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»V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da je pomembno
zgraditi in obdržati zaupanje potrošnikov in drugih
deležnikov v vsak posamezen produkt in v vsako blagovno
znamko in da je zaupanje tudi del korporativne kulture
družbe.«
Cvetana Rijavec
Predsednica uprave družbe Ljubljanske mlekarne, d.d.
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»Tudi leto 2012 bo vznemirljivo
in polno priložnosti, ki jih v sebi
nosijo krizni časi. Delovali bomo
na način, da bomo priložnosti
izkoristili, in poslovali v skladu s
prejetimi načrti ali bolje.«
CVETANA RIJAVEC
PREDSEDNICA UPRAVE DRUŽBE Ljubljanske mlekarne, d.d.

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

UVOD

7

1.1 Poročilo predsednice uprave družbe
Ljubljanske mlekarne, d.d.
Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji,
poslovni partnerji, sodelavke in sodelavci!
''Za leto 2011 prihajajo pozitivni in negativni signali
iz globalnega trga, za nas pa je predvsem pomembno
tudi, 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 tudi v prihodnje prilagodljivi in hitrih odzivov v
stalno spreminjajočem se ekonomskem okolju.''
S temi besedami smo vstopali v leto 2011, za katerega
vsi vemo, da je bilo težko in je v določenih trenutkih
ponujalo burno poslovno okolje. Ta trditev je še posebej veljala za Evropo, kjer je dolžniška kriza povzročala prave pretrese na posameznih trgih. Tudi mlečni
sektor je doživljal veliko problemov v tem letu, ki so
se izražali v spremenjenih kupnih navadah v Evropi in
doma.

Dosežki leta 2011
Ljubljanske mlekarne so iz teh razmer izšle z rastjo
prodaje, višjo od načrtovane, a žal z negativnim rezultatom. Cena surovega mleka je rastla praktično čez
vse leto, občutno pa so se nam podražili tudi drugi
materiali in surovine. Na domačem trgu smo uspeli
povečati prihodke iz prodaje kljub nekoliko manjšim
prodanim količinam naših izdelkov, povečali pa smo
tako količinsko kot vrednostno prodajo na tuje trge.
Vse razsežnosti krize smo občutili predvsem doma.
Politična kriza se je v državi le še stopnjevala, ekonomski ukrepi in nujne reforme, ki bi omogočili ponoven zagon gospodarstva, so bili zavrnjeni. Vsesplošno
nezaupanje v ekonomske ukrepe in nova gospodarska
kriza na obzorju pa sta potrošnjo še zmanjšala ali
preusmerila na druge prodajne kanale. Tudi zato smo
povečali prizadevanja za širitev naše prodaje v nove
trgovske verige, ki se uveljavljajo na domačem trgu,
uvrstitev na njihove police v večjem obsegu ostaja
naša naloga tudi v prihodnje.
V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da je pomembno zgraditi in obdržati zaupanje potrošnikov in
drugih deležnikov v vsak posamezen produkt, v vsako
blagovno znamko in da je zaupanje tudi del korporativne kulture podjetja.

Pridobiti nove in obdržati zveste potrošnike in kupce
je v krizi še toliko bolj pomembno, tako smo tudi v
letu 2011 veliko napora vložili v učinkovito komunikacijo z njimi, želeli smo razumeti, kako se spreminjajo
njihove potrebe in prioritete, in jih seznaniti s tem,
kako mi prilagajamo in razvijamo nove produkte in
produktne skupine v skladu z njihovimi pričakovanji.
Naša ocena je, da smo bili pri tem uspešni, saj nam o
tem govorijo uspešne postavitve novih izdelkov na
police in številna priznanja, ki smo jih osvojili v lanskem letu. Na osnovi poznavanja trendov in pričakovanj porabnikov smo se pri razvoju novih produktov
in programov osredotočili na področje zdravja in
vitalnosti. Na trg smo poslali veliko novih proizvodov,
med drugimi izdelki smo trgu predstavili tudi novo
sladoledno linijo Piran Grand.
Naš mlečni namaz MU s kumaricami, gorčico in koprom je postal šampion na 25. Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni.
Poleg tega smo prejeli še 27 odličij za naše izdelke,
med njimi osem velikih zlatih, enajst zlatih, ter štiri
srebrne in štiri bronaste medalje.
Mednarodno mlekarsko združenje in revija Dairy
Innovation sta sredi oktobra razglasila prejemnike nagrad za inovativnost v mlekarski industriji, IDF Dairy
Innovation Awards 2011. Blagovna znamka Mu Vita
iz Ljubljanskih mlekarn je dobila posebno priznanje v
kategoriji najboljše nove blagovne znamke; namazi in
maslo Mu Vita pa so zmagali v kategoriji najboljši novi
namazi in masla.
Dobili smo tudi pet nagrad na 20. Slovenskem oglaševalskem festivalu: za Sponzorsko plato Slona in
Sadeža smo prejeli Zlato in Veliko nagrado v kategoriji inovativnih oblik oglaševanja ter nagrado Dobre
vile za najbolj duhovit oglas leta. Prejeli smo tudi dve
Srebrni priznanji in sicer za radijski oglas Muuuu (ESL
mleko) in za Knjigo užitkov, ki smo jo izdali ob 15.
obletnici blagovne znamke Maxim premium.
Z vsemi aktivnostmi na področju tržnega komuniciranja in z novimi izdelki smo na trgu dosegli dobre
rezultate in obrnili trende prodaje navzgor.
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Pozabili pa nismo tudi na posodabljanje naših proizvodnih zmogljivosti. Najpomembnejša investicija
zadnjih let v Ljubljanskih mlekarnah se je začela v
letu 2011 in pomeni popolno prenovo Obrata Sterila.
Investicija v višini 15 milijonov evrov pomeni povečanje zmogljivosti proizvodnje trajnega mleka in drugih
trajnih izdelkov za približno 30 % in odpira nove možnosti za razvoj izdelkov, ki jih Ljubljanske mlekarne
še nimajo v svoji ponudbi.
V Ljubljanskih mlekarnah smo v letu 2011 ustvarili
154,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar
je 4,8 % več kot leto prej. Leto smo zaključili z izgubo
v višini 126 tisoč evrov.

Dolgoročna strategija razvoja
Realizirana izguba je predvsem posledica rasti cen
mleka in energentov, ki jih tudi mnoge izvedene aktivnosti na področju obvladovanja drugih stroškov in
ugodna rast prodaje niso mogle kompenzirati.
Realnost slovenskega trga nas sili še naprej v iskanje
svojih tržnih priložnosti na novih, rastočih in nerazvitih trgih, utrjevati moč lastnih blagovnih znamk doma
in na ključnih izvoznih trgih ter iskati potencialne
tarče prevzemov na teh novih trgih.
Nekatere od aktivnosti, ki smo si jih zastavili v dolgoročni strategiji razvoja, so bile letos upočasnjene ali
ustavljene, saj se je v začetku leta začel proces prodaje večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn.
V začetku leta je tudi prišlo do zamenjave Nadzornega sveta, ker je prejšnjemu prenehal mandat.

Poslovanje hčerinskih družb v tujini
Pomemben del aktivnosti smo vezali na izvedbo ukrepov za izboljšanje poslovanja v hčerinski družbi PPM
Tuzla, kjer je sredi leta prišlo do zamenjave direktorja.
Žal je rast cen surovega mleka v Bosni in Hercegovini
negativno vplivala na poslovanje družbe, ki je leto
ponovno zaključila z visoko izgubo.
Tudi poslovanje hčerinske družbe na Hrvaškem ni bilo
v skladu z načrti. Uvedene spremembe v prodajnem
pristopu so prinesle rast prodaje, vendar še ne dovolj
za pozitiven rezultat.
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Prvega junija je v Skopju začela poslovati hčerinska
družba Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje. Pomembnost izvoza v strategiji Ljubljanskih mlekarn je
bil eden ključnih dejavnikov za odločitev, da v Makedoniji ustanovimo hčerinsko podjetje. Rezultat poslovanja v letu 2011 je pozitiven, saj je družba ustvarila
dobiček in uvedla nove izdelke na ta trg.

Zahvala in pogled v leto 2012
Leto 2011 je bilo zaradi dogajanj v okolju težko leto za
vse nas. Tudi proces prodaje večinskega paketa delnic
je vplival na zaposlene in njihovo motivacijo.
Zato bi rada pohvalila svoje sodelavce za njihovo
zavezo, da so odlični v svojem delovanju in da dnevno
prispevajo k izboljševanju našega poslovanja. Procesni pristop delovanja, ki smo ga začeli vpeljevati ob
koncu leta, bo letos zaživel polno življenje in bo za
vse sodelavce največji izziv. Glede na vse uspešno
izpeljane projekte v preteklosti sem prepričana, da
bomo tudi ta izziv spremenili v prednost v poslovanju
podjetja.
Moja zahvala gre tudi delničarjem in Nadzornemu
svetu za izkazano zaupanje in podporo.
Tudi leto 2012 bo vznemirljivo in polno priložnosti, ki
jih v sebi nosijo krizni časi. Delovali bomo na način,
da bomo priložnosti izkoristili, in poslovali v skladu
s prejetimi načrti ali bolje. Svoje ključne izzive vidimo v obvladovanju materialnega in finančnega toka
družbe, v uspešnem zaključevanju naložbe v prenovo
proizvodnih linij za trajno mleka, nadaljevanju rasti
prodaje na tujih trgih, ohranjanju položaja na lokalnem trgu ter internem prestrukturiranju družbe v
procesno organizacijo.
Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
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»Člani nadzornega sveta trdno verjamemo,
da je delniška družba, ki jo spremljamo in
nadziramo, primerno pripravljena na nove
poslovne izzive. Ima ugledne in poznane
blagovne znamke ter inovativne in sposobne
kadre.«
ZORAN BOŠKOVIĆ
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA DRUŽBE Ljubljanske mlekarne, d.d.
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1.2 Poročilo 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 delegira svet delavcev. Organ pri svojem
delovanju spoštuje določila Zakona o gospodarskih
družbah in določila Statuta družbe.
V januarju in februarju je poslovanje družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., to je obvladujoče družbe Poslovne
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 predstavnik zaposlenih
in
Franc Kolman, član in predstavnik zaposlenih.
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.
Novo izvoljeni predstavniki lastnikov in predstavnika
zaposlenih so se 7. marca 2011 zbrali na konstitutivni
seji, tako da je od omenjenega datuma dalje poslovanje Poslovne skupine nadziral nadzorni svet v spodaj
navedeni sestavi:
Zoran Bošković, predsednik,
Polona Čeč, podpredsednica,
Mihaela Stopar, članica,
Žiga Hieng, član,
Srečko Končina, član in predstavnik zaposlenih
in
Franc Kolman, član in predstavnik zaposlenih.

Delovanje nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta so se v letu 2011 sestali na
desetih sejah, in sicer:
nadzorni svet v stari sestavi se je sestal na
dveh rednih sejah,
nadzorni svet v novi sestavi se je sestal na šestih rednih sejah, eni korespondenčni seji in eni izredni
seji, ki je bila izvedena v dveh delih.
Nadzorni svet je na sejah skrbno in odgovorno obravnaval vnaprej dogovorjene vsebine in 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 sejah predstavila
obravnavane teme in jih dodatno pojasnila. Nadzornemu svetu je bilo omogočeno tudi spremljanje poslovanja povezanih družb. Na voljo je bilo dovolj podatkov,
poročil in informacij, tako da je nadzorni svet, v skladu
z zakonskimi pooblastili, lahko sprejemal kompetentne
odločitve.
V decembru je bila sklicana izredna seja na podlagi
zahtev dveh članic nadzornega sveta, ki sta vzpostavili
zahtevo o imenovanju posebnega pooblaščenca uprave, ki bi lahko zastopal družbo v zvezi s postopkom
prodaje delnic družbe, ker sta menili, da je z angažiranjem svetovalca v tem postopku uprava ravnala v
škodo družbe in zgolj iz osebnih interesov. Nadzorni
svet je v zvezi s predlogom pridobil poročilo uprave in
pisna mnenja pravnih svetovalcev, na podlagi katerih je soglasno ugotovil, da ni prišlo do domnevnega
oškodovanja družbe in da ni potrebe po imenovanju
posebnega pooblaščenca uprave.
Člani nadzornega sveta delujemo neodvisno. Na sejah
se spodbuja izražanje mnenj in kritična diskusija s
tem, da se različne poglede usklajuje s konstruktivnim
dialogom.
Pri nobeni obravnavani točki dnevnega reda nadzornega sveta ali pri odločanju o posameznih sklepih, sprejetih v letu 2011, ni prišlo do nasprotja interesov, zato ni
bilo primera, pri katerem bi zaradi konflikta interesov
izločili katerega izmed članov.

Pomembnejši sklepi nadzornega sveta
Na prvi seji v letu je nadzorni svet ugotovil, da se članom, ki v organu zastopajo interese delničarjev, izteka
mandat, zato je oblikoval predlog članov nadzornega
sveta.
Poleg tega je nadzorni svet na svojih prvih sejah
posebno pozornost namenjal vsebinam, povezanim s
poslovanjem družbe v predhodnem letu, ter obravnavi
poročila za leto 2010. Poslovanje za predhodno leto
je ocenil pozitivno in potrdil Letno poročilo družbe in
skupine Ljubljanske mlekarne za leto 2010.
Seznanil se je s poročilom revizijske družbe KPMG Slovenija v zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov in
njenim pozitivnim mnenjem. Nadzorni svet na delo re-
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vizorske družbe in na njeno poročilo ni imel pripomb.
Razpravljal je o predlogu o uporabi bilančnega dobička in skupščini družbe predlagal, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2010. Sprejel
je sklep o imenovanju predsednice uprave za novo
petletno mandatno obdobje.
Nadzorni svet se je skozi vse leto seznanjal s poslovanjem podjetja, spremljal aktualne dogodke v podjetju,
na nabavnem trgu mleka in na ključnih prodajnih
trgih. Obravnaval je ocene o uspešnosti poslovanja in
o doseganju ključnih načrtovanih ciljev ter se seznanjal z ocenami poslovanja do konca poslovnega leta.
Posebna skrb je bila namenjena obravnavi poslovnih
načrtov strateških investicijskih projektov družbe.
Potrdil je investicijski načrt za modernizacijo polnilnih
linij v obratu DE Sterila in se v toku leta seznanjal z
njegovo realizacijo. Razpravljal je o pobudi uprave za
koncentracijo in postopno selitev dejavnosti na novo
lokacijo in s tem z zmanjševanjem števila lokacij, na
katerih ima družba organizirano predelavo mleka.
Poleg že navedenih tematik je nadzorni svet na svojih
sejah obravnaval še vrsto drugih vsebin.
- Redno se je seznanjal z gibanjem odkupnih cen
mleka v EU, v Sloveniji in v Ljubljanskih mlekarnah.
- Seznanil se je s predlogom sklica 17. skupščine
družbe, obravnaval in potrdil predloge sklepov vezane na podelitev razrešnic in delitev bilančnega
dobička. Pripravil je predlog, v katerem je skupščini predlagal, da poslovanje v letu 2011 revidira
revizijska družba KPMG Slovenija.
- Na konstitutivni seji, ki je bila 7. 3. 2011, se je
nadzorni svet seznanil z zahtevo družbe PWC po
razkritju podatkov, ki jih je potreboval za pripravo
predstavitvenih materialov o Ljubljanskih mlekarnah v okviru prodajnega postopka večinskega
deleža družbe. Pred koncem leta se je nadzorni
svet seznanil s poročilom o izvedenih aktivnostih
in sodelovanju s PWC v zvezi s prodajnim postopkom in s poročilom o usklajevanju besedil NDA.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta
Delo nadzornega sveta je potekalo v skladu z zakonskimi določbami.
Nadzorni svet je vse leto natančno in celovito preverjal in nadzoroval vodenje družbe ter delo uprave
posredno ocenil vsakokrat, ko je obravnaval dosežene
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poslovne rezultate za izbrano 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. Pri izvajanju nadzorne funkcije
ni bilo ovir, ki bi preprečevale ali celo onemogočale
izvajanje funkcije članov nadzornega sveta.
Kljub neugodnim gospodarskim razmeram, splošni
plačilni nedisciplini, nižanju kupne moči ter splošnemu nezadovoljstvu s poslovnim okoljem so Ljubljanske mlekarne uspele ohranjati plačilno sposobnost,
likvidnost ter finančno trdnost. Ključni razvojni
projekti so realizirani v načrtovanih okvirih, večji del
letno načrtovanih poslovnih ciljev je dosežen. Družba
je v času vsesplošne recesije uspela povečati promet.
Navedena dejstva so podlaga, na osnovi katere člani
nadzornega sveta prepoznavamo aktivno in uspešno
delovanje poslovodstva.

Preveritev letnega poročila za leto 2011
Nadzorni svet Ljubljanskih mlekarn d.d. je skladno z
določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe skrbno pregledal in obravnaval Letno poročilo
družbe in skupine Ljubljanske mlekarne za leto 2011.
Dokument, ki ga je pripravila in predložila v pregled
uprava družbe, je bil izdelan v zakonitem roku. Vsebuje 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 predstavljajo finančno stanje
družbe in skupine Ljubljanske mlekarne, njun poslovni
in finančni izid ter gibanje kapitala.
Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo verodostojen odraz dogajanj in celovita informacija o
poslovanju v letu 2011 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 11. redni seji dne 25.
4. 2012. S tem je bilo poročilo v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah in Statutom družbe
formalno sprejeto.
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Predlog uporabe bilančnega dobička
Družba je na dan 31. 12. 2011 izkazala za 1.017.968,73
evra bilančnega dobička. Nadzorni svet se je seznanil
s sklepom Uprave Ljubljanskih mlekarn, d.d. o pokrivanju čiste izgube v višini 126.480,76 evra, ki se v
celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Člani
nadzornega sveta smo skupaj z obravnavo in potrditvijo letnega poročila oblikovali in potrdili še predlog,
da bilančni dobiček, izkazan na zadnji dan leta 2011,
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 trdno verjamemo, da je delniška družba, ki jo spremljamo in nadziramo, primerno
pripravljena na nove poslovne izzive. Ima ugledne in
poznane blagovne znamke ter inovativne in sposobne
kadre.
Člani nadzornega sveta upravi in zaposlenim čestitamo za opravljeno delo. Hkrati pričakujemo in
verjamemo, da imajo energijo, znanje in ambicije za
pripravo in izvedbo ukrepov za zagotavljanje nadaljnjega razvoja družbe in poslovne skupine.
Zoran Bošković
Predsednik nadzornega sveta
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1.3 Pregled izbranih kazalnikov uspešnosti
poslovanja družbe in skupine Ljubljanske
mlekarne
Ljubljanske mlekarne, d.d.
2011

2010

2009

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

Čisti prihodki od prodaje

154.303.763

147.194.319

146.951.501

165.579.832

4,8%

Celotni prihodki brez spremembe zalog

155.796.469

149.186.819

147.955.914

167.996.517

4,4%

Poslovni odhodki

156.497.642

149.723.807

141.594.103

163.642.867

4,5%

-457.386

1.112.798

4.375.835

6.641.626

-141,1%

10.238.877

11.682.210

15.543.547

16.577.231

-12,4%

-126.481

1.786.652

5.782.231

3.380.367

-107,1%

-231

3.083

9.356

5.383

-107,5%

-0,03

0,41

1,32

0,77

-107,1%

22.879.551

25.713.159

28.432.342

30.151.001

-11,0%

41.827

44.371

46.007

48.011

-5,7%

100.233.800

100.056.582

105.499.076

108.389.904

0,2%

51.498.803

52.065.743

49.351.096

45.923.335

-1,1%

2011

2010

2009

2008

rast 2011/2010

4.381.933

4.381.933

4.381.933

4.381.933

-

Knjigovodska vrednost delnice

11,61

11,89

11,87

10,65

-2,4%

Število zaposlenih na dan 31. 12.

548

546

613

623

0,4%

Povprečno število zaposlenih

547

580

618

628

-5,6%

210.183

208.342

196.824

212.357

0,9%

384

360

318

338

6,9%

Kazalniki gospodarnosti
in dohodkovnosti

2011

2010

2009

2008

rast 2011/2010

Dobičkonosnost prodaje

-0,3%

0,8%

3,0%

4,0%

-139,2%

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih

6,6%

7,9%

10,5%

9,9%

-16,4%

ROA: Dobičkonosnost sredstev**

-0,1%

1,8%

5,5%

3,1%

-107,1%

ROE: Dobičkonosnost kapitala***

-0,2%

3,4%

11,7%

7,4%

-107,2%

1,00

1,00

1,04

1,03

-0,1%

Postavka

Dobiček/izguba iz poslovanja
EBITDA*
Čisti dobiček/izguba
Čisti dobiček/izguba na zaposlenega
Čisti dobiček/izguba na delnico
Bruto dodana vrednost
Bruto dodana vrednost na zaposlenega
Povprečna sredstva
Povprečni kapital
Drugi kazalniki
Število navadnih delnic na dan 31. 12.

Odkup mleka v 000 litrih
Odkup na zaposlenega v 000 litrih

Gospodarnost poslovanja****

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

2008 rast 2011/2010
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Skupina Ljubljanske mlekarne
2011

2010

2009

2008

rast 2011/2010

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

166.165.844

157.530.156

160.535.753

178.667.676

5,5%

167.168.117

158.504.777

161.523.865

180.118.498

5,5%

168.767.378

159.965.014

152.213.963

179.353.799

5,5%

Dobiček/izguba iz poslovanja

-1.265.069

275.490

5.867.383

4.681.423

-559,2%

EBITDA*

9.693.609

10.821.404

16.471.427

15.587.244

-10,4%

-1.217.325

1.229.243

7.187.462

4.273.167

-199,0%

Čisti dobiček/izguba na zaposlenega

-1.835

1.774

9.806

5.740

-203,4%

Čisti dobiček/izguba na delnico

-0,28

0,28

1,64

0,98

-199,0%

23.541.401

26.257.629

31.267.596

29.501.645

-10,3%

35.481

37.890

42.657

39.626

-6,4%

104.017.598

104.475.789

111.049.632

113.204.998

-0,4%

52.930.554

54.317.383

51.178.493

46.600.095

-2,6%

2011

2010

2009

2008

rast 2011/2010

4.381.933

4.381.933

4.381.933

4.381.933

-

Knjigovodska vrednost delnice

11,82

12,34

12,45

10,91

-4,2%

Število zaposlenih na dan 31. 12.

666

661

725

741

0,8%

Povprečno število zaposlenih

664

693

733

745

-4,3%

226.871

224.857

216.163

233.469

0,9%

342

324

295

314

5,4%

Kazalniki gospodarnosti
in dohodkovnosti

2011

2010

2009

2008

rast 2011/2010

Dobičkonosnost prodaje

-0,8%

0,2%

3,7%

2,6%

-535,3%

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih

5,8%

6,9%

10,2%

8,7%

-15,1%

ROA: Dobičkonosnost sredstev**

-1,2%

1,2%

6,5%

3,8%

-199,5%

ROE: Dobičkonosnost kapitala***

-2,3%

2,3%

14,0%

9,2%

-201,6%

0,99

0,99

1,06

1,00

-

Postavka
Čisti prihodki od prodaje
Celotni prihodki brez spremembe zalog
Poslovni odhodki

Čisti dobiček/izguba

Bruto dodana vrednost
Bruto dodana vrednost na zaposlenega
Povprečna sredstva
Povprečni kapital
Drugi kazalniki
Število navadnih delnic na dan 31. 12.

Odkup mleka v 000 litrih
Odkup na zaposlenega v 000 litrih

Gospodarnost poslovanja****

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
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1.4 Pomembnejši mejniki skupine v letu 2011
Januar – marec
Alpsko mleko vsak dan
naredi veliko - tudi za žrtve
nasilja
V Ljubljanskih mlekarnah se s
svojimi dejavnostmi na humanitarnem področju skupaj trudimo prisluhniti skromnim željam tistih, ki potrebujejo našo
pomoč. Januarja smo s tridesetimi materinskimi domovi, kriznimi centri in varnimi hišami v
Sloveniji podpisali donatorske
pogodbe in se obvezali, da jim
bomo v letu 2011 namenili okoli
17.500 litrov Alpskega mleka
za pomoč stotinam predvsem
žensk in otrok, žrtev različnih
oblik nasilja, ki so se odločili,
da se s pomočjo teh ustanov
odmaknejo iz svojega trpečega
vsakdanjika.

April – junij
Dobra tržna komunikacija
deluje

Ljubljanske mlekarne so zaupanja
vredna blagovna znamka

Na februarski podelitvi najuglednejših nagrad Effie v
slovenskem prostoru na področju tržnega komuniciranja
smo bile med nagrajenci tudi
Ljubljanske mlekarne. Zlato
nagrado Effie 2010 je prejela
oglaševalska akcija Ego Slim &
Vital z odlično in pravočasno
strategijo repozicioniranja v
času, ko je kategorija postajala
generična. Srebrno nagrado Effie 2010 si je prislužila akcija ob
praznovanju 35-letnice Planice,
ko se je sladoled Planica vpisal
v Guinnessovo knjigo rekordov
kot najdaljši sladoledni posladek na svetu.

Ljubljanske mlekarne smo v raziskavi European Trusted Brand Reader's
Digesta v kategoriji mleka z 72 odstotki
glasov in kategoriji sladoledov s 67
odstotki glasov prejele naziv zaupanja
vredna blagovna znamka oziroma Trusted Brand 2011.

Novejša različica delovnega okolja
na računalnikih
V Ljubljanskih mlekarnah smo v aprilu
postopoma začeli prehajati na novejšo
različico sistema Windows (7), Microsoft Office 2010 in Outlook. Projekt
prehoda za vse uporabnike bo zaključen do marca 2012, samega prenosa
znanja in informiranja pa smo se lotili
malo drugače, in sicer prek kompetenčnih otočkov. Kompetenčni otočki so
sodelavci, ki so bili izbrani kot napredni
uporabniki in ob prehodih v novo računalniško okolje informirajo in pomagajo ostalim sodelavcem.

Mlečni namaz Mu je šampion

Leto 2011 v znamenju prenove Sterilizacije
V mesecu marcu smo pričeli s prvimi gradbenimi deli posodobitve linije za trajne izdelke v Obratu Ljubljana, predviden zaključek
investicije pa je konec junija 2012. Investicija nam bo omogočila
povečanje procesnih in polnilnih kapacitet, zniževanje proizvodnih stroškov in dodatno razlikovanje lastnih blagovnih znamk
od trgovskih blagovnih znamk. Ob sami izvedbi prenove pa redna
proizvodnja trajnega izdelkov nemoteno poteka.

Na 25. Mednarodnem ocenjevanju
mleka in mlečnih izdelkov v Gornji Radgoni smo prejeli kar 28 odličij za naše
izdelke, med njimi tudi naziv šampion
za mlečni namaz Mu s kumaricami,
gorčico in koprom. Prejeli smo še osem
velikih zlatih medalj, enajst zlatih medalj, ter štiri srebrne in štiri bronaste.
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Družinski sladoledi v novi preobleki
Planica, Piran in Otočec so kremasti mlečni sladoledi, pripravljeni
po preverjenih recepturah, ki že desetletja razveseljujejo ljubitelje ledenih slaščic, letos pa smo videz teh družinskih sladoledov
prenovili. Med drugimi novimi sladolednimi okusi pa smo na trgu
predstavili tudi novo linijo sladoledov Piran Grand v treh okusih.
Gre za mehkejši in slajši sladoled, ki ne vsebuje konzervansov in
umetnih barvil.

Hčerinsko podjetje v Skopju
Prvega junija 2011 je v Skopju začelo
poslovati hčerinsko podjetje Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje.
Pomembnost izvoza v strategiji Ljubljanskih mlekarn je bil eden ključnih
dejavnikov za odločitev, da v Makedoniji odpremo hčerinsko podjetje.

Dokazujemo, da so leta samo
številka
Ljubljanske mlekarne kljub dolgoletni tradiciji in častitljivi 55-letnici
delovanja, ki smo jo praznovali v
letu 2011, skozi razvoj novih izdelkov
in različne tržno-komunikacijske
aktivnosti dokazujemo, da smo sodobno podjetje. Obletnico Ljubljanskih mlekarn smo obeležili z našim
zadnjim inovativnim izdelkom Ego
age protect in izvedenim dogodkom
Dan mladosti telesa in duha 25. maja
2011 v središču Ljubljane za splošno
javnost, kjer je več kot štiri tisoč glavo množico zabavala skupina Novi
fosili.
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April – junij
Pet nagrad za Ljubljanske
mlekarne na SOF 2011

Nov naraščaj v družini
Mu Vita

Na 20. Slovenskem oglaševalskem festivalu smo Ljubljanske mlekarne prejele kar
pet nagrad: za Sponzorsko
plato Slona in Sadeža smo
prejeli Zlato in Veliko nagrado v kategoriji inovativnih
oblik oglaševanja ter nagrado
Dobre vile za najbolj duhovit
oglas leta. Prejeli smo tudi
dve Srebrni priznanji, in sicer
za radijski oglas Muuuu (ESL
mleko) in za Knjigo užitkov,
ki smo jo izdali ob 15-letnici
blagovne znamke Maxim
premium.

Blagovno znamko Mu
Vita, pod katero razvijamo in tržimo izdelke z
upoštevanjem sodobnih
svetovnih smernic zdravega prehranjevanja, smo
dopolnili z novimi lahkimi
jogurtovimi napitki v pollitrski plastenki. Njihova
največja vrednost in
konkurenčna prednost je
predvsem v tem, da smo
za 30 odstotkov zmanjšali
vsebnost sladkorja, maščob pa kar za 60, toda pri
tem ohranili odličen okus.

