju izvoza ostalih skupin izdelkov. Proizvodni program za izvoz se razširi s sirom za 
žar. 
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Največjo rast prodaje jogurtov načrtujemo na trgu Italije in Hrvaške; skupen izvoz jogurtov, 
realiziran v tekočem letu, načrtujemo v naslednjem letu povečati za 30 %.  Načrtujemo 50 % 
povečanje letošnje vrednosti izvoza sladoledov (večji del izvoz v države EU). Za  začetek leta 
2011 je planiran začetek izvoza sira za žar v Rusijo; posel je ocenjen na 1,8 mio €.

Rast proizvodnje in prodaje sladolednih izdelkov: v primerjavi z letošnjim letom načrtujemo 
16 % rast prihodkov od prodaje sladolednih izdelkov. Tolikšna rast je v določeni meri rezultat 
slabše letošnje sezone.

V Sloveniji načrtujemo ohranjanje letošnje dobičkonosnosti prodaje sladolednih izdelkov, 
medtem ko na izvoznih trgih načrtujemo, da s prihodki od izvoza sladoledov  pokrijemo večji 
del  pripadajočih proizvajalnih stroškov. 

Nadaljevanje politike obrambe položaja družbe na lokalnem trgu, ki ostaja največji in hkrati 
najdonosnejši trg Ljubljanskih mlekarn; morebitna opaznejša sprememba pozicije družbe na 
lokalnem trgu ima možnost odločilno vplivati na uspešnost poslovanja družbe kot celote. 

Nadaljevanje projektov načrtnega upravljanja z blagovnimi znamkami in s tem njihove krepi-
tve moči na lokalnih in na izbranih tujih trgih. 

Zaradi omejenih sredstev bomo iskali inovativne oblike  vlaganj v trg ter inovativna orodja 
pospeševanja prodaje. Načrtovana višina proračuna za vlaganja v trg je primerljiva s porabo v 
letu 2010.

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla

Družba Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla je druga največja mlekarna na tržišču Bosne in 
Hercegovine (BiH)in prepoznaven ponudnik v regiji.

Preglednica: Ključni cilji družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, za leto  2011

Kazalnik

 doseženo  
2009

doseženo  
2010

načrt  
2011

načrt.  
indeks/2010

(€) (€) (€)  

Dobiček / izguba iz poslovanja 202.279 -337.962 91.241  -

Dobiček / izguba obračunskega 
obdobja 22.416 -448.265 4.424  -

Čisti prihodki od prodaje 13.230.274 11.326.622 13.498.965 119,17909

Bruto dodana vrednost 
na zaposlenega 13.764 8.609 13.993 162,54087

Odkup mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

19.340 18.197 20.865 114,66176

(št.) (št.) (št.)  

Število zaposlenih na koncu ob-
dobja 107 108 103 95,37037

Načrtujemo, da bo družba poslovno leto 2011 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo 
proizvodov in trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 13,5 milijonov € čistih prihod-
kov, kar je 19 % več kot v letu 2010. Za to bomo potrebovali in nabavili 20,8 milijonov litrov 
mleka. Načrtujemo, da bomo ustvarili 14 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu 
leta pa bomo zaposlovali 103 delavce.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe je odločilno povezana z uravnoteženim upravljanjem 
sprememb, zaznanih na nabavnem trgu mleka in na prodajnih trgih. V letu 2011 načrtujemo 
izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:
prodajno službo smo v decembru 2010 okrepili z zaposlitvijo pomočnika direktorja za komer-
cialo, ob čemer smo si zastavili cilj povečati prodajo za 19 % glede na leto 2010;

z intenzivnejšim nastopom na trgu družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, načrtujemo 
povečati prodajo na področju Sarajeva in osrednje BiH za 35 %. Krepili bomo tržni položaj 
blagovne znamke Dar prirode in širili izbor izdelkov Ljubljanskih mlekarn;

na področju izvoza želimo ohranili dobre prodajne rezultate na trgu Makedonije in Kosova, 
hkrati pa razširiti prodajni izbor na področje fermentiranih izdelkov. Na trgih Hrvaške, Črne 
Gore in Albanije bomo povečali prodajo; načrtovan je tudi povratek na trg Srbije;

na področju nabave osnovne surovine bomo zagotovili dnevni minimalni vhod surovine v 
višini 60 tisoč litrov;

z načrtovanimi sredstvi za trženjsko komuniciranje bomo zagotavljali stalno prisotnost v ak-
cijskih katalogih za kupce in na paletnih mestih, načrtujemo izvajanje promocij in degustacij 
čez celo leto.

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb

Družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb je z blagovnimi znamkami Ljubljanskih mlekarn 
prepoznan ponudnik kvalitetnih mlečnih proizvodov na hrvaškem trgu.

Preglednica: Ključni cilji družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb za leto  2011

Kazalnik
 doseženo  

2009
doseženo  

2010 načrt 2011
Indeks 

načrt / 2010

(€) (€) (€)  

Dobiček / izguba iz poslovanja 4.143 -35.329 22.536  -

Dobiček / izguba obračunskega 
obdobja -10.359 -36.290 14.305  -

Čisti prihodki od prodaje v € 2.620.236 1.729.281 2.899.218 167,65452

Bruto dodana vrednost na 
zaposlenega v €/zap. 28.341 13.220 26.598 201,19276

Odkup mleka v 000 lit mleka

(000 l mleka) (000 l mleka) (000 l mleka)  

- - - -

(št.) (št.) (št.)  

Število zaposlenih na koncu 
obdobja 4 6 6 100

Načrtujemo, da bo družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb poslovno leto 2011 zaključila z 
minimalnim dobičkom. S prodajo trgovskega blaga načrtujemo, da bomo ustvarili 2,9 milijo-
nov € čistih prihodkov, kar je 67,7 % več kot v letu 2010. Načrtujemo, da bomo ustvarili 26 
tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bomo zaposlovali 6 delavcev.
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Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb je odločilno pove-
zana z uravnoteženim upravljanjem sprememb na prodajnem trgu. V letu 2011 načrtujemo 
izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:
pokritost celotnega trga Hrvaške in širitev prodajnega izbora, ki bo pokril raznolikost regio-
nalne potrošnje;

osredotočili se bomo na večje trgovinske verige z namenom izboljšati možnosti ugodnejšega 
pozicioniranja na policah;

z načrtovanimi sredstvi za trženjsko komuniciranje bomo zagotavljali stalno prisotnost v 
akcijskih katalogih trgovinskih verig, izvajali bomo degustacije in promocije na prodajnih 
mestih.

5 RAČUNOVODSKO 
POROČILO DRUŽBE LJUBLJANSKE 
MLEKARNE D.D.

5.1	 Izjava	o	odgovornosti	uprave		

Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov družbe Ljubljanske mlekar-
ne v skladu z ZGD-1 in veljavnimi SRS, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. 

Uprava družbe upravičeno pričakuje, da bo družba Ljubljanske mlekarne v doglednem času razpolagala z ustre-
znimi viri za nadaljnje poslovanje, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni 
neomejenosti delovanja družbe Ljubljanske mlekarne.

Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih knjigovodskih listin in evidenc, ki v vsakem trenutku doka-
zujejo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Ljubljanske mlekarne. Uprava je tudi odgovorna za 
varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab in drugih nepravilnosti.

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Ljubljanske mlekarne za leto, končano na dan 31. decembra 2010. 
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 2010.

Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenski-
mi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: 
- vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno 
 predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali 
 napake, 
- izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev,
- pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Ljubljana, 14. marec 2011      

Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
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5.3	Revizorjevo	poročilo5.2	Uvodna	pojasnila	k	pripravi	računovodskih	
izkazov

Računovodski del letnega poročila je sestavljen iz računovodskih izkazov matične družbe Ljubljanske mlekarne 
d.d., Ljubljana (v nadaljevanju družba Ljubljanske mlekarne), in konsolidiranih računovodskih izkazov skupi-
ne Ljubljanske mlekarne ter pojasnil k računovodskim izkazom. Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), ki veljajo od 1. januarja 2006 ob uporabi predpo-
stavke delujočega podjetja. 

Družba Ljubljanske mlekarne je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (odslej ZGD-1) velika družba in 
zavezanka za revizijo. Uprava družbe in skupine je v marcu 2011 odobrila objavo računovodskih izkazov in pre-
dajo revizorju, nadzornemu svetu, skupščini in javnosti.

Skupščina družbe je imenovala za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 pooblaščeno revizijsko 
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki je revidirala vsak sklop računovodskih izkazov posebej in pripravila 
dve ločeni poročili neodvisnega revizorja, ki sta vključeni vsaka v svoje poglavje.

Letno poročilo družbe Ljubljanske mlekarne in skupine Ljubljanske mlekarne za leto 2010 se nahaja na sedežu 
družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, in na spletnih straneh na naslovu 
www.l-m.si.
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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 sred-
stva 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 
pojavijo, 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 
lastnine (licence, računalniški programi), usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in 
dolgoročno odložene stroške.

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 razme-
jitev 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 neopredme-
tena sredstva družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in 
dolgoročno 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 družba uporablja naslednje izhodiščne amortizacijske stopnje:

5.4	Pomembne	računovodske	usmeritve	družbe	

Osnovni podatki družbe Ljubljanske mlekarne se nahajajo v poslovnem delu letnega poročilo, v poglavju 1.1, v 
osebni izkaznici obvladujoče družbe .

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, 
zapisane pa so v Pravilniku o računovodstvu in temeljijo na SRS, veljavnih od 1. januarja 2006 dalje, ki jih je 
sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Družba izjavlja, da so uporabljene enake usmeritve in metode kot v prete-
klem poslovnem letu.

Družba Ljubljanske mlekarne obravnava razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom v skladu s SRS in ZGD-
1, ne razkriva pa pojasnil, katere oceni kot nepomembne oziroma oceni, da bi družbi lahko povzročila škodo.

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

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik.  

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 EUR 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 nima opredeljenih področnih in območnih odsekov.

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.

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 nevra-
čljive 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 vredno-
stjo 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 
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- 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 pov-
prečno mesečno nabavno ceno. Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderi-
rani ceni.

Drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v 
celoti 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 
evidenco 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 
širšem 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 
porabi nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov družba uporablja dosežene povprečne proizva-
jalne cene v letu.

Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delov-
nih 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 druge nevračljive nakupne dajatve in neposredni stroški nabave, zmanjšanih za morebitne popuste. Pri izka-
zovanju 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, 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 po-
plačane. Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske central-
ne banke na dan bilance stanja. Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke.

Izhodiščne dobe koristnosti in amortizacijske stopnje

Doba koristnosti Amortizacijske stopnje

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

dolgoročne aktivne časovne razmejitve od 3 do 5 let od 20,0 do 33,3%

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 3 do 5 let od 20,0 do 33,3%

druga oprema od 3 do 11 let od 9,1 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 več kot leto dni in niso v posesti za trgovanje. Sem uvršča:
- finančne naložbe v kapital odvisnih in drugih podjetij, 
- 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, 
- kratkoročna posojila in depozite.

Finančne naložbe družba pripozna z datumom trgovanja. Enako velja tudi za obračun običajne prodaje finanč-
ne 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 kate-
rih 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 
prodajo 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, najka-
sneje pa ob koncu obračunskega obdobja. Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po zače-
tnem pripoznanju, kot so podatki o poslovanju, podatki o revidirani knjigovodski vrednosti naložbe. Šteje se, 
da obstajajo objektivni razlogi za opravljanje preizkusa oslabitve finančne naložbe, kadar je poštena vrednost 
finančnega sredstva na dan bilance stanja 20 odstotkov nižja od nabavne vrednosti finančnega sredstva. Preiz-
kus oslabitve finančne naložbe se opravi posamično za vsako naložbo ali skupino naložb.

Odpis finančne naložbe družba izvede le na podlagi utemeljenega pravnega razloga (prisilna poravnava, ste-
čaj).
Družba finančnih naložb ne razkriva posamično, razen za podjetja v skupini.

Zaloge
Družba razvršča zaloge na:
- material: surovina, material za proizvodnjo izdelkov, rezervne dele, vračljivo embalažo (palete) in drob
 ni inventar z dobo koristnosti do leta dni, 
- nedokončano proizvodnjo in polproizvode,
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Odkup lastnih delnic (lastne delnice)
Pridobljene lastne delnice se odštevajo od kapitala. V izkazu poslovnega izida se ob nakupu, prodaji, izdaji ali 
umiku ne pripozna dobiček ali izguba iz tega posla oziroma se vse razlike poračunavajo s kapitalom.

Družba v vrednosti odkupljenih lastnih delnic na dan bilance stanja oblikuje rezerve za lastne delnice.

Dividende
Dividende se pripoznajo v računovodskih izkazih kot obveznost družbe v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep 
skupščine delničarjev o izplačilu dividend.

Čisti dobiček na delnico
Družba izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice tako, da deli dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim del-
ničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu. Družba nima prednostnih delnic, 
niti navadnih delnic, ki bi predstavljale zamenljive obveznice in delniške opcije, zato ne izračunava popravljene-
ga dobička in popravljene dobičkonosnosti delnice.

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije se pripoznajo v primeru, ko je obveznost družbe posledica preteklih dogodkov in je ver-
jetno, 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 iz delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev. Družba vsako leto preveri upravičenost oblikovanih re-
zervacij 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 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 rezerva-
cije družba oblikuje na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

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 referenčnem teča-
ju ECB na dan nastanka. Tečajne razlike, ki nastanejo do dneva poravnave takšnih obveznosti oziroma 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.

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

Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke. 
Vsa povečanja oziroma zmanjšanja morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom. Prevrednotenje poslov-
nih terjatev zaradi slabitve družba se opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, najkasneje 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 odstotka in povečuje prevrednoto-
valne poslovne 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 odstotkov 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.

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 
ročnostjo 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 
istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

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 (depoziti z zapadlostjo do treh mesecev).
Družba razkrije zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev na poslovnih računih pri banki. 

Kapital
Kapital
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. 
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. 
Zmanjšuje ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in dvigi (izplačila). Celotni kapital sestavljajo 
osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, zadržani čisti dobiček ter 
lastne delnice kot odbitna postavka.

Družba ob koncu poslovnega obdobja preračuna in razkrije prevrednotenje kapitala z indeksom  rasti cen 
življenjskih potrebščin ter vpliv na poslovni izid tekočega leta.
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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 zmanjša-
njem 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, neopredmeteni-
mi 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.

Izkaz vseobsegajočega donosa
Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem 
izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. 

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.

Davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se 
izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo nepo-
sredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto z 
uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja in morebitne prilagoditve 
davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

Izkaz denarnega toka
Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na dan 31. de-
cember 2010, iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2009, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 
2010 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno razčlenitev 
pomembnejših postavk.

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 
zavarovane 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 odlože-
ne prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nana-
šajo 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 upravi-
čenost 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 dru-
ge 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 
menice, 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 
nastanku.

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 neopredmete-
nih 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 
naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njiho-
ve velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljav-
no obrestno mero.

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigo-
vodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja; takšno naravo ima 
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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 
opredelitvijo 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 devizne-
ga 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 
zanemarljivo.  

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za družbo neugodno in škodlji-
vo. Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje, in njeno zniževanje, če družba 
presežke svojih denarnih sredstev posoja. 

Vsa najeta posojila so sklenjena po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere euribor in 
fiksnega 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 izvede-
nih finančnih instrumentov, vendar se za ščitenje ni odločila. Ocenjujemo, da je obrestno tveganje za družbo 
zmerno.

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 sred-
stva 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 družba v določe-
nem 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 ustvarja pozitiven denarni 
tok iz poslovanja in ima sposobnost najemanja posojil za kratkoročno uravnavanje likvidnosti. Tudi tveganje 
dolgoročne plačilne nesposobnosti zaradi pozitivnega poslovanja, sposobnosti ustvarjanja pozitivnega denar-
nega toka iz poslovanja, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih 
sredstev iz bančnih virov družba ocenjuje kot zmerno.

5.5	Upravljanje	s	finančnimi	tveganji	v	družbi

Med finančna tveganja sodijo vsa tveganja v družbi Ljubljanske mlekarne, ki so povezana s sposobnostjo 
kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanje finančnih odhodkov, ohranja-
nja vrednosti 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 izva  
 janje 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 financi  
 ranja 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 obre
 stne mere in deviznega tečaja se družba zaveda nezmožnosti vpliva na naštete dejavnike – prilagoditev 
 tren dom 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 dono
 snost sredstev.
- Finančna	tveganja,	pri	katerih	na	dejavnike	tveganja	družba	lahko	vpliva, saj so zgolj posledica notra
 njih odločitev 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 tvega
 nja.

Glavne skupine finančnih tveganj so:
- tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke (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 sred-
stva 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 
terjatev, ustreznim sistemom izterjave, telefonskim in mesečnim pisnim opominjanjem, prekinitvijo dobav in 
zaračunavanjem zamudnih obresti. Aktivno izvaja tudi medsebojne in verižne pobote.