Julij - september
Bera novih okusov in izdelkov
Jesen je bila v znamenju dopolnjevanja asortimenta z
novimi okusi in nekaj novimi izdelki. Tako smo družini
jogurtov Ego v embalaži tetratop dodali nov okus, in
sicer breskve in belega čaja, in spremenili pakiranje
jogurtov Ego v lončkih. Odslej so na voljo v 125-mililitrskih lončkih, pakiranih po dva skupaj (duopak). Ob tej
spremembi smo paleti jogurtom Ego v lončkih dodali
tudi dva nova okusa: jagoda z žitaricami in borovnica-sivka.
Prav tako smo razširili linijo namazov Mu Vita za dva
nova okusa, in sicer z zeliščnim maslom s peteršiljem
in čemažem ter namazom artičoke z zelišči. Sir Laščan
smo v jesenskih mesecih preoblekli v novo embalažo.

Ementalec Mu z visoko oceno
na VIP testu
Zveza potrošnikov Slovenije je v poletni izdaji revije VIP objavila rezultate VIP testa ementalskih
sirov. Ementalec Mu je bil še z dvema drugima siroma te vrste po oceni deklaracije, vsebnosti soli
in glede na
senzorične
lastnosti
uvrščen
najvišje na
lestvici.

Zlati namazi iz tuzelske mlekarne
Na 38. mednarodnem sejmu kmetijstva in živilske
industrije »Sajam šljive« v Gradačcu, ki je potekal od 1. do 4. septembra 2011, je naša hčerinska
družba Prerada i promet mlijeka, d.d., Tuzla prejela
tri zlate medalje za kakovost izdelkov, in sicer za
mlečni namaz s smetano Dar prirode, Vajkrem
mlečni namaz Dar prirode in Vajkrem light mlečni
namaz Dar prirode.

UVOD
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Oktober - december
Enostavnejša in hitrejša dostava vzorcev
in pošte
Ljubljanske mlekarne smo kot edina slovenska
mlekarna uvedli cevno zračno pošto kot interni način prenosa pošte in vzorcev. Sistem zračne pošte
sestavlja šest postaj, ki so med saboj povezane s
cevmi premera šestnajst centimetrov. Teh je skupaj
kar za 405 metrov. Pošta oziroma vzorci, nameščeni v kapsulah, potujejo po ceveh v vse smeri,
v centralnem laboratoriju, kjer je glavna postaja,
pa je mogoče na računalniškem ekranu spremljati
vso njihovo pot oziroma vso dogajanje pri pretoku
pošte v cevnem omrežju. Sledljivost je stoodstotno
zagotovljena. Povprečni čas prenosa pošiljke znaša
58 sekund.

IDF
Dairy Innovation
A
wards
2011
WINNER
Best new butter or spread
MU Vita
Ljubljanske Mlekarne

Mu vita – zmagovita inovativnost
Mednarodno mlekarsko združenje in revija Dairy Innovation sta sredi oktobra razglasila prejemnike nagrad
za inovativnost v mlekarski industriji, IDF Dairy Innovation Awards 2011. Blagovna znamka Mu Vita iz Ljubljanskih mlekarn, ki je sinonim za lahke, zdrave izdelke
z manj maščob in manj sladkorja, je dobila posebno
priznanje v kategoriji najboljše nove blagovne znamke,
namazi in maslo Mu Vita pa so zmagali v kategoriji
najboljši novi namazi in masla.

Associate sponsor

Priznanje projektu Razvoja kadrov
Na 14. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu, ki
je potekala pod okriljem družbe Planet GV, so že
deveto leto zapored podelili priznanje za najboljši projekt s področja ravnanja z ljudmi pri delu.
Strokovna komisija je projektu razvoja kadrov
v Ljubljanskih mlekarnah podelila priznanje za
drugi najboljši projekt.
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1.5 Pomembnejši dogodki skupine po zaključku
poslovnega leta 2011

Nov mandat predsednice uprave
Predsednica uprave Cvetana Rijavec je 17. januarja
2012 nastopila novo mandatno obdobje, ki bo trajalo
do 17. januarja 2017.

Ljubljanske mlekarne so zaupanja vredna
blagovna znamka
Ljubljanske mlekarne smo v raziskavi European Trusted Brand Reader's Digesta v kategoriji mleka s 66
odstotki glasov prejele naziv zaupanja vredna blagovna znamka oziroma Trusted Brand 2012.

Spletna serija Milkbusters prejela veliko nagrado
SOF
Ob zaključku slovenskega oglaševalskega festivala so
enaindvajsetič podelili najpomembnejša nacionalna
oglaševalska priznanja. V tekmovalni skupini digitalno komuniciranje je žirija veliko nagrado SOF podelila
spletni seriji Milkbusters, katere cilj je nagovarjati
mlade in hkrati komunicirati koristne lastnosti Alpskega mleka. Serija o lomilcih mitov o mleku je do
danes na spletu namreč zabeležila že več kot 50.000
ogledov.

Poleg Milkbusterjev pa je priznanje na SOF-u prejela
tudi kolebnica Ego age protect, ki smo jo kot darilo
na dogodku Dan mladosti telesa in duha namenili za
naše poslovne partnerje. Kolebnica je v tekmovalni
skupini korporativnih oglasnih sredstev prejela zlato
priznanje.

O DRUŽBI IN SKUPINI LJUBLJANSKE MLEKARNE
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O DRUŽBI IN
SKUPINI LJUBLJANSKE
MLEKARNE
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.
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2.1 Predstavitev skupine Ljubljanske mlekarne
Skupino Ljubljanske mlekarne sestavlja obvladujoča
družba Ljubljanske mlekarne, d.d. in tri odvisne družbe v tujini: trgovsko podjetje Ljubljanske mlekarne
d.o.o. Zagreb na Hrvaškem, proizvodno podjetje Pre-

rada i Promet mlijeka d.d. Tuzla v Bosni in Hercegovini in trgovsko podjetje Ljubljanske mlekarne DOOEL
Skopje v Makedoniji.

Skupina Ljubljanske mlekarne

SKUPINA LJUBLJANSKE MLEKARNE

Ljubljanske
mlekarne, d.d.

Prerada i promet
mlijeka, d.d.
Tuzla, BiH

Zagreb, Hrvaška

DOOEL
Skopje, Makedonija

Obvladujoča družba

Odvisna družba

Odvisna družba

Odvisna družba

Ljubljana, Slovenija

Ljubljanske
mlijeka
d.d.

Ljubljanske mlekarne,

mlekarne, d.o.o.

Delež: 96,03 %

Delež: 100 %

Delež: 100 %

Odvisne družbe

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
črpamo 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
Upravljanje
Jošt, dokazujemo
svojo tržno naravnanost in ohranjavirov
mo večinski tržni delež na slovenskem tržišču. S stalno skrbjo za kakovost in z nenehnimi posodabljanji, ki
Politikanovosti,
in
omogočajo
se trudimo ohranjati zadovoljstvo
strategija
kupcev.

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla (v nadaljevanju
PPM Tuzla) danes predstavlja eno od vodilnih podjetij v mlekarstvu Bosne in Hercegovine. Nastala je iz
Gradske mljekare Tuzla, ki je bila ustanovljena leta
1959. Konec leta 2003 PPM Tuzla z Ljubljanskimi
mlekarnami dobi strateškega partnerja, ki postanejo
večinski lastnik podjetja. Danes PPM Tuzla svojim
potrošnikom na domačem in tujih trgih (Srbija, Črna
gora, Makedonija, Kosovo in Albanija) nudi izdelke
pod tremi blagovnimi linijami: blagovnima znamkama
Dar prirode in PPM ter izdelke obvladujoče družbe
Ljubljanske mlekarne. Ljubljanske mlekarne, d.d.
Ljubljana so njen večinski lastnik, v lasti imajo 96,03
% delnice družbe.

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

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

Zaposleni

ANALIZA STANJA
Procesi

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

Voditeljstvo

Dobavitelji/
partnerji
Družbena
odgovornost
Upravljanje

1. faza

OCENA

IZVEDBA
Ljubljanske mlekarne NAPREDKA
DOOEL Skopje so bile ustanoPROJEKTOV
Samoocenitev
vljene v letuIN
2011 kot trgovsko
podjetje za oskrbo maIZBOLJŠAV
kedonskega trga z izdelki iz proizvodnega programa
skupine Ljubljanske mlekarne. Ljubljanske mlekarne,
d.d. Ljubljana so njen 100 % lastnik.

2. faza
razširjen
kolegij
(kolegij)

3. faza
razširjen
kolegij
(kolegij)

razširjen
kolegij
(kolegij)
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Osebne izkaznice obvladujoče družbe in odvisnih družb
Obvladujoča družba

Odvisne družbe

Naziv
družbe:

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Prerada i promet mlijeka,
d.d. Tuzla

Ljubljanske mlekarne,
d. o. o. Zagreb

Ljubljanske mlekarne,
DOOEL Skopje

Skrajšan naziv
družbe:

Ljubljanske mlekarne, d.d.

PPM Tuzla

Ljubljanske mlekarne
d.o.o.

Ljubljanske mlekarne
DOOEL

Pravni status:

Delniška družba

Delniška družba

Družba z omejeno
odgovornostjo

Družba z omejeno
odgovornostjo

Naslov sedeža
družbe:

Tolstojeva ulica 63
1000 Ljubljana
Slovenija

Mitra Trifunovića-Uče 125
75000 Tuzla
Bosna in Hercegovina

Međimurska 21
10000 Zagreb
Hrvaška

Ulica industriska b.b.
Gazi Baba, 1000 Skopje
Makedonija

Telefon:

+386 (0)1 588 15 00

+387 (0)35 302 420

+385 (0)1 37 04 010

+ 389 (0)2 2550 250

Telefaks:

+386 (0)1 588 18 87

+387 (0)35 398 085

+385 (0)1 37 03 862

+389 (0)2 2550 252

E-pošta:

info@l-m.si

ppm-tz@ppm.ba

ljubljanske.mlekarne@
zg.htnet.hr

info@lj-m.mk

Spletna stran:

www.l-m.si

www.tuzlanskamlijekara.ba -

-

Matična številka:

5048257

20092335

1789902

6697763

Davčna številka:

93710593

209127070009

25788777122

4043011508150

ID za DDV:

SI93710593

4209127070009

25788777122

4043011508150

Ustanovitev družbe:

1956

1959

2004

2011

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

301201100398163 /
16.05.2011

Osnovni kapital:

18.285.482 EUR – razdeljen na
4.381.933 navadnih, kosovnih
delnic

3.012.701 BAM – razdeljen na 261.974 navadnih,
kosovnih delnic

2.900.000 HRK – delež

150.000,00 EUR – delež

Poslovni računi:

—02923-0013116189 pri NLB d.d.,
Ljubljana
—03105-1000343007 pri SKB
banki d.d., Ljubljana
—07000-0001073492 pri
Gorenjski banki d.d., Kranj

—1321000101150153 pri
NLB Tuzlanska banka d.d.
Tuzla
—5550530002528345 pri
Nova banka A.D. Bijeljina

– 2360000-1101699069
pri Zagrebački banki
d.d. Zagreb

210066977630178 pri
NLB Tutunska banka AD
Skopje

Dejavnost družbe:

Mlekarstvo in sirarstvo

Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov

Trgovina na debelo z
mlekom in mlečnimi
izdelki

Trgovina na debelo z
mlekom in mlečnimi
izdelki

Velikost družbe:

Velika

Velika

Mala

Mala

Predsednik uprave/
direktor:

Cvetana Rijavec, predsednica
uprave

Andrej Teraž, direktor

Lidija Vujović
Blagojević, direktorica

Nikola Mađarevski,
direktor

Nadzorni svet:

Do 7. marca 2011:
Zoran Bošković, predsednik
Andrej Presečnik,
podpredsednik,
Samo Lozej, član
Milena Vrhovec, članica
Srečo Končina, član
Franc Kolman, član

Cvetana Rijavec,
predsednica

Cvetana Rijavec,
predsednica

Grega Ermenc, član
Rudolf Žagar, član

Grega Ermenc, član
Slavko Peklaj, član

Vodstvo družbe

Od 7. marca 2011 dalje:
Zoran Bošković, predsednik
Polonca Čeč, podpredsednica
mag. Žiga Hieng, član
Mihaela Stopar, članica
Srečo Končina, član
Franc Kolman, član
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V skupini Ljubljanske
mlekarne smo konec leta 2011
zaposlovali 666 delavcev, kar
je 5 zaposlenih več kot ob
koncu leta 2010.
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2.2 Zaposleni v družbi in skupini Ljubljanske
mlekarne
Število in struktura zaposlenih glede na izobrazbo v letih 2010 in 2011
Ljubljanske mlekarne, d.d.
2011

2010

Stopnja izobrazbe

število
zaposlenih

delež

število
zaposlenih

delež

Indeks
2011/10

Doktorji znanosti

0

0,0%

0

0,0%

-

Magistri znanosti

5

0,9%

4

0,7%

125,0

Univerzitetna in visokostrokovna izobrazba

71

13,0%

66

12,1%

107,6

Višješolska izobrazba

37

6,8%

35

6,4%

105,7

Srednješolska izobrazba

159

29,0%

153

28,0%

103,9

Kvalificirani delavci

135

24,6%

139

25,5%

97,1

Polkvalificirani delavci

17

3,1%

18

3,3%

94,4

Nekvalificirani delavci

124

22,6%

131

24,0%

94,7

Skupaj število zaposlenih 31. 12.

548

100%

546

100%

100,4

Skupaj (povprečje leta)

547

580

94,4

Skupina Ljubljanske mlekarne
2011

2010

Stopnja izobrazbe

število
zaposlenih

delež

število
zaposlenih

delež

Indeks
2011/10

Doktorji znanosti

0

0,0%

0

0,0%

-

Magistri znanosti

5

0,8%

5

0,8%

100,0

Univerzitetna in visokostrokovna izobrazba

90

13,5%

81

12,3%

111,1

Višješolska izobrazba

41

6,2%

39

5,9%

105,1

Srednješolska izobrazba

207

31,1%

198

30,0%

104,5

Kvalificirani delavci

178

26,7%

182

27,5%

97,8

Polkvalificirani delavci

21

3,2%

25

3,8%

84,0

Nekvalificirani delavci

124

18,6%

131

19,8%

94,7

Skupaj število zaposlenih 31. 12.

666

100%

661

100%

100,8

Skupaj (povprečje leta)

664

V skupini Ljubljanske mlekarne smo na dan 31. decembra 2011 zaposlovali 666 delavcev, kar je 5 zaposlenih
več kot ob koncu leta 2010. Povprečno pa je bilo v
skupini v letu 2011 zaposlenih manj sodelavcev kot
leto prej.
V družbi Ljubljanske mlekarne smo v letu 2011 zaposlovali manj delavcev, kot smo načrtovali. Konec leta
2011 je bilo v družbi Ljubljanske mlekarne zaposlenih
548 sodelavcev. V okviru skupine smo lani ustanovili
odvisno družbo Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje,

693

95,7

ki zaposluje 6 sodelavcev. V odvisni družbi Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb se število zaposlenih ni
spremenilo (7), v družbi PPM d.d. Tuzla pa se je število
zaposlenih zmanjšalo za tri in jih je sedaj 105.
Pomembno spremembo smo dosegli v izobrazbeni
strukturi skupine, in sicer se zmanjšuje delež
zaposlenih v skupinah z nižjo izobrazbo, povečuje
pa se delež zaposlenih v skupinah z višjo izobrazbo,
največja rast je zabeležena v skupini z univerzitetno
in visokostrokovno izobrazbo. Izobrazbeno strukturo
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zaposlenih izboljšujemo z odhodom starejših
delavcev, ki imajo praviloma nižjo izobrazbo in
zaposlovanjem novih na zahtevnejša delavna mesta
tudi v proizvodnji, ter z dokončanjem študija ob delu.

Razvoj kadrov
Na osnovi postavljenih sistemov za razvoj kadrov smo
razvijali zaposlene skozi ugotavljanje potenciala, skozi
letne razvojne dogovore, ocenjevanje delovne uspešnosti, usposabljanja in merjenja učinkov usposabljanja
ter ocenjevanje razvitosti kompetenc.
V letne razvojne dogovore je bilo vključenih 110 sodelavcev. Poleg pregleda realizacije ciljev in dogovora
o ciljih za naslednje obdobje, je bila narejena ocena
razvitosti kompetenc in načrt usposabljanja. Na področju usposabljanja smo dosegli začrtane cilje, to je
70 % vključenost zaposlenih v usposabljanje. V razne
oblike izobraževanj in usposabljanja je bilo vključenih
492 zaposlenih, kar predstavlja 90,5 % vključenosti,
izračunano na povprečno število 546 zaposlenih v
letu 2011. V povprečju se je vsak zaposleni v letu 2011
izobraževal 20,3 ure oziroma 2,5 dneva. Povprečno
smo v usposabljanje vsakega zaposlenega vložili 260
evrov.
Izobraževalne vsebine so bile ciljno usmerjene v krepitev vodstvenih kompetenc (sodelovanje, vizionarstvo, osmišljanje), kompetenc na področju trženja in
prodaje (komunikativnost, odnos do kupcev) ter kompetenc na področju programskega vodenja, marketinga, razvoja programov (proaktivnost, timsko delo).
V preteklem letu smo največ udeležencev vključili v
oblike internega usposabljanja, saj smo z internimi
oziroma eksternimi izvajalci izvedli 21 delavnic s programom, prilagojenim našim potrebam in željam. Teh
delavnic se je udeležilo 285 sodelavcev iz različnih
organizacijskih 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 je bilo vključenih 15 sodelavcev. Obvezno delovno prakso smo v sodelovanju z različnimi šolami omogočili 36 dijakom oziroma študentom. Za vse sodelavce, ki so se v letu 2011 vključili v delovni proces, smo
pripravili programe uvajanja v delo, ki so se izvajali s
pomočjo mentorjev v njihovih delovnih sredinah.
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V PPM Tuzla smo izvedli usposabljanje za 22 sodelavcev na temo osnove vodenja.
Z ocenjevanjem delovne uspešnosti, v katerega so
dvakrat letno vključeni vsi zaposleni, spremljamo
razvoj zaposlenih skozi ocenjevanje skladnosti delovanja zaposlenih z vrednotami in kompetencami ter
merimo učinke usposabljanj.
Horizontalno napredovanje, izbor Naj sodelavcev, natečaj Izziv leta, s katerim spodbudimo vse zaposlene k
razmišljanju in iskanju rešitev na izbrano temo v podjetju, so elementi, ki prispevajo k razvoju in motivaciji
zaposlenih.

Invalidi
Konec leta 2011 je bilo zaposlenih 36 invalidov, kar
predstavlja 6,5 % zaposlenih in 9 invalidov manj kot
v začetku leta, ko smo imeli 45 invalidov ali 8,2 % zaposlenih.
Med letom sta dva sodelavca pridobila kategorijo
invalidnosti, delovno razmerje pa je prekinilo 11 sodelavcev-invalidov. Tudi v tem letu smo iz naslova presežene kvote invalidov (6 %) dobili sredstva Sklada RS
za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Bolniški stalež
Na področju bolniškega staleža smo dosegli načrtovani cilj, saj je bil povprečen bolniški stalež v preteklem
letu 4,9 %, kar je nižje od načrtovanega 5,8 %. V strukturi se je zmanjšal bolniški stalež nad 30 dni in je bil
celo leto nižji od bolniškega staleža do 30 dni.
Odsotnost z dela zaradi bolniškega staleža je tudi
nižja kot v letu 2010 (5,8 %). Zmanjšanje bolniškega
staleža je posledica pospešenih odhodov starejših
delavcev in invalidov konec leta 2010 in delno tudi
rezultat sistematičnega dela na področju spremljanja
bolniškega staleža v skladu s sprejetimi Ukrepi za
obvladovanje bolniškega staleža v Ljubljanskih mlekarnah.

Varnost pri delu
Na področju varnosti pri delu smo v letu 2011 v
Ljubljanskih mlekarnah zabeležili 11 lažjih poškodb
pri delu (vključeni so tudi najeti delavci), kar je 5
poškodb manj kot v letu 2010. Po vzrokih poškodb
prevladujejo predvsem vzroki v zvezi z delovno
opremo ter vzroki v zvezi s transportnimi sredstvi. V
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preteklih letih je bil prevladujoč vzrok za poškodbe
padec, ki ga v letu 2011 nismo zabeležili.
Ukrepi za izboljšanje varnosti pri delu so bili v letu
2011 usmerjeni v izboljšanje stanja opreme in objektov, kar je bilo še posebej izrazito pri rekonstrukciji
DE Sterilizacije. Več je bilo tudi ukrepov za ergonomsko ureditev delovnih mest. Pomembnejša pridobitev je sistem za transport vzorcev zaradi zmanjšanja
fizičnih obremenitev zaposlenih. Uredili smo 10 delovnih mest zaposlenim, ki stalno in intenzivno delajo
z računalnikom. Načrtovanje varnosti pri delu je bilo
obsežnejše tudi na področju kemikalij, pri sami uporabi in skladiščenju. Izboljševanje stanja transportnih
poti in poti za zaposlene je še vedno stalna prioriteta
ukrepov varnosti pri delu.
V usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu
je bilo vključenih 200 zaposlenih, usposabljali pa so
se tudi najeti delavci in študenti.

Skrb za zdravje zaposlenih
Skrb za zdravje zaposlenih izvajamo skladno z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in izdelano
oceno tveganja. Tako smo v lanskem letu izvedli 130
preventivnih zdravniških pregledov. V skladu z ukrepi
iz ocene tveganja smo zaposlenim ponudili možnost
cepljenja proti gripi. Tako kot vsa leta do sedaj, smo
tudi v letu 2011 napotili na preventivno zdravljenje
delavce iz PC Sladoled, ki delajo v neugodnih klimatskih razmerah.
Za zdravo življenje zaposlenih skrbimo tudi v okviru
Športnega društva Ljubljanskih mlekarn in na srečanjih vseh zaposlenih, ki jih organiziramo dvakrat letno
in so namenjena druženju in rekreaciji.
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V letu 2011 smo v skupini
Ljubljanske mlekarne
nadaljevali s komuniciranjem
zastavljenih vrednot
Ljubljanskih mlekarn preko
obstoječih orodij internega
komuniciranja: plakati,
ohranjevalnik zaslona,
interni časopis, priznanja
in potrdila za opravljena
izobraževanja in priznanja za
dosežke.
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2.3 Komuniciranje z zaposlenimi

V letu 2011 smo v skupini Ljubljanske mlekarne nadaljevali s komuniciranjem 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 in
priznanja za dosežke.
V začetku leta smo izvedli natečaj »Ustvari svoj plakat, s katerim smo smo pozvali sodelavce, da so razmišljali o vrednotah in sami napisali tekste za nove
plakate. Odziv je bil odličen, saj smo prejeli več kot
100 predlogov, med katerimi smo izbrali 5 najboljših,
in natisnili nove plakate. Še posebej smo nagradili
oddelek, kjer se je na natečaj odzvalo največ sodelavcev. Tudi interne komunikacijske materiale, 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 zastavljene
vrednote.
Nadaljevali smo tudi s komuniciranjem preko utečenih orodij internega komuniciranja. V družbi Ljubljanske mlekarne smo v februarju izvedli zbore delavcev
za vse zaposlene. Vsak mesec smo izdali informativni
list v elektronski in tiskani obliki. V letu 2011 smo
izdali 5 številk internega glasila Iz zelenega v belo
ter časopis malenkost preoblikovali in preimenovali
v revijo. V odvisni družbi PPM Tuzla smo izdajali 4
številke internega časopisa Naše novine. Ažurno smo
skrbeli tudi za naš interni spletni portal LMnet, kjer
smo dnevno obveščali zaposlene o dogajanju v družbi.
Tudi v letu 2011 smo izvedli dve družabni srečanji za
zaposlene - zimski in poletni športno-rekreativni dan,
na katerih zaposlenim omogočamo druženje zunaj
zidov mlekarne. Prav tako smo nadaljevali z organizacijo in izvedbo internih dogodkov ob posebnih
priložnostih, kot so podelitev diplom ob zaključenem
izobraževanju, podelitev priznanj Naj sodelavcev in
inovatorjem.
V letu 2011 smo prav tako nadaljevali z zastavljenimi
aktivnostmi iz prejšnjih let in izvedli natečaj Izziv leta,
ki je potekal od marca do maja. Tokrat je bil naš izziv
Ego Slim & Vital – regionalna blagovna znamka. Ob

začetku natečaja smo komunicirali z višjo in srednjo
ravnjo vodij ter jih povabili k ambasadorstvu, da so
natečaj ustrezno predstavili med sodelavci in jih motivirali k sodelovanju. Kljub težkemu izzivu smo prejeli
kar 35 predlogov, med katerimi smo izbrali tri ideje, ki
so ponujale podobno razmišljanje in so bile ocenjene
kot najbolj izvedljive, nismo pa jih nagradili. Izbrane
ideje smo predstavili na zaključnem dogodku ter
vsem sodelujočim podelili priznanja za sodelovanje.
Tudi v letu 2011 smo se spomnili naših jubilantov, ki
že 10, 20, 30 in 40 let delajo v Ljubljanskih mlekarnah
in jih povabili na prijetno druženje ter jim za to priložnost podelili priznanja.
Ob koncu leta je otroke zaposlenih v vseh treh obratih družbe Ljubljanske mlekarne obiskal dedek Mraz
in jih razveselil s predstavo in darili.
V sklopu projekta Družini prijazno podjetje smo nadaljevali z izvajanjem sprejetih ukrepov ob pridobitvi
certifikata in tako so naši zaposlenimi med drugim
lahko pospremili svoje prvošolčke prvi dan v šolo
ali pa povabili svoje družine v sklopu Dneva družin
v Ljubljanskih mlekarnah na dneve odprtih vrat, ki
smo jih organizirali v mesecu oktobru z namenom, da
družinskim članom zaposlenih predstavimo delovanje
Ljubljanskih mlekarn.
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V skupini Ljubljanske mlekarne se
zavedamo pomena učinkovitega sistema
vodenja in upravljanja, ki pripomore
k učinkovitejši komunikaciji z vsemi
deležniki družbe in tudi k večjemu
zaupanju vseh vpletenih.
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2.4 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 večjemu zaupanju vseh vpletenih.
Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih Zakona o gospodarskih družbah (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.

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 zastopata 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.

Dvotirni sistem vodenja in upravljanja v družbah Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki
so pomembne za delo nadzornega sveta družbe
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 uresničujejo svoje
pravice v zadevah družbe. Sklicevanje skupščine in
druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so
urejene s statutom družbe in so v skladu z veljavno
zakonodajo.
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 skupščini 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

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 preteklo poslovno leto.

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 posameznih 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 odločanja 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 tri odvisne
družbe s sedežem v Hrvaški, Bosni in Hercegovini
ter Makedoniji. 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 odgovorna za enotno vodenje in upravljanje vseh
družb v skupini Ljubljanske mlekarne.
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Upravljanje odvisnih družb poteka na več ravneh, in
sicer preko:
- priložnostnih posvetovanj, kadar tako zahteva narava posla;
- sej nadzornih svetov odvisnih družb, kjer
predstavniki vodstva družbe Ljubljanske mlekarne,
d.d., Ljubljana, aktivno izvajajo svojo upravljavsko in
nadzorno funkcijo;
- skupščin družb: v družbi PPM d.d. Tuzla kot večinski delničar, v družbah Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Zagreb in Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje pa
kot edini družbenik in ustanovitelj, obvladujoča
družba Ljubljanske mlekarne, d.d. Ljubljana izvršuje
vse pravice in dolžnosti skupščine v skladu z določili
Zakona o trgovskih družbah R Hrvaške in Zakona o
trgovskih podjetjih R Makedonije.

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 nadzornemu svetu družbe.
Posli družbe Ljubljanske mlekarne, d.d. z revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., so predstavljeni v pojasnilih k računovodskim
izkazom družbe in skupine.
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Uprava ocenjuje, da je bila
na zadnji dan poslovnega
leta 2011 izpostavljenost
družbe in skupine
Ljubljanske mlekarne
poslovnim, pravnim,
industrijskim, okoljskim in
finančnim tveganjem na
zmerni ravni.
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2.5 Upravljanje s tveganji
V družbi Ljubljanske mlekarne je upravljanju s tveganji za delovanje družbe oziroma skupine Ljubljanske
mlekarne namenjena posebna skrb. Prepoznana tveganja smo razvrstili v več skupin: poslovna tveganja,
pravna tveganja, industrijska tveganja, okoljska tveganja in finančna tveganja. V nadaljevanju je predstavljeno upravljanje posameznih tveganj, upravljanje
finančnih tveganj pa je podrobneje opisano v 5. in 6.
točki Računovodskega poročila družbe in skupine.
Na podlagi ocene posameznih tveganj se osredotočamo 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.
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 2011 izpostavljenost družbe in
skupine Ljubljanske mlekarne poslovnim, pravnim,
industrijskim, okoljskim in finančnim tveganjem
na zmerni ravni. Kljub sistematičnemu upravljanju
tveganj, obstaja nevarnost, da se ob nadaljevanju
gospodarske recesije in z njo povezanimi
stečaji podjetij, slabšanjem likvidnosti podjetij,
izpostavljenost tveganjem povečuje. Poleg tega
pa lahko na spremembo stopnje izpostavljenosti
skupine Ljubljanske mlekarne 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 povpraševanju 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 dobaviteljev. Za vsako
skupino materialov imamo najmanj dva dobavitelja.
Na področju nabave osnovnih surovin smo v zadnjih
letih vstopili v mednarodne nabavne verige in s tem
zmanjšali odvisnost od slovenskih rejcev mleka. Za
leto 2012 smo že sklenili veliko večino dobaviteljskih
pogodb, tako da upravičeno ocenjujemo, da tveganja,
vezana na procese nabave, obvladujemo.