Z namenom zmanjševanja tveganja zaradi neplačil družba 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. 
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5.6.2	 Izkaz	poslovnega	izida

Preglednica: Izkaz poslovnega izida

v € brez centov Pojasnila 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Čisti prihodki od prodaje 5.7.2.1 147.194.319 146.951.501 100,2

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 1.649.786 -1.985.976 -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 5.7.2.2. 1.992.500 1.004.413 198,4

Stroški blaga, materiala in storitev 5.7.2.3. 123.148.122 115.421.949 106,7

Stroški dela  5.7.2.4. 15.056.143 14.365.264 104,8

Odpisi vrednosti 5.7.2.5. 10.569.412 11.167.712 94,6

Drugi poslovni odhodki 5.7.2.6. 950.130 639.178 148,6

Finančni prihodki iz deležev 5.7.2.8. 1.195.238 275.903 -

Finančni prihodki iz danih posojil 5.7.2.8. 170.999 105.281 162,4

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 5.7.2.8. 71.248 119.966 59,4

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fi-
nančnih naložb 5.7.2.9. 510.218 679 -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 5.7.2.9. 512.197 1.000.407 51,2

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.7.2.9. 14.449 19.064 75,8

Drugi prihodki 5.7.2.10. 349.534 2.032.687 17,2

Drugi odhodki 5.7.2.10. 76.301 107.291 71,1

Davek iz dobička 5.7.2.11. 0 0 -

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki 1.786.652 5.782.231 30,9

Davek iz dobička 0 0 -

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.7.2.12. 1.786.652 5.782.231 30,9

5.6.3	 Izkaz	vseobsegajočega	donosa

Preglednica: Izkaz vseobsegajočega donosa

v € brez centov Pojasnila 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.786.652 5.782.231 30,9

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
sredstev, razpoložljivih za prodajo -175.556 84.257 -

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega 
obdobja 5.7.2.13 1.611.096 5.866.488 27,5

5.6	Računovodski	izkazi	družbe	Ljubljanske	
mlekarne	v	skladu	s	SRS

5.6.1	 Bilanca	stanja

Preglednica: Bilanca stanja

v € brez centov Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

SREDSTVA 96.712.516 103.400.647 93,5

Dolgoročna	sredstva 57.242.834 62.933.701 91,0

  Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 5.7.1.1 2.419.911 3.044.719 79,5

  Opredmetena osnovna sredstva 5.7.1.2 54.000.791 58.975.405 91,6

  Dolgoročne finančne naložbe 5.7.1.3 812.931 897.557 90,6

  Dolgoročne poslovne terjatve 5.7.1.6 9.201 16.020 57,4

Kratkoročna	sredstva 39.435.803 40.436.431 97,5

  Zaloge 5.7.1.4 9.452.795 8.433.839 112,1

  Kratkoročne finančne naložbe 5.7.1.5 3.356.520 2.161.072 155,3

  Kratkoročne poslovne terjatve 5.7.1.6 23.331.915 23.521.297 99,2

  Denarna sredstva 5.7.1.7 3.294.573 6.320.223 52,1

Kratkoročne	aktivne	časovne	razmejitve 5.7.1.8 33.879 30.515 111,0

  Zabilančna sredstva 5.7.1.14 33.456.475 41.336.230 80,9

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 96.712.516 103.400.647 93,5

Kapital 5.7.1.9 52.114.619 52.016.867 100,2

  Vpoklicani kapital 5.7.1.9 18.285.482 18.285.482 100,0

  Kapitalske rezerve 5.7.1.9 22.637.479 22.637.479 100,0

  Rezerve iz dobička 5.7.1.9 8.942.857 4.673.970 191,3

  Presežek iz prevrednotenja 5.7.1.9 462.149 637.705 72,5

  Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.7.1.9 1.786.652 5.782.231 30,9

Rezervacije	in	dolgoročne	PČR 5.7.1.10 3.582.799 3.608.855 99,3

Dolgoročne	obveznosti 7.417.082 12.293.135 60,3

  Dolgoročne finančne obveznosti 5.7.1.11 7.417.082 12.293.135 60,3

Kratkoročne	obveznosti 32.629.892 34.891.975 93,5

  Kratkoročne finančne obveznosti 5.7.1.11 11.376.053 13.677.609 83,2

  Kratkoročne poslovne obveznosti 5.7.1.12 21.253.839 21.214.366 100,2

Kratkoročne	pasivne	časovne	razmejitve 5.7.1.13 968.124 589.815 164,1

  Zabilančne obveznosti 5.7.1.14 33.456.475 41.336.230 80,9
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Denarni	tokovi	pri	financiranju

Prejemki	pri	financiranju 1.400.150 9.400.000 14,9

   Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.400.150 9.400.000 14,9

Izdatki	pri	financiranju -10.609.111 -18.491.052 57,4

   Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -518.164 -1.189.494 43,6

   Izdatki za nakup lastnih delnic -860.422 -96.752 889,3

   Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -4.877.609 -6.568.585 74,3

   Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -3.700.000 -10.200.000 36,3

   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -652.916 -436.221 149,7

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek 
izdatkov pri financiranju -9.208.961 -9.091.052 101,3

Končno	stanje	denarnih	sredstev	 3.294.573 6.320.223 52,1

Denarni	izid	v	obdobju -3.025.650 2.860.898 -

Začetno	stanje	denarnih	sredstev	in	denarnih	ustreznikov 6.320.223 3.459.325 182,7

5.6.4	Izkaz	denarnih	tokov

Preglednica: Izkaz denarnih tokov

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Denarni	tokovi	pri	poslovanju

Postavke izkaza poslovnega izida 10.464.005 17.076.993 61,3

   Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni  
   prihodki iz poslovnih terjatev 148.065.960 149.602.113 99,0

   Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednote
   nja) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -137.601.955 -132.525.120 103,8

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmeji-
tev, rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja 445.812 2.341.136 -

   Začetne manj končne poslovne terjatve 530.967 2.207.115 24,1

   Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -158.567 -16.595 955,5

   Začetne manj končne zaloge -1.125.697 1.926.483 -

   Končni manj začetni poslovni dolgovi 588.098 -646.508 -

   Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezer
   vacije 611.011 -1.129.359 -

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdat-
kov pri poslovanju 10.909.817 19.418.129 56,2

Denarni	tokovi	pri	naložbenju

Prejemki pri naložbenju 4.540.651 379.584 -

   Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
   ki se nanašajo na naložbenje 365.741 328.344 111,4

   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev 326.399 14.726 -

   Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 1.125.056 12.409 -

   Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 2.723.455 24.105 -

Izdatki pri naložbenju -9.267.157 -7.845.763 118,1

   Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev -343.081 -387.144 88,6

   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -4.340.577 -6.788.619 63,9

   Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -465.609 -47.000 990,7

   Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -4.117.890 -623.000 661,0

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdat-
kov pri naložbenju -4.726.506 -7.466.179 63,3
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5.7	 	Pojasnila	k	računovodskim	izkazom

5.7.1	 Razčlenitve	in	pojasnila	k	bilanci	stanja

5.7.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Preglednica: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne premoženjske pravice 2.286.368 3.022.884 75,6

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 133.543 21.835 611,6

Skupaj 2.419.911 3.044.719 79,5

Večji del neopredmetenih sredstev predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor družba všteva pra-
vice do uporabe računalniških programskih rešitev oz. licence.

Preglednica: Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Premoženjske 

pravice

Usredstveni 
stroški naložb v 

tuja OprOS Skupaj

Nabavna	vrednost

Stanje 1.1.2010 8.460.110 123.440 8.583.550

- nove pridobitve, aktiviranje 332.842 0 332.842

- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig -43.894 0 -43.894

- prenos med opredmetena osnovna sredstva -600 -123.440 -124.040

Stanje 31.12.2010 8.748.458 0 8.748.458

Popravek	vrednosti

Stanje 1.1.2010 5.437.226 123.440 5.560.666

- amortizacija 1.068.730 0 1.068.730

- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig -43.866 0 -43.866

- prenos med opredmetena osnovna sredstva 0 -123.440 -123.440

Stanje 31.12.2010 6.462.090 0 6.462.090

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 3.022.884 0 3.022.884

Neodpisana vrednost 31.12.2010 2.286.368 0 2.286.368

V letu 2010 je družba pridobila za 332.842 EUR novih premoženjskih pravic, pretežno programske opreme.

5.6.6	Bilančni	dobiček

Preglednica: Bilančni dobiček

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Čisti dobiček poslovnega leta 1.786.652 5.782.231 30,9

Preneseni čisti dobiček 5.782.231 3.380.367 171,1

Povečanje rezerv iz dobička -5.782.231 -3.380.367 171,1

- povečanje rezerv za lastne delnice -860.422 -96.752 889,3

- povečanje drugih rezerv iz dobička -4.268.887 -2.845.422 150,0

- razporeditev čistega dobička za izplačilo dividend -652.922 -438.193 149,0

Bilančni dobiček 1.786.652 5.782.231 30,9
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76Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje 

1.1.2010
Zmanjšanje

 v 2010
Povečanje

 v 2010
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 21.835 -39.824 151.532 133.543 611,6

Skupaj 21.835 -39.824 151.532 133.543 611,6

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški vlaganj v trg z namenom pospeševanja 
prodaje, kot je zakup prodajnega prostora ter nakup hladilnih skrinj, dane kupcem na tujih trgih. Dolgoročno 
odloženi stroški se ne amortizirajo, ampak se postopoma prenašajo med stroške poslovnega obdobja.

5.7.1.2 Opredmetena osnovna sredstva

Preglednica: Opredmetena osnovna sredstva

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Skupaj opredmetena osnovna sredstva brez danih 
predujmov 55.547.166 60.740.526 91,4

- zemljišča 3.667.153 3.049.625 120,2

- zgradbe 32.219.403 33.836.661 95,2

- proizvajalne naprave in stroji 10.190.602 11.756.429 86,7

- druge naprave in oprema 9.114.682 10.286.288 88,6

- drobni inventar in umetnine 44.073 39.443 111,7

- osnovna sredstva v pridobivanju 311.253 1.772.080 17,6

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva 6.010 42.741 14,1

Skupaj 55.553.176 60.783.267 91,4

Družba Ljubljanske mlekarne je v  letu  2010  za opredmetena osnovna sredstva  namenila 3.638.068 EUR. Po 
vrednosti največje naložbe so bile vlaganja v:
- nakup zemljišča na Tolstojevi v vrednosti 645.660 EUR,
- nakup hladilne tehnike za sladoled v vrednosti 395.304 EUR,
- posodobitev diskontne prodajalne v Ljubljani v vrednosti 265.920 EUR,
- oprema za diskontno prodajalno v Ljubljani v vrednosti 232.663 EUR,
- dodatna oprema za proizvodnjo sladoleda v vrednosti 184.330 EUR,
- vlaganje v eko otok v vrednosti 145.060 EUR,
- linija za recikliranje embalaže v vrednosti 130.200 EUR.
Družba je v letu 2010 prodala poslovno nepotrebno premoženje in pri prodaji pripoznala 238.915 EUR prevre-
dnotovalnih poslovnih prihodkov ter 7.202 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Med opredmetena osnovna sredstva družba uvršča tudi drobni inventar z rokom uporabe nad enim letom v 
vrednosti 8.335 EUR.

Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2010 gibala kot kaže spodnja preglednica:
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Preglednica: Dolgoročna posojila družbam v skupini

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 841.026 851.693 98,7

Oslabitev vrednosti vrednosti dolgoročnega posojila 
PPM d.d. Tuzla -830.359 -830.359 100,0

Del dolgoročnega posojila, izkazanega med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami -10.667 -10.667 100,0

SKUPAJ 0 10.667 -

Družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla je bilo v letu 2004 odobreno posojilo za investicijska vlaganja po 
obrestni meri 6 mesečni euribor +1 %. V letu 2008 je bilo odplačano 2.030.700 EUR posojila, preostanek v 
višini 600.000 EUR pa  je  družba  reprogramirala po obrestni meri 6 mesečni euribor +3 % pribitka s skrajnim 
rokom odplačila v letu 2018 ter s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice in obresti. Obresti so se v času 
moratorija pripisovale glavnici. V letu 2010 je bil sklenjen aneks, s katerim družba spreminja posojilne pogo-
je. Obresti se obračunavajo po obrestni meri 3 mesečni euribor +2,5 % pribitka in se v času moratorija več ne 
pripisujejo glavnici, temveč se plačajo.

Stanje neodplačanega posojila na dan 31. december 2010 znaša 830.359 EUR. Posojilo je v celoti oslabljeno. 
Zavarovano je z zastavo nepremičnine.

V letu 2009 je bilo družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla odobreno dolgoročno posojilo v vrednosti 
32.000 EUR po obrestni meri 6 mesečni euribor  +3,5 % pribitka za dobo dveh let in pol, ki ga družba redno 
odplačuje in bo dokončno odplačano v letu 2011.

Preglednica: Dolgoročna posojila, dana drugim

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročna posojila, dana drugim v državi 37.344 13.778 271,0

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finanč-
nimi naložbami -8.577 -1.907 449,8

Skupaj 28.767 11.871 242,3

V opazovanem letu je družba odobrila novi dolgoročni posojili samostojnima podjetnikoma v državi, zmanjša-
nje se nanaša na odplačila in prenos med kratkoročne finančne naložbe.

Obrestna mera danih posojil je spremenljiva, sestavljena iz 12 mesečnega euriborja ter pribitka v višini med
3–4 %, zapadlost posojil je od leta 2013 do 2016, zavarovana pa so z bianco menicami ter z obveznostmi družbe 
do posojilojemalca iz naslova prodaje storitev oz. s hipoteko.

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2010 gibale kot kaže spodnja preglednica: 

Družba ima sklenjen sporazum o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah v Ljubljani za zavarovanje 
vračil dolgoročnih posojil, o čemer vodi zabilančno evidenco (glej pojasnila v točki 5.7.1.14). Sedanja vrednost 
zastavljenih nepremičnin znaša 25.929.959 EUR.

Za financiranje novih pridobitev osnovnih sredstev je družba v letih od 2004 do 2006 najela več dolgoročnih 
posojil, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 5.7.1.11. Vrednost neodplačanih finančnih obveznosti za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. december 2010 znaša 7.340.442 EUR.

5.7.1.3 Dolgoročne finančne naložbe

Preglednica: Dolgoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks

 2010/2009

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 784.164 875.019 89,6

- delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 -

- druge delnice in deleži 784.164 875.019 89,6

Dolgoročna posojila 28.767 22.538 127,6

- dolgoročna posojila družbam v skupini 10.667 21.334 50,0

- del dolgoročnih posojil skupini, prenesenih med 
  kratkoročne -10.667 -10.667 100,0

- dolgoročna posojila drugim 37.344 13.778 271,0

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne -8.577 -1.907 449,8

Skupaj 812.931 897.557 90,6

Med dolgoročne finančne naložbe družba uvršča finančne naložbe v delnice in deleže družb ter finančne na-
ložbe v dolgoročna posojila. Del dolgoročnih posojil bo odplačan v letu 2011, zato se v bilanci stanja izkazujejo 
med kratkoročno danimi posojili. 

Deleži v odvisnih podjetjih so razvidni iz preglednice v nadaljevanju:

Preglednica: Deleži v odvisnih podjetjih

v € brez centov

Osnovni 
kapital

31.12.2010

Celotni
 kapital

31.12.2010

Delež 
lastništva

31.12.2010

Čisti po-
slovni izid 

2010

Vrednost naložbe 
podjetij v skupini

31.12.2010 31.12.2009

Prerada i promet mlijeka d.d., Mitra 
Trifunovića-Uče 125, 75000 Tuzla, 
BIH 6.965.149 1.816.563 96,03% -448.265 0 0

Ljubljanske mlekarne d.o.o.,  Međi-
murska 21, 10000 Zagreb, Hrvaška 392.794 67.634 100,0% -34.984 0 0

Kapitalski delež v družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla znaša 96,03 %, nabavna vrednost naložbe znaša 
5.967.490 EUR in je v celoti oslabljena. Družba je v letu 2010 povečala delež v odvisni družbi z nakupom doda-
tnih 13.060 delnic v vrednosti 59.151 EUR.

Nabavna vrednost finančne naložbe v 100 % kapitalski delež družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb znaša 
392.794 EUR in je v celoti oslabljena. Obvladujoča družba je v letu 2010 izvedla dokapitalizacijo odvisne družbe 
v vrednosti 337.655 EUR.
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Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog. Družba tudi v letu 2010 
uspešno nadaljuje trend zniževanja primanjkljajev zaradi odpisov in kala.

Preglednica: Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog

v € brez stotinov 2010 2009
Indeks

 2010/2009

Primanjkljaji 111.726 40.511 275,8

Presežki 124.216 36.940 336,3

Odpisi 295.323 319.261 92,5

Kalo 272.775 334.210 81,6

Odpisi zalog materiala se nanašajo na odpise embalaže zaradi opustitve proizvodnje ter odpise dodatkov za-
radi pretečenega roka trajanja uporabe. Odpisi proizvodov in trgovskega blaga se nanašajo na odpise v skladi-
ščih, pretežni del pa na odpise pri kupcih. 

Kalo materiala se nanaša na presežke normativne porabe pri porabljenih materialih v proizvodnji. Kalo suro-
vine nastaja zaradi razlik pri meritvah med dobaviteljem in družbo kot prevzemnikom. Kalo polproizvodov se 
nanaša na razlike na internih merilnih napravah.

5.7.1.5 Kratkoročne finančne naložbe

Preglednica: Kratkoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.022.869 1.198.498 85,3

- druge kratkoročne finančne naložbe 1.022.869 1.198.498 85,3

Kratkoročna posojila 2.333.651 962.574 242,4

- kratkoročna posojila skupini 213.128 0 -

- kratkoročna posojila drugim 218.500 100.000 218,5

- kratkoročno dani depoziti 850.000 850.000 100,0

- kratkoročne naložbe v obveznice 1.032.779 0 -

- prenos dolgoročnih posojil v skupini med kratkoročne 10.667 10.667 100,0

- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne 8.577 1.907 449,8

Skupaj 3.356.520 2.161.072 155,3

Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže drugih podjetij. 

Med kratkoročnimi posojili na dan 31. december 2010 družba izkazuje kratkoročna posojila, dana skupini in 
drugim, kratkoročno dane depozite nad 90 dni, kratkoročne naložbe v obveznice in del dolgoročnih posojil, ki 
bodo vrnjena v naslednjih dvanajstih mesecih. Kratkoročni depoziti v višini 850.000 EUR so dani za zavarova-
nje odobrenih okvirnih kreditov po načelu tekočega računa.

Posojila so odobrena v skladu z internimi akti in se obrestujejo po obrestni meri, priznani v času sklenitve 
posojilne pogodbe.

Spodnja preglednica prikazuje gibanje nakupne vrednosti in prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb v 
delnice v letu 2010:

Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov

Delnice in de-
leži v podje-

tjih v skupini

Druge 
delnice in 

deleži

Dolgoročna 
posojila 

družbam v skupini

Dolgoročna 
posojila 
drugim Skupaj

Kosmata	vrednost

Stanje 1.1.2010 5.962.817 913.596 841.025 11.871 7.729.309

- povečanje zaradi novih naložb 396.806 0 0 29.500 426.306

- povečanje zaradi obračuna 
  tečajnih razlik 529 0 0 0 529

- zmanjšanje zaradi prodaje 
  ali odplačil 0 -14.954 0 -4.027 -18.981

- prenos med kratkoročna posojila 0 0 -10.667 -8.577 -19.244

Stanje 31.12.2010 6.360.152 898.642 830.358 28.767 8.117.919

Oslabitev

Stanje 1.1.2010 -5.962.817 -38.577 -830.359 0 -6.831.752

- povečanje zaradi slabitve -397.652 -85.623 0 0 -483.275

- zmanjšanje zaradi odprave 
  slabitve pri prodaji 0 9.722 0 0 9.722

- tečajne razlike 317 0 0 0 317

Stanje 31.12.2010 -6.360.152 -114.478 -830.359 0 -7.304.988

Čista vrednost 1.1.2010 0 875.019 10.667 11.871 897.557

Čista vrednost 31.12.2010 0 784.164 0 28.767 812.931

5.7.1.4 Zaloge

Preglednica: Zaloge

v € brez stotinov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Material 3.647.283 4.166.092 87,5

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi 1.461.590 1.360.657 107,4

Proizvodi 3.940.461 2.498.349 157,7

Trgovsko blago 400.331 311.762 128,4

Predujmi za zaloge 3.130 96.979 3,2

Skupaj 9.452.795 8.433.839 112,1

Med zaloge družba uvršča tudi dane predujme za zaloge. 

Slabitev je bila na dan 31. decembra 2010 opravljena pri zalogah proizvodov, ker je njihova knjigovodska vre-
dnost za 106.741 EUR presegala čisto iztržljivo vrednost, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovni-
mi odhodki. 

Čista iztržljiva vrednost zalog proizvodov je na dan 31. decembra 2010 znašala 6.380.823 EUR.
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.
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Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih poslovnih terjatev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov

Dolgoročni 
blagovni krediti 

v državi

Dolgoročni 
blagovni krediti 

v tujini

Dolgoročne 
poslovne terjatve 

do drugih Skupaj

Nabavna	vrednost

Stanje 1. 1. 2010 641.718 198.000 16.020 855.738

- povečanje zaradi novih obveznosti 0 0 2.468 2.468

- zmanjšanje zaradi plač 0 0 0 0

- prenos med kratkoročne poslovne 
  terjatve 0 0 -6.827 -6.827

Stanje 31. 12. 2010 641.718 198.000 9.201 848.919

Popravek	vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 641.718 198.000 0 839.718

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 0 0 16.020 16.020

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 0 0 9.201 9.201

Preglednica: Kratkoročne poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne terjatve 23.331.915 23.521.297 99,2

- kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 783.124 368.908 212,3

- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 20.661.511 19.295.998 107,1

- kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.887.280 3.856.391 48,9

Skupaj 23.331.915 23.521.297 99,2

Preglednica: Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini (bruto) 1.442.523 1.479.880 97,5

- terjatve do družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 769.926 506.258 152,1

- terjatve do družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb 672.597 973.622 69,1

Oslabitev kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev v skupini -659.990 -1.110.972 59,4

- oslabitev terjatev do družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla -408.592 -440.853 92,7

- oslabitev terjatev do družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb -251.398 -670.119 37,5

Kratkoročne terjatve za obresti v skupini 591 0 -

- terjatve za obresti do družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 27.532 0 -

- oslabitev terjatev za obresti družbe Prerada i promet 
  mlijeka d.d. Tuzla -26.941 0 -

Skupaj 783.124 368.908 212,3

Preglednica: Tabela gibanja drugih kratkoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Nakupna 
vrednost

Prevredno-tenje 
prek kapitala

Tržna 
vrednost

Stanje 1. 1. 2010 560.793 637.705 1.198.498

- zmanjšanje -115.263 -175.556 -290.818

- povečanje 115.189 0 115.189

Stanje 31.12.2010 560.719 462.149 1.022.869

5.7.1.6 Poslovne terjatve

Preglednica: Dolgoročne poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0 -

- dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 0 0 -

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 9.201 16.020 57,4

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih 16.028 22.955 69,8

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih med 
  kratkoročne -6.827 -6.935 98,4

Skupaj 9.201 16.020 57,4

Zmanjšanje dolgoročnih poslovnih terjatev izhaja iz odplačil blagovnih kreditov in drugih obročnih odplačil. 
Družba v letu 2010 ni pripoznala novih dolgoročnih terjatev.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev družba izkazuje sporno terjatev za blagovni kredit v državi 
do družbe Lija d.o.o. Maribor v vrednosti 641.718 EUR, ki je v celoti oslabljena. 

Med dolgoročnimi blagovnimi krediti v tujini družba izkazuje dan blagovni kredit družbi Magros d.o.o. Opatija. 
Blagovni kredit bo odplačan v letu 2013, zavarovan pa je z bianco lastnimi menicami. Ker dolžnik izkazuje slab 
finančni položaj, je družba neodplačan del blagovnega kredita v vrednosti 198.000 EUR v letu 2009 v celoti 
oslabila.

Med dolgoročne poslovne terjatve do drugih družba všteva terjatve iz obročnih odplačil stanovanj po stano-
vanjskem zakonu.

Del dolgoročnih poslovnih terjatev, ki bodo plačane v naslednjih dvanajstih mesecih, družba izkazuje v bilanci 
stanja med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami.

Dolgoročne poslovne terjatve so se v letu 2010 gibale kot kaže spodnja preglednica: 



126LJUBLJANSKE MLEKARNE

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

LETNO POROČILO 2010 127

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

V letu 2010 je družba odpravila 1.560.523 EUR slabitev poslovnih terjatev, od tega 1.230.416 EUR zaradi popla-
čil, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 330.107 EUR pa zaradi dokončnih odpisov, 
ki so posledica zaključenih postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neiz-
terljiva in so bila oslabljena že v trenutku izdaje izvršilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek.

Na novo je družba oslabila 1.021.305 EUR poslovnih terjatev, 888.902 EUR zaradi sproženih sodnih postopkov 
ali dvoma o poplačilu, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. Preostanek v višini 
132.403 EUR se nanaša na oblikovanje slabitve obračunanih obresti, ki jih družba oslabi takoj ob izstavitvi obra-
čuna in pri tem ne pripozna finančnih prihodkov. Le-te pripozna ob prejetem plačilu obresti ter hkrati odpravi 
slabitev.

Preglednica: Členitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo (redne, dvomljive in tožene)

v € brez 
centov

Stanje 
31.12.2010 

Nedospele 
terjatve

Dospele 
terjatve 

Dolgovane   
do 30 dni / 

redne

Dolgovane   
od 31 do 90 
dni / redne

Dolgovane 
nad 90 dni / 

dvomljive

Dolgovane 
nad 90 dni / 

tožene

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v 
skupini

1.442.523
100,0%

782.533 
54,2%

659.990 
45,8%

273.374 
19,0%

352.727 
24,5%

33.889
2,3%

0 
0,0%

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v 
državi

17.121.651 
100,0%

11.678.966
68,2%

5.442.685 
31,8%

3.279.990
19,2%

785.447
4,6%

21.045
0,1%

1.356.203
7,9%

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v 
tujini

4.965.764
100,0%

2.980.856
60,0%

1.984.908
40,0%

1.506.702 
30,3%

429.550
8,7%

20.771
0,4%

27.885
0,6%

Skupaj
23.529.938

100,0%
15.442.355

65,6%
8.087.583

34,4%
5.060.066

21,5%
1.567.724

6,7%
75.705

0,3%
1.384.088

5,9%

Družba ima zavarovanih 37,1 % terjatev do kupcev. Terjatve do tujih kupcev so zavarovane preko Slovenske 
izvozne družbe ali pa z bančnimi garancijami. Terjatev do domačih kupcev družba nima zavarovanih, razen 
terjatev do malih kupcev, od katerih sprejema bianko menice.

Preglednica: Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročno dani predujmi in varščine 55.856 57.656 96,9

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 16.526 17.046 96,9

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil 16.526 17.046 96,9

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.814.898 3.781.689 48,0

- kratkoročne terjatve za vstopni DDV 1.742.622 2.425.690 71,8

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 27.187 58.034 46,8

- ostale kratkoročne poslovne terjatve 45.089 1.297.965 3,5

Skupaj 1.887.280 3.856.391 48,9

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

Preglednica: Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (neto) 20.661.511 19.295.998 107,1

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (bruto) 17.121.651 17.514.021 97,8

- oslabitev vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v državi -1.377.248 -1.508.411 91,3

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (bruto) 4.965.764 3.345.771 148,4

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini -48.656 -55.383 87,9

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (neto) 0 0 -

- kratkoročne terjatve za obresti v državi (bruto) 287.624 244.928 117,4

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v državi -287.624 -244.928 117,4

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih kreditov (bruto) 466.360 459.402 101,5

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti od 
  blagovnih kreditov -466.360 -459.402 101,5

Skupaj 20.661.511 19.295.998 107,1

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih kupcev družba izkazuje dvomljivo terjatev za obresti od 
blagovnega kredita do družbe Magros d.o.o. Opatija v vrednosti 121.238 EUR ter sporno terjatev za obresti od 
blagovnega kredita do družbe Lija d.o.o. Maribor v vrednosti 345.122 EUR. Obe terjatvi sta v celoti oslabljeni. 

V spodnji preglednici je prikazano gibanje  oslabitev terjatev do kupcev v letu 2010:

Preglednica: Tabela gibanja oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

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 
državi

Oslabitev 
obresti od 
blagovnih 

kreditov Skupaj

Stanje 1. 1. 2010 -1.110.972 -1.508.411 -55.383 -244.928 -459.402 -3.379.096

- nove slabitve zaradi 
  sodnih postopkov 0 -206.190 0 0 0 -206.190

- nove slabitve zaradi 
  dvoma o poplačilu -659.990 -21.045 -1.408 0 0 -682.443

- odpis terjatev brez 
  sodnega postopka 0 -269 0 0 0 -269

skupaj oblikovanje novih slabitev 
preko poslovnega izida -659.990 -227.504 -1.408 0 0 -888.902

- odprava slabitev zaradi poplačil v 
  preteklosti slabljenih terjatev 1.110.972 70.043 8.036 41.365 0 1.230.416

skupaj odprava slabitev preko 
poslovnega izida 1.110.972 70.043 8.036 41.365 0 1.230.416

- odprava slabitev zaradi izločitve 
  terjatev iz evidence brez vpliva na PI 0 288.623 100 41.384 0 330.107

- evidenčno oblikovanje slabitev za obra
  čunane obresti od poslovnih terjatev za  
  tekoče leto brez vpliva na PI 0 0 0 -125.445 -6.958 -132.403

Stanje 31. 12. 2010 -659.990 -1.377.249 -48.655 -287.624 -466.360 -2.839.878
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Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe znaša 18.285.482 EUR in je razdeljen na 4.381.933 navadnih, prosto prenosljivih ko-
sovnih 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.

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 je družba oblikovala 1. januarja 2006 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.

Rezerve iz dobička
Rezerve iz dobička se nanašajo na:
- zakonske	rezerve: ima družba oblikovane v višini 10 % osnovnega kapitala, to je 1.828.548 EUR in so 
 namenjene uporabi skladno s 64. členom ZGD-1;

- pridobljene	lastne	delnice: na dan 31. decembra 2010 ima družba 100.481 lastnih delnic,  kar  je  2,3 % 
 osnovnega kapitala. V letu 2010 je pridobila 88.387 lastnih delnic v skladu s sklepom redne letne skup
 ščine iz leta 2009 o podeljenem pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic za namen nagra
 jevanja delavcev, uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi trgovanja. 
 Uprava je pooblaščena tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega 
 kapitala. Nakupi lastnih delnic v letu 2010 so razvidni iz spodnje tabele:

Preglednica: Nakupi lastnih delnic v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

Število delnic Vrednost 
Delež v o

snovnem kapitalu

Začetno stanje 1. 1. 2010 12.094 96.752 0,3%

Nakupi v letu 2010 88.387 860.422 2,0%

- januar 7.931 63.448

- februar 6.413 51.304

- marec 2.632 21.056

- april 50 400

- december 71.361 724.214

Končno stanje 31. 12. 2010 100.481 957.174 2,3%

- druge	rezerve iz dobička:  na dan 31. decembra 2010 ima družba 7.114.309 EUR drugih rezerv iz dobič
 ka. V letu 2010 je z razporeditvijo preostanka bilančnega dobička na novo oblikovala za 5.129.309 EUR 
 drugih rezerv iz dobička v skladu s sklepom redne letne skupščine iz leta 2010. Na dan 31. decembra 
 2010 je za odkupljene lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička oblikovala rezerve za lastne delnice. 
 Gibanje drugih rezerv iz dobička je razvidno iz spodnje preglednice:
 

Ostale kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve za odškodnine, terjatve do zavarovalnice, terja-
tve do delavcev, terjatve do izstaviteljev plačilnih kartic ter na ostale kratkoročne poslovne terjatve. 

5.7.1.7 Denarna sredstva

Preglednica: Denarna sredstva

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni 
papirji 11.400 10.859 105,0

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 3.173 4.364 72,7

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev 3.280.000 6.305.000 52,0

Skupaj 3.294.573 6.320.223 52,1

Družba ima na poslovnih računih odobrene okvirne kredite po načelu tekočega računa v višini 850.000 EUR, ki 
jih na dan 31. december 2010 ni koristila. Krediti so odobreni za obdobje enega leta in so zavarovani s kratko-
ročnimi depoziti. 
Na dan 31. december 2010 družba izkazuje med denarnimi sredstvi depozite z zapadlostjo do treh mesecev.

5.7.1.8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Preglednica: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 32.767 28.979 113,1

Vrednotnice 1.112 1.536 72,4

Skupaj 33.879 30.515 111,0

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki predstavljajo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na nasle-
dnje poslovno leto v višini 32.767 EUR. Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve družba všteva tudi kuplje-
ne vrednotnice, znamke.

5.7.1.9 Kapital

Preglednica: Kapital

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Vpoklicani kapital - osnovni kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 22.637.479 100,0

Rezerve iz dobička 8.942.857 4.673.970 191,3

- zakonske rezerve 1.828.548 1.828.548 100,0

- rezerve za lastne delnice 957.174 96.752 989,3

- druge rezerve iz dobička 7.114.309 2.845.422 250,0

- pridobljene lastne delnice -957.174 -96.752 989,3

Presežek iz prevrednotenja 462.149 637.705 72,5

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.786.652 5.782.231 30,9

Skupaj 52.114.619 52.016.867 100,2
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Preglednica:Tehtano povprečno število delnic

31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Število navadnih delnic 4.381.933 4.381.933 100,0

Število odkupljenih lastnih delnic 100.481 12.094 830,8

Tehtano povprečno število delnic 4.281.452 4.369.839 98,0

Preglednica: Čisti dobiček, ki pripada delnicam

31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Čisti dobiček poslovnega leta v € 1.786.652 5.782.231 30,9

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic 4.281.452 4.369.839 98,0

Osnovni čisti dobiček na delnico v € 0,42 1,32 31,5

5.7.1.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Preglednica: Tabela gibanja rezervacij v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje

 1.1.2010

Črpanje in 
sproščanje v 

2010
Odprava

 v 2010
Oblikovanje 

v 2010
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Rezervacije za odpravnine in 
jubilejne nagrade 1.218.439 -83.524 0 31.141 1.166.056 95,7

Druge rezervacije iz naslova dolgo-
ročno vnaprej vračunanih stroškov 202.743 -55.000 -33.885 294.710 408.568 201,5

  - odprava preko drugih poslovnih 
    prihodkov - 0 -33.885 0 - -

Skupaj 1.421.182 -138.524 -33.885 325.851 1.574.624 110,8

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.166.056 EUR so izračunane na podlagi aktuarskega 
izračuna iz leta 2010. Pooblaščeni aktuar je upošteval naslednje predpostavke: upokojevanje v skladu z mode-
lom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti, fluktuacijo kadrov, 
diskontno stopnjo v višini 4,9 % letno, kolikor je decembra 2010 znašala donosnost 10-letnih podjetniških 
obveznic z visoko boniteto v EU, rast plač v RS in družbi v višini 3,5 % letno, prispevno stopnjo v višini 16,1 % za 
izplačila, višja od zneskov, ki jih določa uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delo

Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov v višini 408.568 EUR vključujejo potenci-
alne obveznosti iz naslova delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev.

Spodnja preglednica prikazuje gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2010:

Preglednica: Tabela gibanja drugih rezerv iz dobička v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Stanje 

1. 1. 2010
Oblikovanje

 v 2010
Poraba
 v 2010

Stanje 
31.12.2010

Indeks 
2010/2009

Druge rezerve iz dobička 2.845.422 5.129.309 -860.422 7.114.309 250,0

- rezerve	za	lastne	delnice v višini 957.174 EUR so oblikovane iz drugih rezerv iz dobička v višini odku
 pljenih lastnih delnic. 

Presežek iz prevrednotenja

Preglednica: Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Stanje 

1. 1. 2010
Oblikovanje 

v 2010
Prenos v poslovni 

izid pri prodaji
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Presežek iz prevrednotenja 637.705 -165.265 -10.291 462.149 72,5

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na prevrednotenje sredstev po pošteni vrednosti, ki se ne izkazuje v 
tekočem poslovnem izidu in je posledica prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb. 

Na dan 31. december 2010 je družba zaradi padca tržnih tečajev vrednostnih papirjev pripoznala 165.265 EUR 
negativnega presežka iz prevrednotenja.

Neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta
V letu 2010 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 1.786.652 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice 
Knjigovodska vrednost delnice je razvidna iz spodnje preglednice.  

Preglednica: Knjigovodstva vrednost delnice

31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kapital v € 52.114.619 52.016.867 100,2

Število navadnih delnic 4.381.933 4.381.933 100,0

Knjigovodska vrednost delnice v € 11,89 11,87 100,2

Dividende in čisti dobiček na delnico

Preglednica: Dividende in čisti dobiček na delnico

v € 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Dividenda na delnico v letu 0,15 0,10 150,0

Skupni znesek dividend v breme zadržanega dobička 652.921,95 438.193,00 149,00

Osnovni kapital je razdeljen na 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive in vse v 
celoti vplačane. Glasovalno pravico ima 4.281.452 delnic.
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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 dolgoroč-
nih 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 nepremičnini v Ljubljani. Sedanja vrednost zastavljenih nepremičnin je razkrita pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih v točki 5.7.1.2.

Preglednica: Kratkoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 6.500.000 8.800.000 73,9

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi 4.876.053 4.877.609 100,0

Skupaj 11.376.053 13.677.609 83,2

Med kratkoročne finančne obveznosti družba všteva kratkoročna posojila, dobljena pri bankah ter del dolgo-
ročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v naslednjih dvanajstih mesecih.

Družba je v letu 2010 znižala vrednost kratkoročnih posojil za 2.300.000 EUR. 

Kratkoročna posojila so najeta pri bankah v državi z ročnostjo do dvanajst mesecev, zavarovana pa so z bianko 
menicami, kar je izkazano v zabilančni evidenci. Povprečna ponderirana obrestna mera za kratkoročna posojila 
je v letu 2010 znašala 4,31 %.

5.7.1.12 Poslovne obveznosti 

Preglednica: Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 19.863.195 19.727.694 100,7

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in varščin 109.081 98.461 110,8

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.281.563 1.388.211 92,3

Skupaj 21.253.839 21.214.366 100,2

Družba izkazuje le kratkoročne poslovne obveznosti.

Preglednica: Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi 18.342.463 18.002.397 101,9

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.465.122 1.669.413 87,8

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev skupini 680 21.641 3,1

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 54.930 34.243 160,4

Skupaj 19.863.195 19.727.694 100,7

Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje

 1.1.2010
Zmanjšanje

 v 2010
Povečanje

 v 2010
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Prejete državne podpore 2.079.110 -428.899 235.510 1.885.721 90,7

Prejete donacije 2 -2 0 0 -

Druge dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 108.561 -10.637 24.530 122.454 112,8

Skupaj 2.187.673 -439.538 260.040 2.008.175 91,8

Večji del dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.885.721 EUR predstavljajo prejete državne pod-
pore za sofinanciranje nabav opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih družba črpa z obračunom amortizacije in 
rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti.

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 122.454 EUR se nanašajo na obračunane prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila je družba oproščena.

5.7.1.11 Finančne obveznosti

Preglednica: Dolgoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 12.292.822 17.170.431 71,6

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi -4.876.053 -4.877.609 100,0

Druge dolgoročne finančne obveznosti 313 313 100,0

Skupaj 7.417.082 12.293.135 60,3

Družba v letu 2010 ni najemala novih dolgoročnih posojil, v plačilo dospeli obroki v višini 4.877.609 EUR so bili 
odplačani v dogovorjenih rokih.

Del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dvanajstih mesecih, je izkazano med kratkoročni-
mi finančnimi obveznostmi.

Preglednica: Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

v € brez centov
Stanje

 31.12.2010
Zapadlost do 
1 leta (v 2011)

Zapadlost od 1 do 5 let 
(od 2012 do  2015)

Zapadlost nad 
5 let (nad 2016)

Dolgoročna posojila, dobljena pri ban-
kah v državi 12.292.822 4.876.053 7.358.502 58.267

Dolgoročna posojila so najeta pri bankah v državi in so nominirana v evrih.