Tveganje odvisnosti družbe od ključnih kupcev
Skupina Ljubljanske mlekarne prodaja svoje proizvode pretežno trgovskim verigam in distributerjem. Trg
distribucije v Sloveniji je koncentriran, promet z največjim kupcem predstavlja približno 26 % vseh čistih
prihodkov skupine, z največjim tremi kupci pa skupina
Ljubljanske mlekarne ustvari slabih 44 % celotnih
čistih prihodkov od prodaje. Omenjena koncentracija
kupcev pomeni potencialno nevarnost morebitnega
izpada prihodkov ter posledično izpada dobička iz
poslovanja, ki se poveča v primeru težav v poslovanju
ključnih kupcev. S ciljem zmanjševanja odvisnosti
družbe in s tem skupine od lokalnega trga in največjih
slovenskih trgovcev, Ljubljanske mlekarne načrtno
vstopamo na izvozne trge ter sistematično spremljamo dogajanje pri svojih največjih kupcih. Rast družbe
oz. skupine je strateško usmerjena na poslovanje na
ciljnih izvoznih trgih.

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 gospodarske krize mora skupina Ljubljanske
mlekarne upoštevati možnost padanja prodaje zaradi
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padca kupne moči ali razvoja drugačnih potrošniških
navad, kar lahko negativno vpliva na poslovne aktivnosti skupine.

neprekinjenega poslovanja. Tudi delna izguba podatkov, s katero bi se okoristile tretje osebe, bi negativno
vplivala na poslovanje družbe.

S ciljem odzivanja na spremembe v okolju so v našo
prodajno ponudbo vključeni tudi cenovno dostopnejše izdelki.

Za zmanjšanje informacijskega tveganja smo v zadnjih letih širili znanja o osrednjem poslovnoinformacijskem 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 in
skupini vpeljane dobre prakse in sisteme varovanja
različnih skupin podatkov.

Tveganja, povezana z izdelki
Omenjeno tveganje je povezano s štirimi kategorijami
potencialnih nevarnosti: mikrobiološko, kemijsko, fizikalno in alergensko. Tveganje, povezano s proizvodi,
obstaja v celotnem produkcijskem 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 proizvodov 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
prakso, 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
V skupini Ljubljanske mlekarne je vpeljana visoka
stopnja informatizacije. Izvajanje, predvsem pa vodenje poslovnih procesov, je tesno prepleteno z delovanjem informacijskih 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 sprememb ter zagotavljanje stabilnega in

Pravna tveganja

Pravna tveganja delimo na tveganja na področju intelektualne lastnine in tveganja na področju spremembe zakonodaje in druge regulative.

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
zdravstvene trditve. Vsaka zakonska sprememba pomeni višje stroške poslovanja in možnost zmanjšanja
povpraševanja, zato vplive zakonodajnih sprememb,
ki so v procesu priprave, proučujemo še pred uvedbo
spremembe v veljavni pravni red. V skladu z internim procesom obvladovanja zakonodaje 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 proizvodnih zmogljivosti zagotavljamo
s pomočjo kakovostnega preventivnega vzdrževanja
opreme, s sistematičnim obvladovanjem tehnoloških
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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
prepoznavanju potencialnih kritičnih mest.
Tveganje za zastoje pri kooperantih obvladujemo na
enak način kot tveganja v lastni proizvodnji. Družba
oz. skupina ima vzpostavljen sistem varnosti pri delu
in varovanja pred delovnimi nesrečami. Uvedene
tehnološke postopke redno preverjamo tudi s stališča
varstva pri delu. Pri razvoju novih postopkov ali nabavi nove opreme je vidik varnosti eden od elementov
odločanja za izbiro. V skladu z Izjavo o varnosti ocenjujemo verjetnost za nastanek določenega dogodka in
resnost morebitnih dogodkov.
Poleg ocenjevanja tveganja na delovnih mestih ocenjujemo še tveganja, ki izhajajo iz posameznih tehnoloških postopkov. Izvajalce, vključene v izvajanje postopkov, načrtno usposabljamo in preverjamo njihova
znanja iz varnosti pri delu.

Okoljska tveganja

V skupini Ljubljanske mlekarne se pri svojem delovanju srečujemo z nekaterimi potencialnimi okoljskimi
tveganji: onesnaženje voda, onesnaženje zraka, tveganje, povezano s hladilno tehniko (amonijak, druge
hladilne tekočine), razlitje mleka ali sredstev za čiščenje.
Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo na
okolje, zato je pomembno zmanjševanje tveganja za
nastanek izrednih dogodkov ter priprava programov
delovanja v primeru nesreče. V internem postopku
Prepoznavanja izrednih dogodkov, ki ga izvajamo
v sklopu delovanja sistema ravnanja z okoljem, so
prepoznani in ovrednoteni vsi možni izredni dogodki; poleg njih so dokumentirani preventivni ukrepi,
s pomočjo katerih znižujemo tveganje za nastanek
izrednega dogodka, ter programi, ki bi jih uporabili v
primeru izrednega dogodka. Programe za delovanje v
primeru izrednih dogodkov redno posodabljamo.
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Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2011 prodala za
166,2 milijona evrov izdelkov in storitev. Tako je po dveh
zaporednih letih padanja prodaje ta zrastla za 5,5 % glede
na leto 2010.
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3.1 Informacije za delničarje
Osnovni kapital družbe Ljubljanske mlekarne znaša
18.285.482 evrov 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.
Lastniška struktura družbe Ljubljanske
mlekarne, d.d. po odstotnih deležih

24,95 %
NFD Holding, d.d.

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

0,80 %
Druge pravne osebe

18,71 %
Factor banka, d.d.

1,02 %
Ostale finančne institucije

12,62 %
Mali delničarji

1,93 %
KD banka, d.d.

10 %
Kmetijske zadruge

2,30 %
Ljubljanske mlekarne, d.d.

4,02 %
KD Delniški dohodkovni sklad

Lastniška struktura se med letom ni bistveno spreminjala. Največji delež lastništva, 24,95 %, je v lasti
družbe NFD Holding d.d., sledi jim družba Mlekodel,
d.o.o., z drugim največjim deležem v višini 23,65 %.
Konec leta 2011 so imele Ljubljanske mlekarne 1.336
delničarjev, kar je 5 več kot leto prej. Mali delničarji
fizične osebe so bili na dan 31. december 2011 lastniki
12,6 % kapitala družbe.
Od leta 2007 do 2011 se je število delničarjev zmanjšalo za 229 oz. za 16,6 %.
V začetku leta 2011 so lastniki, ki predstavljajo 50,28
% lastništva, ustanovili konzorcij za prodajo svojega
deleža družbe. V ta namen so najeli svetovalca za vodenje prodajnega procesa, družbo PWC. Proces naj bi
se po prvih predstavljenih terminskih planih zaključil
najpozneje v šestih mesecih.

94 %
ID, KD banka
ej KD kapital)

adruge
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0,27 %

Lastne delnice

24,95 %

18,29 %

Uprava družbe Ljubljanske mlekarne, d.d. je po
seznanitvi z odločitvijo skupine delničarjev o prodaji
delnic družbe ocenila, da je lastniška konsolidacija v
interesu družbe in da bo v okviru svojih pristojnostih
proces podprla, če to ne bo v nasprotju z interesi
družbe. Uprava je za namen nemotenega poteka
prodajnega procesa imenovala in pooblastila sodelavce. Zaradi zahtevnosti postopka skrbnega pregleda
in z namenom učinkovite zaščite interesov družbe v
postopku prodaje delnic družbe v razmerju do prodajalcev ter njihovega predstavnika, je uprava ocenila,
da je potrebno v skladu s 263. členom ZGD-1 imenovati svetovalca. Le-ta je pooblaščen za izvedbo vseh
potrebnih postopkov za zaščito interesov družbe v
postopku prodaje delnic družbe, svoje storitve pa je
dolžan opraviti skladno s standardom skrbnosti dobrega strokovnjaka. V ta namen je z družbo Publikum
sklenila pogodbo o svetovanju, katere predmet je svetovanje družbi pri zaščiti interesov družbe v postopku
prodaje delnic družbe in komuniciranje s predstavnikom prodajalcev ter potencialnimi kupci glede poteka
postopka prodaje večinskega paketa delnic družbe.
Uprava je tudi poskrbela, da se je v postopku varovala poslovna skrivnost družbe, tako da je vse osebe,
ki bi lahko prišle do podatkov, zavezala s podpisom
Pogodbe o nerazkrivanju podatkov in o spoštovanju
poslovnih skrivnosti.
Lastniška struktura družbe Ljubljanske mlekarne,
d.d., na dan 31. december 2011 po odstotnih deležih
in številu delnic skupin delničarjev

delež

število
delnic

NFD Holding, d.d.

24,95%

1.093.415

Mlekodel, d. o. o.

23,65%

1.036.288

Factor banka, d. d.

18,71%

819.716

Mali delničarji

12,62%

553.129

Kmetijske zadruge

10,00%

438.392

KD Delniški dohodkovni sklad

4,02%

176.227

Ljubljanske mlekarne, d.d.

2,30%

100.581

KD banka, d.d.

1,93%

84.666

Ostale finančne institucije

1,02%

44.496

100,00%

4.381.933

Skupaj

7,46 %

Kmetijske zadruge

Mali delničarji

6,94 %

KD ID, KD banka
(prej KD kapital)

24,95 %
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Skupščini delničarjev družbe
Ljubljanske mlekarne, d.d. v letu 2011

Uprava je v letu 2011 sklicala dve skupščini. Na 16.
redni letni seji skupščine, 21. 2. 2011, kjer je bilo prisotnih 78,39 % kapitala, so imenovali nove člane nadzornega sveta. Dotedanjim članom nadzornega sveta
Zoranu Boškoviću, Samu Lozeju, Andreju Presečniku
in Mileni Vrhovec je z dnem 6. 3. 2011 potekel mandat.
Skupščina je potrdila razrešitev članov nadzornega
sveta.
Uprava je k razpisani 2. točki dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev« prejela nasprotni predlog s strani NFD
Holding, finančna družba, d.o.o., o katerem je skupščina tudi razpravljala in na zahtevo predlagatelja
odločala prednostno. Nasprotni predlog je bil na
skupščini podprt s 57 % kapitala in izglasovani so bili
novi člani nadzornega sveta: Zoran Bošković, Polonca
Čeč, Mihaela Stopar in Žiga Hieng.
Nadzorni svet v novi sestavi je nastopil mandat z
dnem 7. 3. 2011 za celotno štiriletno mandatno obdobje. Skupščina se je seznanila, da je svet delavcev
izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje, in sicer Srečka
Končino in Franca Kolmana.
Zoran Bošković je kot predsednik nadzornega sveta v
zadnjem mandatu od leta 2007 do 2011 podal kratko
poročilo o štiriletnem delovanju tega organa. Med
drugim je tudi poročal, da je nadzorni svet na seji dne
17. februarja 2011, predsednici uprave Cvetani Rijavec
podelil nov mandat, in sicer od leta 2012 do 2017.
Druga seja skupščine v letu 2011 je bila 20. 6. 2011. Na
17. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je
bilo prisotnih 74,98 % delnic z glasovalno pravico.
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter potrdila letno poročilo skupine in družbe
Ljubljanske mlekarne za poslovno leto 2010. Prav tako
je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta.
Na skupščini je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010, ki glasi, da se bilančni dobiček
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družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.786.652,29 evra
razporedi:
- del dobička v višini 642.202,80 evra se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del dobička v višini 1.144.449,49 evra ostane nerazporejen.
Bruto dividenda je znašala 0,15 evra na delnico. V
skladu z določili statuta in zakona o gospodarskih
družbah sta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini, da sprejme poslovnik, s katerim določa sejnine
in nagrade članom nadzornega sveta družbe. Skupščina je potrdila predlagan Pravilnik določitve sejnin in
nagrad članom nadzornega sveta družbe Ljubljanske
mlekarne, d.d.
Na seji skupščine je bil sprejet tudi sklep, da se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d. o. o. iz Ljubljane.
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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

Slovensko surovo mleko je postalo tržno blago in
tako sestavni del evropskega trga 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 smo na nabavnem trgu mleka zabeležili več nepričakovanih sprememb na področju cen in
količin surovine. Cenovna in količinska nihanja so vse
bolj pogosta. Gibanje cen mleka je vse manj predvidljivo, v zadnjih letih pa je še posebej podvrženo
negativnim učinkom ekonomske krize na področju
EU. Zaradi bližine Italije in italijanskih odjemalcev so
razmere na našem lokalnem nabavnem trgu še dodatno nepredvidljive, saj italijanske mlekarne odkupujejo mleko na ozemlju Slovenije po višjih cenah.
Predvidevamo, da bo nabavni trg mleka tudi v prihodnjih 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

Evropski mlečni trg je konsolidiran. Na njem nastopa
večje število mednarodnih ponudnikov mleka in mlečnih izdelkov in številni lokalni dobavitelji.
Skupne značilnosti naših prodajnih trgov mleka in
mlečnih izdelkov:
- Rast deleža prodaje preko velikih trgovin, rast moči
diskontnih trgovcev, ki so vse bolj prisotni tudi v
slovenskem in hrvaškem trgovinskem prostoru.
- Rast deleža trgovinskih blagovnih znamk.
- Pritiski po zniževanju cen. Čiste realizirane cen, ki jih
uspejo realizirati dobavitelji, so zaradi rasti raznovrstnih prodajnih popustov in bonitet za kupce, kljub
enakim prodajnim cenikom, iz obdobja v obdobje
nižje.

- Plačilna nedisciplina, likvidnostne težave in slabe
bonitetne ocene potencialnih kupcev preprečijo
sklenitev in - izvedbo marsikaterega prodajnega
posla.
- Recesija in zaostrene gospodarske razmere neugodno vplivajo na kupno moč. Učinki krize posledično
pospešujejo spreminjanje nakupnih navad potrošnikov. Raziskave kažejo na upad lojalnosti potrošnikov. V strukturi prodanega mleka in mlečnih izdelkov raste delež izdelkov z nižjimi prodajnimi cenami.
Moč in 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 s številnimi novimi izdelki. Ključna konkurenčna prednost prodajnega programa Ljubljanskih
mlekarn je v visoki stopnji dosegljivosti izdelkov, to
je v pokritosti slovenskega prodajnega prostora ter v
doseganju visoke stopnje distributivnosti. Le-to podjetje dosega preko lastne, razvejane, a drage distribucijske mreže.
Na tujih trgih je tržni položaj družbe povsem drugačen kot na lokalnem trgu. Na Kosovu so Ljubljanske
mlekarne s ponudbo Alpskega mleka in tekočih
jogurtov Mu brez dodatkov za okus vodilni ponudnik
v kategoriji trajnega mleka in tekočih jogurtov.
V Makedoniji je bila ključnega pomena ustanovitev
hčerinskega podjetja v Skopju, ki je pričelo s poslovanjem junija 2011 in preko katerega uresničujemo
zastavljene cilje širitve asortimana na tem trgu.
Vodeči položaj blagovne znamke Alpsko mleko smo
nadgradili s širitvijo v trgovske verige. Obenem pa
smo uspešno začeli uvajati dodatne skupine izdelkov,
predvsem jogurti, namazi in smetane, tako blagovno
znamko Dar Prirode kot tudi MU in Ego.
Na ostalih trgih nekdanje skupne države družba ne
dosega vodilnih tržnih deležev.
Na italijanskem, to je na ciljnem evropskem trgu, si je
družba v zadnjih letih ustvarila položaj zanesljivega
in stalnega dobavitelja mleka, smetane in jogurtov s
trgovinskimi blagovnimi znamkami. Ključni izziv nam
predstavlja doseganje večjih rasti prodaje izdelkov,
izdelanih pod lastnimi blagovnimi znamkami.
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3.3 Analiza poslovanja družbe in skupine
Ljubljanske mlekarne
V skupini Ljubljanske mlekarne smo v letu 2011, kljub
močnim vplivom še vedno trajajoče gospodarske krize, sorazmerno uspešno uresničevali večino zastavljenih poslovnih ciljev. Negativne vplive smo v letu 2011
občutili predvsem preko dražje osnovne surovine in
drugih materialov in energije ter storitev, ki jih nista
mogla v celoti ublažiti niti ugodna rast prodaje niti
številne aktivnosti za stroškovno racionalizacijo poslovanja pri posameznih ključnih stroškovnih vrstah,
zato je skupina in družba poslovno leto zaključila z
negativnim poslovnih izidom.

3.3.1 Analiza uspešnosti poslovanja
Prodaja
Prodaja in stopnje rasti prodaje družbe in skupine
200.000.000

16%

175.000.000

12%

150.000.000

8%

125.000.000

4%

100.000.000

V analizi poslovanja in finančnega stanja, ki je predstavljena v nadaljevanju, so zajeti finančni podatki
za skupino in družbo Ljubljanske mlekarne za obdobje od leta 2007 do 2011 in so pripravljeni v skladu s
Slovenskimi 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 pomembno odstopajo od kazalnikov skupine, je to posebej poudarjeno.
Uspešnost poslovanja skupine in obvladujoče družbe
ter njun finančni položaj sta podrobneje pojasnjena v Računovodskem poročilu družbe Ljubljanske
mlekarne, d.d. in v Računovodskem poročilu skupine
Ljubljanske mlekarne (glej poglavje 5 in 6), v nadaljevanju pa analiziramo uspešnost poslovanja in finančnega stanja družbe in skupine Ljubljanske mlekarne,
finančna merila in denarni tok.
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Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2011 prodala za
166,2 milijona evrov izdelkov in storitev ter po dveh
zaporednih letih padanja prodaje zabeležila 5,5 % rast
oz. povečanje prihodkov za 8,6 milijona evrov glede
na leto 2010. Načrtovano rast prodaje je v letu 2011
presegla obvladujoča družba za 1,3 %, medtem ko odvisne družbe niso uresničile ambicioznih načrtov, so
pa presegle prodajo v primerjavi s preteklim letom.
V zaostrenih gospodarskih razmerah je skupina v letih od 2007 do 2011 zabeležila 3,6 % povprečne letne
rasti.
Podrobnejši pregled prodajnih rezultatov po trgih je
prikazan v točki 3.4.5 Prodaja.
Prodaja na zaposlenega v družbi in skupini
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Povprečna letna stopnja rasti prodaje na zaposlenega v skupini je v zadnjih petih letih znašala 10,1 %, k
čemer je bolj kot povprečna letna rast prodaje prispeval 5,7 % povprečni letni upad povprečnega števila
zaposlenih.
Vrednost prodaje na zaposlenega v skupini je po upadu v letu 2009 ponovno začela rasti in je v letu 2011
znašala 252.453 evrov.
Prodaja na zaposlenega je višja v obvladujoči družbi
kot v skupini.

Poslovni odhodki
Delež stroškov po naravnih vrstah v prodaji družbe
in skupine
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Stroški storitev skupine so v letu 2011 znašali 25,5
milijona evrov in so v primerjavi z letom prej nižji za
0,9 % oz. 231 tisoč evrov, njihov delež v prodaji pa je
100 %
znašal 15,3 %, kar je za 1 odstotno točko manj kot v
letu
80 % 2010. Največji delež stroškov storitev skupine
predstavljajo transportni stroški, stroški vlaganj v trg
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Stroški dela skupine so v letu 2011 znašali 14,6 milijo20 %
na
evrov, kar je 8,5 % oz. 1,4 milijona evrov manj kot
leta
2010, v prihodkih od prodaje pa so predstavljali
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Odpisi vrednosti skupine vključujejo stroške amortizacije ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter obratnih sredstvih in so v letu 2011
znašali 10,9 milijona evrov, kar je 3,9 % oz. 413 tisoč
evrov več kot leta 2010, v prihodkih od prodaje pa je
bil njihov delež 6,6 %, kar je podobno kot v zadnjih
treh letih.

100 %

2011

Stroški blaga in materiala skupine so v letu 2011
znašali 116,9 milijona evrov in so v primerjavi z letom
2010 višji za 9,6 % oz. za 10,2 milijona evrov, predvsem zaradi višjih cen vhodnih surovin in materialov,
saj se je odkup in predelava mleka v skupini povečala
le za 0,9 %. Delež stroškov blaga in materiala, ki v
poslovnih odhodkih predstavljajo najpomembnejšo
stroškovno postavko, je v prodaji skupine v letu 2011
znašal 70,3 %, kar je 2,6 odstotka več kot leto prej.
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milijona evrov, kar je 5,5 % oz. 8,8 milijona evrov več
kot v letu prej. Skupina je zabeležila enako rast prodaje in poslovnih odhodkov, vrednostno pa so poslovni
odhodki za 1,6 % presegali čiste prihodke od prodaje.

2007

2008

2009

2010

2011

Drugi poslovni odhodki skupine
Odpisi vrednosti skupine
Stroški dela skupine
Stroški storitev skupine
Stroški blaga, materiala skupine

Poslovni odhodki skupine, ki zajemajo stroške blaga,
materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti in
druge poslovne odhodke, so v letu 2011 znašali 168,8

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 2011 znašali 826 tisoč evrov, kar je 232 tisoč evrov
manj kot leto prej, njihov delež v prihodkih od prodaje
pa je znašal 0,5 %, kar je 0,2odstotka manj kot v letu
prej.

3.000.000

1.000.000

Prihodki in odhodki financiranja

2.000.000

Poslovni izidi

0

1.000.000

Neto0finančni izidi družbe in skupine
3.000.000
-1.000.000
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2008

2009

2010

2011

-1.000.000

18.000.000
Poslovni
izidi družbe in skupine
16.000.000

1.000.000
-2.000.000

14.000.000

0
-3.000.000

14.000.000
10.000.000

-1.000.000
-5.000.000

-1.000.000
-4.000.000

6.000.000
10.000.000

-2.000.000
-6.000.000

-2.000.000
-5.000.000

2.000.000
-2.000.000
1.000.000
-3.000.000
-4.000.0000

-3.000.000
-4.000.000
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2007

2008

2009

Finančni prihodki družbe
Neto finančni izid družbe

2010

2011

Finančni odhodki družbe

-3.000.000

18.000.000

16.000.000
12.000.000

8.000.000
12.000.000

4.000.000

8.000.000

2.000.000

6.000.000
0

4.000.000

-2.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-6.000.000

-5.000.000

0
Finančni prihodki družbe
Neto finančni izid družbe

-2.000.000

Finančni odhodki družbe

3.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

2.000.000
EBITDA družbe
2007 izid iz poslovanja
2008 družbe
Poslovni
Čisti poslovni izid družbe

2009

2010

2011

EBITDA družbe
Poslovni izid iz poslovanja družbe
Čisti poslovni izid družbe

1.000.000

2.000.000
0

1.000.000
0
3.000.000
-1.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

2.000.000
-2.000.000
1.000.000
-3.000.000
-4.000.0000
-1.000.000
-5.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

-2.000.000
-6.000.000
-3.000.000
-4.000.000

Finančni prihodki skupine
Neto finančni izid skupine

Finančni odhodki skupine

-1.000.000

18.000.000
16.000.000

1.000.000
-2.000.000

14.000.000

0
-3.000.000

18.000.000
10.000.000

-1.000.000

12.000.000

8.000.000
16.000.000

-4.000.000

6.000.000
14.000.000

-2.000.000
-5.000.000

4.000.000
12.000.000

-3.000.000

2.000.000

10.000.000
0

8.000.000

-2.000.000

-4.000.000

6.000.000

Neto finančni izid skupine je v opazovanih obdobjih
-5.000.000
z izjemo v letu
2010 negativen in
je v letu 2011 znašal
Finančni prihodki skupine
Finančni odhodki skupine
-119 tisoč evrov.
Obvladujoča
družba je v letih 2010 in
Neto finančni
izid skupine
2011 zaradi višjih finančnih prihodkov ustvarila pozitiven neto finančni izid.

4.000.000

-5.000.000

-6.000.000

Skupina je ustvarila 667 tisoč evrov finančnih prihodkov, v največji meri pri prodaji finančnihi naložb v
obvladujoči družbi. Med finančnimi odhodki skupine,
ki znašajo 786 tisoč evrov, je 463 tisoč evrov odhodkov iz obresti, kar je 11,6 % manj kot leto prej.
Skupina se je v letu 2011 na novo zadolžila za 10,5
milijona evrov, od tega 10 milijonov evrov za financiranje obsežne naložbe v posodobitev linije za trajne
izdelke v obvladujoči družbi. Poleg tega je v letu 2011
odplačala 5,1 milijona evrov posojil. Nižji odhodki za
obresti so posledica ugodnejših obrestnih mer.

2.000.000
0
-2.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

EBITDA skupine
Poslovni izid iz poslovanja skupine
Čisti poslovni izid skupine

2007

2008

2009

2010

2011

Skupina je v letu 2011 ustvarila izgubo iz poslovanja,
ki je znašala 1.265.069 evrov, izid iz poslovanja je bil
EBITDA skupine
za 1,5 milijona
evrov
v letu 2010. Realiziran
Poslovni
izid iz slabši
poslovanjakot
skupine
Čisti
poslovni
izid
skupine
EBITDA skupine je znašal 9,7 milijona evrov in je bil za
1,1 milijona nižji kot leto prej. Stopnja EBITDA v čistih
prihodkih od prodaje skupine je v letu 2011 znašala
5,8 %, v obvladujoči družbi pa 6,6 %.
Čisti poslovni izid skupine za leto 2011 je izguba v višini 1.217.325 evrov, kar je 2,4 milijona evrov slabše kot
v letu 2010. V zadnjih treh letih opazovanega obdobja
je čisti poslovni izid skupine boljši od izida iz poslovanja zaradi ugodnejšega neto finančnega izida in izida
iz izrednih dogodkov.
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V strukturi sredstev skupine je 65,3 milijona evrov oz.
60,8 % dolgoročnih sredstev, kratkoročnih sredstev
pa je 42,1 milijona evrov oz. 39,2 %.

3.3.2 Analiza finančnega stanja
Bilančna vsota

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so se zniževala z odpisi zaradi
amortizacije, povečevala pa z novimi vlaganji, ki so v
letu 2011 presegla vrednost obračunane letne amortizacije.

Bilančna vsota družbe in skupine
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000

Med kratkoročnimi sredstvi so se povečale zaloge in
terjatve, finančne naložbe in denarna sredstva pa so
se zmanjšali.

80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
31. 12. 2007

31. 12. 2008

31. 12. 2009

Bilančna vsota družbe

31. 12. 2010

31. 12. 2011

Bilančna vsota skupine

Na dan 31. decembra 2011 je bilančna vsota skupine
znašala 107,4 milijona evrov in je bila za 6,8 % oz. za
6,8 milijona evrov višja kot 31. decembra 2010. Kljub
povišanju v zadnjem letu je v opazovanih obdobjih
bilančna vsota skupine padala po 1,8 % povprečni
letni stopnji.
Rast v letu 2011 je posledica 10,6 % zvišanja vrednosti dolgoročnih sredstev, med njimi se je v letu 2011
najbolj povečala vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev zaradi obsežne investicije.
Vrednost kratkoročnih sredstev je na ravni preteklega obdobja, med viri pa so se povečale dolgoročne
finančne obveznosti in kratkoročni poslovni dolgovi.

Sredstva
Sredstva družbe in skupine
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
31. 12. 2010
družba

31. 12. 2010
skupina

Terjatve
Zaloge
Finančne naložbe in den. sredstva

31. 12. 2011
družba

31. 12. 2011
skupina

Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva

Zaloge so višje za 4,5 % oz. za 457 tisoč evrov, terjatve
pa za 11,8 % oz. za 2,9 milijona evrov in so posledica
višjih cen ter večjega obsega prodaje. Finančne naložbe in denarna sredstva so se znižali za 2,8 milijona
evrov.

3.507.404

- fin. naložbe, denarna sredstva
in AČR

103.755.084

26.227.921

- terjatve

Skupaj sredstva

9.929.242

730

39.665.297

953.543

61.246.667

1.889.577

- zaloge

- sredstva za prodajo

Kratkoročna sredstva

Dolg. finančne naložbe in terjatve

Opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena sredstva

64.089.787

Dolgoročna sredstva

100,0%

3,4%

25,3%

9,6%

0,0%

38,2%

0,9%

59,0%

1,8%

61,8%

31. 12. 2011 Struktura

v € brez centov

Struktura sredstev družbe in skupine

96.712.516

6.684.972

23.331.915

9.452.795

0

39.469.682

822.132

54.000.791

2.419.911

57.242.834

100,0%

6,9%

24,1%

9,8%

0,0%

40,8%

0,9%

55,8%

2,5%

59,2%

7,3%

-47,5%

12,4%

5,0%

-

0,5%

16,0%

13,4%

-21,9%

12,0%

Rast
31. 12. 2010 Struktura 2011/2010

Ljubljanske mlekarne, d.d.

107.424.883

3.732.290

27.780.345

10.635.756

730

42.148.391

848.674

62.471.561

1.956.257

65.276.492

100,0%

3,5%

25,9%

9,9%

0,0%

39,2%

0,8%

58,2%

1,8%

60,8%

31. 12. 2011 Struktura

100.609.582

6.561.688

24.857.229

10.178.568

0

41.597.485

951.421

55.553.176

2.507.500

59.012.097

100,0%

6,5%

24,7%

10,1%

0,0%

41,3%

0,9%

55,2%

2,5%

58,7%

6,8%

-43,1%

11,8%

4,5%

-

1,3%

-10,8%

12,5%

-22,0%

10,6%

Rast
31. 12. 2010 Struktura 2011/2010

Skupina Ljubljanske mlekarne
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20.000.000
0
31. 12. 2010
družba

31. 12. 2010
skupina

Terjatve
Zaloge

31. 12. 2011
družba

31. 12. 2011
skupina

Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva

6,8%
100%
100.609.582
100%
107.425.613
7,3%
100%
96.712.516
100%
103.755.084

26.029.036
Poslovne obveznosti + PČR

Skupaj obveznosti
do virov

18,6%
23,6%
23.719.393
26,2%
28.138.779
17,2%
23,0%
22.212.994

11.400.663
Finančne obveznosti

25,1%

-0,5%
11,6%
11.624.117
10,8%
11.561.711
0,1%
11,8%
11.385.022

37.429.699
Kratkoročne obveznosti

11,0%

12,3%
35,1%
35.343.510
37,0%
39.700.490
11,4%
34,7%
33.598.016

15.442.399

36,1%

42,7%
11,1%
11.178.495
14,8%
15.951.593
40,4%

-4,3%
53,8%
54.087.577

Dolgoročne obveznosti

Kazalnik razmerja med finančnimi obveznostmi in
kapitalom je na dan 31. decembra 2011 znašal 0,47, na
dan 31. decembra 2010 pa 0,35. Kazalnik izraža, da ima
skupina na 1 evro kapitala 0,47 evra obveznosti do
bank.