Večji del dolgoročnih posojil v višini 12.147.323 EUR je najetih z dobo odplačevanja do pet let z namenom finan-
ciranja investicijskih projektov. Povprečna skupna obrestna mera je v letu 2010 znašala 1,73 %. 

Manjša vrednost dolgoročnih posojil v višini 145.499 EUR je pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofi-
nanciranje 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, povprečna skupna 
obrestna mera v letu 2010 je znašala 2,15 %.
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5.7.1.13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
 
Preglednica: Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

- za stroške nabavne koordinacije 42.328 0 -

- za stroške vodnega povračila 21.396 0 -

- za zamudne in druge obresti 636 481 132,2

- za bonitete dobaviteljem mleka 315.991 200.854 157,3

- za stroške revizije 13.925 13.925 100,0

- za neizkoriščene dopuste, nagrade in poslovno uspešnost 559.319 330.136 169,4

- za ostale vnaprej vračunane stroške 14.529 44.419 32,7

Skupaj 968.124 589.815 164,1

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.

5.7.1.14 Zabilančna sredstva in obveznosti
 
Preglednica: Zabilančna sredstva in obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov 1.306.718 1.271.596 102,8

Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora 125.910 125.910 100,0

Prejete menice za zavarovanje od kupcev 677.740 331.271 204,6

Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev 94.273 32.010 294,5

Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev 949.556 1.852.596 51,3

Prejete bančne garancije od kupcev 750.000 750.000 100,0

Prejeta ostala zavarovanje od kupcev 7.605.000 7.895.000 96,3

Prejete zastavne pravice za zavarovanje 1.529.288 1.531.217 99,9

Izdane menice za zavarovanje  dobaviteljem/bankam 6.800.061 4.200.045 161,9

Izdane menice za zavarovanje  kupcem 489.831 440.337 111,2

Dane bančne garancije dobaviteljem 107.324 113.637 94,4

Dane bančne garancije kupcem 83.938 85.792 97,8

Dani akreditivi - domači dobavitelji 0 184.392 0,0

Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam 12.292.822 22.070.431 55,7

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem/bankam 210.570 272.570 77,3

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti 433.444 179.426 241,6

Skupaj 33.456.475 41.336.230 80,9

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, 
dobre izvedbe in garancijske dobe pri nakupih opredmetenih osnovnih sredstev. 

Prejete bančne garancije in ostala zavarovanja od kupcev se nanašajo na zavarovanje plačil po prodajnih 

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

Preglednica: Prejeti kratkoročni predujmi in varščine

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Prejeti kratkoročni predujmi 20.619 3.681 560,1

Prejete kratkoročne varščine 88.462 94.780 93,3

Skupaj 109.081 98.461 110,8

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.

Preglednica: Druge kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne obveznosti za čiste plače, nadomestila plač, 
druge prejemke 665.192 664.157 100,2

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, nadomestil 289.937 292.082 99,3

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, ki
 bremenijo podjetje 133.895 136.946 97,8

Kratkoročne obveznosti za dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje 31.424 31.278 100,5

Krakoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 11.500 54.216 21,2

Kratkoročne obveznosti za obresti iz prejetih posojil 47.365 61.417 77,1

Kratkoročne obveznosti iz zamudnih obresti 85.557 135.829 63,0

Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 8.969 8.576 104,6

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 7.724 3.710 208,2

Skupaj 1.281.563 1.388.211 92,3

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v večjem delu sestavljajo obveznosti do zaposlenih in državnih ter 
drugih institucij iz naslova plač za mesec december 2010 v višini 1.120.448 EUR ter kratkoročnih obveznosti iz 
naslova obresti od prejetih posojil in zamudnih obresti v višini 132.922 EUR. 
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5.7.2.2 Drugi poslovni prihodki

Preglednica: Drugi poslovni prihodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij 33.885 164.198 20,6

Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi 2 7 28,6

Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov in povračila stro-
škov usposabljanja delavcev 22.029 24.044 91,6

Poraba dolgoročno odloženih prihodkov za sofinanciranje opreme 428.899 473.908 90,5

Prevrednotovalni poslovni prihodki 1.507.685 342.256 440,5

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih 
  sredstev 238.915 12.179 1.961,7

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev terjatev 1.230.416 176.087 698,8

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev 38.354 153.990 24,9

Skupaj 1.992.500 1.004.413 198,4

Največjo postavko drugih poslovnih prihodkov v letu 2010 predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki. 
Vključujejo dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 238.915 EUR ter odpravo slabitev 
terjatev do kupcev doma in v tujini v višini 119.444 EUR in odpravo slabitev terjatev do kupcev v skupini v višini 
1.110.972 EUR.

Prihodki od porabe dolgoročno odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za sofinanciranje opreme se 
pripoznajo ob obračunu amortizacije. 

5.7.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev

Preglednica: Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 5.154.692 5.858.252 88,0

Stroški porabljenega materiala 94.068.628 85.636.030 109,8

- stroški materiala 87.747.889 80.324.801 109,2

- stroški energije 3.645.382 3.436.623 106,1

- drugi stroški materiala 2.675.357 1.874.606 142,7

Skupaj 99.223.320 91.494.282 108,4

Najpomembnejši stroški v okviru te postavke so stroški materiala.

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 
inventarja in ostale stroške materiala.

pogodbah. 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 EUR ter zastavno pravico nepremičnine za zavarovanje dolgoročnega posojila v 
višini 830.359 EUR, danega odvisni družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla.

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 
ponudbe in za dobro izvedbo posla  v postopkih javnih razpisov.

Dane zastavne pravice bankam so dane zastavne pravice na nepremičninah v obratu Ljubljana za zavarovanje 
dolgoročnih posojil. 

5.7.2	 Razčlenitve	in	pojasnila	k	izkazu	poslovnega	izida

5.7.2.1 Čisti prihodki od prodaje

Preglednica: Čisti prihodki od prodaje

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 113.593.027 121.336.717  93,6 

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 105.631.412 112.508.856  93,9 

- čisti prihodki od najemnin 229.994 211.096  109,0 

- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 7.731.621 8.616.765  89,7 

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 25.075.537 18.335.673  136,8 

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 8.525.755 7.279.111  117,1 

Skupaj 147.194.319 146.951.501  100,2 

Družba je v letu 2010 ustvarila 77,2 % čistih prihodkov  od  prodaje  na domačem trgu, na trgih EU 17 % in na 
trgih izven EU 5,8 %. 

V letu 2010 je odobrila 9.246.176 EUR bonitet kupcem, poslovni odhodki te vrste zmanjšujejo čiste prihodke od 
prodaje.



138LJUBLJANSKE MLEKARNE

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

LETNO POROČILO 2010 139

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

5.7.2.5 Odpisi vrednosti 

Preglednica: Odpisi vrednosti

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.068.729 1.224.646 87,3

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 8.475.489 8.466.597 100,1

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 29.551 58.029 50,9

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 995.643 1.418.440 70,2

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti 
  terjatev do kupcev 888.902 1.213.202 73,3

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti 
  blagovnih kreditov 0 198.000 -

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov 0 7.238 -

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog 106.741 0 -

Skupaj 10.569.412 11.167.712 94,6

Odpisi vrednosti vključujejo 9.544.218 EUR stroškov amortizacije 1.025.194 EUR prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih vključu-
jejo 7.202 EUR izgub pri prodaji in 22.349 EUR odpisov. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih vključujejo slabitve poslovnih terjatev, ki izhajajo iz 
dvomljivih in toženih terjatev do kupcev v vrednosti 888.902 EUR, med katerimi je družba pripoznala slabitve 
terjatev do kupcev v skupini v vrednosti 659.990 EUR ter slabitve zalog proizvodov, ker njihova proizvajalna 
cena presega iztržljivo tržno vrednost v višini  106.741 EUR.

5.7.2.6 Drugi poslovni odhodki

Preglednica: Drugi poslovni odhodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Rezervacije 313.777 0 -

Drugi poslovni odhodki 636.353 639.178 99,6

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 273.735 276.867 98,9

- izdatki za varstvo okolja 324.082 325.059 99,7

- ostali poslovni odhodki 38.536 37.252 103,4

Skupaj 950.130 639.178 148,6

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 
odpisov, 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 
stroške za varstvo okolja.
Med ostale poslovne odhodke družba všteva nagrade študentom in dijakom na obvezni delovni praksi in  šti-
pendije.

Preglednica: Stroški storitev

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Transportne storitve 7.494.540 7.630.670 98,2

Najemnine 1.031.895 1.136.005 90,8

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 159.293 139.897 113,9

Drugi stroški storitev 15.239.074 15.021.095 101,5

- stroški kooperantskih storitev 721.524 704.335 102,4

- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev 3.562.025 4.009.526 88,8

- stroški bančnih storitev in zavarovanja 604.922 586.348 103,2

- stroški intelektualnih in osebnih storitev 517.168 652.264 79,3

- stroški sejmov, reklame in reprezentance 5.677.250 5.615.050 101,1

- stroški drugih storitev 4.156.185 3.453.571 120,3

Skupaj 23.924.802 23.927.667 100,0
 
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 premože-
nja, komunalne storitve, zastopniške storitve, stroške za varstvo okolja, stroške skladiščenja in manipulacije z 
blagom, stroške storitev čiščenja, prispevke zbornicam, stroške carinjenja, cestnin in tehničnih pregledov itd..

5.7.2.4 Stroški  dela

Preglednica: Stroški dela

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Stroški bruto plač in nadomestil 10.311.692 9.901.190 104,1

Stroški socialnih zavarovanj 2.156.350 2.080.695 103,6

- stroški pokojninskih zavarovanj 1.031.461 987.202 104,5

- stroški drugih socialnih zavarovanj 740.812 712.486 104,0

- stroški dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 384.077 381.007 100,8

Drugi stroški dela 2.588.101 2.383.379 108,6

Skupaj 15.056.143 14.365.264 104,8

Stroški socialnih zavarovanj vključujejo stroške pokojninskih in drugih socialnih 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. 
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5.7.2.8 Finančni prihodki 

Preglednica: Finančni prihodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Finančni prihodki iz deležev 1.195.238 275.903 433,2

- finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 846 225.461 -

- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 1.139.817 225.461 505,5

- finančni prihodki iz drugih naložb 54.575 50.442 108,2

Finančni prihodki iz danih posojil 170.999 105.281 162,4

- finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 28.538 1.064 2.682,1

- finančni prihodki iz posojil, danih drugim 142.461 104.217 136,7

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 71.248 119.966 59,4

- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 1.002 -

- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 71.248 118.964 59,9

Skupaj 1.437.485 501.150 286,8

Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende in finančne prihodke iz drugih naložb, ki vključu-
jejo dobičke, ustvarjene pri prodaji finančnih naložb v deleže. V letu 2010 je družba iz tega naslova ustvarila 
1.139.817 EUR finančnih prihodkov.

Finančne prihodke iz danih posojil družba pripozna iz obračunanih obresti od danih posojil in depozitov.

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. 

5.7.2.9 Finančni odhodki

Preglednica: Finančni odhodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 510.218 679 75.142,6

- finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do skupine 424.593 0 -

- finančni odhodki iz oslabitve drugih finančnih naložb 85.625 679 -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 512.197 1.000.407 51,2

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 504.112 984.719 51,2

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 8.085 15.688 51,5

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 14.449 19.064 75,8

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 164 0 -

- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 18 0 -

- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 14.267 19.064 74,8

Skupaj 1.036.864 1.020.150 101,6

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se pretežno nanašajo na slabitev dolgoročne finanč-
ne naložbe v odvisno družbo Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb v višini 338.501 EUR ter v odvisno družbo 
Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla v višini 59.151 EUR (glej pojasnila v točki 5.7.1.3).

5.7.2.7 Stroški po funkcionalnih skupinah 

Preglednica: Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 111.521.766 102.706.660 108,6

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah 855.800 977.001 87,6

Stroški prodaje 23.336.894 22.816.818 102,3

Stroški splošnih dejavnosti ( uprava ) 7.829.461 7.758.903 100,9

Skupaj 143.543.921 134.259.382 106,9

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2010 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v primerljivem preteklem obdobju za 8,6 %, 
kar je posledica višjih nabavnih cen surovine ter večje fizične nabave materialov. Njihov delež v čistih prihod-
kih od prodaje se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal iz 69,9 % na 75,8 %. 

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Med proizvajalne stroške, ki se ne vštevajo v zaloge, družba uvršča vse stroške povezane z opremo za proizvo-
dnjo na čakanju oz. z opremo in sredstvi, ki niso bili aktivno vključeni v proizvodni proces. Primer je proizvodna 
linija za sir, ki je inštalirana v obratu Maribor, a na njej ni proizvodnje.

Sem všteva družba še stroške odpisa surovine, ki so posledica razlik na merilnih napravah, ki se medsebojno 
ločijo po različni merilni natančnosti.

Stroški prodaje
Stroški prodaje so se v primerjavi z letom 2009 zvišali za 2,3 %. Njihov delež v čistih prihodkih od prodaje v 
letu 2010 znaša 15,9 %, kar je za 0,4 odstotka točke več kot v letu 2009.

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 zvišali za 0,9 %, vendar je njihov delež v 
čistih prihodkov od prodaje ostal enak, to je 5,3 %. Med stroške uprave družba uvršča stroške razvoja, stroške 
korporativnega marketinga in druge stroške uprave.
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5.7.2.13  Izkaz vseobsegajočega donosa

Celotni vseobsegajoči donos družbe je 1.611.096 EUR in vsebuje 175.556 EUR spremembe kapitala v letu 2010, 
ki je posledica zmanjšanja presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo.

5.7.3	 Druga	razkritja

5.7.3.1 Podatki o zaposlenih

Podatki o zaposlenih so podrobno pojasnjeni v poslovnem delu letnega poročila – v poglavju 2.3 Zaposleni v 
družbi in skupini Ljubljanske mlekarne. 

5.7.3.2 Prejemki skupine oseb 

Preglednica: Podatki o prejemkih, ki so jih v letu 2010 za opravljanje nalog v družbi prejele skupine oseb v 
skladu z 69. in 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov

Bruto 
znesek iz 

prejem-
kov iz 

naslova 
plač

Bruto 
znesek 

prejem-
kov iz 

naslova 
nagrad

Bruto 
prejemki 

iz naslova 
povračil 

stroškov

Bruto 
prejemki 

iz naslova 
zavaro-
val-nih 
premij

Bruto 
pre-

jemki iz 
naslova 

drugih 
plačil

Skupaj 
bruto 

prejemki v 
letu 2010

Skupaj    
neto 

prejemki 
v letu 
2010

Predsednica uprave, 
Cvetana Rijavec 151.741 35.653 2.701 271 464 190.830 90.579

Člani nadzornega sveta, skupaj 0 0 0 1.626 111.305 112.931 80.814

   Zoran Boškovič 0 0 0 271 24.864 25.135 18.102

   Andrej Presečnik 0 0 0 271 17.387 17.658 12.635

   Milena Vrhovec 0 0 0 271 16.893 17.164 12.274

   Samo Lozej 0 0 0 271 17.387 17.658 12.635

   Srečko Končina 0 0 0 271 17.387 17.658 12.566

   Franc Kolman 0 0 0 271 17.387 17.658 12.602

Zaposleni na podlagi pogodb, 
za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe 1.014.935 0 40.012 812 1.055.759 526.519

Skupaj 1.166.676 35.653 42.713 2.709 111.769 1.359.520 697.912

Plača uprave je določena v individualni pogodbi, ki jo je predsednica uprave sklenila z nadzornim svetom. Pre-
jemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta. 

Družba nima opcijskega nagrajevanja. Zaposleni niso imeli prejemkov iz udeležb v nadzornih svetih odvisnih 
družb.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so zaračunane obresti od posojil, prejetih od bank.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so v večji meri zaračunane zamudne obresti od dobaviteljev.

5.7.2.10 Drugi prihodki in drugi odhodki

Preglednica:Drugi prihodki in drugi odhodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Prejete odškodnine 246.107 1.782.735 13,8

Drugi prihodki 103.427 249.952 41,4

- iz naslova odprave rezervacij 0 207.349 -

- ostali drugi prihodki 103.427 42.603 242,8

Skupaj drugi prihodki 349.534 2.032.687 17,2

Odhodki za denarne kazni 24.010 8.876 270,5

Odhodki za odškodnine 9.090 4.736 191,9

Odhodki za dane donacije 10.336 25.756 40,1

Drugi odhodki 32.865 67.923 48,4

Skupaj drugi odhodki 76.301 107.291 71,1

Pretežni del drugih prihodkov se nanaša na prihodke od prejetih odškodnin.

Med drugimi odhodki družba izkazuje odhodke za denarne kazni, za donacije v humanitarne namene ter dru-
ge odhodke. 

5.7.2.11 Davek iz dobička

Družba Ljubljanske mlekarne je poslovno leto 2010 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom, vendar zaradi 
črpanja davčnih izgub iz preteklosti in koriščenja davčnih olajšav ni pripoznala davčne osnove in obveznosti za 
davek iz dobička pravnih oseb.

5.7.2.12  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Preglednica: Čisti poslovni izid

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Poslovni izid iz poslovanja 1.112.798 4.375.835 25,4

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.786.652 5.782.231 30,9

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.786.652 5.782.231 30,9

Družba je v letu 2010 ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 1.112.798 EUR, z upoštevanjem finančnih ter dru-
gih prihodkov in odhodkov pa znaša čisti dobiček poslovnega leta 1.786.652 EUR.

Preračun kapitala v skladu z rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (101,9) pomeni 956.231 EUR nega-
tivnega vpliva na čisti dobiček leta 2010, ki pa bi tako znašal 830.421 EUR. 
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6 RAČUNOVODSKO POROČILO 
SKUPINE LJUBLJANSKE  MLEKARNE

6.1	Izjava	o	odgovornosti	uprave

Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov Skupine Ljubljanske mle-
karne v skladu z ZGD-1 in veljavnimi SRS, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. 

Uprava družbe upravičeno pričakuje, da bo Skupina Ljubljanske mlekarne v doglednem času   razpolagala z 
ustreznimi viri za nadaljnje poslovanje, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o ča-
sovni neomejenosti delovanja Skupine Ljubljanske mlekarne.

Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih knjigovodskih listin in evidenc, ki v vsakem trenutku doka-
zujejo resničen in pošten prikaz finančnega položaja Skupine Ljubljanske mlekarne. Uprava je tudi odgovorna 
za varovanje premoženja skupine ter za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab in drugih nepravilnosti.

Uprava potrjuje računovodske izkaze Skupine Ljubljanske mlekarne za leto, končano na dan 31. decembra 
2010. Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovod-
ske 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 poslova-
nja za leto 2010.

Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenski-
mi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: 
- vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno 
 predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali 
 napake, 
- izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev 
- pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Ljubljana, 14. marec 2011      

Cvetana Rijavec,
predsednica uprave

Preglednica: 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 2010
Odplačano v 

letu 2010

Posojila, 
odobrena v 

letu 2009
Odplačano v 

letu 2009

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe 0 -1.929 15.000 -2.964

V letu 2010 družba ni odobrila nobenega posojila skupinam oseb v skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih 
družbah.
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6.3	Predstavitev	Skupine	Ljubljanske	mlekarne

Družba Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana (v nadaljevanju obvladujoča družba), je obvladujoča družba Sku-
pine Ljubljanske mlekarne s sedežem na Tolstojevi 63, 1000 Ljubljana, Slovenija. Konsolidirani računovodski 
izkazi Skupine Ljubljanske mlekarne za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, vključujejo obvladujočo družbo 
in njeni odvisni družbi v tujini (skupaj v nadaljevanju skupina).

Izdajo računovodskih izkazov skupine je uprava družbe odobrila v marcu 2011.

Računovodsko poročilo Skupine Ljubljanske mlekarne sestavlja obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d., 
Ljubljana, Slovenija. Skupino sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, ter dve odvi-
sni družbi v tujini. Osnovni podatki družb v skupini se nahajajo v poslovnem delu letnega poročila v poglavju 
1.1 v osebni izkaznici obvladujoče družbe in odvisnih družb. 

Letno poročilo za leto 2010 se nahaja na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, in na spletnih straneh na naslovu www.l-m.si.

Odvisni družbi v tujini predstavljata del prodajne mreže, preko katere Skupina Ljubljanske mlekarne trži in 
prodaja 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. 

Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, je obvladujoča družba Skupine Ljubljanske mlekarne, v katero so vključe-
ne naslednje odvisne družbe:

Preglednica: Odvisne družbe

Delež lastni-
štva 31.12.2010

Osnovni kapital 
31.12.2011

Delež lastništva 
31.12.2009

Osnovni kapi-
tal 31.12.2009

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 96,03% 6.965.149 91,05% 6.965.149

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb 100,00% 392.794 100,00% 54.795

Obvladujoča družba je v letu 2010 povečala delež v odvisni družbi Prerada i promet mlijeka, d.d. Tuzla z naku-
pom 13.060 delnic. Na dan 31. decembra 2010 obvladuje družbo s 96,03 % lastniškim deležem.

V letu 2010 je izvedla dokapitalizacijo odvisne družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb v višini 337.655 EUR 
in pri tem ohranila 100 % delež lastništva.

Preglednica: Pomembni kazalniki

2010 2009
Indeks 

2010/2009

Čisti prihodki od prodaje (v € brez centov) 157.530.156 160.535.753 98,1

Čisti dobiček obračunskega obdobja (v € brez centov) 1.229.243 7.187.462 17,1

Vrednost sredstev (v € brez centov na dan 31. december) 100.609.582 108.341.995 92,9

Število zaposlenih (na dan 31. december) 661 725 91,2

V letu 2010 je skupina dosegla 1,9 % manj čistih prihodkov od prodaje kot leto prej, od tega 77,3 % (lani 80 %) 
na domačih trgih in 22,7 % (lani 20 %) v tujini. 

6.2	Revizorjevo	poročilo
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6.4	Pomembne	računovodske	usmeritve	skupine

Osnove za sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Ljubljanske mlekarne ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so se-
stavljeni na osnovi SRS in upoštevajo določila ZGD-1. Upoštevajo temeljne računovodske predpostavke: nasta-
nek poslovnih dogodkov, časovno neomejenost delovanja ter resničnost in poštenost predstavitve v razmerah 
spreminjanja posamičnih cen. 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS, razen pri vrednotenju postavk, 
pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. Družbe v skupini uporabljajo 
enotne računovodske usmeritve. V primeru nekonsistentnosti računovodskih usmeritev so v konsolidiranih 
računovodskih izkazih narejeni ustrezni popravki.

Skupina Ljubljanske mlekarne je uporabila pri vrednotenju postavk usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju, 
zapisane pa so v Pravilniku o računovodstvu in temeljijo na SRS, veljavnih od 1. januarja 2006 dalje, ki jih je 
sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Skupina izjavlja, da so uporabljene enake usmeritve in metode kot v prete-
klem 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 povzročili škodo.

Računovodski izkazi skupine so sestavljeni v evrih brez centov. Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik. 

Obseg in postopek konsolidacije računovodskih izkazov
Konsolidirani računovodski izkazi temeljijo na predpostavki enotnega podjetja, ki je temelj konsolidacije. Ta 
predpostavka zahteva, da morajo konsolidirani računovodski izkazi prikazati premoženjsko in finančno stanje 
ter poslovni izid skupine, kot da gre za eno podjetje. Za to so potrebni postopki, ki preprečujejo dvojno zaje-
manje sredstev in obveznosti in ki poslovne dogodke med podjetji v skupini obravnavajo kot poslovne dogod-
ke znotraj enega podjetja.

Metode konsolidiranja
Skladno z ZGD-1 in SRS sestavljajo skupino nadrejena družba (obvladujoča družba) in podrejene družbe (od-
visne družbe). Obvladujoča družba ima v podrejenih družbah večinski vpliv. Obvladovanje obstaja, ker ima 
obvladujoča družba zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz 
njegovega delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od 
datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko obvladovanje preneha.

Finančne naložbe in kapital, prihodki in odhodki, terjatve in obveznosti ter vmesni dobički med podjetji, ki so 
vključeni v konsolidirane računovodske izkaze, so izločeni iz konsolidiranih izkazov stanja in poslovnega izida: 
- izločitev	naložb	in	kapitala: v postopku konsolidacije je bil izločen kapital odvisnih družb v višini 
 473.741 EUR in naložba v isti višini;
- izločitev	medsebojnih	terjatev	in	obveznosti: v postopku konsolidacije so bile izločene medsebojne 
 terjatve in obveznosti v višini 2.553.200 EUR;
- izločitev	prihodkov	in	odhodkov: iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida so izločeni prihodki in 
 odhodki v višini 2.698.718 EUR.

Poročanje po področnih in območnih odsekih
Skupina nima opredeljenih področnih in območnih odsekov.

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. 

Organi družb v skupini
Upravo obvladujoče družbe je v poslovnem letu 2010 vodila Cvetana Rijavec.

Nadzorni svet obvladujoče družbe Ljubljanske mlekarne d.d. sestavljajo štirje predstavniki delničarjev: Zoran 
Boškovič, Andrej Presečnik, Samo Lozej, Milena Vrhovec, ki jih je v marcu 2007 imenovala skupščina, in 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 
namestnika pa določil Andreja Presečnika.

V poslovnem letu 2010 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.

Število zaposlenih v družbah v skupini

Preglednica: Družbe v skupini

31.12.2010 31.12.2009 Indeks 
2010/2009

Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana 546 613 89,1

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 108 108 100,0

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb 7 4 175,0

Skupaj 661 725 91,2

Število zaposlenih v skupini se je v letu 2010 zmanjšalo za 64 – izključno na račun zmanjšanja števila zaposlenih 
v obvladujoči družbi.



150LJUBLJANSKE MLEKARNE

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

LETNO POROČILO 2010 151

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

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

Doba koristnosti Amortizacijske stopnje

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

dolgoročne aktivne časovne razmejitve od 3 do 5 let od 20,0 do 33,3%

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 3 do 5 let od 20,0 do 33,3%

druga oprema od 3 do 11 let od 9,1 do 33,3%

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 več kot leto dni in niso v posesti za trgovanje. Sem uvršča:
- finančne naložbe v delnice in deleže podjetij 
- 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 
- kratkoročna posojila in depozite.

Finančne naložbe skupina pripozna z datumom trgovanja. Enako velja tudi za obračun običajne prodaje finanč-
ne naložbe. 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 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, 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, najka-
sneje pa ob koncu obračunskega obdobja. Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po zače-
tnem pripoznanju, kot so podatki o poslovanju, podatki o revidirani knjigovodski vrednosti naložbe. Šteje se, 
da obstajajo objektivni razlogi za opravljanje preizkusa oslabitve finančne naložbe, kadar je poštena vrednost 

Opredmetena osnovna sredstva
Med opredmetena osnovna sredstva skupina uvršča zemljišča, zgradbe in opremo, med katero sodi tudi drobni 
inventar z rokom uporabe nad enim letom.

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih.

Nabavno vrednost kupljenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in druge nevra-
čljive 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 vredno-
stjo 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 sred-
stva 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 
pojavijo, 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 sred-
stvo in dolg v zneskih, enakih pošteni vrednosti najetega sredstva, ali če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanj-
še vsote najemnin. Obresti iz naslova finančnega najema se pripoznajo kot odhodek v obdobjih, v katerih 
nastanejo. Najeto sredstvo se amortizira, amortizacija se prizna kot odhodek. Amortizacijske stopnje so enake 
kot za lastna sredstva enake vrste.

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 
dolgoročno odložene stroške.

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 razme-
jitev 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 neopredme-
tena sredstva družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in 
dolgoročno odloženi stroški pa se ne amortizirajo. 
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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 izka-
zovanju 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 po-
plačane. Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske central-
ne banke na dan bilance stanja. Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke.

Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v naslednjih dvanajstih mesecih, se v bilanci stanja izkazuje med krat-
koročnimi 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 skupina se opravi takoj, ko nastopijo utemeljeni razlogi, 
najkasneje 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 odstotka in povečuje prevredno-
tovalne poslovne 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 odstotkov 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.

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 
ročnostjo 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 
istega 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 
sredstva na računih in kratkoročne finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro ali v bližnji prihodnosti pretvoriti v 
denar (depoziti z zapadlostjo do treh mesecev).

finančnega sredstva na dan bilance stanja 20 odstotka nižja od nabavne vrednosti finančnega sredstva. Preiz-
kus oslabitve finančne naložbe se opravi posamično za vsako naložbo ali skupino naložb.

Odpis finančne naložbe skupina izvede le na podlagi utemeljenega pravnega razloga (prisilna poravnava, ste-
čaj).

Skupina finančnih naložb ne razkriva posamično.

Zaloge
Skupina razvršča zaloge na:
- material: surovina, material za proizvodnjo izdelkov, rezervne dele, vračljivo embalažo (palete) in drob
 ni inventar 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 
vsemi odvisnimi stroški nabave in dobljenimi popusti. Pri izkazovanju zalog materiala skupina uporablja pov-
prečno mesečno  nabavno ceno. Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderi-
rani 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 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 
širšem 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 
porabi nedokončane proizvodnje, polproizvodov in proizvodov skupina uporablja dosežene povprečne proi-
zvajalne cene v letu.

Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delov-
nih 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 
spremembe, pretečen rok, veterinarsko prepovedana uporaba in podobno.
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Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, nominirani v tuji valuti, se preračunajo v domačo valuto po referenčnem 
tečaju ECB 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.

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 
zavarovane 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 skupina ukvarja. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju 
poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, skupina pa zanje še ni dobilo plačila niti jih še ni zaračunala.

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odlože-
ne prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nana-
šajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve 
skupine že zaračunane, skupina pa jih še ni opravila. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravi-
čenost 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 menice, 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 
nastanku.
 
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 neopredmete-
nih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Skupina razkrije zneske dogovorjenih samodejnih zadolžitev na poslovnih računih pri banki. 

Kapital
Kapital
Celotni kapital skupine je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če skupina preneha delovati. 
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. 
Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in dvigi (izplačila). Celotni kapital sestavljajo 
osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, zadržani čisti dobiček ter 
lastne delnice kot odbitna postavka.

Skupina ob koncu poslovnega obdobja preračuna in razkrije prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin ter vpliv na poslovni izid tekočega leta.

Odkup lastnih delnic (lastne delnice)
Pridobljene lastne delnice se odštevajo od kapitala. V izkazu poslovnega izida se ob nakupu, prodaji, izdaji ali 
umiku ne pripozna dobiček ali izguba iz tega posla oziroma se vse razlike poračunavajo s kapitalom.

Skupina v vrednosti odkupljenih lastnih delnic na dan bilance stanja oblikuje rezerve za lastne delnice.

Dividende
Dividende se pripoznajo v računovodskih izkazih kot obveznost skupine v obdobju, v katerem je bil sprejet 
sklep skupščine delničarjev o izplačilu dividend.

Čisti dobiček na delnico
Skupina izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice tako, da deli dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim 
delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu. Skupina nima prednostnih 
delnic, niti navadnih delnic, ki bi predstavljale zamenljive obveznice in delniške opcije, zato ne izračunava 
popravljenega dobička in popravljene dobičkonosnosti delnice.

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije se pojavijo v primeru, ko je obveznost skupine posledica preteklih dogodkov in je ver-
jetno, 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 izračuna pooblaščenega aktuarja.

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. Obra-
čunane 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 poplačan v naslednjih dvanajstih mesecih, kar se izkazuje med kratkoročnimi dolgovi.
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izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo nepo-
sredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto z 
uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja in morebitne prilagoditve 
davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

Konsolidirani izkaz denarnega toka
Konsolidirani izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na 
dan 31. december 2010, iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2009, iz podatkov izkaza poslovnega 
izida za leto 2010 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno 
razčlenitev pomembnejših postavk.

Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnim 
naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njiho-
ve velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljav-
no obrestno mero.

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigo-
vodske 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 zmanjša-
njem 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, neopredmeteni-
mi 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.

Izkaz vseobsegajočega donosa
Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem 
izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. 

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.

Davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se 
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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 di-
scipline oziroma porasta višine zapadlih terjatev. Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke zmanj-
šuje s povečanjem števila posojilodajalcev, kar omogoča večjo neodvisnost.

Pri nabavnih pogodbah tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke dodatno znižuje še z obvezno 
opredelitvijo 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 devizne-
ga 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 
zanemarljivo.  

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za skupino neugodno in škodlji-
vo. Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje, in njeno zniževanje, če skupina 
presežke svojih denarnih sredstev posoja. 

Vsa najeta posojila so sklenjena po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere euribor in 
fiksnega 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 izvede-
nih finančnih instrumentov, vendar se za ščitenje ni odločila. Ocenjujemo, da je obrestno tveganje za skupino 
zmerno.

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 skupina sposobna sred-
stva 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 določe-
nem 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 skupina potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja, ko bo imela 
presežke 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.

Skupina ocenjuje, da je tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti zmerno, saj ustvarja pozitiven denarni 
tok iz poslovanja in ima sposobnost najemanja posojil za kratkoročno uravnavanje likvidnosti. Tudi tveganje 
dolgoročne plačilne nesposobnosti zaradi pozitivnega poslovanja, sposobnosti ustvarjanja pozitivnega denar-
nega toka iz poslovanja, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih 
sredstev iz bančnih virov skupina ocenjuje kot zmerno.

6.5	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 skupine različnim finančnim šokom,
- zmanjšuje možnost izgub in dodatnih stroškov, ki bi lahko omejevali oziroma ovirali delovanje ter izva
 janje poslovne strategije skupine,
- povečuje zaupanje lastnikov, dobaviteljev, kupcev in ostalih strank,
- zvišuje boniteto družb v skupini, kar med drugim pomeni tudi višjo sposobnost najemanja virov finan
 ciranja 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 obre
 stne mere in deviznega tečaja se skupina zaveda nezmožnosti vpliva na naštete dejavnike – prilagodi
 tev trendom je edina možna rešitev. Na podlagi dosedanjih gibanj skupina oceni verjetnost sprememb 
 v prihodnosti. Gre za pretežno cenovna tveganja, saj cene določa trg glede na razpoložljivost in dono
 snost sredstev.
- Finančna	tveganja,	pri	katerih	na	dejavnike	tveganja	skupina	lahko	vpliva, saj so zgolj posledica no
 tranjih odločitev 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 tvega
 nja.

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 sred-
stva 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 
terjatev, ustreznim sistemom izterjave, telefonskim in mesečnim pisnim opominjanjem, prekinitvijo dobav in 
zaračunavanjem zamudnih obresti. Aktivno izvaja tudi medsebojne in verižne pobote.

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. 
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6.6.2	Konsolidiran	izkaz	poslovnega	izida

Preglednica: Konsolidiran izkaz poslovnega izida

v € brez centov Pojasnila 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Čisti prihodki od prodaje 6.7.2.1 157.530.156 160.535.753 98,1

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 1.735.727 -3.442.519 -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki) 6.7.2.2 974.621 988.112 98,6

Stroški blaga, materiala in storitev 6.7.2.3 132.355.678 125.616.297 105,4

Stroški dela  6.7.2.4 16.005.640 15.291.265 104,7

Odpisi vrednosti 6.7.2.5 10.545.914 10.604.044 99,5

Drugi poslovni odhodki 6.7.2.6 1.057.782 702.357 150,6

Finančni prihodki iz deležev 6.7.2.8 1.194.392 275.903 432,9

Finančni prihodki iz danih posojil 6.7.2.8 142.898 104.552 136,7

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.7.2.8 90.577 121.638 74,5

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 6.7.2.8 85.625 679 -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.7.2.8 532.367 1.051.413 50,6

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.7.2.8 47.169 21.114 223,4

Drugi prihodki 6.7.2.9 413.906 2.054.622 20,1

Drugi odhodki 6.7.2.9 222.859 163.430 136,4

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki 1.229.243 7.187.462 17,1

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.7.2.11 1.229.243 7.187.462 17,1

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja pripada:

- Manjšinskim lastnikom -17.792 2.007 -

- Večinskim lastnikom                                                                        1.247.035 7.185.455 17,4

6.6.3	Konsolidiran	izkaz	vseobsegajočega	donosa

Preglednica: Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa

v € brez centov Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.229.243 7.187.462 17,1

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
sredstev, razpoložljivih za prodajo -175.556 84.257 -

Prevedbeni popravek kapitala 45 648 6,9

Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -175.511 84.905 -

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega 
obdobja 6.7.2.12 1.053.732 7.272.367 14,5

- za manjšinske lastnike -17.792 2.007 -

- za večinske lastnike 1.071.524 7.270.360 14,7

6.6	Konsolidirani	računovodski	izkazi	skupine	
Ljubljanske	mlekarne	v	skladu	s	SRS

6.6.1	 Konsolidirana	bilanca	stanja

Preglednica: Konsolidirana bilanca stanja

v € brez centov Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

SREDSTVA 100.609.582 108.341.995 92,9

Dolgoročna	sredstva 59.012.097 65.008.271 90,8

  Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 6.7.1.1 2.507.500 3.099.065 80,9

  Opredmetena osnovna sredstva 6.7.1.2 55.553.176 60.783.267 91,4

  Dolgoročne finančne naložbe 6.7.1.3 812.931 886.890 91,7

  Dolgoročne poslovne terjatve 6.7.1.6 138.490 239.049 57,9

Kratkoročna	sredstva 41.548.540 43.291.427 96,0

  Zaloge 6.7.1.4 10.178.568 9.006.242 113,0

  Kratkoročne finančne naložbe 6.7.1.5 3.132.725 2.150.405 145,7

  Kratkoročne poslovne terjatve 6.7.1.6 24.857.229 25.663.411 96,9

  Denarna sredstva 6.7.1.7 3.380.018 6.471.369 52,2

Kratkoročne	aktivne	časovne	razmejitve 6.7.1.8 48.945 42.297 115,7

    Zabilančna sredstva 6.7.1.14 33.484.853 42.378.588 79,0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 100.609.582 108.341.995 92,9