50.882.986

Skupina je v letu 2011 povečala zadolženosti, finančne
obveznosti so višje za 5,4 milijona evrov oz. za 28,2 %,
poslovne pa za 4,4 milijona evrov oz. za 18,8 %. Višji
finančni dolgovi so posledica zadolžitve za financiranje naložbe v posodobitev linije za trajne izdelke, višje
poslovne obveznosti pa so posledica višjih cen materialov in storitev ter višjih obveznosti do dobaviteljev
opreme.

Struktura obveznosti do virov sredstev družbe in skupine

Znižanje je posledica vnosa ter pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2011, odprave presežka iz prevrednotenja in izplačila dividend.

Kapital

V primerjavi s stanjem preteklega obdobja se je kapital skupine znižal za 4,3 % oz. za 2,3 milijona evrov.

Ljubljanske mlekarne, d.d.

31. 12. 2011

V strukturi obveznosti do virov skupine je 51,8 milijona evrov oz. 48,2 % kapitala ter 55,6 milijona evrov oz.
51,8 % dolgov.

11,4%

Kratkoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti
Kapital

10.999.881

31. 12. 2011
skupina

Rast
31. 12. 2010 Struktura 2011/2010

31. 12. 2011
družba

31. 12. 2011 Struktura

31. 12. 2010
skupina

v € brez centov

31. 12. 2010
družba
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0
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53,9%

Skupina Ljubljanske mlekarne
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52.114.619
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31. 12. 2010

Obveznosti do virov sredstev družbe in skupine

Struktura

Kapital in dolgovi

Rast
Struktura 2011/2010

Finančne naložbe in den. sredstva

ROE: Čisti dobiček/
Kapital

2,0%

3.380.367

10,0%

16.577.231

4,0%

6.641.626

165.579.832

3,9%

5.782.231

10,6%

15.543.547

3,0%

4.375.835

146.951.501
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1,2%

1.786.652
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11.682.210

0,8%

1.112.798

147.194.319

2010

-0,1%

-126.481
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10.238.877

-0,3%

-457.386

154.303.763

-2,9%

45.468.026

-1,2%

7,4%

45.923.335

3,1%

11,7%

49.351.096

5,5%

3,4%

52.065.743
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-0,2%

51.498.803
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-107,2%
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-107,1%

0,2%
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-107,1%

-16,4%

-12,4%

-139,2%

-141,1%

-0,9%

45.206.607

-0,3%

115.667.183

-0,2%

-395.178

5,3%

8.348.092

0,1%

214.531

9,2%

46.600.095

3,8%

113.204.998

2,4%

4.273.167

8,7%

15.587.244

2,6%

4.681.423

14,0%

51.178.493

6,5%

2011

0,8%

1.229.243

6,9%

10.821.404

0,2%

275.490

2,3%

54.317.383

1,2%

-2,3%

52.930.554

-1,2%

104.017.598

-0,7%

-1.217.325

5,8%

9.693.609

-0,8%

-1.265.069

157.530.156 166.165.844

2010

111.049.632 104.475.789

4,5%

7.187.462

10,3%

16.471.427

3,7%

5.867.383

4,8% 158.189.569 178.667.676 160.535.753

Rast
2011 2011/2010

112.358.735 108.389.904 105.499.076 100.056.582 100.233.800

-0,9%

-1.298.489

5,1%

7.404.872

-0,6%

-929.733

145.042.756

2008

-201,6%

-2,6%

-199,5%

-0,4%
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-199,0%

-15,1%

-10,4%

-535,3%

-559,2%

5,5%

Rast
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Povprečni kapital

ROA: Čisti dobiček/
Sredstva

Povprečna sredstva

- delež v prodaji

Čisti dobiček

- delež v prodaji

EBITDA

- delež v prodaji

Dobiček iz poslovanja

Čisti prihodki od
prodaje

2007

3.3.3 Finančna merila uspešnosti
poslovanja in finančnega stanja

v € brez centov

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

Poslovne dosežke z vidika finančnega ovrednotenja je
skupina Ljubljanske mlekarne spremljala z izbranimi
kazalniki, ki so prikazani v nadaljevanju za obdobje
od leta 2007 do 2011. Na splošno rečeno vsi kazalniki
izražajo v letu 2011 slabšo uspešnost poslovanja, vendar kljub temu še vedno dobro finančno stanje tako
družbe kot skupine Ljubljanske mlekarne.
Skupina zasleduje strateške usmeritve in dosega
glavne letne cilje.

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Podatki o poslovanju družbe in skupine

Kazalniki poslovanja
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Kazalniki dobičkonosnosti
15%
Kazalniki
dobičkonosnosti sredstev in kapitala
družbe
in skupine
13%

Kazalniki dobičkonosnosti prodaje družbe in
skupine
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ROA skupine:
2008 Čisti dobiček/Sredstva
2009
ROA družbe: Čisti dobiček/Sredstva

ROA družbe: Čisti dobiček/Sredstva
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-1,2%
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-0,2%
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2010
1,2%

14,0%

10%

2,0%

-0,1%

13%
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ROA skupine: Čisti dobiček/Sredstva

4%
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2008

Dobiček iz poslovanja v prodaji družbe

5%

2%

1,2%
1,8%

5,5%

15%

3%

1,8%

Dobiček iz poslovanja v prodaji skupine

6%

0%
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6,5%

Čisti dobiček v prodaji skupine
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-3%
-5%

2,3%

-0,9%
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2010

-0,2%
2011

-2,3%

-2,9%
ROE skupine: Čisti dobiček/Kapital
ROE družbe: Čisti dobiček/Kapital

Čisti dobiček v prodaji družbe

Dobičkonosnost prodaje skupine je po trendu rasti v
obdobju od 2007 do 2009 v letih 2010 in 2011 padala,
kar je posledica slabšega izida iz poslovanja, ki ga
je skupina ustvarila. V letu 2011 je dobičkonosnost
prodaje skupine in obvladujoče družbe negativna.
Čista dobičkonosnost prodaje skupine kaže podoben
trend, le da je v zadnjih treh letih kazalnik boljši od
dobičkonosnosti prodaje, na kar vpliva ugodnejši
neto finančni izid in izid iz izrednih dogodkov. Čista
dobičkonosnost skupine za leto 2011 je negativna,
ugodnejši je kazalnik obvladujoče družbe kot kazalnik
skupine.

Kazalnika donosnosti sredstev (čisti dobiček/povprečna sredstva) in kapitala (čisti dobiček/povprečni
kapital) skupine sta po trendu rasti v obdobju od 2007
do 2009 v letih 2010 in 2011 padla, kar je posledica
slabšega poslovnega izida v zadnjih dveh letih. Oba
kazalnika sta v letih 2010 in 2011 nižja v skupini, medtem ko je obvladujoča družba s sredstvi in s kapitalom
upravljala bolje.
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Pospešeni kazalnik skupine
Kratkoročni kazalnik skupine
Pospešeni kazalnik skupine

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 vrednostna razlika med obema kazalnikoma kaže, da vpliv
zalog na likvidnost ni prevelik, vendar skupina sledi
politiki optimiziranja zalog, kar pomeni skrajševanje
proizvodnih ciklov in optimiziranje nabavnih verig.
Dnevi vezave zalog so se v letu 2011 zmanjšali na 32
dni, kar kaže na hitrejše obračanje zalog.
Dnevi vezave terjatev skupine so se v letu 2011 skrajšali za en dan, kar je posledica višje rasti prodaje in
nižje rasti povprečne vrednosti poslovnih terjatev.
Dnevi vezave poslovnih obveznosti so daljši za dva
dni in pomeni, da je povprečna vrednost poslovnih
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obveznosti rasla hitreje kot stroški materiala, blaga in
storitev. V vrednost poslovnih obveznosti v letu 2011
vključujemo tudi obveznosti do dobaviteljev osnovnih
sredstev, ki so bili v tem letu višji zaradi večjih investicij.
S skrajšanjem števila dni vezave zalog in terjatev ter
podaljšanjem števila dni vezave obveznosti, se je v
letu 2011 za štiri dni skrajšal poslovni cikel skupine in
znaša 32 dni.
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Neto obratni kapital skupine, ki izraža presežek obratnih sredstev nad poslovnimi obveznostmi, je na dan
31. decembra 2011 znašal 13,4 milijona evrov in je bil
za 2,3 milijona evrov nižji kot leto prej.
Pozitiven obratni kapital skupino varuje pred izpostavljenostjo plačilne nesposobnosti. Delež obratnega
kapitala v prodaji skupine znaša v letu 2011 8 %, kar je
najnižja stopnja v opazovanem obdobju.

Padajoči trend kazalnika finančnega vzvoda (dolg/
kapital) in rastoči trend kazalnika obrestnega pokritja (dobiček iz poslovanja/obresti) tako družbe kot
skupine do leta 2009 kažeta ugodno kombinacijo, kar
je posledica rastoče uspešnosti poslovanja in izboljševanja finančnega stanja skupine zaradi zniževanja finančnih obveznosti in povečevanja celotnega kapitala
z vnosom čistega dobička tekočih let. V letu 2010 je
kazalnik finančnega vzvoda še ugoden, obrnil pa se je
trend kazalnika obrestnega pokritja.
Kazalnik finančnega vzvoda je v letu 2011 po padajočem trendu nekoliko porastel zaradi povečanja
zadolženosti in zaradi zmanjšanja kapitala. Kazalnik
obrestnega pokritja skupine je v letu 2011 zabeležil
precejšen upad in je negativen, kar je logična posledica negativnega poslovnega izida iz poslovanja,
medtem ko stroški obresti niso zabeležili pomembne
rasti, kar velja tudi za obvladujočo družbo.
Deleži dolga in deleži kapitala v sredstvih družbe in
skupine
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Delež dolga v sredstvih skupine

Tudi kazalnika deleža dolga in deleža kapitala v
sredstvih družbe in skupine kažeta v letu 2011 slabši
trend kot v predhodnih letih, saj se je delež dolga v
sredstvih v letu 2011 zaradi povečanja zadolženosti
povečal, delež kapitala pa zmanjšal, na kar še dodatno
negativno vpliva vnos čiste izgube poslovnega leta
2011.

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja družbe
in skupine
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Kazalnika vodoravnega finančnega ustroja, ki zasledujeta načelo ujemanja ročnosti sredstev in virov
financiranja, sta v letu 2011 padla tako v skupini kot v
obvladujoči družbi.
Kazalnik kapitalske pokritosti sredstev skupine kljub
upadu v letu 2011 še vedno izraža trdno pokritje dolgoročnih sredstev s kapitalom, kazalnik dolgoročne
pokritosti dolgoročnih sredstev skupine, ki presega
želeno vrednost okoli 1, pa sporoča, da skupina del
kratkoročnih sredstev financira z dolgoročnimi viri.

2010

3.3.4 Analiza denarnega toka in
upravljanje likvidnosti
V skupini Ljubljanske mlekarne dajemo velik poudarek vzdrževanju tekoče in dolgoročne plačilne sposobnosti in likvidnosti vseh družb skupine.
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Plačilno sposobnost in likvidnost skupina upravlja s
skrbnim načrtovanjem in spremljanjem ustvarjenih
denarnih tokov na dnevni, mesečni in letni ravni. Z
načrtovanjem prepozna obdobja v prihodnosti, ko bo
potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja, 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 z odpoklicem
ali prodajo finančnih naložb. Posebej aktivno se s
sistematičnim pristopom ukvarja z izterjavo terjatev
do kupcev.
Glede na predvidoma nadaljnje težke gospodarske
in finančne razmere je cilj finančne politike skupine
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Skupina Ljubljanske mlekarne

tudi v letu 2012 uravnotežen denarni tok kot temelj za
ohranjanje plačilne sposobnosti, likvidnosti in finančne trdnosti vseh družb v skupini.

v € brez centov

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Denarni tokovi v obdobju od 2007 do 2011
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Skupina je v letu 2011 ohranjala stabilno ustvarjanje
denarnih tokov iz naslova svojih poslovnih aktivnosti, kar ji je dajalo ustrezno finančno moč in razvojno
sposobnost.
Iz poslovanja je ustvarila pozitiven denarni tok v višini
6,4 milijona evrov, kar je 40,7 % oz. 4,4 milijona evrov
manj kot v letu 2010. Skupina je v letu 2011 poslovala
z izgubo iz poslovanja, hkrati pa je z lastnim denarnim
tokom financirala potrebe po obratnih sredstvih.
Denarni tok pri naložbenju je bil negativen, in sicer
v višini –11,6 milijona evrov, kar pomeni 7,2 milijona
evrov več izdatkov kot v letu 2010, in je sestavljen iz
naslednjih postavk:
- izdatki za naložbe v dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so znašali 13,6 milijona
evrov, nanašajo pa se na vlaganja v opredmetena
osnovna sredstva, pri čemer smo že večkrat izpostavili obsežnejšo naložbo v posodobitev linije za trajne
izdelke (več v računovodskem poročilu pri pojasnilih
o opredmetenih osnovnih sredstvih);
- pri finančnih naložbah je bil neto učinek pozitiven,
kar pomeni da smo črpali finančne naložbe v višini
1,7 milijona evrov;
- pozitiven učinek na denarni tok pri naložbenju so
imeli tudi denarni prejemki iz obresti od finančnih
naložb in deležev v dobičku v višini 141 tisoč evrov in
prejeta kupnina za prodana opredmetena osnovna
sredstva v višini 196 tisoč evrov.
Denarni tok pri financiranju je bil pozitiven v višini 4,3
milijona evrov in je posledica:
- najema novih dolgoročnih posojil v višini 10,5 milijona evrov,
- odplačil dolgoročnih posojil v višini 5,1 milijona
evrov,
- izdatkov za plačilo obresti od posojil v višini 503
tisoč evrov,
- izplačil dividend v višini 640 tisoč evrov.
Skupina je v letu 2010 ustvarila negativen denarni
tok obdobja v višini 968 tisoč evrov in za to vrednost
zmanjšala kratkoročne depozite do treh mesecev.
Skupina je v obdobju od leta 2007 do 2010 izvajala
politiko zniževanja zadolženosti in investiranja v okviru ustvarjenega lastnega denarnega toka, zato v tem
obdobju ni najemala novih finančnih virov. V letu 2011
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se je za financiranje obsežne naložbe v posodobitev
linije za trajne izdelke dodatno zadolžila za 10 milijonov evrov.
Za uravnavanje likvidnosti znotraj obdobij je skupina
reprogramirala kratkoročna posojila, pri čemer pa ni
imela težav, saj je kljub slabšemu poslovanju v letu
2011 ohranila finančno trdnost. Kratkoročne vire je
obvladujoča družba najemala po povprečni obrestni
meri 3,2 %, kar je manj kot v letu 2010, medtem ko se
je obrestna mera za najete dolgoročne vire odvisne
družbe Prerade i promet mlijeka d.d. Tuzla gibala
okrog 8,5 %.

58

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

ANALIZE IN REZULTATI

3.4 Poslovanje družbe in skupine
3.4.1 Nabava
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Odkup mleka v letih 2007 do 2011
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V letu 2011 smo v skupini Ljubljanske mlekarne nabavili 226,9 milijona litrov osnovne surovine, kar je 0,9
% več kot v letu 2010.
Primarni nabavni vir mleka za družbo Ljubljanske
mlekarne ostaja Slovenija, kjer smo v letu 2011 odkupili približno enake količine kot leto prej, v celotnem
odkupu pa je domači odkup predstavljal 90 % delež.
Količine odkupljenega mleka iz tujine so bile v letu
2011 višje za približno 2 milijona litrov oz. 10,8 %.
Struktura odkupa mleka v letih 2009 do 2011 za
družbo Ljubljanske mlekarne, d.d. po viru
2011
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Strateško zastavljene dobre partnerske odnose z
domačimi dobavitelji mleka smo še naprej gradili tudi
z uravnavanjem odkupne cene mleka v letu 2011. Tako
smo v obvladujoči družbi v letu 2011 plačali 11,6 %
višjo povprečno odkupno ceno mleka kot v letu 2010.
V zadnjem četrtletju 2011 smo v Sloveniji zaznali 4 %
upad odkupa mleka v primerjavi z enakim obdobjem
leta prej.
V letu 2011 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. Doma
smo odkupili 16,7 milijona litrov mleka, kar je 1,1 % več
kot v letu 2010. Povprečna odkupna cena v letu 2011
je bila 13,6 % višja kot v letu prej. Pomanjkanje osnovne surovine na domačem trgu Bosne in Hercegovine
smo uravnavali z dokupom 2,6 milijona litrov mleka iz
tujine.

3.4.2 Razvoj novih izdelkov
V letu 2011 smo izvajali začrtano strategijo izdelčnih programov ter nadaljevali s strategijo razvijanja
sodobnih, privlačnih izdelkov
v skladu s pre9novih,
%
91 %
mleko
hranskimi trendi. V letu 2011mleko
smo na trgih predstavili
iz tujine
iz Slovenije
29 novih izdelkov v belem programu in 22 v programu
sladoledov. Med novimi izdelki je bilo nekaj popolnoma novih, nekaj preoblečenih ter nekaj obstoječih izdelkov pod trgovskimi blagovnimi znamkami. Indeks
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predstavljenih novih izdelkov na trgih v primerjavi z
letom 2010 je 91, skupaj s sladoledi pa 88.
V kategoriji jogurtov smo sledili trendu zdravje in pod
blagovno znamko Mu Vita, katere skupni imenovalec
so lahki, zdravi izdelki z manj maščob, trgu predstavili
jogurtove napitke. Jogurtovi napitki vsebujejo 60 %
manj maščob in 30 % manj sladkorja kot konkurenčni
izdelki v kategoriji napitkov. Napitke smo pripravili
v treh odličnih okusih: pomaranča-breskev, jagoda-brusnica-malina in borovnica. Predstavljajo odgovor
na želje potrošnikov po zdravih in okusnih mlečnih
izdelkih z manj sladkorja, kar postaja vse večji trend.
Linijo izdelkov Ego Slim & Vital smo dopolnili z
okusom zelenega jabolka, med izdelki Smuthie pa
smo okus hruške nadomestili z osvežujočim poletnim
okusom ananas-kokos.
Nov okus, breskev-beli čaj, smo dodali tudi liniji
probiotičnih jogurtov Ego. Pod blagovno znamko Ego
smo prenovili jogurte v lončkih. Pakiranje 150g smo
nadomestili s privlačnejšim in priročnejšim duopack
pakiranjem dveh lončkov po 125g. Izbor okusov smo
dopolnili z okusoma borovnica-sivka in jagoda-žita,
ki sta nadomestila okusa jabolko-bazilika in jagoda-vrtnica.
V kategoriji namazov smo že obstoječo linijo namazov
Mu Vita dopolnili z okusom artičoke, maslu z manj
maščob pa smo dodali zeliščno varianto z dodatkom
peteršilja in čemaža.
V program sirov smo ponovno uvrstili sir Laščan, trdi
polnomastni sir z značilnimi očesi. Potrošnikom smo
ga ponudili v 500g vakuumskem pakiranju.
V kategoriji sladoledov smo na trgu predstavili novo
linijo sladoledov v banjicah Piran Grand v treh različnih okusih: panna cotta z karamelo, burbonska vanilja
z malino in lešnik s čokolado. Značilnost nove linije
je sladoled na osnovi rastlinske maščobe, ki pa ne
vsebuje hidrogeniranih maščob. Med izdelki blagovne
znamke Maxim premium smo dodali nov okus kokos v
750 ml loncu.
Pod blagovno znamko Dar prirode smo lansirali Kefir
v 250 g in 410 g lončku s prenovljeno podobo in nov
izdelek Kefir light v 250 g lončku.
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Kot vrsto let doslej, smo se tudi v letu 2011 z izdelki
Ljubljanskih mlekarn udeležili ocenjevanja mleka in
mlečnih izdelkov, ki poteka v sklopu Pomurskega
sejma Agra v Gornji Radgoni. Na ocenjevanje smo
poslali 31 izdelkov, ki so skupaj prejeli 27 medalj. V
konkurenci 138 izdelkov 22 proizvajalcev smo osvojili 8 velikih zlatih, 11 zlatih, 4 srebrne medalje in 4
bronaste medalje. Najpomembnejše priznanje pa je
pripadlo mlečnemu namazu MU z okusom kumarice-gorčica-koper, ki je prejel naziv »šampion kakovosti
2011«. Takšno priznanje dobijo izdelki, ki so na treh
zaporednih tekmovanjih v svoji kategoriji uvrščeni
med prve tri najboljše izdelke.
Na 38. mednarodnem sejmu kmetijstva in živilske
industrije »Sajam šljive« v Gradačcu je naša odvisna
družba PPM d.d., Tuzla prejela tri zlate medalje za
kakovost izdelkov in sicer za mlečni namaz s smetano
Dar prirode, Vajkrem mlečni namaz Dar prirode in
Vajkrem light mlečni namaz Dar prirode.

3.4.3 Proizvodnja
V treh obratih Ljubljanskih mlekarn v Sloveniji smo v
letu 2011 v različne izdelke predelali dober odstotek
več kot leto prej.
Delež predelanega mleka v trajna mleka in napitke v
letu 2011 predstavlja dobrih 56 % predelave Ljubljanskih mlekarn v Sloveniji. Sledi predelava mleka v poltrde sire z 20 % deležem in predelava v fermentirane
mlečne izdelke z deležem slabih 9 %.
Najvišji indeks rasti ima sir za žar, sledijo poltrdi siri,
ki predstavljajo tudi največje povečanje porabe mleka
in sicer za slabe 2,8 milijona litrov glede na leto 2010.
Slabši indeks glede na 2010 beležimo pri porabi mleka
in smetane za sladoled.
Za razliko od preteklega leta smo ohranili ali izboljšali
tudi produktivnost, izraženo v enotah proizvoda na
opravljeno delovno uro.
V letu 2011 smo imeli težave z doseganjem načrtovanih kazalnikov, ki predstavljajo kakovost proizvodnje
(odstotek odpisov pri kupcih, število neskladij, kalo)
predvsem zaradi tehnološko zastarele in tudi popolnoma izrabljene opreme na sterilizaciji. Do konca leta
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smo uspeli rešiti večino problemov, dokončno rešitev
pa pričakujemo z dokončano prenovo sterilizacije.

boljšega razlikovanja naših trajnih izdelkov na trgu ter
povečanjem cenovne konkurenčnosti teh.

Prikaz produktivnosti proizvodnje družbe
Ljubljanske mlekarne, d.d.

Večje težave, ki niso vplivale na terminsko izvedbo
investicije, pač pa na obseg vlaganj, so nastajale
predvsem zaradi nepričakovane potrebe po večji
sanaciji obstoječega poslopja in nuje po sočasnem
100%
obratovanju
stare opreme ob hkratnem umeščanju
93,7%
86,2%
nove opreme. Projekt je bil ob koncu leta v zaključni
fazi, procesni del je že v funkciji, do maja 2012 pa bo
dokončan še del polnjenja proizvodov v novo embalažo za trajno mleko.

Prikaz produktivnosti proizvodnje v litrih predelanega mleka/proizvodnega delavca
I-XII 2011

727.191

I-XII 2010

681.979

I-XII 2009

627.173

Produktivnost proizvodnje, ki jo izražamo v številu
litrov predelanega mleka na proizvodnega delavca,
je v letu 2011 porasla. Porast je tudi odraz manjšega
števila zaposlenih v proizvodnji.
Gibanje porabe elektrike, vode in čistil na
1000 l predelanega mleka, 2009 do 2011, v % glede
na 2009 v družbi Ljubljanske mlekarne, d.d.
101

100

100

100

100 100 100

V letu 2011 smo začeli pripravljati projekt Koncentracije proizvodnih lokacij Ljubljanskih mlekarn v
Sloveniji z namenom izboljševanja konkurenčnosti
naših programov na slovenskih in tujih tržiščih. Zaradi
novih potencialnih rešitev, ki se odpirajo, pripravljamo različne verzije projekcij za diskusijo in odločanje
na Nadzornem svetu.
Naložbe skupine Ljubljanske mlekarne v letih 2007
do 2011
2011
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Za izvedbo proizvodnje smo porabili nekoliko manj
sredstev, kot smo načrtovali, predvsem zaradi privarčevanih sredstev za vzdrževanje, kar pa je skoraj
izničil učinek visoke rasti cen energentov.

Naložbe družbe Ljubljanske mlekarne, d.d. v letih
2007 do 2011
2011
2010
2009
2008

3.4.4 Realne naložbe
Leto 2011 predstavlja preobrat v višini vlaganj v tehniko in tehnologijo. Pričeli smo s projektom obsežne
naložbe v modernizacijo polnilnih linij za proizvodnjo
trajnih mlečnih izdelkov v DE Sterilizacija z namenom
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3.4.5 Prodaja

vrednostno, oziroma 52,5 %, gledano količinsko.

V letu 2011 je skupina Ljubljanske mlekarne realizirala
166 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar
je 5,5 % več kot v letu 2010. Večinski delež prihodkov
je skupina ustvarila na domačih trgih, kar pomeni
77,3 %, gledano po vrednostih, in 57,6 %, gledano po
količini.

Deleži prodaje družbe Ljubljanske mlekarne, d.d.,
po regijah
po vrednosti v EUR
6,5 %
JV Evropa

75,3 %
Slovenija

V skupini se je v letu 2011 delež prodaje na trge EU,
gledano po vrednosti, povečal s 15,9 % na 16,9 %,
delež prodaje na trgih JV Evrope pa je s 6,8 % padel na
5,8 % v primerjavi z letom 2010. Delež prodaje doma
je v letu 2011 enak kot v preteklem letu, to je 77,3 %.
Delež količinske prodaje na domačem trgu je bil v letu
% in je znašal 57,6
2011 višji za 1,7 odstotka kot leto6,5
prej
JV Evropa
% celotne prodaje. Nekoliko
se
je
povečal
količinski
18,2 %
delež na trgih EU, ki je
33,2 %, ustrezno temu
EUznašal
trgi
pa se je znižal količinski delež na trgih JV Evrope z 11,1
75,3 %
% v letu 2010 na 9,2 % v letu 2011.
Slovenija

10,6
JV E

18,2 %
EU trgi

po količini v kg
10,6 %
JV Evropa
52,5 %
Slovenija
36,9 %
EU trgi

Deleži prodaje skupine Ljubljanske mlekarne po
regijah
po vrednosti v EUR
9,2 %
JV Evropa

5,8 %
JV Evropa
77,3 %
domači trg

16,9 %
EU trgi

V obvladujoči družbi se je v letu 2011 delež prodaje na
57,6 %
trge EU, gledano po domači
vrednosti,
povečal s 17 % na 18,2
trg
%, delež prodaje na trgih JV Evrope pa s 5,8 % na 6,5
33,2 % % v primerjavi z letom 2010. Delež prodaje doma je v
EU trgi
letu 2011 padel s 77,2 % na 75,3 %.

po količini v kg
9,2 %
JV Evropa
57,6 %
domači trg

77,3 %
domači trg
33,2 %
EU trgi

V letu 2011 je družba Ljubljanske mlekarne ustvarila
154,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in
zabeležila 4,8 % rast glede na enako obdobje preteklega leta, od tega na domačem trgu 75,3 %, gledano

Delež količinske prodaje na domačem trgu je bil v letu
2011 nižji za 2,2 odstotne točke kot leto prej in je znašal 52,5 % celotne prodaje. Ustrezno temu se je zvišal
količinski delež na trgih JV Evrope, ki je znašal 10,6 %
in trgih EU 36,9 %.
V strukturi prodanega blaga skupine ohranja mleko
najmočnejšo pozicijo, sledijo siri in jogurti.
Ključne aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2011:
- V letu 2011 smo v Sloveniji dvakrat izvedli povišanje
prodajnih cen, skupen dvig je odvisno od skupine
izdelkov znašal od 8 % do 10 %. Uspelo nam je zadržati proizvodnjo in prodajo trgovinskih blagovnih
znamk kljub ostri mednarodni konkurenci.
- Za Sparom smo v letu 2011 tudi pri Engrotušu prešli

36,9 %
EU trgi
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na oskrbo preko njihovega centralnega skladišča,
kar je posledično pomenilo ukinitev 14 kolporterskih
prog.
- S samostojnim nastopom smo se uspešno predstavili
na mednarodnem živilskem sejmu Anuga, ki je potekal v mesecu oktobru v Kölnu v Nemčiji.
- Na trgih EU in tretjih trgih smo kljub povečanju cen
izdelkov na izvoznih trgih EU dosegli zastavljene
prodajne cilje. Pričeli smo z izvozom sira za žar v
Rusijo in z rednim izvozom naših izdelkov na Malto,
Ciper, v Grčijo, Južno Korejo, na Sejšele, Mauricius
in v Gano.
- Na našem največjem izvoznem trgu Italiji smo s pomočjo prodajnih agentov uspeli povečati prodajo.
- Na trgih JV Evrope je bila ključnega pomena ustanovitev hčerinskega podjetja v Skopju, ki je pričelo
s poslovanjem junija 2011 in preko katerega uresničujemo zastavljene cilje širitve asortimana na tem
trgu.
- Za pripravo na vstop na srbsko tržišče smo sklenili
časovno omejeno pogodbo s predstavnikom v Srbiji
o raziskavi srbskega trga mlečnih izdelkov in možnostih prodora izdelkov.
- Kosovo je največji izvozni trg družbe Ljubljanske
mlekarne na področju JV Evrope. Med letom smo
imeli veliko težav pri vstopu na trg zaradi nerešene
politične situacije, vendar smo jih ustrezno rešili
kljub odsotnosti pomoči naše države oziroma VURS.
Kljub omenjenim težavam smo na tem trgu presegli
zastavljene prodajne cilje za leto 2011.