Kapital 6.7.1.9 54.087.577 54.547.189 99,2

  Vpoklicani kapital 6.7.1.9 18.285.482 18.285.482 100,0

  Kapitalske rezerve 6.7.1.9 22.637.479 22.637.479 100,0

  Rezerve iz dobička 6.7.1.9 8.942.857 4.673.970 191,3

  Prevedbeni popravek kapitala 6.7.1.9 6.918 5.481 126,2

  Presežek iz prevrednotenja 6.7.1.9 462.149 637.705 72,5

  Preneseni čisti poslovni izid 6.7.1.9 2.488.837 1.043.570 238,5

  Čisti poslovni izid poslovnega leta 6.7.1.9 1.247.035 7.185.455 17,4

  Kapital, ki pripada večinskemu lastniku 6.7.1.9 54.070.757 54.469.142 99,3

  Kapital manjšinskih lastnikov 6.7.1.9 16.820 78.047 21,6

Rezervacije	in	dolgoročne	PČR 6.7.1.10 3.667.334 3.699.269 99,1

Dolgoročne	obveznosti 7.511.161 12.606.604 59,6

  Dolgoročne finančne obveznosti 6.7.1.11 7.511.161 12.606.604 59,6

Kratkoročne	obveznosti 34.368.181 36.872.959 93,2

  Kratkoročne finančne obveznosti 6.7.1.11 11.624.117 13.899.850 83,6

  Kratkoročne poslovne obveznosti 6.7.1.12 22.744.064 22.973.109 99,0

Kratkoročne	pasivne	časovne	razmejitve 6.7.1.13 975.329 615.974 158,3

    Zabilančne obveznosti 6.7.1.14 33.484.853 42.378.588 79,0
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Denarni	tokovi	pri	financiranju

Prejemki pri financiranju 1.428.271 9.400.000 15,2

   Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 28.121 0 -

   Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.400.150 9.400.000 14,9

Izdatki pri financiranju -10.869.475 -19.501.557 55,7

   Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -556.288 -1.217.422 45,7

   Izdatki za nakup lastnih delnic -860.422 -96.752 889,3

   Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -5.099.849 -6.899.799 73,9

   Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -3.700.000 -10.851.363 34,1

   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -652.916 -436.221 149,7

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov 
pri financiranju -9.441.204 -10.101.557 93,5

Končno	stanje	denarnih	sredstev	 3.380.018 6.471.369 52,2

Denarni	izid	v	obdobju -3.091.351 2.865.604 -

Začetno	stanje	denarnih	sredstev	in	denarnih	ustreznikov 6.471.369 3.605.765 179,5

6.6.4	Konsolidiran	izkaz	denarnega	toka

Preglednica: Konsolidiran izkaz denarnega toka

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Denarni	tokovi	pri	poslovanju

Postavke izkaza poslovnega izida 10.025.849 17.941.157 55,9

   Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni prihodki 
   iz poslovnih terjatev 157.467.427 163.111.549 96,5

   Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednotenja) 
   in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -147.441.578 -145.170.392 101,6

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja 736.769 2.708.349 27,2

   Začetne manj končne poslovne terjatve 7.113.781 514.819 -

   Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -150.470 29.339 -

   Začetne manj končne zaloge -1.279.067 3.416.776 -

   Končni manj začetni poslovni dolgovi -5.533.653 28.151 -

   Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 586.178 -1.280.736 -

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov 
pri poslovanju 10.762.618 20.649.506 52,1

Denarni	tokovi	pri	naložbenju

Prejemki pri naložbenju 4.019.628 384.940 -

   Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
   ki se nanašajo na naložbenje 365.741 327.280 111,8

   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev 331.756 31.813 -

   Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 1.130.516 1.742 -

   Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 2.191.615 24.105 -

Izdatki pri naložbenju -8.432.393 -8.067.285 104,5

   Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev -391.713 -388.076 100,9

   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -4.545.843 -7.041.209 64,6

   Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -126.947 -15.000 846,3

   Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -3.367.890 -623.000 -

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov 
pri naložbenju -4.412.765 -7.682.345 57,4
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6.6.5	Konsolidiran	izkaz	gibanja	kapitala

Preglednica: Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2010 do 31.12.2010

Rezerve iz dobička

v € brez centov
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice
Lastne

 delnice
Statutarne

 rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preved-
bene 

razlike

Presežek 
iz prevre-
dnotenja

Preneseni 
čisti dobiček

Čisti dobi-
ček poslov-

nega leta

Kapital 
večinskega 

lastnika

Kapital 
manjšinksih 

lastnikov
Skupaj 
kapital

I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV IV V/1 VI/1 VI/1 VI/1 VII

Stanje 1.januarja 2010 18.285.482 22.637.479 1.828.548 96.752 -96.752 0 2.845.422 5.481 637.705 1.043.570 7.185.455 54.469.142 78.047 54.547.189

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z 
lastniki 0 0 0 0 -860.422 0 0 0 0 -609.487 0 -1.469.909 -43.435 -1.513.344

- nakup lastnih delnic 0 0 0 0 -860.422 0 0 0 0 0 0 -860.422 0 -860.422

- izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -652.922 0 -652.922 0 -652.922

- druge spremembe lastniškega kapitala - uskladitev 
  manj. lastnikov 43.435 43.435 -43.435 0

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 1.437 -175.556 -1.392 1.247.035 1.071.524 -17.792 1.053.732

- vnos čistega poslovnega izida 
  poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.247.035 1.247.035 -17.792 1.229.243

- sprememba presežka iz prevrednotenja 
  opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- sprememba presežka iz prevrednotenja 
  finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.556 0 0 -175.556 0 -175.556

- popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja 
  za odloženi davek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- prevedbeni popravek kapitala 0 0 0 0 0 0 0 1.437 0 -1.392 0 45 0 45

Spremembe v kapitalu 0 0 0 860.422 0 0 4.268.887 0 0 2.056.146 -7.185.455 0 0 0

- razporeditev preostalega dela čistega dobička
   primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
  sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.185.455 -7.185.455 0 0 0

- razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje 
  dodatnih rezerv po sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 5.129.309 0 0 -5.129.309 0 0 0 0

- oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih 
  sestavin kapitala 0 0 0 860.422 0 0 -860.422 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.decembra 2010 18.285.482 22.637.479 1.828.548 957.174 -957.174 0 7.114.309 6.918 462.149 2.488.837 1.247.035 54.070.757 16.820 54.087.577

164LJUBLJANSKE MLEKARNE



166LJUBLJANSKE MLEKARNE

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

LETNO POROČILO 2010 167

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

Preglednica: Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2009 do 31.12.2009

Rezerve iz dobička

v € brez centov
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice
Lastne 

delnice
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preved-
bene 

razlike

Presežek 
iz prevre-
dnotenja

Preneseni 
čisti dobi-

ček

Čisti dobi-
ček poslov-

nega leta

Kapital 
večinskega 

lastnika

Kapital 
manj-

šinksih 
lastnikov

Skupaj ka-
pital

Stanje 1.januarja 2009 18.285.482 22.637.479 1.828.548 0 0 0 0 2.713 553.448 78.092 4.347.995 47.733.757 76.040 47.809.797

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z 
lastniki 0 0 0 0 -96.752 0 0 0 0 -438.193 0 -534.945 0 -534.945

- nakup lastnih delnic 0 0 0 0 -96.752 0 0 0 0 0 0 -96.752 0 -96.752

- izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -438.193 0 -438.193 0 -438.193

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 2.768 84.257 -2.150 7.185.455 7.270.360 2.007 7.272.367

- vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
  obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.185.455 7.185.455 2.007 7.187.462

- sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih 
  naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 84.257 0 0 84.257 0 84.257

- prevedbeni popravek kapitala 0 0 0 0 0 0 0 2.768 0 -2.150 0 648 0 648

Spremembe v kapitalu 0 0 0 96.752 0 0 2.845.422 0 0 1.405.821 -4.347.995 0 0 0

- razporeditev preostalega dela čistega dobička pri
  merjalnega poročevalskega obdobja na druge 
  sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.347.995 -4.347.995 0 0 0

- razporeditev dela čistega dobička poročevalskega 
  obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu 
  organov vodenja in nadzora 0 0 0 0 0 0 2.942.174 0 0 -2.942.174 0 0 0 0

- oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih sestavin 
kapitala 0 0 0 96.752 0 0 -96.752 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.decembra 2009 18.285.482 22.637.479 1.828.548 96.752 -96.752 0 2.845.422 5.481 637.705 1.043.570 7.185.455 54.469.172 78.047 54.547.219
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Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje

 1.1.2010
Zmanjšanje 

v 2010
Povečanje

 v 2010
Stanje

 31.12.2010
Indeks

 2010/2009

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 78.429 -51.205 151.532 178.756 227,9

Skupaj 78.429 -51.205 151.532 178.756 227,9

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški vlaganj v trg z namenom pospeševanja 
prodaje, kot je zakup prodajnega prostora ter nakup hladilnih skrinj, dane kupcem na tujih trgih. Dolgoročno 
odloženi stroški se ne amortizirajo, ampak se postopoma prenašajo med stroške poslovnega obdobja.

6.7.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 

Preglednica: Opredmetena osnovna sredstva

v € brez centov 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Indeks 

2010/2009

Skupaj opredmetena osnovna sredstva brez danih predujmov 55.547.166 60.740.526 91,4

- zemljišča 3.667.153 3.049.625 120,2

- zgradbe 32.219.403 33.836.661 95,2

- proizvajalne naprave in stroji 10.190.602 11.756.429 86,7

- druge naprave in oprema 9.114.682 10.286.288 88,6

- drobni inventar in umetnine 44.073 39.443 111,7

- osnovna sredstva v pridobivanju 311.253 1.772.080 17,6

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva 6.010 42.741 14,1

Skupaj 55.553.176 60.783.267 91,4

Skupina Ljubljanske mlekarne je v  letu  2010  za opredmetena osnovna sredstva  namenila 3.842.722 EUR. Po 
vrednosti največje naložbe so bila vlaganja v:
- nakup zemljišča na Tolstojevi v vrednosti 645.660 EUR,
- nakup hladilne tehnike za sladoled v vrednosti 395.304 EUR,
- posodobitev diskontne prodajalne v Ljubljani v vrednosti 265.920 EUR,
- oprema za diskontno prodajalno v Ljubljani v vrednosti 232.663 EUR,
- dodatna oprema za proizvodnjo sladoleda v vrednosti 184.330 EUR,
- vlaganje v eko otok v vrednosti 145.060 EUR,
- linija za recikliranje embalaže v vrednosti 130.200 EUR,
- računalniška oprema v PPM Tuzla v vrednosti 80.162 EUR.

Družba je v letu 2010 prodala poslovno nepotrebno premoženje in pri prodaji pripoznala 240.066 EUR prevre-
dnotovalnih poslovnih prihodkov ter 7.202 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2010 gibala kot kaže spodnja preglednica:
 

6.7	Pojasnila	k	računovodskim	izkazom

6.7.1	 Razčlenitve	in	pojasnila	h	konsolidirani	bilanci	stanja

Sredstva in obveznosti do njihovih virov se v konsolidirani bilanci stanja v večjem delu nanašajo na obvladu-
jočo družbo, zato so posamezne postavke podrobneje razkrite v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske 
mlekarne d.d., Ljubljana, v točki 5.7.1.

6.7.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Preglednica: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne premoženjske pravice 2.328.744 3.020.636 77,1

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 178.756 78.429 227,9

Skupaj 2.507.500 3.099.065 80,9

Večji del neopredmetenih sredstev predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor skupina všteva 
pravice do uporabe računalniških programskih rešitev oz. licence.

Preglednica: Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Premoženj-ske 

pravice

Usredstveni 
stroški naložb v 

tuja OprOS Skupaj

Nabavna	vrednost

Stanje 1. 1. 2010 8.470.897 123.440 8.594.337

- nove pridobitve, aktiviranje 382.043 0 382.043

- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig -43.894 0 -43.894

- prenos med opredmetena osnovna sredstva -600 -123.440 -124.040

Stanje 31. 12. 2010 8.808.446 0 8.808.446

Popravek	vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 5.450.261 123.440 5.573.701

- amortizacija 1.073.213 0 1.073.213

- tečajne razlike 1.073.298 0 1.073.298

- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig 1.073.298 0 1.073.298

- prenos med opredmetena osnovna sredstva -43.866 -123.440 -43.866

Stanje 31. 12. 2010 -43.866 0 -43.866

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 3.020.636 0 3.020.636

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 2.328.744 0 2.328.744

V letu 2010 je skupina pridobila za 382.043 EUR novih premoženjskih pravic, pretežno programske opreme.
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Skupina izkazuje finančni najem za transportna sredstva, ki se nanaša le na odvisno družbo Prerada i promet 
mlijeka d.d. Tuzla. Na dan 31. december 2010 znaša knjigovodska vrednost sredstev v finančnem najemu 
48.345 EUR, nabavna vrednost pa je znašala 80.933 EUR.

Skupina ima sklenjene sporazume o ustanovitvi zastavne pravice na opredmetenih osnovnih sredstvih v 
Ljubljani in v Tuzli za zavarovanje vračila dolgoročnih posojil, o čemer vodi zabilančno evidenco (glej točko 
6.7.1.14). Sedanja vrednost zastavljenih nepremičnin znaša 26.211.811 EUR.  

6.7.1.3 Dolgoročne finančne naložbe

Preglednica: Dolgoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 784.164 875.019 89,6

- druge delnice in deleži 784.164 875.019 89,6

Dolgoročna posojila 28.767 11.871 242,3

- dolgoročna posojila drugim 37.344 13.778 271,0

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne -8.577 -1.907 449,8

Skupaj 812.931 886.890 91,7

Med dolgoročne finančne naložbe skupina uvršča finančne naložbe v delnice in deleže družb ter finančne na-
ložbe v dolgoročna posojila. Del dolgoročnih posojil bo odplačan v letu 2011, zato se v bilanci stanja izkazujejo 
med kratkoročno danimi posojili. 

Obrestna mera danih posojil je spremenljiva, sestavljena iz 12 mesečnega euriborja ter pribitka v višini med 
3–4 %, zapadlost posojil je od leta 2013 do 2016, zavarovana pa so z bianco menicami ter z obveznostmi družbe 
do posojilojemalca iz naslova prodaje storitev oz. s hipoteko.

Dolgoročne finančne naložbe so se med letom 2010 gibale kot kaže spodnja preglednica: 

Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Druge delnice in 

deleži
Dolgoročna posojila 

drugim Skupaj

Kosmata	vrednost

Stanje 31.12.2009 913.596 11.871 925.467

- povečanje zaradi danih novih posojil 0 29.500 29.500

- zmanjšanje zaradi odplačil -14.954 -4.027 -18.981

- prenos med kratkoročna posojila 0 -8.577 -8.577

Stanje 31.12.2010 898.642 28.767 927.409

Oslabitev

Stanje 31.12.2009 -38.577 0 -38.577

- povečanje zaradi oslabitve -85.623 0 -85.623

- zmanjšanje zaradi odprave slabitve pri prodaji 9.722 0 9.722

Stanje 31.12.2010 -114.478 0 -114.478

Čista vrednost 31.12.2009 875.019 11.871 886.890

Čista vrednost 31.12.2010 784.164 28.767 812.931
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6.7.1.5 Kratkoročne finančne naložbe

Preglednica: Kratkoročne finančne naložbe

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks

 2010/2009

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.022.869 1.198.498 85,3

- druge kratkoročne finančne naložbe 1.022.869 1.198.498 85,3

Kratkoročna posojila 2.109.856 951.907 221,6

- kratkoročna posojila drugim 218.500 100.000 218,5

- kratkoročno dani depoziti 850.000 850.000 100,0

- kratkoročne naložbe v obveznice 1.032.779 0 -

- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne 8.577 1.907 449,8

Skupaj 3.132.725 2.150.405 145,7

Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže drugih podjetij. 

Med kratkoročnimi posojili na dan 31. december 2010 skupina izkazuje kratkoročna posojila, dana drugim, 
kratkoročno dane depozite nad 90 dni, kratkoročne naložbe v obveznice in del dolgoročnih posojil, ki bodo 
vrnjena v naslednjih dvanajstih mesecih. Kratkoročni depoziti v višini 850.000 EUR so dani za zavarovanje 
odobrenih okvirnih kreditov po načelu tekočega računa.

Posojila so odobrena v skladu z internimi akti in se obrestujejo po obrestni meri, priznani v času sklenitve 
posojilne pogodbe.
 
Spodnja preglednica prikazuje gibanje nakupne vrednosti in prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb v 
delnice v letu 2010:

Preglednica: Tabela gibanja drugih kratkoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Nakupna 
vrednost

Prevredno-tenje
 prek kapitala Tržna vrednost

Stanje 1. 1. 2010 560.793 637.705 1.198.498

- zmanjšanje -115.263 -175.556 -290.818

- povečanje 115.189 0 115.189

Stanje 31.12.2010 560.719 462.149 1.022.869

6.7.1.4 Zaloge

Preglednica: Zaloge

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Material 4.039.871 4.591.765 88,0

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi 1.461.590 1.360.657 107,4

Proizvodi 4.104.890 2.575.024 159,4

Trgovsko blago 557.348 381.817 146,0

Predujmi za zaloge 14.869 96.979 15,3

Skupaj 10.178.568 9.006.242 113,0

Med zaloge skupina uvršča tudi dane predujme za zaloge. 

Slabitev je bila na dan 31. decembra 2010 opravljena pri zalogah proizvodov, ker je njihova knjigovodska vre-
dnost za 106.741 EUR presegala čisto iztržljivo vrednost, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovni-
mi odhodki. 

Čista iztržljiva vrednost zalog proizvodov skupine je na dan 31. decembra 2010 znašala 6.601.863 EUR.

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

V skupini ima zastavljene zaloge Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla v višini 28.121 EUR za zavarovanje dolgo-
ročnega posojila.

Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog. Družba tudi v letu 2010 
uspešno nadaljuje trend zniževanja primanjkljajev zaradi odpisov in kala.

Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog skupine.

Preglednica: Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Primanjkljaji 123.093 40.511 303,9

Presežki 129.199 37.024 349,0

Odpisi 377.070 395.688 95,3

Kalo 389.436 873.139 44,6

Odpisi zalog materiala se nanašajo na odpise embalaže zaradi opustitve proizvodnje ter odpise dodatkov za-
radi pretečenega roka trajanja uporabe. Odpisi proizvodov in trgovskega blaga se nanašajo na odpise v skladi-
ščih, pretežni del pa na odpise pri kupcih. 