3.4.6 Logistika
Ob spremenjenih pogojih dela zaradi prenove DE
Sterila smo uspeli prevzeti, shraniti in odpeljati vse
količine proizvedenega blaga.
V letu 2011 se je cena goriva od januarja (1,233 evra)
do decembra (1,277 evra) dvignila za 3,6 %, med letom
pa so bila nihanja od minimalne 1,213 evra do maksimalne v decembru. Minimalno uskladitev s cenami
goriva smo pri pogodbenih prevoznikih izvedli ob
dvigu cen naših izdelkov v februarju.
Z največjimi domačimi kupci smo vzpostavili sistem
usklajevanja stanja in vračanja palet, katerega rezultat
je bilo znižanje stroškov nakupa palet.
Izgube znotraj procesov smo obvladovali, odpisi v
procesu logistike so bili manjši kot predhodno leto.
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3.4.7 Trženjsko komuniciranje
Ljubljanske mlekarne smo tudi v letu 2011 nadaljevale z dolgoročno komunikacijsko strategijo, ki je bila
zasnovana in opredeljena – s prenovo arhitekture in
identitet blagovnih znamk – leta 2008. Dolgoročno
zastavljene komunikacijske platforme posameznih
blagovnih znamk so se v skladu z aktualnimi trendi na
področju potrošniških in medijskih navad nadgrajevale/dopolnjevale.
V letu 2011 smo kot primarne medije komuniciranja
uporabljali klasične masovne medije (največ televizija
in zunanje oglaševanje ter tisk), ki nam zagotavljajo
(nujen) velik doseg ciljnih skupin, in jih nadgrajevali
z aktivnostmi v digitalnem okolju (internet, socialna omrežja, mobilne aplikacije), ki s tehnološkim
razvojem družbe postaja vse pomembnejše tudi za
tržno komuniciranje. Pomemben del so predstavljale
promocijske aktivnosti na prireditvah, kjer so se zadrževale naše ciljne skupine (športni, kulturni in drugi
množični dogodki) in kjer smo dobili neposredni stik z
našimi potrošniki.
V letu 2011 smo imeli 14 oglaševalskih akcij z enim ali
večoglaševalskim valom. S celostnimi oglaševalskimi akcijami smo podprli znamke: Alpsko mleko, Ego
Probiotik, Ego Age protect, Ego Slim & Vital, Jošt,
MU, MU Vita, MU Cuisine, Smuthie, Maxim premium,
Planica/Piran/Otočec. Pri večini kampanj smo v letu
2011 uporabili posnete kreativne materiale (TV oglas
itd.), ki so še vedno omogočale doseganje želenih komunikacijskih in trženjskih ciljev. Nove oglaševalske
akcije so bile pripravljene za znamke: Planica/Otočec/
Piran – podpora lansiranja prenovljene linije družinskih sladoledov in novega Piran Grand ter znamko
Jošt.
Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram smo ohranili vlaganja v tržne komunikacije in si ob tem upali
preizkusiti nove, inovativne komunikacijske pristope
kot smeli odgovor na vse bolj nasičen oglaševalski
prostor. V letu 2011 smo tako naredili opazni korak
naprej v naši prisotnosti v socialnih omrežjih. Okrepili smo dejavnost in članstvo na profilih blagovnih
znamk Ljubljanskih mlekarn na Facebooku ter uspešno vstopili v omrežje Twitter. Z aplikacijama »Zašejkaj Maxim« in »Točke užitka Maxim« smo vstopili tudi
v segment mobilnih aplikacij.

ANALIZE IN REZULTATI

Uspešno smo se odzvali na t. i. trend »branded entertainment«, kjer blagovne znamke implicitno preko
organizacije zabavnih dogodkov dostopajo do potrošnikov in na ta način dosežejo njihovo emocionalno
vpletenost, ki jo zaradi nasičenosti oglaševalskih
dražljajev blagovne znamke zgolj z uporabo klasičnih
komunikacijskih pristopov danes vse težje dosežejo. Tako smo 25. maja 2011 v središču Ljubljane pod
okriljem znamke Ego Age protect organizirali »Dan
mladosti telesa in duha« s koncertom Novih fosilov
in poželi navdušenje več kot 4000-glave množice. Ob
tej priložnosti smo praznovali tudi 55-letnico Ljubljanskih mlekarn in tako nadaljevali uspešna praznovanja
obletnic blagovnih znamk iz preteklih let: Alpsko
mleko 40 let (2007), Lučka 50 let (2008) in Planica 35
let (2009), Maxim premium 15 let (2010).
Marketinški napori so bili pospremljeni z domišljenimi, učinkovitimi in strokovno dobro pripravljenimi
komunikacijskimi akcijami, ki so praviloma dosegale
tudi dobre učinke.

Inovativnost pri doseganju ciljnih skupin
Klasične oglaševalske pristope nadgrajujemo z novimi
digitalnimi mediji in neklasičnimi promocijskimi aktivnostmi. V komunikacijo poskušamo vnašati elemente
presenečenja in kreativnosti, ki prinaša opaznost in
želeno razlikovalnost, pri čemer pa sporočilno ohranjamo dogovorjene komunikacijske platforme vsake
blagovne znamke. Nekaj primerov tovrstnih projektov:
- Facebook: aktivno upravljanje profilov Alpsko mleko, Maxim premium, Ego, Planica, ki imajo skupaj
več kot 68.000 oboževalcev. Na profilih oboževalce
posameznih znamk obveščamo o novostih, jih zabavamo z relevantnimi vsebinami, izvajamo nagradne
igre. Med najuspešnejšimi v letu 2011 je bila nagradna igra Ego hladilnik, ko so si uporabniki pošiljali
virtualne Ego Probiotik jogurte in si medsebojno
polnili virtualne hladilnike, da bi lahko sodelovali v
žrebanju za privlačne promocijske nagrade. Nagradna igra je aktivno povezala uporabnike jogurtov
Ego med seboj in z blagovno znamko. Skupaj je bilo
na Facebooku v letu 2011 organiziranih 8 nagradnih
iger.
- Meseca maja smo odprli profil Ljubljanskih mlekarn
na Twitter omrežju, ki ima v Sloveniji trenutno več
kot 14.000 uporabnikov, število pa dnevno narašča.
Twitter služi kot dodatni sodoben kanal za dvo-
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smerno komunikacijo s potrošniki. Omogoča doseg
specifične skupine uporabnikov, ki je sicer relativno
majhna, vendar zelo vplivna (blogerji, novinarji).
Komuniciramo zabavne in informativne vsebine, povezane z Ljubljanskimi mlekarnami in našimi blagovnimi znamkami, in rešujemo aktualne reklamacije.
- Dogodek ob 55-letnici Ljubljanskih mlekarn: 25. maja
2011 smo v centru Ljubljane organizirali koncert Novih Fosilov in pod okriljem znamke Ego age protect
(izdelek, ki pomaga ohranjati mladost) pripravili
projekt Dan mladosti telesa in duha. Koncert je bil
zaključek večmesečne komunikacijske akcije, saj je
vključeval tudi nagradno igro, PR aktivnosti, sodelovanje z znanimi Slovenci kot ambasadorji projekta.
Projekt je vključeval tako komunikacijo v tisku kot
v družabnih omrežjih in promocije na prodajnih
mestih.
- V letu 2011 smo nadaljevali z aktivnim povezovanjem
znamke MU Cuisine z uspešno televizijsko kuharsko
oddajo Ljubezen gre skozi želodec (Proplus), kjer
smo bili poleg napovednikov in klasičnega oglaševanja prisotni tudi z umeščanjem izdelkov v samo
oddajo (product placement).
- Promocije Alpskega mleka na slovenskih smučiščih.
V februarju smo po slovenskih smučiščih izvajali
promocije Alpskega mleka. Promocijski kotiček na
najbolj frekventnih točkah smučišč, to so Kranjska
gora, Krvavec in Rogla, je bil opremljen s promocijskimi zastavami in ležalniki Alpsko mleko ter hitrim,
priložnostnim servisom smuči. Obiskovalcem smo
nudili promocijski kakav narejen iz Alpskega mleka
in osnovno brušenje smuči.
- Co-branding: Planica Katrca. Ljubljanske mlekarne
smo se priključile projektu Renault Slovenija, ki je v
okviru praznovanja 50-letnice legendarne Renaultove Katrce opremil in grafično oblikoval večje število
katrc (sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost
Ljubljana), ki so bile na voljo za prosto izposojo pod
geslom »Podoživimo stare dobre čase«. Eno od katrc
smo opremili po podobi znamke Planica in jo uporabili za promocijo nove grafične podobe Planica. V
okviru projekta je bila izvedena tudi nagradna igra.
O aktivnostih smo potrošnike obveščali v družabnih omrežjih. Potrošniki, ki so si vozilo izposodili,
so o svojih izkušnjah poročali ostalim uporabnikom
preko profila Planica na Facebooku. O projektu so
poročali tudi mediji. Vozilo si je izposodilo več kot
30 oseb, ki so skupaj prevozili več kot 7.200 km po
celotni Sloveniji.

64

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

- V letu 2011 smo nadaljevali že v letu 2010 prenovljen
pristop k promocijam otroških sladoledov (Lučka,
Tom, Ježek) z eko igralnimi kotički (postavljeni na
različnih dogodkih), kjer je vsa oprema narejena iz
okolju prijaznega kartona, ki hkrati zabava in uči
otroke o pomenu ekologije in hkrati omogoča interakcijo z liki otroških sladoledov, kar krepi navezanost na blagovne znamke Lučka, Tom, Ježek in Brr. Z
eko kotički smo prisotni tako na otroških dogodkih
kot plažah in kopališčih.
- Aplikacija Točke užitka Maxim: mobilna in internetna aplikacija, ki potrošnikom nudi seznam zanimivih izletniških in gostinskih točk (t. i. Maximove
točke užitka), ki so jim v pomoč pri načrtovanju
izletov. Aplikacija preko uporabne vrednosti krepi
povezanost potrošnikov z blagovno znamko Maxim.

Kreativnost in konsistentnost komunikacijskih
sporočil
Vsako leto si prizadevamo, da kreativne ideje izhajajo
iz dolgoročno zastavljenih komunikacijskih izhodišč
(opredeljena 2008). Blagovna znamka Alpsko mleko s
pozicijskim sloganom »Vsak dan naredi veliko« ohranja pozicijo sodobne znamke in se odmika od klasičnega, tradicionalno ruralnega konteksta. Temu duhu
sledi tudi prenovljena celostna grafična podoba, ki bo
na trg lansirana leta 2012. Motiv modrih Alp ostaja
ikonični grafični element blagovne znamke Alpsko
mleko, vendar je posodobljen in dopolni pridih modernosti, ki jo ustvarja nova tetrapak EDGE embalaža.
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Podobno smo začrtanim komunikacijskim platformam
sledili tudi pri ostalih blagovnih znamkah.

Raziskave
Na področju raziskav smo v letu 2011 redno spremljali
in analizirali maloprodajne panelne podatke o prodaji
jogurtov – dvomesečni podatki in sladoledov – mesečni podatki (vir: AC Nielsen), podatke o trgu in moči
blagovnih znamk, ki so razvidni iz baze Euromonitor,
redno izvajali slepe teste okusov in priložnostne raziskave potrošnikov.
Ključni izsledki spremljanih raziskav:
Mleko (podatki vključujejo tudi diskontne prodajalne)
V kategoriji svežega mleka prodaja pada. V letu
2011 je količina padla za 4 % v primerjavi z letom
2010*. Ljubljanske mlekarne imajo v letu 2011 v
segmentu svežega mleka povprečno 23 % količinski tržni deleži (podatki zajemajo prodajo v štirih
mesecih: april do julij).
V letu 2011 je količina prodanega UHT mleka padla
za 2 % v primerjavi z letom 2010 (podatki zajemajo
prodajo v dveh mesecih: junij do julij).
Ljubljanske mlekarne smo v letu 2011 v tej kategoriji imele povprečno 38 % tržni delež (podatki
zajemajo prodajo v štirih mesecih: april do julij).

Znamka Mu ohranja zgodbo pozicijskega slogana
»Nahranite otroka v sebi« in utrjuje pozicijo tople,
družinske znamke. MU Cuisine s povezovanjem s
prepoznavno kuharsko oddajo, prisotnostjo na internetnih portalih in kuharskih rubrikah tiskanih medijev
pa postaja znamka sodobnih, modernih kuharjev.

Sladoledi (podatki brez diskontov)

Znamka Maxim je tudi v letu 2011 nadaljevala zgodbo
užitka, ki je ključna asociacija znamke in ni vezana
samo na sladoled, ampak tudi jogurt, mousse in od
leta 2011 tudi ledeno kavo.

Jogurti (podatki vključujejo tudi diskontne prodajalne, trg Slovenija)

Znamko Ego Slim & Vital smo tudi v 2011 aktivno
povezovali s kontekstom hujšanja: povezovanje z dogodki, kot je npr. Tek za hujšanje, umeščanje izdelka v
rubrike »recepti za hujšanje«, povezovanje s fitness in
wellness klubi ipd.

Kategorija sladoledov v Sloveniji je v letu 2011 zrasla za slabe 3 % v primerjavi z letom 2010. Ljubljanske mlekarne smo v istem obdobju količinski tržni
delež povečale z 29 % na 30%.

V letu 2011 smo bile Ljubljanske mlekarne na
drugem mestu po količinski prodaji (na prvem
mestu so jogurti trgovskih blagovnih znamk)* in
na prvem mestu po vrednostni prodaji (na drugem
mestu so jogurti proizvajalca Danone). Količinski
tržni delež Ljubljanskih mlekarn v letu 2011 znaša
22 %.
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Na ravni blagovnih znamk je blagovna znamka
Mu na drugem mestu (za trgovskimi blagovnimi
znamkami; jogurti trgovskih blagovnih znamk so
zajeti sumarno, niso ločeni po trgovcih), tako po
količinski kot vrednostni prodaji. Druga najbolje
prodajana blagovna znamka jogurtov Ljubljanskih
mlekarn je Ego Probiotik, ki je med vsemi blagovnimi znamkami zasedala 7. mesto po količinski
in vrednostni prodaji. Prodaja Ego Slim & Vital je
količinsko padla za 3 % v primerjavi z letom 2010.
Najbolje prodajan jogurt Ljubljanskih mlekarn,
lahki jogurt Mu 1,3% m. m. 500 g, je med vsemi
jogurti na slovenskem trgu na 4. mestu po količinski prodaji. Sledi mu jogurt Mu 3,2 % m. m. 500 g
(skupno 8. mesto).
Namazi
V kategoriji namazov tudi v letu 2011 ohranjamo
vodilni tržni delež (ocena: 37 %), vendar pa je za 3
odstotne točke nižji kot leto prej. Najbolje prodajan namaz Ljubljanskih mlekarn je namaz MU zeliščni – light. (Vir: Interni podatki in Euromonitor)
V okviru projekta prenove embalaže Alpskega mleka smo izvedli test idejnih rešitev nove celostne
grafične podobe Alpskega mleka (Aragon, avgust
2011).
Izmerili smo zadovoljstvo kupcev in potrošnikov.
Povprečna ocena zadovoljstva kupcev se je dvignila s 3,51 v letu 2010 na 3,85 v letu 2011. Povprečna
ocena zadovoljstva končnih potrošnikov je padla s
3,66 v letu 2010 na 3,49 v letu 2011.
Ob lansiranju novih okusov pri izbranih izdelkih
smo opravili tudi slepe teste. V letu 2011 smo
izvedli skupaj osem zunanjih slepih testov vzorcev
proizvodov; 4-krat MU VITA (zeliščno maslo, namazi in drinki), enkrat MU (sadni jogurt 1 l), enkrat
Ego Probiotik (TT), enkrat Ego Slim&Vital in enkrat
Smuthie.

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

65

66

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

ANALIZE IN REZULTATI

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN CILJI

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

4

TRAJNOSTNI
RAZVOJ IN CILJI
Načrtujemo, da bo družba Ljubljanske mlekarne, d.d.
Ljubljana v poslovnem letu 2012 s prodajo proizvodov,
trgovskega blaga in storitev ustvarila 165,1 milijona evrov
čistih prihodkov, kar je 7 % več kot v letu 2011.
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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 uresničujemo
s procesnim pristopom od razvijanja programov, razvijanja izdelkov, prodaje, realizacije naročil in zagotavljanja podpore po prodaji. Uvajanje nenehnih izboljšav je stalnica razvoja družbe Ljubljanske mlekarne.
Ustreznost delovanja našega sistema vodenja preverjamo z rednim izvajanjem 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 vzdrževanjem sistemov
kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo in standardi: ISO 9001, ISO 14001, HACCP,IFS in ISO 22000.
Poslovna odločitev podjetja je, da razvijamo tiste
sisteme, na katerih podjetje lahko pričakuje največje
razvojne in stroškovne učinke.
Strateško pomembno za Ljubljanske mlekarne je zagotavljanje zdravstvene varnosti proizvodov do konca
roka uporabnosti. Delovanje sistema HACCP letno
preverjamo z internimi verifikacijami HACCP načrtov
po delovnih enotah. Zdravstveno ustreznost vseh naših proizvodov pred sproščanjem v prodajo preverjamo v naših laboratorijih. V laboratorijski kontroli smo
izvedli vse lastne kontrole 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 mlekarne kot
v odvisni družbi PPM Tuzla. V letu 2011 smo skladno z
načrtom validacij izvedli vse postopke kontrole kakovosti in varnosti nove tehnološke opreme in polnilnih
strojev na sterilizaciji.
Ljubljanske mlekarne smo tudi v letu 2011 povečale
obseg prodaje naših proizvodov na trgih zunaj Slovenije, zato je pomembno, da so izvedeni kontrolni
postopki primerljivi in v skladu z mednarodnimi standardi. Za preverjanje in dokazovanje primerljivosti se
redno vključujemo v mednarodne primerjalne sheme.
Uspešno smo sodelovali v mednarodni medlaboratorijski primerjalni shemi kemijskih parametrov, ki

jo organizira akreditiran referenčni laboratorij Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel - Ringversuche
und Referenzmaterialien GmbH Kempten, Nemčija.
Že peto leto zapored pa smo se v sodelovanju z Inštitutom 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
posamezne metode. Z zagotavljanjem sledljivosti od
rezultatov internih preskušanj do rezultatov medlaboratorijskih preverjanj dokazujemo pravilnost izvajanja
preskusnih metod v lastnih laboratorijih. Realizirali
smo načrt usposabljanja in strokovnega preverjanja
analitikov v laboratorijih.
V sodelovanju z zunanjima akreditiranima laboratorijema smo izvedli validacijo sistema avtomatskega
vzorčenja surovega mleka, ki ga od dobaviteljev prevzemamo na zbiralnicah. S tem smo preverili pogoje
za pridobivanje objektivnih rezultatov o kakovosti
surovega mleka. Veliko pozornosti in ukrepov smo
namenili preverjanju in zagotavljanju kakovosti surovega mleka na sprejemu v naše predelovalne obrate.
V okviru rednih inšpekcijskih pregledov s strani
Veterinarske uprave RS in Zdravstvene inšpekcije RS
v vseh naših obratih ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti, tako za proizvode kot embalažne materiale, ki prihajajo v stik z živilom.
Družba Ljubljanske mlekarne je v letu 2011 uspešno,
brez ugotovljenih neskladnosti, prestala kontrolno
presojo, ki so jo izvedli presojevalci certifikacijske
organizacije. Sistem vodenja kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001 je uspešno prestal tudi kontrolno presojo v odvisni družbi PPM Tuzla.
V letu 2011 smo bili ponovno presojani v skladu z zahtevami certifikata IFS (International Food Standard)
za področje proizvodnje ESL mikrofiltriranega mleka,
sladoleda, konzumnega mleka in izdelkov ter UVT
mleka in izdelkov. Ob certificiranju smo izpolnjevali
96,3 % zahteve standarda in smo tako pridobili certifikat IFS food za višjo raven. Pridobitev certifikata je za
našo družbo izjemno pomembna, saj omogoča trženje
mlečnih izdelkov na trgih Evropske unije.
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Po zahtevah IFS standarda so nas presojali tudi naši
kupci - REWE GROUP - in ocenili so, da dosegamo
99,04 % skladnost z zahtevami standarda.
V PPM Tuzla smo uspešno prestali kontrolno presojo
sistema zagotavljanja varnih proizvodov v skladu s
standardom ISO 22000.
V okviru letnega načrta presoj smo izvedli tudi presoje delovanja HACCP načrtov pri naših pogodbenih
izvajalcih in predlagali izboljšave.
Za obrat Ljubljana smo pridobili pozitivno mnenje
VURS-a o primernosti za vpis v register obratov, ki
imajo dovoljenje za izvoz v Rusko federacijo. V letu
2012 pričakujemo pregled s strani ruske veterinarske
inšpekcije in odločitev o ustreznosti za vpis v register.
Vse aktivnosti, ki jih sistematično izvajamo v okviru
sistema zagotavljanja zdravstvene varnosti naših proizvodov, so se nam v letu 2011 obrestovali, saj nismo
imeli nobenega primera odpoklica ali umika proizvodov s trga zaradi nevarnosti za zdravje potrošnikov.
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4.2 Ravnanje z okoljem

2011

2010

Učinkovito ravnanje z okoljem je eden od strateških
ciljev družbe. Svoje delovanje načrtujemo tako, da
z2011
uvajanjem novih tehnologij zmanjšujemo emisije
v okolje in nadzorujemo porabo naravnih virov. Z
rednim
usposabljanjem vseh naših zaposlenih načrtno
2010
gojimo odnos do čistega okolja in porabe naravnih virov. V vseh sredinah, ne samo v proizvodnji, izvajamo
2009
ločevanje odpadkov in nadzor nad porabo električne
2008
energije in vode.
Našo odgovornost za ravnanje z okoljem potrjujemo
z rezultati zakonsko predpisanih monitoringov nad kg
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Najpomembnejši dosežki v letu 2011:
-Zmanjšanje enot obremenitve v tehnoloških odpadnih vodah v obratu Maribor in obratu Kočevje za
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11 %.
-Zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov
300.000
za 68 %.
-Obvladovanje emisij neprijetnih vonjav iz industrij200.000
ske čistilne naprave v obratu Ljubljana.
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V letu 2011 smo v obratih Kočevje in Maribor zmanjšali
število EO glede na leto 2010 za 11 %. V obratu
2008
Ljubljana pa smo EO glede na predhodno leto povečali
za 14 % zaradi investicije v novo sterilno linijo.
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Od avgusta 2011 dalje smo delali na stari in novi linijikg
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V letu 2011 smo intenzivno nadaljevali z izvajanjem
okoljskega programa zmanjševanja količin mešanih
komunalnih odpadkov (MKO).
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Izvedlo smo naložbo v v prostor in opremo za ravnanje z odpadno embalažo in tako omogočili ločevanje
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posameznih frakcij odpadnih materialov na dvorišču
družbe. Z izvedenimi ukrepi smo količine MKO v
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Količine ločeno zbranih materialov za recikliranje,
pregled od 2007 do 2011 v družbi Ljubljanske
mlekarne, d.d.
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V letu 2011 smo beležili samo dve pritožbi okoliških
stanovalcev zaradi emisij neprijetnih vonjav, ki so
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delovanja interne čistilne naprave v obratu
Ljubljana. Prvo pritožbo smo takoj rešili z zamenjavo
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polnila
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Začeli smo izvajati triletni projekt »Okoljske odličnosti«, ki ima za cilj uvedbo delovanja v skladu s
standardom SIST EN 16001 Učinkovite rabe energije,
izračunavanje ogljičnega odtisa za izdelke LM in končno vpis v evropski register EMAS.
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Začeli smo tudi z aktivnostmi za vzpostavitev celovitega
sistema skladiščenja in ravnanja s kemikalijami v
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15.000

10.000

5.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

71

72

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN CILJI

4.3 Informacijska tehnologija
Ljubljanske mlekarne smo informacijsko napredna
družba. Poslovni informacijski sistem SAP, s katerim
je integriranih več samostojnih informacijskih rešitev,
dograjujemo tako, da zagotavljamo informacijsko
podporo novo nastajajočim poslovnim modelom.
Spreminjanje in optimiziranje naših poslovnih procesov je tesno povezano s hitrim in učinkovitim razvojem že delujočih informacijskih sistemov ter uvajanjem novih informacijskih tehnologij.
V letu 2011 smo pristopili k izvedbi projekta celovite
prenove in dograditve našega proizvodno-informacijskega sistema. Projektna rešitev, ki bo v celoti implementirana v letu 2012, prinaša nove funkcionalnosti,
ki bodo uporabnikom služile kot orodje za učinkovitejše upravljanje procesov proizvodnje.
Izvedli smo migracijo osebnih računalnikov in pisarniškega poslovanja v okolje Microsoft, s tem da smo
končni uporabniki pričeli z uporabo Windows 7. V
okviru prehoda na W7/Office 2010 je bil vzpostavljen
nov sistem za pridobivanje in širitev računalniških
znanj. Do sedaj uporabljena klasična šolanja končnih
uporabnikov je zamenjala širitev znanja preko kompetenčnih otočkov. Strokovne službe so za pripravo
raznovrstnih izobraževalnih gradiv uporabile nove
medije. Uporabniki si pri pridobivanju znanja lahko
pomagamo s pripravljeni vodniki, filmi in navodili.
Nov način pridobivanja oziroma prenosa znanja na
sodelavce se je izkazal kot koristen in učinkovit.
V okviru prehoda e-pošte na Exchange/Outlook je
bila vzpostavljena sinhronizacija pošte na pametnih
telefonih. Nova zmožnost je še posebej uporabna za
sodelavce, ki pretežni del delavnika preživijo zunaj
lastne matične pisarne.
Korak k prijaznosti in poenostavitvi uporabniških
prijav v računalniško omrežje prinaša uvedba enotne
vstopne točke. Pridobitev je pomembna tudi zaradi
prispevka k višji varnosti. Naši uporabniki prenosnih
računalnikov in poslovni partnerji imajo po celotnem
poslovnem centru zagotovljeno brezžično omrežje. Ta
poslovnim gostom omogoča takojšen dostop do interneta, uporabnikom službenih prenosnih računalnikov
pa brezžičen dostop do poslovnega omrežja. Celoten
sistem je varnostno obvladovan.
S ciljem zagotovitve učinkovite podpore projektnemu
delu smo vzpostavili novo orodje za podporo skupin-

skemu delu (podsklop intraneta) Sharepoint. Orodje
postopno spoznava in uporablja vse več uporabnikov.
Dve najbolj množično uporabljeni rešitvi, ki sta pripravljeni na Sharepointu, sta sistema za obvladovanje
dokumentacije sistemov vodenja in podporo letnim
razgovorom.
Ključna sestavna dela upravljanja informacijskih sistemov sta skrb in odgovornost za informacijsko varnost
ter neprekinjeno delovanje. Uvedene dobre prakse in
nadzora nad delovanjem informacijskih sistemov so
primerna osnova za varno in učinkovito upravljanje.
Beležimo medletno zmanjševanje časa za reševanje
prijavljenih napak, zmanjševanje števila prejetih pritožb na reševanje napak, zmanjševanje števila izpadov
posameznih informacijskih rešitev. V postopke za
upravljanje informacijske varnosti vključujemo aktivnosti za obvladovanje novo prepoznanih tveganj.
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4.4 Strateški projekti
V letu 2011 smo intenzivno prešli na drugo fazo
krovnega strateškega projekta Poslovna odličnost
Ljubljanskih mlekarn. Začeli smo s sistematičnim
izvajanjem projektov in izboljšav, ki so bile zaznane
kot potrebne v fazi analize stanja, ki je bila do podrobnosti izdelana v letu 2010.
V ta namen smo sistematično začeli z uvajanjem
procesnega dela v Ljubljanskih mlekarnah. Uvedli smo
procesne večdisciplinarne time, ki niso vezani zgolj na
posamezno funkcijo ter zato omogočajo večjo učinkovitost, nabor znanja in ciljno usmerjenost.
Potrdili smo novo procesno shemo in potrdili skrbnike procesov. V skladu z rezultati pridobljene ankete
o procesni usmerjenosti Ljubljanskih mlekarn smo
pripravili operativne projekte za doseganje izboljšav
na izpostavljenih šibkejših področjih. Imenovali smo
time, ki so bili zadolženi za izpeljavo teh projektov.
Začeli smo z uvajanjem kazalnikov procesov (pred
tem so bili v ospredju izključno funkcijski cilji) ter
postavljanjem ciljev delovanja, pri čemer imamo
kot glavno vodilo primerjati delovanje in rezultate s
strategijo, cilji in plani, razumeti vzroke in ustrezno
ukrepati.
Na področju zaposlenih smo nadaljevali s projektom
razvoja kadrov, v okviru katerega smo se lotili načrtovanih izboljšav.
Konec leta smo začeli s pripravo projekta upravljanja s
tveganji, ki ga bomo nadaljevali v letu 2012.
Ostali strateški projekti so vodeni znotraj posameznih
funkcij ter tako tudi predstavljeni.
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4.5 Družbena odgovornost
Ljubljanske mlekarne se zavedamo svoje družbene
odgovornosti do zaposlenih, okolja, skupnosti, v
katerih delujemo, ter drugih deležnikov družbe. Verjamemo, da svoje dolgoročne cilje lahko razvijamo in
uresničujemo z dobrimi odnosi, ki se začnejo znotraj
podjetja, 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 – gospodarno, socialno in
okolju prijazno – in bo vodilo k dolgoročnemu uspehu
podjetja. Zato je strategija družbene odgovornosti
tudi del strategije vodenja podjetja.