Kalo materiala se nanaša na presežke normativne porabe pri porabljenih materialih v proizvodnji. Kalo suro-
vine nastaja zaradi razlik pri meritvah med dobaviteljem in družbo kot prevzemnikom. Kalo polproizvodov se 
nanaša na razlike na internih merilnih napravah.
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Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih poslovnih terjatev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov

Dolgoročni 
blagovni 

krediti v državi

Dolgoročni 
blagovni 

krediti v tujini

Dolgoročne 
poslovne terja-

tve do drugih Skupaj

Nabavna	vrednost

Stanje 1. 1. 2010 933.916 198.000 16.020 1.147.936

- povečanje 0 0 2.468 2.468

- zmanjšanje 0 0 -2.460 -2.460

- prenos med kratkoročne poslovne terjatve -90.269 0 -6.827 -97.096

Stanje 31. 12. 2010 843.647 198.000 9.201 1.050.848

Popravek	vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 710.887 198.000 0 908.887

- povečanja 3.471 0 0 3.471

Stanje 31. 12. 2010 714.358 198.000 0 912.358

Neodpisana vrednost 1. 1. 2010 223.029 0 16.020 239.049

Neodpisana vrednost 31. 12. 2010 129.289 0 9.201 138.490

Preglednica:Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (neto) 22.646.323 21.646.817 104,6

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (bruto) 19.393.874 19.668.502 98,6

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v državi -1.945.029 -1.851.884 105,0

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (bruto) 5.406.522 4.014.661 134,7

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini -308.738 -282.451 109,3

- kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi (prenos iz 
  dolgoročnih) 116.780 105.117 111,1

- oslabitev kratkoročnih blagovnih kreditov v državi (prenos iz 
  dolgoročnih) -17.086 -7.129 239,7

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (neto) 0 0 -

- kratkoročne terjatve za obresti v državi (bruto) 287.624 244.928 117,4

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v državi -287.624 -244.928 117,4

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih kreditov (bruto) 462.831 459.402 101,5

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti od blagovnih 
  kreditov -462.831 -459.402 101,5

Skupaj 22.646.323 21.646.817 104,6

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev skupina izkazuje dvomljivo terjatev za obresti od blagov-
nega kredita do družbe Magros d.o.o. Opatija v vrednosti 121.238 EUR ter sporno terjatev za obresti od blagov-
nega kredita do družbe Lija d.o.o. Maribor v vrednosti 345.122 EUR. Obe terjatvi sta v celoti oslabljeni. 
 
V spodnji preglednici je prikazano gibanje oslabitev terjatev do kupcev v letu 2010:

6.7.1.6 Poslovne terjatve

Preglednica: Dolgoročne poslovne terjatve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 129.289 223.029 58,0

- dolgoročni blagovni krediti, dani v državi 228.983 321.017 71,3

- dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 0 0 -

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do kupcev med 
  kratkoročne -99.694 -97.988 101,7

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 9.201 16.020 57,4

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih 16.028 22.955 69,8

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih med kratkoročne -6.827 -6.935 98,4

Skupaj 138.490 239.049 57,9

Zmanjšanje dolgoročnih poslovnih terjatev izhaja iz odplačil blagovnih kreditov in drugih obročnih odplačil. 
Skupina v letu 2010 ni pripoznala novih dolgoročnih terjatev.

Del dolgoročnih poslovnih terjatev, ki bodo plačane v naslednjih dvanajstih mesecih, skupina izkazuje v bilanci 
stanja med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev obvladujoča družba izkazuje sporno terjatev za blagovni 
kredit v državi do družbe Lija d.o.o. Maribor in dolgoročni blagovni krediti v tujini do družbe Magros d.o.o. 
Opatija (več v pojasnilih k računovodskim izkazom družbe Ljubljanske mlekarne d.d. v točki 5.7.1.6) .

Odvisna družba Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla je v letu 2008 odobrila dobaviteljem mleka  dolgoročne 
blagovne kredite za nakup krav v vrednosti 474.188 EUR z ročnostjo do pet let. 

Skupina je v letu 2010 zaradi dvoma o poplačilu opravila slabitev dolgoročnih blagovnih kreditov v vrednosti 
3.471 EUR, kar je pripoznala med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

Dolgoročne poslovne terjatve so se v letu 2010 gibale kot kaže spodnja preglednica: 



176LJUBLJANSKE MLEKARNE

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

LETNO POROČILO 2010 177

RAČUNOVODSKI DEL POROČILA

Preglednica: Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročno dani predujmi in varščine 57.863 57.656 100,4

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 36.116 17.046 211,9

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil 16.526 17.046 96,9

- druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 19.590 0 -

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.116.927 3.941.892 53,7

- kratkoročne terjatve za vstopni DDV 1.963.054 2.529.383 77,6

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 35.365 103.194 34,3

- ostale kratkoročne poslovne terjatve 118.508 1.309.316 9,1

Skupaj 2.210.906 4.016.594 55,0

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, terja-
tve do delavcev, terjatve do izstaviteljev plačilnih kartic ter ostale kratkoročne poslovne terjatve. 

6.7.1.7 Denarna sredstva

Preglednica: Denarna sredstva

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 96.845 15.381 629,6

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 3.173 150.988 2,1

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev 3.280.000 6.305.000 52,0

Skupaj 3.380.018 6.471.369 52,2

Obvladujoča družba ima na poslovnih računih odobrene okvirne kredite po načelu tekočega računa v višini 
850.000 EUR, ki jih na dan 31. december 2010 ni koristila. Krediti so odobreni za obdobje enega leta in so zava-
rovani s kratkoročnimi depoziti.

6.7.1.8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Preglednica: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 47.833 40.761 117,3

Vrednotnice 1.112 1.536 72,4

Skupaj 48.945 42.297 115,7

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki vključujejo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na naslednje 
poslovno leto. Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupina všteva tudi kupljene vrednotnice, znamke.

Preglednica: Tabela gibanja oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov

Oslabitev 
terjatev 

do kupcev 
v državi

Oslabitev 
terjatev

 do kupcev 
v tujini

Oslabitev 
blagovnih 

kreditov

Oslabitev 
zamudnih 
obresti do 

kupcev v 
državi

Oslabitev 
obresti od 
blagovnih 

kreditov Skupaj

Stanje 1. 1. 2010 -2.227.996 -290.824 -7.130 -244.928 -459.402 -3.230.280

- nove slabitve zaradi sodnih postopkov  
  in dvoma o poplačilu -362.314 -26.050 -14.704 0 0 -403.068

- odpis terjatev brez sodnega postopka -269 0 0 0 0 -269

skupaj oblikovanje novih slabitev 
preko poslovnega izida -362.583 -26.050 -14.704 0 0 -403.337

- odprava slabitev zaradi poplačil v 
  preteklosti slabljenih terjatev 135.992 8.036 4.748 41.365 0 190.141

skupaj odprava slabitev preko 
poslovnega izida 135.992 8.036 4.748 41.365 0 190.141

- odprava slabitev zaradi izločitve 
  terjatev iz evidence brez vpliva na PI 509.558 100 0 41.384 0 551.042

- evidenčno oblikovanje slabitev za 
  obračunane obresti od poslovnih 
  terjatev za tekoče leto brez 
  vpliva na PI 0 0 0 -125.445 -6.958 -132.403

Stanje 31. 12. 2010 -1.945.029 -308.738 -17.086 -287.624 -466.360 -3.024.837

V letu 2010 je skupina odpravila 741.183 EUR slabitev poslovnih terjatev, od tega 190.141 EUR zaradi poplačil, 
kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 551.042 EUR pa zaradi dokončnih odpisov, ki 
so posledica zaključenih postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neizter-
ljiva in so bila oslabljena že v trenutku izdaje izvršilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek.

Na novo je skupina oslabila 535.740 EUR poslovnih terjatev, 403.337 EUR zaradi sproženih sodnih postopkov 
ali dvoma o poplačilu, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. Preostanek v višini 
132.403 EUR se nanaša na oblikovanje slabitve obračunanih obresti, ki jih obvladujoča družba oslabi takoj ob 
izstavitvi obračuna in pri tem ne pripozna finančnih prihodkov. Le-te pripozna ob prejetem plačilu obresti ter 
hkrati odpravi slabitev.

Preglednica: Členitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo (redne, dvomljive in tožene)

v € brez centov
Stanje 

31.12.2010 
Nedospele 

terjatve
Dospele 
terjatve 

Dolgovane 
do 30 dni / 

redne

Dolgovane   
od 31 do 90 
dni / redne

Dolgovane 
nad 90 dni 

/ dvomljive

Dolgovane 
nad 90 dni 

/ tožene

Kratkoročne 
terjatve do 
kupcev v državi

19.510.654
100%

13.021.370 
66,7%

6.489.283 
33,3%

3.521.448 
18,0%

929.919 
4,8%

258.930 
1,3%

1.778.986 
9,1%

Kratkoročne 
terjatve do
kupcev v tujini

5.406.522 
100%

3.047.042 
56,4%

2.359.480 
43,6%

1.621.192 
30,0%

429.550 
7,9%

20.771
0,4%

287.967 
5,3%

Skupaj
24.917.176 

100%
16.068.413 

64,5%
8.848.763 

35,5%
5.142.640 

20,6%
1.359.469 

5,5%
279.701

1,1%
2.066.953 

8,3%

Skupina ima zavarovanih 37,1 % terjatev do kupcev. Terjatve do tujih kupcev so zavarovane preko Slovenske 
izvozne družbe (obvladujoča družba) ali pa z bančnimi garancijami. Terjatev do domačih kupcev skupina nima 
zavarovanih, razen terjatev do malih kupcev, od katerih sprejema bianko menice.
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Preglednica: Nakupi lastnih delnic v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

Število delnic Vrednost 
Delež v 

osnovnem kapitalu

Začetno stanje 1. 1. 2010 0 0 0,0%

Nakupi v letu 2010 88.387 860.422 2,0%

- januar 7.931 63.448

- februar 6.413 51.304

- marec 2.632 21.056

- april 50 400

- december 71.361 724.214

Končno stanje 31. 12. 2010 88.387 860.422 2,0%

- druge	rezerve	iz	dobička:  na dan 31. decembra 2010 ima skupina 7.114.309 EUR drugih rezerv iz dobič
 ka. V letu 2010 je z razporeditvijo preostanka bilančnega dobička na novo oblikovala za 5.129.309 EUR 
 drugih rezerv iz dobička v skladu s sklepom redne letne skupščine iz leta 2010. Na dan 31. decembra 
 2010 je za odkupljene lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička oblikovala rezerve za lastne delnice. 
 Gibanje drugih rezerv iz dobička je razvidno iz spodnje preglednice:

Preglednica: Tabela gibanja drugih rezerv iz dobička v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Stanje

 1. 1. 2010
Oblikovanje 

v 2010
Poraba 
v 2010

Stanje 
31.12.2010

Indeks 
2010/2009

Druge rezerve iz dobička 2.845.422 5.129.309 -860.422 7.114.309 250,0

- rezerve	za	lastne	delnice v višini 957.174 EUR so oblikovane iz drugih rezerv iz dobička v višini odku
 pljenih lastnih delnic. 

Presežek iz prevrednotenja

Preglednica: Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2010

v € brez centov
Stanje 

1. 1. 2010
Oblikovanje

 v 2010
Prenos v poslovni 

izid pri prodaji
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Presežek iz prevrednotenja 637.705 -165.265 -10.291 462.149 72,5

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na prevrednotenje sredstev po pošteni vrednosti, ki se ne izkazuje v 
tekočem poslovnem izidu in je pripoznan kot posledica prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb. 

Na dan 31. december 2010 je skupina zaradi padca tržnih tečajev vrednostnih papirjev pripoznala 165.265 EUR 
negativnega presežka iz prevrednotenja.

Preneseni in čisti poslovni izid
Preneseni čisti dobiček skupine na dan 31. december 2010 znaša 2.488.837 EUR. 

Čisti poslovni izid skupine za leto 2010 je dobiček v vrednosti 1.247.035 EUR. 

Manjšinski kapital
Skupina izkazuje na dan 31. decembra 2010 manjšinski kapital v vrednosti 16.820 EUR, ki se nanaša na manjšin-
ske delničarje Prerade i promet mlijeka d.d. Tuzla, ki imajo v lasti 3,97 % delnic družbe.

6.7.1.9 Kapital

Preglednica: Kapital

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Vpoklicani kapital - osnovni kapital 18.285.482 18.285.482 100,0

Kapitalske rezerve 22.637.479 22.637.479 100,0

Rezerve iz dobička 8.942.857 4.673.970 191,3

- zakonske rezerve 1.828.548 1.828.548 100,0

- rezerve za lastne delnice 957.174 96.752 989,3

- druge rezerve iz dobička 7.114.309 2.845.422 250,0

- pridobljene lastne delnice -957.174 -96.752 989,3

Presežek iz prevrednotenja 462.149 637.705 72,5

Preneseni čisti poslovni izid 2.488.837 1.043.570 238,5

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.247.035 7.185.455 17,4

Uskupinjevalni popravek kapitala 6.918 5.481 126,2

Kapital, ki pripada večinskemu lastniku 54.070.757 54.469.142 99,3

Kapital manjšinskih lastnikov 16.820 78.047 21,6

Skupaj 54.087.577 54.547.189 99,2

Osnovni kapital
Osnovni kapital skupine znaša 18.285.482 EUR 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.

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.

Rezerve iz dobička
Rezerve iz dobička se nanašajo na:
- zakonske	rezerve: ima skupina oblikovane v višini 10 % osnovnega kapitala, to je 1.828.548 EUR in so 
 namenjene uporabi skladno s 64. členom ZGD-1;
- pridobljene	lastne	delnice: na dan 31. decembra 2010 ima skupina 100.481 lastnih delnic,  kar  pred
 stavlja  2,3 % osnovnega kapitala. V letu 2010 je pridobila 88.387 lastnih delnic v skladu s sklepom 
 redne letne skupščine iz leta 2009 o podeljenem pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic za 
 namen nagrajevanja delavcev, uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi 
 trgovanja.  

Uprava je pooblaščena tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. 
Nakupi lastnih delnic v letu 2010 so razvidni iz spodnje tabele:
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6.7.1.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Preglednica: Tabela gibanja rezervacij v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje

 1.1.2010

Črpanje in 
sproščanje 

v 2010
Odprava

 v 2010
Oblikovanje 

v 2010
Stanje 

31.12.2010
Indeks 

2010/2009

Rezervacije za odpravnine in 
jubilejne nagrade 1.218.439 -83.524 0 31.141 1.166.056 95,7

Druge rezervacije iz naslova dolgo-
ročno vnaprej vračunanih stroškov 293.157 -55.000 -39.764 294.710 493.103 168,2

   - odprava preko drugih poslovnih  
     prihodkov - 0 -39.764 0 - -

Skupaj 1.511.596 -138.524 -39.764 325.851 1.659.159 109,8

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.166.056 EUR izkazuje le obvladujoča družba in so izra-
čunane na podlagi aktuarskega izračuna iz leta 2010. Pooblaščeni aktuar je upošteval naslednje predpostavke: 
upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost 
smrtnosti, fluktuacijo kadrov, diskontno stopnjo v višini 4,9 % letno, kolikor je decembra 2010 znašala do-
nosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v EU, rast plač v RS in družbi v višini 3,5 % letno, 
prispevno stopnjo v višini 16,1 % za izplačila, višja od zneskov, ki jih določa uredba o višini povračil stroškov v 
zvezi z delo

Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov v višini 493.103 EUR vključujejo potenci-
alne obveznosti iz naslova delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev.

Spodnja preglednica prikazuje gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2010

Preglednica: Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu, ki se je končalo 31 .12 .2010

v € brez centov
Stanje

 1.1.2010
Zmanjšanje

 v 2010
Povečanje

 v 2010
Stanje

 31.12.2010
Indeks

 2010/2009

Prejete državne podpore 2.079.110 -428.899 235.510 1.885.721 90,7

Prejete donacije 2 -2 0 0 -

Druge dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 108.561 -10.637 24.530 122.454 112,8

Skupaj 2.187.673 -439.538 260.040 2.008.175 91,8

Večji del dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.885.721 EUR predstavljajo prejete državne podpo-
re za sofinanciranje nabav opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih skupina črpa z obračunom amortizacije in 
rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti.

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 122.454 EUR se nanašajo na obračunane prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila je skupina oproščena.

Knjigovodska vrednost delnice 
Knjigovodska vrednost delnice je razvidna iz spodnje preglednice.  

Preglednica: Knjigovodstva vrednost delnice in čisti dobiček na delnico

v € 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kapital 54.087.577 54.547.189 99,2

Knjigovodska vrednost delnice 12,34 12,45 99,2

Čisti dobiček na delnico 0,28 1,64 17,4

Popravljen čisti dobiček na delnico 0,28 1,64 17,4

Dividende in čisti dobiček na delnico

Preglednica: Dividende in čisti dobiček na delnico

v € 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Dividenda na delnico v letu 0,15 0,10 149,0

Skupni znesek dividend v breme zadržanega dobička 652.922,00 438.193,00 149,0

Osnovni kapital je razdeljen na 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive in vse v 
celoti v plačane. Glasovalno pravico ima 4.281.452 delnic.

Preglednica: Tehtano povprečno število delnic

31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Število navadnih delnic 4.381.933 4.381.933 100,0

Število odkupljenih lastnih delnic 100.481 12.094 830,8

Tehtano povprečno število delnic 4.281.452 4.369.839 98,0

Preglednica: Čisti dobiček, ki pripada delnicam

31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Čisti dobiček poslovnega leta v € 1.247.035 7.185.455 17,4

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic 4.281.452 4.369.839 98,0

Osnovni čisti dobiček na delnico v € 0,29 1,64 17,7
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Med kratkoročne finančne obveznosti skupina všteva kratkoročna posojila, dobljena pri bankah,in del dolgo-
ročnih posojil ter drugih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjih dvanajstih mesecih.

Kratkoročna posojila so najeta pri bankah v državi z ročnostjo do dvanajst mesecev, zavarovana pa so z bianko 
menicami, kar je izkazano v zabilančni evidenci. Povprečna ponderirana obrestna mera za najeta kratkoročna 
posojila, ki jih izkazuje le obvladujoča družba, v letu 2010 znašala 4,31 %.

6.7.1.12 Poslovne obveznosti

Preglednica: Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.154.605 21.171.421 99,9

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in varščin 110.388 98.461 112,1

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.479.071 1.703.227 86,8

Skupaj 22.744.064 22.973.109 99,0

Skupina izkazuje le kratkoročne poslovne obveznosti.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v večjem delu sestavljajo obveznosti do zaposlenih in državnih ter 
drugih institucij iz naslova plač za mesec december 2010 ter kratkoročnih obveznosti iz naslova obresti od 
prejetih posojil in zamudnih obresti.

6.7.1.13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Preglednica: Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

- za bonitete kupcem in ostalo 44.542 21.296 209,2

- za stroške vodnega povračila 21.396 0 -

- za zamudne in druge obresti 636 481 132,2

- za bonitete dobaviteljem mleka 315.991 200.854 157,3

- za stroške revizije 16.747 15.925 105,2

- za neizkoriščene dopuste in nagrade 559.319 330.136 169,4

- za ostale vnaprej vračunane stroške 16.698 47.282 35,3

Skupaj 975.329 615.974 158,3

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve skupine vsebujejo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.

6.7.1.11 Finančne obveznosti

Preglednica: Dolgoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 12.607.753 17.664.680 71,4

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi 
obveznostmi -5.111.612 -5.085.048 100,5

Druge dolgoročne finančne obveznosti 27.524 41.774 65,9

Del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti, izkazanih med kratko-
ročnimi finančnimi obveznostmi -12.504 -14.802 84,5

Skupaj 7.511.161 12.606.604 59,6

Skupina v letu 2010 ni najemala novih dolgoročnih posojil, v plačilo dospeli  obroki  v višini 5.085.048 EUR so 
bili odplačani v dogovorjenih rokih.