Zaposleni

V Ljubljanskih mlekarnah so zaposleni osnova in
zagotovilo za razvoj in rast podjetja. Tega dejstva se
intenzivno zavedamo in usmerjamo svoje dolgoročne
aktivnosti v zadovoljstvo zaposlenih. Ponosni smo
na priznanje za drugi najboljši projekt s področja
ravnanja z ljudmi, ki smo ga prejeli za projekt razvoja
kadrov.
Kot prvo podjetje iz živilskopredelovalne panoge
v Sloveniji, ki je prejelo osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje, smo v prvem letu imetja osnovnega
certifikata v svoje poslovanje vnesli vse načrtovane
aktivnosti in pridobili pozitivno mnenje podeljevalca
certifikata: za zaposlene, partnerje in njihove otroke
smo namenili sponzorska sredstva, na prvi šolski dan
smo staršem prvošolcev omogočili prosti delovni dan,
v tednu otroka, ki ga v Sloveniji vsako leto obeležujemo prvi teden oktobra, smo v obrate v Ljubljani,
Mariboru in Kočevju na obisk povabili družine zaposlenih. Organizirali smo novoletno obdarovanje otrok
zaposlenih, predavanje za starše in še nekaj drugih
aktivnosti, ki staršem pomagajo usklajevati poklicno
in zasebno življenje.
Z vključitvijo na izbor Zlata nit, ki jo prireja Dnevnik,
družba medijskih vsebin, smo se uvrstili med 101 najboljšega slovenskega zaposlovalca.Prav tako smo med
nami izbrali in nagradili Najsodelavce, sodelavce, ki
podajajo inovativne predloge in izboljšave, se spomnili jubilantov in naših nekdanjih sodelavcev, za katere
že več let organiziramo ponovoletno srečanje.

Odnos do okolja

Med prvimi podjetji v Sloveniji nadaljujemo z uvajanjem celovitega okoljskega sistema, katerega cilj je
vpis v register EMAS. V okviru programa Green Light
smo nadaljevali z aktivnostmi za zmanjšanje porabe
energije za svetlobna telesa za najmanj 30 %. Načrtno spremljamo porabo pitne vode, elektrike, pare
in kurilnega olja ter spremljamo količino tehnoloških
odpadnih vod.
Vsi obrati Ljubljanskih mlekarn imajo nameščene
čistilne naprave. Korak naprej, do okolju prijazne
družbe, smo v Ljubljanskih mlekarnah naredili tudi
na področju ločenega zbiranja odpadkov, k čemur
prispeva sleherni zaposleni. Zaokrožili smo namreč
projekt vzpostavitve ločevanja in zbiranja odpadkov
in kot zadnjega vzpostavili ločeno zbiranje bioloških
odpadkov.

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 ter
sorodnih organizacij po vsej Sloveniji in jim skupno
namenili okoli 17.500 litrov Alpskega mleka. Materialno pomoč smo namenili tudi številnim slovenskim
šolam in vrtcem z donacijami rabljene računalniške
opreme in z izdelki, ki smo jih podarili za različne
priložnosti, dogodke, tekmovanja, tabore, ki jih organizirajo v sklopu šolskih aktivnosti. Skupaj z otroki
s posebnimi potrebami iz Zavoda Janeza Levca smo
z namenom druženja vseh ljudi, ne glede na drugačnost, organizirali otvoritev razstave Igraj se z mano,
v okviru katere so zaposleni skupaj z otroki odkrivali
nove razsežnosti estetike in postavili razstavo na
sedežu družbe.
Z željo, da bi pomagali opozoriti na zdrave prehranjevalne navade otrok, smo se priključili vseslovenski
akciji Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katere
smo slovenskim šolam in vrtcem podarili 21.000 litrov
mleka in 1 tono masla, na sedežu družbe pa sprejeli
130 otrok in jim predstavili pot mleka od krave do
kozarca.
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Na področju športa smo svojo podporo izrazili slovenskim alpskim smučarjem, reprezentantom Maticu
Skubetu, Bernardu Vajdiču in Ilki Štuhec, in skupaj
pripravili ozaveščevalno akcijo za dobro pripravljenost in varnost na smučišču.
Sponzorsko sodelovanje smo nadaljevali s kajakašem
na mirnih vodah, Joštom Zakrajškom, in podprli Borija
Levskega, ki je z wakeboardom podrl svetovni in
Guinnessov rekord v najdaljšem drsenju na plavajoči
rampi.
Izdelke smo namenili tudi za 4. poletni tabor Uroša
Zormana, v okviru katerega so mladi rokometni navdušenci pilili svoje veščine in znanja na tem področju
ter skupaj z njimi na sedežu naše družbe otvorili fotografsko razstavo spominov iz tabora.
Z nekaj sredstvi smo pripomogli tudi k opremi in
otvoritvi vezne poti čez ljubljanski grajski grič, ki
smo jo zasnovali skupaj s Planinskim društvom RTV
Ljubljana.

Širimo znanje

Ljubljanske mlekarne z veseljem prisluhnemo tudi
izobraževalnim in drugim ustanovam, ki mladim pomagajo širiti znanja. V sodelovanju z Zavodom Nefiks
smo organizirali Podjetni petek in mladim omogočili,
da vstopijo v stik z gospodarstvom in jim pomagali pri
izboljšanju zaposlitvene pismenosti.
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 tržnega komuniciranja, saj so Ljubljanske mlekarne prejemnice
številnih nagrad za učinkovito in inovativno komuniciranje na tem področju.
Po tem, ko smo leta 2010 izdali izobraževalno slikanico Bela pot, ki govori o poti mleka od krave do kozarca in dejstvu, da se otrok danes čedalje manj srečuje
z življenjem na kmetiji, smo se podali v 45 slovenskih
vrtcev in jim predstavili pot mleka od krave do kozarca.
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4.6 Poslovni cilji za leto 2012
Poslovni cilji za leto 2012 podpirajo uresničevanje strateških razvojnih smernic obvladujoče družbe in
skupine Ljubljanske mlekarne.

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana
Ključni cilji družbe Ljubljanskih mlekarn, d.d. za leto 2012

doseženo 2010

doseženo 2011

načrt 2012

indeks
načrt /2011

Dobiček/izguba iz poslovanja v EUR

1.112.798

-457.386

-298.101

65,2

Dobiček/izguba obračunskega obdobja v EUR

1.786.652

-126.481

-882.894

698,0

147.194.319

154.303.763

165.139.708

107,0

208.342

210.183

203.500

96,8

44.371

41.827

42.651

102,0

546

548

553

100,9

Kazalnik

Čisti prihodki od prodaje v EUR
Odkup mleka 000 lit mleka
Bruto dodana vrednost na zaposlenega v EUR/zap.
Število zaposlenih ob koncu obdobja

Načrtujemo, da bo družba Ljubljanske mlekarne, d.d.
Ljubljana v poslovnem letu 2012 poslovala z izgubo
iz poslovanja v višini -298.101 evro. S prodajo proizvodov, trgovskega blaga in storitev bomo ustvarili
165,1 milijona evrov čistih prihodkov, kar je 7 % več
kot v letu 2011. Za realizacijo prodajnega načrta bomo
potrebovali in nabavili 227 milijonov ekvivalent litrov
mleka, 203,5 milijona litrov bomo odkupili kot surovino, preostanek pa kot polproizvode (mleko v prahu,
blok sire). Načrtujemo, da bomo ustvarili 42 tisoč
evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu
leta pa bomo zaposlovali 553 delavcev.
Doseganje načrtovanih ključnih ciljev družbe zagotavlja ohranjanje prepoznanih strateških prednosti
Ljubljanskih mlekarn, med katerimi izpostavljamo:
-prepoznavne blagovne znamke v Sloveniji, nekatere
tudi na trgih držav nekdanje Jugoslavije,
-tržni delež in z njim povezano moč na trgu Slovenije,
tehnično opremljenost proizvodnih procesov, ki imajo
možnosti za nadaljnji razvoj in optimizacije. Interne
-tehnične ovire, ki bi preprečevale odzivno in kakovostno zagotavljanje proizvodov za prodajo, so minimizirane na sprejemljivo stopnjo tveganja.
V letu 2012 načrtujemo razvoj dodatnih konkurenčnih
prednosti z učinkovito uporabo znanja zaposlenih in
sooblikovanje sprememb v okolju, predvsem pa ustrezno predvidevanje sprememb in z njimi povezanih
priložnosti ter hitro in učinkovito odzivanje nanje.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo
načrtovanih ciljev
Realizacija načrtovanih ciljev podjetja je odločilno povezana s primernim prepoznavanjem in uravnoteženim upravljanjem sprememb, zaznanih na nabavnem
in na prodajnih trgih. Uspešnost družbe je še posebej
v tesni korelaciji z učinki sprememb na nabavnem
trgu mleka, trgu energentov ter sprememb pri naših
največjih odjemalcih.
V letu 2012 načrtujemo izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:
- Načrtujemo nadaljevanje trenda rasti izvoza. Načrtujemo 2 % povečanje strukturnega deleža prihodkov, ustvarjenih s prodajo proizvodov in blaga na
tujih trgih. Načrtovano rast bomo ustvarili predvsem
s povečano prodajo trajnega mleka, jogurtov in
sladoledov; to je skupin izdelkov, pri katerih ima
podjetje dovolj prostih zmogljivosti za proizvodnjo.
Največjo rast prodaje trajnega mleka in jogurtov
načrtujemo na trgu Italije, sladoleda pa na trgih
nekdanje Jugoslavije.
- Družba ohranja politiko obrambe položaja podjetja
na lokalnem trgu. Lokalni trg ostaja največji in hkrati
najdonosnejši trg Ljubljanskih mlekarn; morebitna
opaznejša sprememba pozicije podjetja na lokalnem
trgu lahko zelo odločilno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja kot celote. Odvisnost od lokalnega
trga znižujemo s projekti rasti izvoza.
- V Sloveniji načrtujemo ohranjanje povprečne
stopnje dobičkonosnosti prodaje, medtem ko na
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izvoznih trgih načrtujemo, da s prihodki od izvoza
pokrijemo večji del pripadajočih proizvajalnih stroškov.
- Nadaljevali bomo s projekti načrtnega upravljanja z
blagovnimi znamkami in s tem njihove krepitve moči
na lokalnih in na izbranih tujih trgih.
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- Zaradi omejenih sredstev se bomo tudi v prihodnje
iskali in inovativne oblike vlaganj v trg ter inovativna orodja pospeševanja prodaje. Načrtovana višina
proračuna za vlaganja v trg je primerljiva s porabo v
letu 2011.

Prerada i promet mlijeka, d.d., Tuzla
Ključni cilji družbe Prerada i promet mlijeka, d.d., za leto 2012

doseženo 2010

doseženo 2011

načrt 2012

indeks
načrt /2011

Dobiček / izguba iz poslovanja v EUR

-337.962

-640.702

99.249

-

Dobiček / izguba obračunskega obdobja v EUR

-448.265

-822.398

10.284

-

11.326.622

12.386.955

14.454.919

116,7

Odkup mleka v 000 lit mleka

18.197

19.345

22.008

113,8

Bruto dodana vrednost na zaposlenega v EUR/zap.

8.609

6.041

13.956

445,4

108

105

102

97,1

Kazalnik

Čisti prihodki od prodaje v EUR

Število zaposlenih na koncu obdobja

Načrtujemo, da bo družba PPM d.d. Tuzla poslovno
leto 2012 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo
proizvodov in trgovskega blaga načrtujemo, da bomo
ustvarili 14,5 milijona evrov čistih prihodkov, kar je 16,7
% več kot v letu 2011. Za to bomo potrebovali in odkupili 22 milijonov litrov mleka. Načrtujemo, da bomo
ustvarili 27 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bomo zaposlovali 102 delavca.
Družba PPM d.d. Tuzla je druga največja mlekarna na
tržišču Bosne in Hercegovine in prepoznaven ponudnik v regiji.

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 2012 načrtujemo izvedbo naslednjih pomembnejših sprememb:

- prodajno službo planiramo okrepiti z zaposlitvijo
pomočnika direktorja za komercialo, ob čemer smo si
zastavili cilj povečati prodajo za 16,7 % glede na leto
2011;
- z intenzivnejšim nastopom na domačem trgu planiramo povečati prodajo na področju Sarajeva in osrednje BiH za 35 %. Krepili bomo tržni položaj blagovne
znamke Dar prirode in podjetja Prerada i promet
mlijeka;
- na področju izvoza želimo ohraniti dobre prodajne
rezultate, hkrati pa razširiti prodajni asortiman na
področju izdelkov z višjo dodano vrednostjo;
- na področju nabave osnovne surovine bomo zagotovili dnevni minimalni vhod surovine v višini 60 tisoč
litrov;
- optimizirali oz. uskladili bomo vhod surovine z izhodom končnih izdelkov (minimalne zaloge končnih
izdelkov).
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Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Zagreb
Ključni cilji družbe Ljubljanske mlekarne, d. o. o., za leto 2012

doseženo 2010

doseženo 2011

načrt 2012

indeks
načrt /2011

Dobiček / izguba iz poslovanja v EUR

-35.329

-105.817

5.827

-

Dobiček / izguba obračunskega obdobja v EUR

-36.290

-165.454

3.837

-

1.729.281

2.403.207

3.128.623

130,2

13.220

3.958

21.023

531,1

6

7

6

85,7

Kazalnik

Čisti prihodki od prodaje v EUR
Bruto dodana vrednost na zaposlenega v EUR/zap.
Število zaposlenih na koncu obdobja

Načrtujemo, da bo družba Ljubljanske mlekarne,
d.o.o., Zagreb poslovno leto 2012 zaključila z minimalnim dobičkom. S prodajo trgovskega blaga načrtujemo, da bodo ustvarili 3,1 milijona evrov čistih
prihodkov, kar je 30 % več kot v letu 2011. Načrtujemo, da bodo ustvarili 21 tisoč evrov dodane vrednosti
na zaposlenega, ob koncu leta pa bodo zaposlovali 6
delavcev.
Družba Ljubljanske mlekarne, d. o. o., je z blagovnimi
znamkami skupine Ljubljanske mlekarne prepoznan
ponudnik kakovostnih mlečnih izdelkov na hrvaškem
trgu.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo
načrtovanih ciljev
Realizacija načrtovanih ciljev podjetja je odločilno
povezana z uravnoteženim upravljanjem sprememb
na prodajnem trgu. V letu 2012 načrtujemo izvedbo
naslednjih pomembnejših sprememb:
- pokritost celotnega trga Hrvaške in širitev prodajnega asortimana, ki bo pokril raznolikost regionalne
potrošnje;
- osredotočili se bomo na večje trgovinske verige s
ciljem izboljšati možnosti ugodnejšega pozicioniranja na policah;
- s planiranimi sredstvi za tržno komuniciranje bomo
zagotavljali stalno prisotnost v akcijskih katalogih
trgovinskih verig, izvajali bomo degustacije in promocije na prodajnih mestih.
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Ljubljanske mlekarne, DOOEL, Skopje
Ključni cilji družbe Ljubljanske mlekarne, DOOEL, za leto 2012

doseženo 2010

doseženo 2011

načrt 2012

indeks
načrt /2011

Dobiček / izguba iz poslovanja v EUR

-

25.697

80.949

-

Dobiček / izguba obračunskega obdobja v EUR

-

20.855

77.037

-

Čisti prihodki od prodaje v EUR

-

3.414.107

6.244.249

182,9

Bruto dodana vrednost na zaposlenega v EUR/zap.

-

13.247

31.128

235,0

Število zaposlenih na koncu obdobja

-

6

7

116,7

Kazalnik

Načrtujemo, da bo družba poslovno leto 2012 zaključila z dobičkom. S prodajo trgovskega blaga načrtujemo, da bodo ustvarili 6,2 milijona evrov čistih prihodkov, kar je 82 % več kot v letu 2011 ( v letu 2011 je
družba poslovala le 7,5 meseca). Načrtujemo, da bodo
ustvarili 31 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ob koncu leta pa bodo zaposlovali 7 delavcev.
Družba Ljubljanske mlekarne, DOOEL, je z blagovnimi
znamkami skupine Ljubljanske mlekarne prepoznan
ponudnik kakovostnih mlečnih izdelkov na makedonskem trgu.

Ključne spremembe, ki zagotavljajo realizacijo
načrtovanih ciljev
Realizacija načrtovanih ciljev podjetja je odločilno
povezana z uravnoteženim upravljanjem sprememb
na prodajnem trgu. V letu 2012 načrtujemo izvedbo
naslednjih pomembnejših sprememb:
- sistematična obdelava trga in kupcev – razširitev
prodajnega tima z dodatnim komercialistom;
- s planiranimi sredstvi za tržno komuniciranje bomo
zagotavljali stalno prisotnost v akcijskih katalogih
trgovinskih verig, izvajali bomo degustacije in promocije na prodajnih mestih.
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5.1 Izjava o odgovornosti uprave
Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov družbe Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana 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 dogledni prihodnosti razpolagala
z ustreznimi viri za nadaljnje poslovanje, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o
časovni neomejenosti delovanja družbe Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana.
Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih knjigovodskih listin in evidenc, ki v vsakem trenutku dokazujejo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana. 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 d.d. Ljubljana za leto, končano na dan 31.
decembra 2011. 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 2011.
Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje:
-

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

Ljubljana, 5. marec 2012						
Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
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5.2 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 skupine
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 predpostavke 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 2012 odobrila objavo računovodskih izkazov in
predajo revizorju, nadzornemu svetu, skupščini in javnostim.
Skupščina družbe je imenovala za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 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 2011 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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5.4 Pomembne računovodske usmeritve družbe
Osnovni podatki družbe Ljubljanske mlekarne se nahajajo v poslovnem delu letnega poročilo v poglavju 2.1 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 organizacijskem predpisu obvladujoče družbe OP SP 06.13 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 preteklem poslovnem letu.
Družba Ljubljanske mlekarne obravnava razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom v skladu s SRS in ZGD1, 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 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 evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki
so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

Poročanje po področnih in območnih odsekih
Družba Ljubljanske mlekarne 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 nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano
uporabo; to so zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. V
nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, izdelanega v družbi, so zajeti stroški, ki se nanašajo
neposredno nanj.
Opredmetena osnovna sredstva, ki so odtujena ali izničena, niso več predmet knjigovodskega evidentiranja,
saj od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če
je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska
vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi.
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Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče
koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost. Če pa stroški povečujejo dobo
koristnosti sredstva, se za vrednost teh stroškov poveča nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in podaljša doba uporabnosti.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Kadar se
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 razmejitev družba opravlja vsako leto pred koncem poslovnega leta.

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.
Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 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.
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Na osnovi določitve dobe koristnosti družba uporablja naslednje izhodiščne amortizacijske stopnje:
Izhodiščne dobe koristnosti in amortizacijske stopnje
Doba koristnosti

Amortizacijske stopnje

od 3 do 10 let

od 10,0 do 33,3%

od 3 do 5 let

od 20,0 do 33,3%

od 10 do 50 let

od 2,0 do 10,0%

od 6 do 10 let

od 10,0 do 16,5%

5 let

20,0%

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%

materialne pravice
dolgoročne aktivne časovne razmejitve
gradbeni objekti
mlekarska oprema
računalniška oprema

Amortizacijske stopnje se glede na preteklo leto niso spremenile.

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 finančne naložbe.
Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij, ki so zajete v skupinske izkaze, vrednoti obvladujoča
družba po nabavni vrednosti.
Dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih podjetij, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se vrednotijo po nabavni vrednosti.
Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij družba pri začetnem pripoznanju razvrsti med za
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, najkasneje pa ob koncu obračunskega obdobja. Podlaga za slabitev so objektivni dokazi zaradi dogodkov po začetnem pripoznanju, kot so podatki o poslovanju, podatki o revidirani knjigovodski vrednosti naložbe. Šteje se,
da obstajajo objektivni razlogi za opravljanje preizkusa oslabitve finančne naložbe, kadar je poštena vrednost
finančnega sredstva na dan bilance stanja 20 % nižja od nabavne vrednosti finančnega sredstva. Preizkus 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, stečaj).
Družba finančnih naložb ne razkriva posamično, razen za podjetja v skupini.
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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,
proizvode in
trgovsko blago.
Družba razkrije začetno in končno stanje zalog po vrstah zalog, učinke prevrednotenja, obseg viškov, primanjkljajev in odpisov.

Material
Zaloge surovin in materiala ter pomožnega in embalažnega materiala so ovrednotene po nabavnih cenah z
vsemi odvisnimi stroški nabave in dobljenimi popusti. Pri izkazovanju zalog materiala družba uporablja povprečno mesečno nabavno ceno. Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderirani ceni.
Drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni se vrednoti po nabavnih cenah in se ob prenosu v uporabo v
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 proizvajalne cene v letu.
Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delovnih nalogov, zaloge polproizvodov in proizvodov pa po standardnih (planskih) cenah z ugotovljenim odmikom
od cene po povprečnih proizvajalnih stroških.
Zaloge polproizvodov in gotovih proizvodov se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost 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 spremembe, 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 izkazovanju 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, veterinarsko prepovedana uporaba in podobno.
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Poslovne terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan bilance stanja. Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke.
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v naslednjih dvanajstih mesecih, se v bilanci stanja izkazuje med kratkoročnimi 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 poslovnih 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 prevrednotovalne 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.
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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.

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 delničarjem, 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 popravljenega 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 verjetno, da bo za poravnavo obveznosti prišlo do zmanjšanja sredstev.
Poleg odloženih prihodkov iz naslova prejetih državnih podpor za investicije v osnovna sredstva, ki se knjigovodsko prenašajo med prihodke na osnovi obračunane amortizacije za ta osnovna sredstva, izkazuje družba rezervacije za tožbe iz delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev. Družba vsako leto preveri upravičenost oblikovanih rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora. Višina rezervacij se določi glede
na znano višino škodnega zahtevka ali glede na pričakovano možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan.
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade se oblikujejo na podlagi izračuna s pomočjo števila zaposlenih in
zneska, ki je pravica zaposlenega do jubilejne nagrade in do odpravnine ob kasnejši upokojitvi. Tovrstne rezervacije družba oblikuje na podlagi 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. Obračunane 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.
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, 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.
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Dolgoročni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih mer, v kolikor imajo stroški
pomemben vpliv na spremembo efektivne obrestne mere.
Odpise dolgov opravi družba po preteku zastaralnega roka, pred tem pa le na podlagi pisnega soglasja upnika.
V okviru pojasnil k računovodskim izkazom družba razkriva povprečne ponderirane obrestne mere za najeta
posojila, velikost obveznosti z rokom zapadlosti v plačilo, daljšim od petih let, ter velikost obveznosti, ki so
zavarovane s stvarnim jamstvom.

Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročne odložene stroške (odhodke) in kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju
poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, podjetja pa zanje še ni dobilo plačila niti jih še ni zaračunalo.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve
podjetja že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravilo. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do pripoznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

Zabilančna evidenca

Družba izkazuje na podlagi dokumentacije v zabilančni evidenci hipoteke, dana jamstva, zaloge, ki so last druge družbe, terjatve iz naslova zavarovanja plačil, lastninjenja in druge evidence.
Za tisti del instrumentov za zavarovanja plačil, ki so izdani brez neposredno izražene vrednosti (npr. bianko
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 neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnim
naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.
Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.
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Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno obrestno mero.
Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja; takšno naravo ima
tudi presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za presežek iz prevrednotenja
zaradi predhodne okrepitve finančne naložbe.

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

Pripoznavanje odhodkov

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

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom
iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.

Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje.
Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.

Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.

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 neposredno 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.
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Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2011, iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2010, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto
2011 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter za ustrezno razčlenitev
pomembnejših postavk.
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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, ohranjanja 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 sredstva oziroma okrepi dolgove, to pa posredno zmanjšuje finančno moč družbe in lastnikovo premoženje.
Kreditno tveganje predstavlja možnost, da so terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale
zaradi odloženega plačila, poplačane z zamudo, samo delno poplačana ali pa sploh ne bodo poplačane. Družba
ima izoblikovano politiko aktivnega upravljanja s kreditnim tveganjem, ki jo izvaja s preverjanjem bonitet pred
sklenitvijo posla, zavarovanjem terjatev (bančne garancije, bianco menice), sprotnim spremljanjem odprtih
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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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 discipline 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 deviznega tečaja. Valutno tveganje družbe izvira iz denarnih tokov in finančnih obveznosti, ki so nominirani v tujih
valutah. Glede na to, da ima družba večino nabavnih in prodajnih tokov vezanih na evro, je valutno tveganje
zanemarljivo.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za družbo neugodno in škodljivo. Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje, in njeno zniževanje, če družba
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 izvedenih 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 sredstva preoblikovati v denar in poravnati dolgove, kar je prvi pogoj za nemoteno poslovanje. Za poravnavanje
svojih tekočih obveznosti oziroma vzdrževanje normalnega poslovanja obstaja možnost, da družba v določenem trenutku ne bo imela zadosti likvidnih sredstev.
Likvidnostno tveganje obvladuje s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov za prihodnja obdobja. Pomembno je
določiti obdobja v prihodnosti, ko bo družba potrebovala dodatne vire sredstev in obdobja, ko bo imela 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.
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 denarnega toka iz poslovanja, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih
sredstev iz bančnih virov družba ocenjuje kot zmerno.
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5.6 Računovodski izkazi družbe Ljubljanske
mlekarne v skladu s SRS
5.6.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja

v € brez centov

Pojasnila

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

103.755.084

96.712.516

107,3

64.089.787

57.242.834

112,0

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

5.7.1.1

1.889.577

2.419.911

78,1

Opredmetena osnovna sredstva

5.7.1.2

61.246.667

54.000.791

113,4

Dolgoročne finančne naložbe

5.7.1.3

949.622

812.931

116,8

Dolgoročne poslovne terjatve

5.7.1.6

3.921

9.201

42,6

39.475.437

39.435.803

100,1

730

0

-

Kratkoročna sredstva
Nekratkoročna sredstva za prodajo
Zaloge

5.7.1.4

9.929.242

9.452.795

105,0

Kratkoročne finančne naložbe

5.7.1.5

1.102.703

3.356.520

32,9

Kratkoročne poslovne terjatve

5.7.1.6

26.227.921

23.331.915

112,4

Denarna sredstva

5.7.1.7

2.214.841

3.294.573

67,2

5.7.1.8

189.860

33.879

560,4

5.7.1.14

41.928.980

33.456.475

125,3

103.755.084

96.712.516

107,3

5.7.1.9

50.882.986

52.114.619

97,6

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

8.942.057

8.942.857

100,0

Presežek iz prevrednotenja

5.7.1.9

0

462.149

-

Preneseni čisti poslovni izid

5.7.1.9

1.017.968

0

-

0

1.786.652

-

2.904.482

3.582.799

81,1

12.537.917

7.417.082

169,0

12.537.917

7.417.082

169,0

36.771.433

32.629.892

112,7

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne PČR

5.7.1.10

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

5.7.1.11

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

5.7.1.11

11.400.663

11.385.022

100,1

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.7.1.12

25.370.770

21.244.870

119,4

5.7.1.13

658.266

968.124

68,0

5.7.1.14

41.928.980

33.456.475

125,3

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zabilančne obveznosti
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5.6.2 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida

v € brez centov
Čisti prihodki od prodaje

Pojasnila

2011

2010

Indeks
2011/2010

5.7.2.1.

154.303.763

147.194.319

104,8

243.787

1.649.786

14,8

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki)

5.7.2.2.

1.492.706

1.992.500

74,9

Stroški blaga, materiala in storitev

5.7.2.3.

131.453.352

123.148.122

106,7

Stroški dela

5.7.2.4.

13.621.804

15.056.143

90,5

Odpisi vrednosti

5.7.2.5.

10.696.263

10.569.412

101,2

Drugi poslovni odhodki

5.7.2.6.

726.223

950.130

76,4

Finančni prihodki iz deležev

5.7.2.8.

467.601

1.195.238

39,1

Finančni prihodki iz danih posojil

5.7.2.8.

118.618

170.999

69,4

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

5.7.2.8.

143.235

71.248

201,0

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb

5.7.2.9.

216.900

518.303

41,8

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

5.7.2.9.

443.746

504.112

88,0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

5.7.2.9.

13.944

14.449

96,5

Drugi prihodki

5.7.2.10.

378.042

349.534

108,2

Drugi odhodki

5.7.2.10.

102.001

76.301

133,7

-126.481

1.786.652

-

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki
Davek iz dobička

5.7.2.11.

0

0

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

5.7.2.12.

-126.481

1.786.652

-

Pojasnila

2011

2010

Indeks
2011/2010

5.7.2.12

-126.481

1.786.652

-

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

-462.149

-175.556

263,2

Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

-462.149

-175.556

263,2

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

-588.630

1.611.096

-

5.6.3 Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz vseobsegajočega donosa

v € brez centov
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
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5.6.4 Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov

2011

2010

Indeks
2011/2010

9.909.147

10.464.005

94,7

155.502.552

148.065.960

105,0

-145.593.405

-137.601.955

105,8

-3.658.703

445.812

-820,7

-2.844.929

530.967

-535,8

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-452.506

-158.567

285,4

Začetne manj končne zaloge

-692.516

-1.125.697

61,5

Končni manj začetni poslovni dolgovi

1.319.423

588.098

224,4

-988.175

611.011

-161,7

6.250.444

10.909.817

57,3

3.673.833

4.540.651

80,9

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

201.932

365.741

55,2

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev

138.690

326.399

42,5

92.942

1.125.056

8,3

3.240.269

2.723.455

119,0

-15.065.456

-9.267.157

162,6

-331.139

-343.081

96,5

-13.129.670

-4.340.577

302,5

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-160.000

-465.609

34,4

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-1.444.647

-4.117.890

35,1

-11.391.623

-4.726.506

241,0

2011

2010

Indeks
2011/2010

12.400.000

1.400.150

885,6

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

10.000.000

0

-

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

2.400.000

1.400.150

171,4

-8.338.553

-10.609.111

78,6

-438.940

-518.164

84,7

-800

-860.422

0,1

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-4.858.929

-4.877.609

99,6

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-2.400.000

-3.700.000

64,9

-639.884

-652.916

98,0

4.061.447

-9.208.961

-44,1

2.214.841

3.294.573

67,2

Denarni izid v obdobju

-1.079.732

-3.025.650

35,7

Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov

3.294.573

6.320.223

52,1

v € brez centov
Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni
prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednote
nja) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij) poslovnih
postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve

Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezer
vacije
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju
v € brez centov
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za nakup lastnih delnic

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
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Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011
Rezerve iz dobička

v € brez centov

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

Druge
rezerve
iz dobička

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj
kapital

I/1

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

V/1

VI/1

VII

Stanje 31. decembra 2010

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.174

-957.174

7.114.309

462.149

0

1.786.652

52.114.619

Stanje 1. januarja 2011

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.174

-957.174

7.114.309

462.149

0

1.786.652

52.114.619

0

0

0

0

-800

0

0

-642.203

0

-643.003

Spremembe lastniškega kapitala
- transakcije z lastniki
- nakup lastnih delnic

0

0

0

0

-800

0

0

0

0

-800

- izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

0

-642.203

0

-642.203

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

-462.149

0

-126.481

-588.630

- vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

0

0

-126.481

-126.481

- sprememba presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

-462.149

0

0

-462.149

Spremembe v kapitalu

0

0

0

800

0

-800

0

1.660.171

-1.660.171

0

- razporeditev preostalega dela
čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

0

0

0

0

0

0

0

1.786.652

-1.786.652

0

- razporeditev dela čistega dobička
za oblikovanje dodatnih rezerv po
sklepu skupščine

0

0

0

0

0

0

-126.481

126.481

0

- oblikovanje rezerv za lastne delnice
iz drugih sestavin kapitala

0

0

0

800

0

-800

0

0

0

0

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.974

-957.974

7.113.509

0

1.017.968

0

50.882.986

Stanje 31. decembra 2011

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

Druge
rezerve
iz dobička

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj
kapital

I/1

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

V/1

VI/1

VII

Stanje 31. decembra 2009

18.285.482

22.637.479

1.828.548

96.752

-96.752

2.845.422

637.705

0

5.782.231

52.016.867

Stanje 1. januarja 2010

18.285.482

22.637.479

1.828.548

96.752

-96.752

2.845.422

637.705

0

5.782.231

52.016.867

Spremembe lastniškega kapitala
- transakcije z lastniki

0

0

0

0

-860.422

0

0

-652.922

0

-1.513.344

- nakup lastnih delnic

0

0

0

0

-860.422

0

0

0

0

-860.422

- izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

0

-652.922

0

-652.922

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

-175.556

0

1.786.652

1.611.096

- vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

0

0

1.786.652

1.786.652

- sprememba presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

-175.556

0

0

-175.556

Spremembe v kapitalu

0

0

0

860.422

0

4.268.887

0

652.922

-5.782.231

0

- razporeditev preostalega dela
čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

0

0

0

0

0

0

0

5.782.231

-5.782.231

0

- razporeditev dela čistega dobička
za oblikovanje dodatnih rezerv po
sklepu skupščine

0

0

0

0

0

5.129.309

0

-5.129.309

0

0

- oblikovanje rezerv za lastne delnice
iz drugih sestavin kapitala

0

0

0

860.422

0

-860.422

0

0

0

0

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.174

-957.174

7.114.309

462.149

0

1.786.652

52.114.619

Stanje 31. decembra 2010
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5.6.6 Bilančni dobiček
Bilančni dobiček
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

-126.481

1.786.652

-

1.144.449

5.129.309

22,3

Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

800

0

-

Povečanje rezerv iz dobička

800

860.422

0,1

- povečanje rezerv za lastne delnice

800

860.422

0,1

0

4.268.887

-

1.017.968

1.786.652

57,0

v € brez centov
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček

Povečanje drugih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček
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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
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
v € brez centov
Dolgoročne premoženjske pravice
Dani predujmi za neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

1.603.075

2.286.368

70,1

12.770

0

-

273.732

133.543

205,0

1.889.577

2.419.911

78,1

Večji del neopredmetenih sredstev predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor družba všteva pravice do uporabe računalniških programskih rešitev oz. licence.
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011
v € brez centov

Premoženjske pravice

Nabavna vrednost
Stanje 1.1. 2011
- nove pridobitve, aktiviranje
- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig
- prenos med opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31. 12. 2011

8.748.458
484.224
-2.327
-12.902
9.217.453

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2011
- amortizacija
- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig

6.462.090
1.154.615
-2.327

Stanje 31. 12. 2011

7.614.378

Neodpisana vrednost 1. 1. 2011

2.286.368

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

1.603.075

V letu 2011 je družba pridobila za 484.224 evrov novih premoženjskih pravic, od tega 476.375 evrov programske opreme.
Tabela gibanja dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2011
v € brez centov

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje 1. 1. 2011

133.543

- povečanje

242.645

- prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

10.134

- zmanjšanje

-112.590

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

273.732
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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, pač pa se postopoma prenašajo med stroške poslovnega obdobja.

5.7.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Skupaj opredmetena osnovna sredstva brez danih predujmov

59.005.394

53.997.018

109,3

- zemljišča

3.548.979

3.548.979

100,0

- zgradbe

28.880.201

31.455.522

91,8

- proizvajalne naprave in stroji

7.496.051

10.190.602

73,6

- druge naprave in oprema

6.717.004

8.446.589

79,5

41.417

44.073

94,0

- osnovna sredstva v pridobivanju

12.321.742

311.253

-

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva

2.241.273

3.773

-

61.246.667

54.000.791

113,4

- drobni inventar in umetnine

Skupaj

Med opredmetena osnovna sredstva družba uvršča tudi drobni inventar z rokom uporabe nad enim letom v
vrednosti 5.680 evrov, 31. decembra 2010 je ta vrednost znašala 8.335 evrov.
Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2011 gibala kot kaže spodnja preglednica:
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Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev brez danih predujmov v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in
stroji

Stanje 1. 1. 2011

3.548.979

56.614.658

48.644.080

30.061.584

165.613

98.065

311.253

3.773

139.448.005

- nove pridobitve

0

0

0

0

0

0

13.588.733

0

13.588.733

- povečanje - dani
predujmi

0

0

0

0

0

0

0

7.962.671

7.962.671

- zmanjšanje - plačila
obveznosti

0

0

0

0

0

0

0

-5.725.171

-5.725.171

- prenos iz neopredmetenih sredstev

0

0

0

0

0

0

12.902

0

12.902

- prenos v dolgoročne
AČR

0

0

0

-11.260

0

0

0

0

-11.260

- aktiviranje

0

264.333

144.204

1.182.323

286

0

-1.591.146

0

0

- prodaje

0

0

-148.004

-163.604

0

0

0

0

-311.608

- odpisi

0

0

-407.654

-667.218

-5.506

0

0

0

-1.080.378

3.548.979

56.878.991

48.232.626

30.401.825

160.393

98.065

12.321.742

2.241.273

153.883.894

Stanje 1. 1. 2011

0

25.159.136

38.453.478

21.614.995

121.540

98.065

0

0

85.447.214

- amortizacija

0

2.839.654

2.832.389

2.885.637

2.838

0

0

0

8.560.518

- prenos v DAČR

0

0

0

-1.126

0

0

0

0

-1.126

- prodaje

0

0

-148.004

-150.353

0

0

0

0

-298.357

v € brez centov

Druge
naprave in
oprema

Drobni
inventar in
umetnine

Vlaganja
v OOS v
tuji lasti

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Dani
predujmi
za OOS

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2011
Popravek vrednosti

- odpisi

0

0

-401.288

-664.332

-5.402

0

0

0

-1.071.022

Stanje 31.12.2011

0

27.998.790

40.736.575

23.684.821

118.976

98.065

0

0

92.637.227

Neodpisana vrednost
1. 1. 2011

3.548.979

31.455.522

10.190.602

8.446.589

44.073

0

311.253

3.773

54.000.791

Neodpisana vrednost
31. 12. 2011

3.548.979

28.880.201

7.496.051

6.717.004

41.417

0

12.321.742

2.241.273

61.246.667

Družba Ljubljanske mlekarne je v letu 2011 za opredmetena osnovna sredstva namenila 13.588.733 evrov. Po
vrednosti največje naložbe so bile vlaganja v:
opremo za modernizacijo linije za trajne izdelke v vrednosti 8.107.388 evrov,
izdelavo projektne dokumentacije ter gradbenih del ter prizidka k DE Sterilizacija v vrednosti 1.839.084
evrov,
opremo za polnjenje in pakiranje jogurtov v lončkih s podaljšanim rokom uporabe v vrednosti 805.000
evrov,
opremo za izrabo odpadne toplote v vrednosti 591.354 evrov,
hladilno opremo, grelne vitrine in pečice v vrednosti 466.897 evrov,
računalniško opremo v vrednosti 258.600 evrov,
polnilni stroj za sladoled v vrednosti 240.145 evrov,
skladiščni tank za jogurt v vrednosti 203.160 evrov.
Družba je v letu 2011 pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstvih pripoznala 10.023 evrov prevrednotovalnih
poslovnih prihodkov ter 8.651 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, pri izločitvah pa 9.358 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Za financiranje pridobitev osnovnih sredstev je družba v letih 2004 do 2006 ter 2011 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 2011 znaša 14.445.341 evrov, na dan 31. december 2010
pa je ta vrednost znašala 7.340.442 evrov.
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V letu 2011 je družba usredstvila 126.611 evrov obresti od dolgoročnega posojila, ki ga je najela za financiranje
investicije v modernizacijo linije za trajne izdelke. Investicija na dan 31. decembra 2011 še ni usposobljena za
uporabo.
Družba ima sklenjene sporazume 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 26.895.325 evrov, na dan 31. decembra 2010 pa je znašala 25.929.959 evrov.

5.7.1.3 Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

934.164

784.164

119,1

- delnice in deleži v družbah v skupini

150.000

0

-

- druge delnice in deleži

784.164

784.164

100,0

Dolgoročna posojila

15.458

28.767

53,7

- dolgoročna posojila družbam v skupini

0

10.667

0,0

- del dolgoročnih posojil skupini, prenesenih med
kratkoročne

0

-10.667

0,0

- dolgoročna posojila drugim

23.755

37.344

63,6

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne

-8.297

-8.577

96,7

949.622

812.931

116,8

v € brez centov

Skupaj

Med dolgoročne finančne naložbe družba uvršča finančne naložbe v delnice in deleže družb ter finančne naložbe v dolgoročna posojila. Del dolgoročnih posojil bo odplačan v letu 2012, zato se v bilanci stanja izkazujejo
med kratkoročno danimi posojili.
Kapitalski delež v družbi Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla znaša 96,03 %, nabavna vrednost naložbe znaša
5.967.490 evrov in je v celoti oslabljena.
Nabavna vrednost finančne naložbe v 100 % kapitalski delež družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb znaša
384.965 evrov in je v celoti oslabljena.
V letu 2011 je bila ustanovljena nova odvisna družba Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje v Makedoniji, z ustanovitvenim kapitalom v vrednosti 150.000 evrov, kar je tudi nabavna vrednost nove finančne naložbe. Nova
odvisna družba je v 100 % lasti obvladujoče družbe.
Dolgoročne finančne naložbe v druge delnice in deleže so naložbe v druge družbe in ne presegajo 10 % kapitalskega deleža.
Dolgoročna posojila družbam v skupini

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

830.359

841.026

98,7

-830.359

-830.359

100,0

Del dolgoročnega posojila, izkazanega med kratkoročnimi finančnimi naložbami

0

-10.667

-

SKUPAJ

0

0

-

v € brez centov
Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla
Oslabitev vrednosti vrednosti dolgoročnega posojila
PPM d.d. Tuzla
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Družbi Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla je bilo v letu 2004 odobreno posojilo v višini 3.000.000 evrov za
financiranje investicij po obrestni meri 6 mesečni euribor + 1 %. V letih od 2004 do 2008 je bilo odplačano
2,4 milijona evrov posojila, preostanek v višini 600.000 evrov pa je družba reprogramirala po obrestni meri
6-mesečni euribor + 3 % pribitka s skrajnim rokom odplačila v letu 2018 ter z moratorijem do konca leta 2012
na odplačilo glavnice in obresti. Obresti v višini 230.359 evrov so se v času moratorija pripisovale glavnici. V
letu 2010 je bil sklenjen aneks, s katerim je družba spremenila posojilne pogoje. Obresti se obračunavajo po
obrestni meri 3-mesečni euribor + 2,5 % pribitka in se v času moratorija več ne pripisujejo glavnici, temveč se
plačajo. Obresti so redno plačane in so pripoznane med finančnimi prihodki.
Stanje neodplačanega posojila na dan 31. december 2011 znaša 830.359 evrov. 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 evrov po obrestni meri 6-mesečni euribor + 3,5 % pribitka za dobo dveh let in pol, ki je bilo dokončno
odplačano v letu 2011. Odplačilo je izkazano med kratkoročnimi finančnimi naložbami.
Dolgoročna posojila, dana drugim

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Dolgoročna posojila, dana drugim v državi

23.755

37.344

63,6

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi naložbami

-8.297

-8.577

96,7

SKUPAJ

15.458

28.767

53,7

v € brez centov

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2011 gibale kot kaže spodnja preglednica:
Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Delnice in deleži v
podjetjih v skupini

Druge delnice in deleži

Dolgoročna posojila
družbam v skupini

Dolgoročna
posojila
drugim

Skupaj

6.360.152

898.642

830.358

28.767

8.117.919

150.000

0

0

10.000

160.000

-7.697

0

0

0

-7.697

- zmanjšanje zaradi odplačil

0

0

0

-15.012

-15.012

- prenos med kratkoročna posojila

0

0

0

-8.297

-8.297

6.502.455

898.642

830.358

15.458

8.246.913

-6.360.152

-114.478

-830.359

0

-7.304.988

7.697

0

0

0

7.697

-6.352.455

-114.478

-830.359

0

-7.297.291

0

784.164

0

28.767

812.931

150.000

784.164

0

15.458

949.622

v € brez centov
Kosmata vrednost
Stanje 1. 1. 2011
- povečanje zaradi novih naložb
- zmanjšanje zaradi tečajnih razlik

Stanje 31. 12. 2011
Oslabitev
Stanje 1.1.2011
- zmanjšanje zaradi tečajnih razlik
Stanje 31. 12. 2011
Čista vrednost 1.1.2011
Čista vrednost 31. 12. 2011

V opazovanem letu je družba odobrila novo dolgoročno posojilo samostojnemu podjetniku v državi, zmanjšanje se nanaša na odplačila in prenos med kratkoročne finančne naložbe.
Obrestna mera danih posojil je spremenljiva, sestavljena iz 3- oz. 12-mesečnega euriborja ter pribitka v višini
med 3 % in 4,5 %, zapadlost posojil je od leta 2013 do 2016, zavarovana pa so z bianco menicami ter z obveznostmi družbe do posojilojemalca iz naslova opravljenih storitev oz. z zastavno pravico na nepremičnini.
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5.7.1.4 Zaloge
Zaloge
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Material

3.854.715

3.647.283

105,7

Nedokončana proizvodnja, polproizvodi

1.424.174

1.461.590

97,4

4.005.595

3.940.461

101,7

641.628

400.331

160,3

3.130

3.130

100,0

9.929.242

9.452.795

105,0

v € brez stotinov

Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Skupaj

Med zaloge družba uvršča tudi dane predujme za zaloge.
Slabitev je bila na dan 31. decembra 2011 opravljena pri zalogah proizvodov, ker je njihova knjigovodska vrednost za 216.069 evrov presegala čisto iztržljivo vrednost (v letu 2010 106.741 evrov), kar je pripoznano med
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
Čista iztržljiva vrednost zalog proizvodov je na dan 31. decembra 2011 znašala 5.282.787 evrov.
Stanje zalog sledi politiki družbe v zvezi z varnostnimi zalogami za zagotavljanje fleksibilnosti in zanesljivosti
dobav za svoje najpomembnejše izdelke oziroma trge.
Družba nima zastavljenih zalog.
Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog. Družba je v letu 2011 uspela
znižati vrednost primanjkljajev in presežkov, povečali pa so se odpisi in kalo.
Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog
2011

2010

Indeks 2011/2010

51.191

111.726

45,8

46.539

124.216

37,5

Odpisi

694.515

295.323

235,2

Kalo

428.801

272.775

157,2

v € brez stotinov
Primanjkljaji
Presežki

Odpisi zalog materiala se nanašajo na odpise embalaže zaradi opustitve proizvodnje ter odpise dodatkov zaradi pretečenega roka trajanja uporabe. Odpisi proizvodov in trgovskega blaga se nanašajo na odpise v skladiščih, pretežni del pa na odpise pri kupcih.
Kalo materiala se nanaša na presežke normativne porabe pri porabljenih materialih v proizvodnji. Kalo surovine 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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5.7.1.5 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

181.777

1.022.869

17,8

- druge kratkoročne finančne naložbe

181.777

1.022.869

17,8

920.926

2.333.651

39,5

- kratkoročna posojila skupini

0

213.128

-

- kratkoročna posojila drugim

62.629

218.500

28,7

850.000

850.000

100,0

- kratkoročne naložbe v obveznice

0

1.032.779

-

- prenos dolgoročnih posojil v skupini med kratkoročne

0

10.667

-

8.297

8.577

96,7

1.102.703

3.356.520

32,9

v € brez centov

Kratkoročna posojila

- kratkoročno dani depoziti

- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne
Skupaj

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, so naložbe v delnice in deleže drugih podjetij.
Med kratkoročnimi posojili na dan 31. december 2011 družba izkazuje kratkoročna posojila drugim, kratkoročno dane depozite nad 90 dni ter del dolgoročnih posojil, ki bodo vrnjena v naslednjih dvanajstih mesecih. Kratkoročni depoziti v višini 850.000 evrov 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 prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb v
delnice v letu 2011:
Tabela gibanja drugih kratkoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov

Nakupna
vrednost

Prevrednotenje
prek kapitala

Slabitev preko
poslovnega izida

Tržna
vrednost

Stanje 1. 1. 2011

560.720

462.149

0

1.022.869

- zmanjšanje zaradi prodaje

-454.087

-437.508

0

-891.595

83.629

0

0

83.629

- zmanjšanje zaradi prevrednotenja

0

-33.126

0

-33.126

- zmanjšanje zaradi prenosa v poslovni izid

0

8.485

-8.485

0

190.262

0

-8.485

181.777

- povečanje zaradi novih nakupov

Stanje 31.12.2011

V letu 2011 je družba prodala vrednostne papirje in pri tem ustvarila 245.010 evrov dobička pri prodaji, ki sestoji iz odprave presežka pri prevrednotenju v višini 437.508 evrov, kapitalskih dobičkov v višini 5.563 evrov in
kapitalskih izgub v višini 198.061 evrov.
Odprava presežka iz prevrednotenja v višini 437.508 evrov je pripoznana med finančnimi prihodki iz drugih
naložb v višini 439.181 evrov in med finančnimi odhodki iz odprave pripoznanj finančnih naložb v višini 1.673
evrov.

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

109

5.7.1.6 Poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

0

0

-

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

3.921

9.201

42,6

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih

8.924

16.028

55,7

-5.003

-6.827

73,3

3.921

9.201

42,6

v € brez centov

- prenos dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih med
kratkoročne
Skupaj

Zmanjšanje dolgoročnih poslovnih terjatev izhaja iz odplačil blagovnih kreditov in drugih obročnih odplačil.
Družba v letu 2011 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 evrov, 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 evrov v letu 2009 v celoti
oslabila. V letu 2011 je dolžnik odplačal 60.000 evrov, za to vrednost je družba slabitev odpravila, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.
Med dolgoročne poslovne terjatve do drugih družba všteva terjatve iz obročnih odplačil stanovanj po stanovanjskem 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 2011 gibale kot kaže spodnja preglednica:
Tabela gibanja dolgoročnih poslovnih terjatev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011
Dolgoročni
blagovni krediti
v državi

Dolgoročni
blagovni krediti
v tujini

Dolgoročne
poslovne terjatve
do drugih

Skupaj

641.718

198.000

9.201

848.919

- povečanje zaradi novih obveznosti

0

0

2.683

2.683

- zmanjšanje zaradi plačil

0

-60.000

-2.960

-62.960

- prenos med kratkoročne poslovne terjatve

0

0

-5.003

-5.003

641.718

138.000

3.921

783.639

641.718

198.000

0

839.718

0

-60.000

0

-60.000

641.718

138.000

0

779.718

Neodpisana vrednost 1. 1. 2011

0

0

9.201

9.201

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

0

0

3.921

3.921

v € brez centov
Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011

Stanje 31. 12. 2011
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
- odprava slabitve zaradi plačil
Stanje 31. 12. 2011
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Kratkoročne poslovne terjatve

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

26.227.921

23.331.915

112,4

566.528

783.124

72,3

- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

22.907.868

20.661.511

110,9

- kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.753.525

1.887.280

145,9

26.227.921

23.331.915

112,4

v € brez centov
Kratkoročne poslovne terjatve
- kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

1.106.453

1.442.523

76,7

- terjatve do družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla

761.237

769.926

98,9

- terjatve do družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb

332.598

672.597

49,4

- terjatve do družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Skopje

12.618

0

-

Oslabitev kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev v skupini

-539.925

-659.990

81,8

- oslabitev terjatev do družbe Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla

-384.071

-408.592

94,0

- oslabitev terjatev do družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb

-155.854

-251.398

62,0

Kratkoročne terjatve za obresti v skupini

0

591

-

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

0

27.532

-

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

0

-26.941

-

566.528

783.124

72,3

v € brez centov
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini (bruto)

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (neto)

22.907.868

20.661.511

110,9

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (bruto)

16.593.704

17.121.651

96,9

- oslabitev vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v državi

-1.380.579

-1.377.248

100,2

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (bruto)

7.799.585

4.965.764

157,1

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini

-104.842

-48.656

215,5

0

0

-

387.995

287.624

134,9

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v državi

-387.995

-287.624

134,9

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih kreditov (bruto)

473.629

466.360

101,6

-473.629

-466.360

101,6

22.907.868

20.661.511

110,9

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (neto)
- kratkoročne terjatve za obresti v državi (bruto)

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti od
blagovnih kreditov
Skupaj

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 128.507 evrov ter sporno terjatev za obresti od
blagovnega kredita do družbe Lija d.o.o. Maribor v vrednosti 345.122 evrov. Obe terjatvi sta v celoti oslabljeni.
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V spodnji preglednici je prikazano gibanje oslabitev terjatev do kupcev v letu 2011:
Tabela gibanja oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

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. 2011

-659.990

-1.377.249

-48.655

-287.624

-466.360

-2.839.878

- nove slabitve zaradi
sodnih postopkov

0

-126.210

0

0

0

-126.210

- nove slabitve zaradi
dvoma o poplačilu

-539.925

-22.503

-57.595

0

0

-620.023

0

-638

-11

0

0

-649

-539.925

-149.351

-57.606

0

0

-746.882

- odprava slabitev zaradi poplačil v
preteklosti slabljenih terjatev

659.990

56.815

1.408

20.042

0

738.255

skupaj odprava slabitev preko
poslovnega izida

659.990

56.815

1.408

20.042

0

738.255

- odprava slabitev zaradi izločitve
terjatev iz evidence brez vpliva na PI

0

89.206

11

55.650

0

144.867

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

0

0

0

-176.063

-7.269

-183.332

-539.925

-1.380.579

-104.842

-387.995

-473.629

-2.886.970

- odpis terjatev brez
sodnega postopka
skupaj oblikovanje novih slabitev preko
poslovnega izida

Stanje 31. 12. 2011

V letu 2011 je družba odpravila 883.122 evrov slabitev poslovnih terjatev, od tega 738.255 evrov zaradi poplačil,
kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 144.867 evrov pa zaradi dokončnih odpisov, ki
so posledica zaključenih postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neizterljiva in so bila oslabljena že v trenutku izdaje izvršilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek.
Na novo je družba oslabila 930.214 evrov poslovnih terjatev, 746.882 evrov zaradi sproženih sodnih postopkov ali dvoma o poplačilu, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. Preostanek v višini
183.332 evrov se nanaša na oblikovanje slabitve obračunanih obresti, ki jih družba oslabi takoj ob izstavitvi
obračuna in pri tem ne pripozna finančnih prihodkov. Le te pripozna ob prejetem plačilu obresti ter hkrati
odpravi slabitev.
Členitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo (redne, dvomljive in tožene)
Stanje
31.12.2011
(bruto)

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

1.106.453
100,0%

566.228
51,2%

540.225
48,8%

73.449
6,6%

324.051
29,3%

142.725
12,9%

0
0,0%

Kratkoročne
terjatve do
kupcev v
državi

16.593.704
100,0%

12.622.045
76,1%

3.971.659
23,9%

2.027.282
12,2%

563.798
3,4%

22.503
0,1%

1.358.076
8,2%

7.799.585
100,0%

3.992.215
51,2%

3.807.370
48,8%

1.986.941
25,5%

1.715.587
22,0%

76.957
1,0%

27,885
0,4%

25.499.742
100,0%

17.180.488
67,4%

8.319.254
32,6%

4.087.672
16,0%

2.603.436
10,2%

242.185
0,9%

1.385.961
5,4%

v € brez
centov

Kratkoročne
terjatve do
kupcev v tujini
Skupaj
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Družba ima zavarovanih 41% (v letu 2010 37,1%) terjatev do kupcev. Terjatve do tujih kupcev so zavarovane
preko Slovenske izvozne družbe ali z bančnimi garancijami. Terjatev do domačih kupcev družba nima zavarovanih, razen terjatev do malih kupcev, od katerih sprejema bianko menice.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

50.872

55.856

91,1

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki

15.921

16.526

96,3

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil

15.921

16.526

96,3

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.686.732

1.814.898

148,0

- kratkoročne terjatve za vstopni DDV

2.583.838

1.742.622

148,3

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij

41.465

27.187

152,5

- ostale kratkoročne poslovne terjatve

61.429

45.089

136,2

2.753.525

1.887.280

145,9

v € brez centov
Kratkoročno dani predujmi in varščine

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih se v večjem delu nanašajo na terjatve do države iz naslova vračila
davka na dodano vrednost.
Ostale kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve za odškodnine, terjatve do zavarovalnice, terjatve do delavcev, terjatve do izstaviteljev plačilnih kartic ter ostale kratkoročne poslovne terjatve.

5.7.1.7 Denarna sredstva
Denarna sredstva
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji

87.217

11.400

765,1

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah

2.624

3.173

82,7

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev

2.125.000

3.280.000

64,8

Skupaj

2.214.841

3.294.573

67,2

v € brez centov

Družba ima na poslovnih računih odobrene okvirne kredite po načelu tekočega računa v višini 850.000 evrov.
Krediti so odobreni za obdobje enega leta in so zavarovani s kratkoročnimi depoziti. Na dan 31. december 2011
je družba koristila okvirni kredit na računu pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana v višini 10.592 evrov, ki je
izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

5.7.1.8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki

40.249

32.767

122,8

Kratkoročno nezaračunani prihodki

149.269

0

-

342

1.112

30,8

189.860

33.879

560,4

v € brez centov

Vrednotnice
Skupaj

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki predstavljajo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na naslednje poslovno leto v višini 40.249 evrov.
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Kratkoročno nezaračunani prihodki so obračunani pogodbeno dogovorjeni popusti dobaviteljev in obračunano
vračilo med letom plačanih trošarin.
Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve družba všteva tudi kupljene vrednotnice, znamke.

5.7.1.9 Kapital
Kapital

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

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

8.942.057

8.942.857

100,0

- zakonske rezerve

1.828.548

1.828.548

100,0

- rezerve za lastne delnice

957.974

957.174

100,1

- druge rezerve iz dobička

7.113.509

7.114.309

100,0

- pridobljene lastne delnice

-957.974

-957.174

100,1

Presežek iz prevrednotenja

0

462.149

-

Preneseni čisti poslovni izid

1.017.968

0

-

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

1.786.652

-

- neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta

0

1.786.652

-

- čista izguba poslovnega leta

0

0

-

50.882.986

52.114.619

97,6

v € brez centov

Skupaj

Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe znaša 18.285.482 evrov 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 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 2011 ima družba 100.581 lastnih delnic, kar je 2,3 %
osnovnega kapitala. V januarju 2011 je pridobila 100 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 2011 so razvidni iz spodnje tabele:
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Nakupi lastnih delnic v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Število delnic

Vrednost

Delež v o
snovnem kapitalu

100.481

957.174

2,3%

Nakupi v letu 2011

100

800

0,002%

- januar

100

800

0,002%

100.581

957.974

2,3%

Začetno stanje 1. 1. 2011

Končno stanje 31. 12. 2011

-

druge rezerve na dan 31. decembra 2011 ima družba 7.113.509 evrov drugih rezerv iz dobička. Družba je
31. decembra 2011 je za odkupljene lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička oblikovala dodatne rezerve za lastne delnice. Gibanje drugih rezerv iz dobička je razvidno iz spodnje preglednice:

Tabela gibanja drugih rezerv iz dobička v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011
v € brez centov

Stanje 1. 1. 2011

Poraba v 2011

Stanje 31.12.2011

Indeks 2011/2010

7.114.309

-800

7.113.509

100,0

Druge rezerve iz dobička

-

rezerve za lastne delnice v višini 957.974 evrov so oblikovane iz drugih rezerv iz dobička v višini odku
pljenih lastnih delnic.

Presežek iz prevrednotenja
Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov

Stanje
1. 1. 2011

Oblikovanje
v 2011

Prenos med finančne
prihodke pri prodaji

Prenos med
finančne odhodke
pri prodaji

Prenos negativnega
presežka med
finančne odhodke

Stanje
31.12.2011

Presežek iz
prevrednotenja

462.149

-33.126

-439.181

1.673

8.485

0

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. Družba je v letu 2011
zaradi prodaje finančnih naložb v celoti odpravila presežek iz prevrednotenja, ob koncu leta pa je med finančne odhodke prenesla celoten negativni presežek iz prevrednotenja v višini 8.485 evrov.