Odvisna družba Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla izkazuje poleg posojil pri bankah v državi tudi obveznosti iz 
finančnega najema za avtomobile v vrednosti 15.020 EUR.

Del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dvanajstih mesecih, je izkazano med kratkoročni-
mi finančnimi obveznostmi.

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

v € brez centov
Stanje 

31.12.2010
Zapadlost do

 1 leta (v 2011)
Zapadlost od 1 do 5 

let (od 2012 do  2015)
Zapadlost nad

 5 let (nad 2016)

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v 
državi 12.607.753 5.111.612 7.437.874 58.267

Dolgoročne obveznosti iz finančnega 
najema 27.524 12.504 15.020 0

Dolgoročna posojila so najeta pri bankah v državi.

Večina dolgoročnih posojil skupine zapade v odplačilo v naslednjih petih letih. Povprečna skupna obrestna 
mera najetih posojil obvladujoče družbe je v letu 2010 znašala 1,73 %, pri odvisni družbi Prerada i promet 
mlijeka d.d. Tuzla pa od 8,50 % do 9 %. Skupina ima dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na 
opredmetenih osnovnih sredstvih in na zaloga, sedanja vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev 
je razkrita v točki 6.7.1.2., zalog pa v točki 6.7.1.4.

Preglednica:Kratkoročne finančne obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 6.500.000 8.800.000 73,9

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi 
obveznostmi 5.111.613 5.085.048 100,5

Del drugih finančnih obveznosti, izkazanih med kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi 12.504 14.802 84,5

Skupaj 11.624.117 13.899.850 83,6
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6.7.2	Razčlenitve	in	pojasnila	h	konsolidiranem	izkazu	poslovnega	izida

Prihodki in odhodki v konsolidiranem izkazu poslovnega izida se v večjem delu nanašajo na obvladujočo druž-
bo, zato so posamezne postavke podrobneje razkrite v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne v 
točki 5.7.2.

6.7.2.1 Čisti prihodki od prodaje 

Preglednica:Čisti prihodki od prodaje

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2009/2008

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 121.747.457 128.475.176  94,8 

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 111.538.613 119.147.301  93,6 

- čisti prihodki od najemnin 230.206 211.096  109,1 

- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 9.978.638 9.116.779  109,5 

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 25.075.537 18.335.673  136,8 

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 10.707.162 13.724.904  78,0 

Skupaj 157.530.156 160.535.753  98,1 

Skupina je v letu 2010 ustvarila 77,3 % čistih prihodkov od prodaje na domačih trgih, na trgih EU 15,9 % in na 
trgih izven EU 6,8 %.

V letu 2010 je odobrila 9.639.459 EUR bonitet kupcem; poslovni odhodki te vrste zmanjšujejo čiste prihodke 
od prodaje.

6.7.2.2 Drugi poslovni prihodki

Preglednica:Drugi poslovni prihodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi 10.228 7 -

Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov in povračila stro-
škov usposabljanja delavcev 22.029 24.044 91,6

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij 39.764 183.341 -

Poraba dolgoročno odloženih prihodkov za sofinanciranje opreme 428.899 473.908 90,5

Prevrednotovalni poslovni prihodki 473.701 306.812 154,4

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih 
  sredstev 240.066 13.143 -

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev terjatev 190.141 135.329 140,5

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev 43.494 158.340 27,5

Skupaj 974.621 988.112 98,6

Največjo postavko drugih poslovnih prihodkov v letu 2010 predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki. 
Vključujejo dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 240.066 EUR ter odpravo slabitev 
terjatev do kupcev doma in v tujini v višini 190.141 EUR.

Prihodki od porabe dolgoročno odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za sofinanciranje opreme se 
pripoznajo ob obračunu amortizacije. 

6.7.1.14 Zabilančna sredstva in obveznosti

Preglednica: Zabilančna sredstva in obveznosti

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov 1.306.718 1.271.596 102,8

Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora 125.910 125.910 100,0

Prejete menice za zavarovanje od kupcev 740.490 675.084 109,7

Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev 94.273 32.010 294,5

Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev 949.556 1.852.596 51,3

Prejete bančne garancije od kupcev 791.250 750.000 105,5

Prejeta ostala zavarovanje od kupcev 7.672.723 8.591.201 89,3

Prejete zastavne pravice za zavarovanje 698.929 700.858 99,7

Izdane menice za zavarovanje  dobaviteljem/bankam 6.855.122 4.238.966 161,7

Izdane menice za zavarovanje  kupcem 489.831 440.337 111,2

Dane bančne garancije dobaviteljem 107.324 113.637 94,4

Dane bančne garancije kupcem 83.938 85.792 97,8

Dani akreditivi - domači dobavitelji 0 184.392 0,0

Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam 12.615.998 22.567.256 55,9

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem 284.513 272.578 104,4

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti 668.279 476.376 140,3

Skupaj 33.484.853 42.378.588 79,0

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 5.7.1.14.
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6.7.2.4 Stroški dela

Preglednica: Stroški dela

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Stroški bruto plač in nadomestil 10.822.696 10.399.608 104,1

Stroški socialnih zavarovanj 2.451.606 2.369.494 103,5

- stroški pokojninskih zavarovanj 1.578.866 1.527.833 103,3

- stroški drugih socialnih zavarovanj 872.740 841.661 103,7

Drugi stroški dela 2.731.338 2.522.163 108,3

Skupaj 16.005.640 15.291.265 104,7

Stroški socialnih zavarovanj vključujejo stroške pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj. Od leta 2007 so 
delavci obvladujoče družbe vključeni v dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Drugi stroški dela vklju-
čujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in ostala izplačila zaposlenim.

6.7.2.5 Odpisi vrednosti

Preglednica: Odpisi vrednosti

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.073.213 1.227.152 87,5 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 8.903.286 8.881.795 100,2 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred-
stvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 55.866 72.300 77,3 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 513.549 422.796 121,5 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti 
  terjatev do kupcev 388.632 173.431 224,1 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslab.vr.kratkoročnih  
  blagovnih kreditov 14.705 205.130 7,2 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslab.vr.dolgoročnih 
  blagovnih kreditov 3.471 36.997 9,4 

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov 0 7.238 -

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog 106.741 0 -

Skupaj 10.545.914 10.604.043 99,5 

Odpisi vrednosti skupine vključujejo 9.976.499 EUR amortizacije in 569.415 EUR prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih sredstvih vključujejo izgu-
be pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 7.202 EUR in 48.664 EUR odhodkov zaradi odpisov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih skupine vključujejo slabitve poslovnih terjatev, ki 
izhajajo iz dvomljivih in toženih terjatev do kupcev ter iz dvomljivih blagovnih kreditov ter slabitve zalog proi-
zvodov, ker njihova proizvajalna cena presega iztržljivo tržno vrednost v višini 106.741 EUR.

6.7.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev 

Preglednica: Stroški blaga, materiala in storitev

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 106.665.051 100.273.643  106,4 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 5.353.385 6.796.759  78,8 

Stroški porabljenega materiala: 101.311.666 93.476.884  108,4 

- stroški materiala 94.438.653 87.691.360  107,7 

- stroški energije 4.066.385 3.806.686  106,8 

- drugi stroški materiala 2.806.628 1.978.839  141,8 

Stroški storitev 25.690.627 25.342.654  101,4 

Transportne storitve 8.320.487 8.350.518  99,6 

Najemnine 1.066.067 1.216.501  87,6 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 214.338 177.251  120,9 

Drugi stroški storitev: 16.089.735 15.598.384  103,2 

- stroški kooperantskih storitev 721.524 704.335  102,4 

- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev 3.710.244 4.138.854  89,6 

- stroški bančnih storitev in zavarovalnih premij 665.392 652.101  102,0 

- stroški intelektualnih in osebnih storitev 597.150 693.239  86,1 

- stroški sejmov, reklame in reprezentance 5.897.123 5.755.103  102,5 

- stroški drugih storitev 4.498.302 3.654.753  123,1 

Skupaj 132.355.678 125.616.297 105,4 

Najpomembnejši stroški v okviru te postavke so stroški materiala.

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 
inventarja itd.

Med druge stroške storitev, poleg navedenih, skupina všteva še stroške analiz za mleko in mlečne izdelke, 
stroške za oblikovanje embalaže, opravljene storitve preko študentskega servisa, stroške varovanja premože-
nja, komunalne 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.
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Med stroške prodaje skupina 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 skupine so se v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 2,4 %, vendar se je  njihov 
delež v čistih prihodkih v letu 2010 povečal le za 0,2 odstotka točke. Med stroške uprave skupina uvršča stro-
ške razvoja, stroške korporativnega marketinga in druge stroške uprave.

6.7.2.8 Finančni prihodki in finančni odhodki 

Preglednica: Finančni prihodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Finančni prihodki iz deležev 1.194.392 275.903 432,9

- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 1.139.817 225.461 505,5

- finančni prihodki iz drugih naložb 54.575 50.442 108,2

Finančni prihodki iz danih posojil 142.898 104.552 136,7

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 90.577 121.638 74,5

Skupaj 1.427.867 502.093 284,4

Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende in finančne prihodke iz drugih naložb, ki vključuje-
jo dobičke, ustvarjene pri prodaji finančnih naložb v deleže. V letu 2010 je skupina iz tega naslova ustvarila 
1.139.817 EUR finančnih prihodkov.

Finančne prihodke iz danih posojil skupina pripozna iz obračunanih obresti od danih posojil in depozitov.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev se nanašajo na zaračunane zamudne obresti, pogodbene obresti od 
danih blagovnih kreditov kupcem in jih skupina pripozna, ko so plačane. 

Preglednica: Finančni odhodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 85.625 679 -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 532.367 1.051.413 50,6

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 524.282 1.035.623 50,6

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 8.085 15.790 51,2

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 47.169 21.114 223,4

- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 18 2.050 0,9

- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 47.151 19.064 247,3

Skupaj 665.161 1.073.206 62,0

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na slabitev dolgoročne finančne naložbe 
v deleže podjetij.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so zaračunane obresti od posojil, prejetih od bank.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so v večji meri zaračunane zamudne obresti od dobaviteljev.

6.7.2.6 Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki 

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2009/2008

Rezervacije 313.777 0 -

Drugi poslovni odhodki 744.005 702.357 105,9

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 381.387 340.046 112,2

- izdatki za varstvo okolja 324.082 325.059 99,7

- ostali poslovni odhodki 38.536 37.252 103,4

Skupaj 1.057.782 702.357 150,6

Med druge poslovne odhodke skupina 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 
odpisov, 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 
stroške za varstvo okolja.

Med ostale poslovne odhodke skupina všteva nagrade študentom in dijakom na obvezni delovni praksi in  
štipendije.

6.7.2.7 Stroški po funkcionalnih skupinah

Preglednica: Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 120.350.624 111.765.173 107,7

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah 855.800 977.001 87,6

Stroški prodaje 25.417.515 24.078.287 105,6

Stroški splošnih dejavnosti (uprava) 8.575.167 8.371.820 102,4

Skupaj 155.199.106 145.192.281 106,9

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2010 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v primerljivem preteklem obdobju za 7,7 %, kar 
je posledica večje fizične nabave in višjih nabavnih cen surovin in materialov. Njihov delež v čistih prihodkih 
od prodaje se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal iz 69,6 % na 76,4 %. 

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 povezane z opremo za proizvodnjo na čakanju oz. z opremo in sredstvi, ki niso bili aktivno vključeni 
v proizvodni proces.

Podrobnejša pojasnila so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, v točki 5.7.2.7.

Stroški prodaje
Stroški prodaje so se v primerjavi z letom 2009 zvišali za 5,6 %. Njihov delež v čistih prihodkih od prodaje je v 
letu 2010 znašal 16,1 %, kar je za 1,1 odstotka točke več kot v letu 2009.
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6.7.2.12  Izkaz vseobsegajočega donosa

Preglednica: Izkaz vseobsegajočega donosa

v € brez centov 31.12.2010 31.12.2009
Indeks 

2010/2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.229.243 7.187.462 17,1

- za manjšinske lastnike -17.792 2.007 -

- za večinske lastnike 1.247.035 7.185.455 17,4

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo -175.556 84.257 -

- za manjšinske lastnike 0 0

- za večinske lastnike -175.556 84.257 -

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 1.053.687 7.271.719 14,5

- za manjšinske lastnike -17.792 2.007 -

- za večinske lastnike 1.071.479 7.269.712 14,7

Celotni vseobsegajoči donos skupine 1.071.479 EUR in vsebuje 175.556 EUR spremembe kapitala v letu 2010, ki 
je posledica zmanjšanja presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo.

6.7.3	 Druga	razkritja

6.7.3.1 Prejemki skupine oseb

Preglednica: Podatki o prejemkih, ki so jih v letu 2010 za opravljanje nalog v družbi prejele skupine oseb v 
skladu z 69. in 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov

Bruto 
znesek iz 

prejem-
kov iz 

naslova 
plač

Bruto 
znesek 

prejem-
kov iz 

naslova 
nagrad

Bruto 
pre-

jemki iz 
naslova 

povračil 
stroškov

Bruto 
prejemki 

iz naslova 
zavaro-
val-nih 
premij

Bruto 
prejemki 
iz naslo-

va drugih 
plačil

Skupaj 
bruto 

prejemki v 
letu 2010

Skupaj    
neto pre-

jemki v 
letu 2010

Predsednica uprave, 
Cvetana Rijavec 151.741 35.653 2.701 271 464 190.830 90.579

Člani nadzornega sveta, skupaj 0 0 0 1.626 111.305 112.931 80.814

   Zoran Boškovič 0 0 0 271 24.864 25.135 18.102

   Andrej Presečnik 0 0 0 271 17.387 17.658 12.635

   Milena Vrhovec 0 0 0 271 16.893 17.164 12.274

   Samo Lozej 0 0 0 271 17.387 17.658 12.635

   Srečko Končina 0 0 0 271 17.387 17.658 12.566

   Franc Kolman 0 0 0 271 17.387 17.658 12.602

Zaposleni na podlagi pogodb, 
za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe 1.053.518 0 44.150 812 339 1.098.819 552.899

Skupaj 1.205.259 35.653 46.851 2.709 112.108 1.402.580 724.292

6.7.2.9 Drugi prihodki in drugi odhodki 

Preglednica: Drugi prihodki in drugi odhodki

v € brez centov 2010 2009
Indeks 

2010/2009

Prejete odškodnine 258.919 1.796.327 14,4

Drugi prihodki 154.987 258.295 60,0

- iz naslova odprave rezervacij 0 207.349 -

- ostali drugi prihodki 154.987 50.946 304,2

Skupaj drugi prihodki 413.906 2.054.622 20,1

Odhodki za denarne kazni 27.667 18.510 149,5

Odhodki za odškodnine 9.090 4.736 191,9

Odhodki za dane donacije 41.686 40.538 102,8

Drugi odhodki 144.416 99.646 144,9

Skupaj drugi odhodki 222.859 163.430 136,4

Pretežni del drugih prihodkov skupine se nanaša na prihodke od prejetih odškodnin.

Med drugimi odhodki skupina izkazuje odhodke za denarne kazni, za donacije v humanitarne namene ter dru-
ge odhodke. 

6.7.2.10  Davek iz dobička 

Skupina Ljubljanske mlekarne ne oddaja skupinske davčne bilance, ker vsaka družba v svoji državi sestavlja 
davčni obračun po lokalni zakonodaji in na tej osnovi obračuna davek od dohodka.

Obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, je leto 2010 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom, 
vendar zaradi črpanja davčnih izgub iz preteklosti in koriščenja davčnih olajšav ni pripoznala davčne osnove in 
tudi ne obveznosti za davek iz dobička pravnih oseb.

Odvisni družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla in Ljubljanske mlekarne d.o.o Zagreb sta leto 2010 zaključili 
z negativnim poslovnim izidom, pri obračunu davka iz dobička sta ugotovili negativno davčno osnovo in tudi 
nista pripoznali obveznosti za davek iz dobička.

6.7.2.11 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Skupina Ljubljanske mlekarne je leto 2010 zaključila s čistim dobičkom obračunskega obdobja v višini 1.247.035 
EUR. Bilančni dobiček skupine znaša 3.737.264 EUR, deli pa se le bilančni dobiček obvladujoče družbe v višini 
1.786.652 EUR.

Preračun kapitala v skladu s rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (101,9) pomeni 1.003.969 EUR nega-
tivnega vpliva na čisti dobiček skupine leta 2010, ki bi tako znašal 243.066 EUR.
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Plača uprave obvladujoče družbe je določena v individualni pogodbi, ki jo je članica uprave sklenila z nadzor-
nim svetom. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzorne-
ga sveta.

Skupina nima opcijskega nagrajevanja. Zaposleni niso imeli prejemkov iz udeležb v nadzornih svetih odvisnih 
družb.

Prejemke za opravljanje nalog v skupini, ki so razkrite v skladu z ZGD-1, so prejele osebe v obvladujoči družbi 
in v odvisni družbi Ljubljanske mlekarne d.o.o Zagreb.

Preglednica: Podatki o danih posojilih, ki jih je skupina Ljubljanske mlekarne odobrila skupinam oseb v skladu z 
69. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov

Posojila, 
odobrena v 

letu 2010
Odplačano 
v letu 2010

Posojila, 
odobrena v 

letu 2009
Odplačano 

v letu 2009

Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe 0 -1.929 15.000 -2.964

V letu 2010 skupina ni odobrila nobenega posojila skupinam oseb v skladu s 69. členom Zakona o gospodar-
skih družbah.

6.7.3.2 Stroški revidiranja

Stroški revidiranja skupine za leto 2010 so znašali 30.672 EUR 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 računovodskih izkazov odvi-
sne družbe Prerade i promet mlijeka d.d Tuzla. 

6.7.3.3 Poslovni dogodki po dnevu bilance stanja

Nadzorni svet družbe Ljubljanske mlekarne d.d.  je na svoji 29. seji, 17. februarja 2011, imenoval Cvetano Rija-
vec za predsednico uprave  za mandatno obdobje petih let – od 17. januarja 2012 do 17. januarja 2017.

Dne 21. februarja 2011 je zasedala 16. redna seja skupščine obvladujoče družbe Ljubljanske mlekarne d.d., 
Ljubljana, ki je za naslednji štiriletni mandat, ki je nastopil 7. marca 2011, imenovala člane nadzornega sveta 
predstavnikov delničarjev v naslednji sestavi:
- Zoran Bošković,
- Polonca Čeč,
- Mihaela Stopar,
- Žiga Hieng.

Hkrati se je skupščina seznanila, da je svet delavcev za naslednje mandatno obdobje izvolil dva člana nadzor-
nega sveta, predstavnika delavcev, Srečka Končino in Franca Kolmana.

Nov nadzorni svet je na svoji prvi konstitutivni seji, dne 7. marca 2011, imenoval Zorana Boškovića za predse-
dnika in Polonco Čeč za podpredsednico nadzornega sveta družbe.

V času od datuma bilance stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno 
vplivali na računovodske izkaze skupine.