Neuporabljen del čiste izgube poslovnega leta
V letu 2011 je družba poslovala z čisto izgubo v višini 126.481 evrov, ki jo je pokrila s prenesenim čistim dobičkom.

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

Kapital v €
Število navadnih delnic
Knjigovodska vrednost delnice v €

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

50.882.986

52.114.619

97,6

4.381.933

4.381.933

100,0

11.61

11.89

97,6
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Dividende
Dividende

v€

2011

2010

Indeks
2011/2010

Dividenda na delnico v letu

0,15

0,15

100,0

642.202,80

652.921,95

98,4

Skupni znesek dividend v breme zadržanega dobička

Osnovni kapital je razdeljen na 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive in vse v
celoti vplačane. Glasovalno pravico ima 4.281.352 delnic.
Preglednica:Tehtano povprečno število delnic

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

4.381.933

4.381.933

100,0

Število odkupljenih lastnih delnic

100.581

100.481

100,1

Tehtano povprečno število delnic

4.281.352

4.281.452

100,0

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

-126.481

1.786.652

-

4.281.352

4.281.452

100,0

-0,03

0,42

-

Število navadnih delnic

Čista izguba/čisti dobiček, ki pripada delnicam

Čista izguba/čisti dobiček poslovnega leta v €
Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic
Osnovna čista izguba/čisti dobiček na delnico v €

5.7.1.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Rezervacije

1.311.757

1.574.624

83,3

- rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

1.120.976

1.166.056

96,1

190.781

408.568

46,7

1.592.725

2.008.175

79,3

2.904.482

3.582.799

81,1

v € brez centov

- druge rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Skupaj

116

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE

Tabela gibanja rezervacij v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov

Rezervacije za odpravnine
in jubilejne nagrade

Druge rezervacije iz naslova
dolgoročno vnaprej vračunanih
stroškov

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011

1.166.056

408.568

1.574.624

-45.080

0

-45.080

- odprava preko drugih poslovnih prihodkov

0

-237.520

-237.520

- novo oblikovanje

0

19.733

19.733

1.120.976

190.781

1.311.757

- črpanje in sproščanje

Stanje 31. 12. 2011

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so izračunane 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 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 vključujejo potencialne obveznosti iz
naslova delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev.
Spodnja preglednica prikazuje gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2011:
Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2011
v € brez centov

Prejete državne podrore

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011

1.885.721

122.454

2.008.175

126.276

13.133

139.409

-428.583

-126.276

-554.859

1.583.414

9.311

1.592.725

- povečanje
- odprava
Stanje 31. 12. 2011

Večji del dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo prejete državne podpore za sofinanciranje
nabav opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih družba črpa z obračunom amortizacije.
Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na obračunane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila je družba oproščena.

5.7.1.11 Finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

17.416.770

12.292.822

141,7

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi

-4.879.166

-4.876.053

100,1

313

313

100,0

12.537.917

7.417.082

169,0

v € brez centov

Druge dolgoročne finančne obveznosti
Skupaj
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Gibanje dolgoročnih posojil, dobljenih pri bankah v državi se je v letu 2011 gibalo kot kaže spodnja preglednica:
Gibanje dolgoročnih posojil, dobljenih pri bankah v državi v letu 2011

v € brez centov
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v
državi

Stanje
1. 1. 2011

Najem novih dolgoročnih posojil

Odplačano v letu 2011

Stanje 31.12.2011

12.292.822

10.000.000

-4.876.052

17.416.770

Družba je v letu 2011 najela novo dolgoročno posojilo v višini 10.000.000 evrov, v plačilo dospeli obroki so bili
odplačani v dogovorjenih rokih.
Del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dvanajstih mesecih, je izkazano med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

v € brez centov

Stanje
31.12.2011

Zapadlost do 1
leta (v 2012)

Zapadlost od 1 do 5 let
(od 2013 do 2016)

Zapadlost nad 5
let (nad 2017)

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v
državi

17.416.770

4.879.166

10.490.614

2.046.990

Večji del dolgoročnih posojil v višini 17.288.394 evrov je najetih z dobo odplačevanja do pet let z namenom
financiranja investicijskih projektov. Povprečna skupna obrestna mera je v letu 2011 znašala 3,2 %.
Manjša vrednost dolgoročnih posojil v višini 128.376 evrov je pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov prestrukturiranja živilstva, razpisan s strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Skrajni rok odplačila je v letih 2015 in 2021, povprečna skupna
obrestna mera v letu 2010 je znašala 2,17 %.
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah, so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah in izdanimi
bianco menicami, ki so izkazana v zabilančni evidenci. Za zavarovanje namenske porabe sredstev dolgoročnih posojil (vračilo je zavarovano z bianko menicami) je bila skladno z razpisom v korist Javnega sklada RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja predložena v zavarovanje zastavna pravica
na nepremičnini v Ljubljani. Sedanja vrednost zastavljenih nepremičnin je razkrita pri opredmetenih osnovnih
sredstvih v točki 5.7.1.2.
Kratkoročne finančne obveznosti

v € brez centov
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida
Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi
obveznostmi
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

6.510.592

6.500.000

100,2

10.905

8.969

121,6

4.879.166

4.876.053

100,1

11.400.663

11.385.022

100,1

Med kratkoročne finančne obveznosti družba všteva kratkoročna posojila, dobljena pri bankah ter del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v naslednjih dvanajstih mesecih. V vrednost kratkoročnih posojil je vključeno tudi črpanje okvirnega kredita na dan 31. decembra 2011 v višini 10.592 evrov.
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 2011 znašala 3,2 %.
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5.7.1.12 Poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

23.860.266

19.863.195

120,1

237.213

109.081

217,5

1.273.291

1.272.594

100,1

25.370.770

21.244.870

119,4

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in varščin
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

Družba na dan 31. decembra 2011 ne izkazuje dospelih obveznosti, ker dolgove redno poravna.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi

20.479.248

18.342.463

111,6

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini

3.303.989

1.465.122

225,5

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev skupini

0

680

-

77.029

54.930

140,2

23.860.266

19.863.195

120,1

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve
Skupaj

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

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Prejeti kratkoročni predujmi

148.081

20.619

718,2

Prejete kratkoročne varščine

89.132

88.462

100,8

237.213

109.081

217,5

v € brez centov

Skupaj

Prejeti kratkoročni predujmi se nanašajo na prejeta predplačila domačih in tujih kupcev, med prejetimi kratkoročnimi varščinami pa družba izkazuje unovčeno bančno garancijo za nekakovostno izvedena gradbena dela,
za katera reklamacija še ni rešena.
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne obveznosti za čiste plače, nadomestila plač, druge prejemke

642.189

665.192

96,5

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, nadomestil

292.840

289.937

101,0

134.627

133.895

100,5

31.333

31.424

99,7

102.822

11.500

894,1

Kratkoročne obveznosti za obresti iz prejetih posojil

52.172

47.365

110,1

Kratkoročne obveznosti iz zamudnih obresti

9.290

85.557

10,9

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti

8.018

7.724

103,8

1.273.291

1.272.594

100,1

v € brez centov

Kratkoročne obveznosti za prispevke in davke iz plač, ki bremenijo podjetje
Kratkoročne obveznosti za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
Krakoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

Skupaj

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v večjem delu sestavljajo obveznosti do zaposlenih in državnih ter
drugih institucij iz naslova plač za mesec december 2011 v višini 1.100.989 evrov.

5.7.1.13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

- za bonitete kupcem in ostalo

14.180

42.328

33,5

- za stroške vodnega povračila

21.396

21.396

100,0

- za zamudne in druge obresti

0

636

0,0

416.093

315.991

131,7

13.925

13.925

100,0

185.874

559.319

33,2

6.798

14.529

46,8

658.266

968.124

68,0

v € brez centov

- za bonitete dobaviteljem mleka
- za stroške revizije
- za neizkoriščene dopuste, nagrade in poslovno uspešnost
- za ostale vnaprej vračunane stroške
Skupaj

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.
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5.7.1.14 Zabilančna sredstva in obveznosti
Zabilančna sredstva in obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

1.375.722

1.306.718

105,3

Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora

125.910

125.910

100,0

Prejete menice za zavarovanje od kupcev

228.482

677.740

33,7

Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev

213.258

94.273

226,2

Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev

1.545.122

949.556

162,7

Prejete bančne garancije od kupcev

190.000

750.000

25,3

Prejeta ostala zavarovanje od kupcev

6.930.000

7.605.000

91,1

Prejeta poroštva od tujih kupcev

1.200.000

0

-

1.481.926

1.529.288

96,9

6.800.061

6.800.061

100,0

Izdane menice za zavarovanje kupcem

465.711

489.831

95,1

Dane bančne garancije dobaviteljem

68.797

107.324

64,1

Dane bančne garancije kupcem

90.225

83.938

107,5

17.416.770

12.292.822

141,7

Dane zastavne pravice ostalim

43.000

0

-

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem/bankam

230.570

210.570

109,5

2.958.621

0

-

564.805

433.444

130,3

41.928.980

33.456.475

125,3

v € brez centov
Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov

Prejete zastavne pravice za zavarovanje
Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem/bankam

Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam

Terjatve za sofinanciranje
Ostala zabilančna sredstva in obveznosti
Skupaj

Vrednost zabilančnih sredstev oz. obveznosti se je povečala v največji meri zaradi povečanja finančnih obveznosti 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
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 evrov ter zastavno pravico nepremičnine za zavarovanje dolgoročnega posojila
v višini 830.359 evrov, 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.
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5.7.2 Razčlenitve in pojasnila k izkazu poslovnega izida
5.7.2.1 Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje

2011

2010

Indeks
2011/2010

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

116.198.747

113.593.027

102,3

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin

108.377.803

105.631.412

102,6

223.080

229.994

97,0

7.597.864

7.731.621

98,3

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

28.059.398

25.075.537

111,9

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

10.045.618

8.525.755

117,8

154.303.763

147.194.319

104,8

v € brez centov

- čisti prihodki od najemnin
- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

Skupaj

Družba je v letu 2011 ustvarila 75,3 % čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu, na trgih EU 18,2 % in na
trgih zunaj EU 6,5 %.
V letu 2011 je odobrila 9.986.025 evrov bonitet kupcem, poslovni odhodki te vrste zmanjšujejo čiste prihodke
od prodaje.

5.7.2.2 Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

237.520

33.885

701,0

0

2

-

Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov in povračila stroškov
usposabljanja delavcev

11.409

22.029

51,8

Poraba dolgoročno odloženih prihodkov za sofinanciranje opreme

428.583

428.899

99,9

Prevrednotovalni poslovni prihodki

815.194

1.507.685

54,1

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev

10.023

238.915

4,2

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev terjatev

738.255

1.230.416

60,0

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev blagovnih kreditov

60.000

0

-

6.916

38.354

18,0

1.492.706

1.992.500

74,9

v € brez centov
Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij
Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev
Skupaj

Prevrednotovalni poslovni prihodki vključujejo dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini
10.023 evrov, odpravo slabitev terjatev do kupcev doma in v tujini v višini 78.265 evrov in odpravo slabitev
terjatev do kupcev v skupini v višini 659.990 evrov.
Prihodki od porabe dolgoročno odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za sofinanciranje opreme se
pripoznajo ob obračunu amortizacije.
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5.7.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški blaga, materiala in storitev

2011

2010

Indeks
2011/2010

108.002.976

99.223.320

108,8

5.094.243

5.154.692

98,8

102.908.733

94.068.628

109,4

- stroški materiala

96.433.854

87.747.889

109,9

- stroški energije

4.206.790

3.645.382

115,4

- drugi stroški materiala

2.268.089

2.675.357

84,8

23.450.376

23.924.802

98,0

7.931.908

7.494.540

105,8

987.450

1.031.895

95,7

143.741

159.293

90,2

14.387.277

15.239.074

94,4

- stroški kooperantskih storitev

820.190

721.524

113,7

- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev

3.112.258

3.562.025

87,4

- stroški bančnih storitev in zavarovalnih premij

717.502

604.922

118,6

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

501.262

517.168

96,9

- stroški sejmov, reklame in reprezentance

4.586.844

5.677.250

80,8

- stroški drugih storitev

4.649.221

4.156.185

111,9

131.453.352

123.148.122

106,7

v € brez centov
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala:

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

Skupaj

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.
Med druge stroške storitev poleg navedenih družba všteva še stroške analiz za mleko in mlečne izdelke,
stroške za oblikovanje embalaže, opravljene storitve preko študentskega servisa, stroške varovanja premoženja, 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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5.7.2.4 Stroški dela
Stroški dela

2011

2010

Indeks
2011/2010

9.570.642

10.311.692

92,8

1.965.579

2.156.350

91,2

- stroški pokojninskih zavarovanj

924.680

1.031.461

89,6

- stroški drugih socialnih zavarovanj

662.745

740.812

89,5

- stroški dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

378.154

384.077

98,5

2.085.583

2.588.101

80,6

13.621.804

15.056.143

90,5

v € brez centov
Stroški bruto plač in nadomestil
Stroški socialnih zavarovanj

Drugi stroški dela
Skupaj

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.

5.7.2.5 Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti

2011

2010

Indeks
2011/2010

1.154.615

1.068.729

108,0

8.560.518

8.475.489

101,0

0

28

-

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih

18.009

29.523

61,0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

963.121

995.643

96,7

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti terjatev do kupcev

746.882

888.902

84,0

170

0

-

216.069

106.741

202,4

10.696.263

10.569.412

101,2

v € brez centov
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov
- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog
Skupaj

Odpisi vrednosti vključujejo 9.715.133 evrov stroškov amortizacije in 981.130 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih vključujejo 8.651 evrov izgub pri prodaji in 9.358 evrov odpisov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih vključujejo slabitve poslovnih terjatev, ki izhajajo iz
dvomljivih in toženih terjatev do kupcev v vrednosti 746.882 evrov, med katerimi je družba pripoznala slabitve
terjatev do domačih in tujih kupcev v vrednosti 206.957 evrov, do kupcev v skupini v vrednosti 539.925 evrov.
Zaloge proizvodov je družba oslabila, ker njihova proizvajalna cena presega iztržljivo tržno vrednost za 216.069
evrov.
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5.7.2.6 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki

v € brez centov

2011

2010

Indeks
2011/2010

Rezervacije

6.512

313.777

2,1

719.711

636.353

113,1

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov

308.267

273.735

112,6

- izdatki za varstvo okolja

385.038

324.082

118,8

- ostali poslovni odhodki

26.406

38.536

68,5

726.223

950.130

76,4

Drugi poslovni odhodki

Skupaj

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 štipendije.

5.7.2.7 Stroški po funkcionalnih skupinah
Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Stroški prodaje
Stroški splošnih dejavnosti ( uprava )
Skupaj

2011

2010

Indeks
2011/2010

119.917.390

111.521.766

107,5

956.377

855.800

111,8

22.493.681

23.336.894

96,4

7.054.821

7.829.461

90,1

150.422.269

143.543.921

104,8

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2011 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v primerljivem preteklem obdobju za 7,5 %, kar
je posledica višjih nabavnih cen surovine ter večje fizične nabave materialov. Njihov delež v čistih prihodkih od
prodaje se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal iz 75,8 % na 77,7 %.

Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Med proizvajalne stroške, ki se ne vštevajo v zaloge, družba uvršča vse stroške, povezane z opremo za proizvodnjo 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 2010 znižali za 3,6 %. Njihov delež v čistih prihodkih od prodaje v
letu 2011 znaša 14,6 %, kar je za 1,3 odstotne točke manj kot v letu 2010.
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Med stroške prodajanja družba uvršča poleg stroškov produktnega marketinga še stroške prodajne operative,
stroške logistike, stroške operativnega planiranja in druge stroške, povezane s prodajo.

Stroški splošnih dejavnosti (uprave)
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 9,9 %, znižal se je tudi njihov delež
čistih prihodkov od prodaje s 5,3 % v letu 2010 na 4,6 % v letu 2011. Med stroške uprave družba uvršča stroške
razvoja, stroške korporativnega marketinga in druge stroške uprave.

5.7.2.8 Finančni prihodki
Finančni prihodki
2011

2010

Indeks 2011/2010

467.601

1.195.238

39,1

- finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini (tečajne razlike)

8.681

846

-

- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

6.082

1.139.817

0,5

- finančni prihodki iz prodaje drugih finančnih naložb

452.838

54.575

829,8

Finančni prihodki iz danih posojil

118.618

170.999

69,4

- finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

60.800

28.538

213,0

57.818

142.461

40,6

143.235

71.248

201,0

164

0

-

143.071

71.248

200,8

729.454

1.437.485

50,7

v € brez centov
Finančni prihodki iz deležev

- finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj

Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende in finančne prihodke iz drugih naložb, ki vključujejo
dobičke, ustvarjene pri prodaji finančnih naložb v deleže. V letu 2011 je družba pri prodaji finančnih naložb
iz naslova odprave presežka pri prevrednotenju ustvarila 439.181 evrov finančnih prihodkov, izkazanih med
finančnimi prihodki iz drugih naložb.
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.
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5.7.2.9 Finančni odhodki
Finančni odhodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

216.900

518.303

41,8

8.681

424.593

-

0

85.625

-

8.485

0

-

199.734

8.085

-

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

443.746

504.112

88,0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

13.944

14.449

96,5

63

164

38,4

0

18

-

13.881

14.267

97,3

674.590

1.036.864

65,1

v € brez centov
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
- finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do skupine (tečajne razlike)
- finančni odhodki iz oslabitve drugih finančnih naložb
- finančni odhodki iz prodaje drugih finančnih naložb
- finančni odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

Finančni odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb vključujejo 198.061 evrov izgub pri prodaji finančnih
naložb in odpravo presežka iz prevrednotenja v višini 1.673 evrov.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na zaračunane obresti od posojil, prejetih od bank.

5.7.2.10 Drugi prihodki in drugi odhodki
Preglednica:Drugi prihodki in drugi odhodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

326.109

246.107

132,5

51.933

103.427

50,2

378.042

349.534

108,2

Odhodki za denarne kazni

24.931

24.010

103,8

Odhodki za odškodnine

4.624

9.090

50,9

Odhodki za dane donacije

18.205

10.336

176,1

Drugi odhodki

54.241

32.865

165,0

102.001

76.301

133,7

v € brez centov
Prejete odškodnine
Drugi prihodki
Skupaj drugi prihodki

Skupaj drugi odhodki

Pretežni del drugih prihodkov se nanaša na prihodke od prejetih odškodnin.
Med drugimi odhodki družba izkazuje odhodke za denarne kazni, za dane donacije v humanitarne namene ter
ostale druge odhodke.

5.7.2.11 Davek iz dobička
Družba Ljubljanske mlekarne je poslovno leto 2011 zaključila z negativnim poslovnim izidom, vendar zaradi
črpanja davčnih izgub iz preteklosti in koriščenja davčnih olajšav ni bilo davčne osnove in obveznosti za davek
iz dobička pravnih oseb.
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5.7.2.12 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti poslovni izid

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Poslovni izid iz poslovanja

-457.386

1.112.798

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

-126.481

1.786.652

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

-126.481

1.786.652

-

v € brez centov

Družba je v letu 2011 poslovala z izgubo iz poslovanja v višini 457.386 evrov, z upoštevanjem finančnih ter drugih prihodkov in odhodkov pa znaša čista izguba poslovnega leta 126.481 evrov.
Preračun kapitala v skladu s rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (102) pomeni 1.020.189 evrov negativnega vpliva na čisto izgubo poslovnega leta 2011, ki bi tako znašala 1.146.670 evrov.

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 O družbi in skupini Ljubljanske mlekarne, točka 2.2.

5.7.3.2 Povezane osebe in posli znotraj skupine
Povezane osebe vključujejo obvladujočo družbo, odvisne družbe, člane nadzornega sveta, uprav matične družbe in odvisnih družb v skupini Ljubljanske mlekarne.

Odnosi z odvisnimi družbami
Obvladujoča družba je imela na dan 31. decembra 2011 poslovne deleže v naslednjih odvisnih družbah:
Deleži v odvisnih podjetjih

Vrednost naložb v podjetja v
skupini na dan 31. 12. 2011

Osnovni
kapital

Celotni
Delež
kapital lastništva

Čisti
poslovni
izid

bruto

oslabitev

neto

31. 12.
2011

31. 12.
2011

31. 12.
2011

2011

5.967.490

-5.967.490

0

1.540.370

994.170

96.03%

-822.398

Ljubljanske mlekarne d.o.o.,
Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvaška

384.965

-384.965

0

384.768

-97.050

100.0%

-165.454

Ljubljanske mlekarne DOOEL, Ul. Industriska
b.b. Gazi Baba, 1000 Skopje, Makedonija

150.000

0

150.000

148.677

169.435

100.0%

20.855

6.502.455

-6.352.455

150.000

v € brez centov
Prerada i promet mlijeka d.d.,
Mitra Trifunovića-Uče 125, 75000 Tuzla, BIH

Skupaj

Poslovni odnosi med družbami skupine Ljubljanske mlekarne se nanašajo na prodajo in nakup izdelkov in
trgovskega blaga ter svetovalne storitve, storitve oglaševanja ter odstop pravice izkoriščanja blagovne znamke. Poslovni odnosi med obvladujočo in odvisnimi družbami se nanašajo tudi na dodeljevanje kratkoročnih in
dolgoročnih posojil, kar je razkrito v točki 5.7.1.3 ter pripoznavanje prihodkov iz naslova obresti.
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Posli med povezanimi osebami se opravljajo pod enakimi pogoji, kot veljajo pri običajnem premišljenem poslovanju na trgu.
Terjatve do odvisnih družb so razkrite v točki 5.7.1.6 Računovodskega poročila družbe Ljubljanske mlekarne
d.d., obveznosti do odvisnih družb pa na dan 31. decembra 2011 obvladujoča družba ni izkazovala.
Transakcije z odvisnimi družbami v skupini v letu 2011

v € brez centov

ProdajaPrihodki

NakupiOdhodki

Dana
kratkoročna
posojila

Obresti

Kapitalski
vložki

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, BIH

1.918.986

26.570

1.200.000

33.859

0

706.556

42.763

0

0

0

111.357

0

0

0

150.000

2.736.898

69.333

1.200.000

33.859

150.000

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb, Hrvaška
Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje, Makedonija
Skupaj

Odnosi s člani nadzornega sveta, upravo obvladujoče družbe in odvisnih družb v skupini
Prejemki članov nadzornega sveta, uprave obvladujoče družbe in zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne
velja tarifni del kolektivne pogodbe, so razvidni iz spodnje preglednice:
Podatki o prejemkh, ki so jih v letu 2011 za opravljanje nalog v družbi prejele skupine oseb v skladu z 69. in
294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Bruto
znesek iz
prejemkov
iz naslova
plač

Bruto
znesek
prejemkov
iz naslova
nagrad

Bruto
prejemki
iz naslova
povračil
stroškov

Bruto
prejemki
iz naslova
zavarovalnih premij

154.033

38.445

2.303

315

464

195.560

92.875

0

0

0

1.722

144.851

146.573

107.166

Zoran Boškovič

0

0

0

287

32.941

33.228

24.293

Polonca Čeč

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Mihaela Stopar

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Žiga Hieng

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Andrej Presečnik

0

7.414

7.414

5.421

Milena Vrhovec

0

7.414

7.414

5.421

Samo Lozej

0

7.414

7.414

5.421

v € brez centov
Predsednica uprave,
Cvetana Rijavec
Člani nadzornega sveta, skupaj

Bruto
prejemki
Skupaj
iz naslova Skupaj bruto
neto
drugih
prejemki v
prejemki
plačil
letu 2011 v letu 2011

Srečko Končina

0

0

0

287

22.382

22.669

16.574

Franc Kolman

0

0

0

287

22.382

22.669

16.574

961.860

0

36.779

851

4.419

1.003.909

503.428

1.115.893

38.445

39.082

2.888

149.734

1.346.042

703.469

Zaposleni na podlagi pogodb,
za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe
Skupaj

Plača uprave je določena v individualni pogodbi, ki jo je predsednica uprave sklenila z nadzornim svetom. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta.
Družba Ljubljanske mlekarne d.d. ni uvedla sistema nagrajevanja v obliki opcijskih načrtov.
Zaposleni, ki so člani nadzornih svetov v odvisnih družbah, v letu 2011 tako kot v letu 2010 iz tega naslova niso
prejeli nobenega prejemka.
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Podatki o danih posojilih, ki jih je družba Ljubljanske mlekarne odobrila skupinam oseb v skladu z 69.
členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

v € brez centov
Zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe

Posojila,
odobrena v
letu 2011

Odplačano v
letu 2011

Posojila,
odobrena v
letu 2010

Odplačano v
letu 2010

0

-2.001

0

-1.929

V letu 2011 družba ni odobrila nobenega posojila skupinam oseb v skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih
družbah.

5.7.3.3 Stroški revidiranja
Stroški revidiranja za leto 2011 so znašali 27.850 evrov in vključujejo stroške revidiranja računovodskih izkazov
matične družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine ter stroške preiskovanja računovodskih izkazov odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla.

5.7.3.4 Poslovni dogodki po dnevu bilance stanja
Predsednica uprave ga. Cvetana Rijavec je 17. januarja 2012 nastopila novo mandatno obdobje do 17. januarja
2017.
V času od datuma bilance stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno
vplivali na računovodske izkaze družbe.
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6.1 Izjava o odgovornosti uprave
Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov skupine Ljubljanske mlekarne 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 dogledni prihodnosti razpolagala
z ustreznimi viri za nadaljnje poslovanje, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o
časovni neomejenosti delovanja skupine Ljubljanske mlekarne.
Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih knjigovodskih listin in evidenc, ki v vsakem trenutku dokazujejo 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 2011.
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 skupine in izidov njenega poslovanja za
leto 2011.
Uprava je odgovorna tudi za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje:
vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno
predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali
napake,
izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev
ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
Ljubljana, 5. marec 2012						
Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
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6.3 Predstavitev Skupine Ljubljanske mlekarne
Družba Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana (v nadaljevanju obvladujoča družba) je obvladujoča družba skupine
Ljubljanske mlekarne s sedežem Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, v Sloveniji. Konsolidirani računovodski izkazi
skupine Ljubljanske mlekarne za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, vključujejo obvladujočo družbo in
njene odvisne družbe v tujini (skupaj v nadaljevanju skupina).
Izdajo računovodskih izkazov skupine je uprava družbe odobrila v marcu 2012.
Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne sestavlja obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d.
Ljubljana, Slovenija. Skupino sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana ter tri odvisne
družbe v tujini. Osnovni podatki družb v skupini se nahajajo v poslovnem delu letnega poročila v poglavju 2.1 v
osebni izkaznici obvladujoče družbe in odvisnih družb.
Letno poročilo za leto 2011 se nahaja na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d. d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija in na spletnih straneh na naslovu www.l-m.si.
Odvisne družbe v tujini predstavljajo 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
sta družbi Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb in Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje zgolj prodajni podjetji.
Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana je obvladujoča družba skupine Ljubljanske mlekarne, v katero so vključene
naslednje odvisne družbe:
Odvisne družbe
Delež
lastništva

Osnovni kapital v €

Delež lastništva

Osnovni
kapital v €

31. 12. 2011

31. 12. 2011

31. 12. 2010

31. 12. 2010

96,03%

1.540.370

96,03%

6.965.149

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb, Hrvaška

100,00%

384.768

100,00%

392.794

Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje, Makedonija

100,00%

148.677

-

-

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, BIH

Obvladujoča družba je v letu 2011 ustanovila družbo Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje v Makedoniji z
osnovnim kapitalom v višini 148.677 evrov in s 100 % lastniškim deležem.
Skupščina družbe Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla je v letu 2011 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom pokritja izgub iz preteklih let v višini 5.193.324 evrov in oblikovanjem rezerv v višini 231.456
evrov. Osnovni kapital družbe na dan 31. december 2011 znaša 1.540.370 evrov, delež lastništva se v letu 2011
ni spremenil in ostaja 96,03 %.
Pomembni kazalniki

Čisti prihodki od prodaje (v € brez centov)
Čisti dobiček obračunskega obdobja (v € brez centov)
Vrednost sredstev (v € brez centov na dan 31. december)
Število zaposlenih (na dan 31. december)

2011

2010

Indeks
2011/2010

166.165.844

157.530.156

105,5

-1.217.325

1.229.243

-

107.425.613

100.609.582

106,8

666

661

100,8

V letu 2011 je skupina dosegla 5,5 % več čistih prihodkov od prodaje kot leto prej in poslovala s čisto izgubo v
višini 1.217.325 evrov.
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Organi družb v skupini

Upravo obvladujoče družbe je v poslovnem letu 2011 vodila Cvetana Rijavec.
Nadzorni svet obvladujoče družbe Ljubljanske mlekarne d. d. so do marca 2011 sestavljali štirje predstavniki
delničarjev: Zoran Bošković (predsednik), Andrej Presečnik (podpredsednik), Samo Lozej in Milena Vrhovec, ki
jih je v marcu 2007 imenovala skupščina, ter dva predstavnika zaposlenih: Srečko Končina in Franci Kolman, ki
jih je imenoval Svet delavcev.
Dne 21. februarja 2011 so bili na 16. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, za naslednji štiriletni mandat od 7. marca 2011 dalje imenovani člani 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 za člana nadzornega sveta dva predstavnika delavcev, Srečka Končino in Franca Kolmana.
Nov nadzorni svet je na svoji prvi konstitutivni seji, dne 7. marca 2011, imenoval Zorana Boškovića za predsednika in Polonco Čeč za podpredsednico nadzornega sveta družbe.
V poslovnem letu 2011 so odvisne družbe vodili naslednji direktorji:
družbo Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla:
Dušan Lanščak do 30. junija 2011 in
Andrej Teraž od 1. julija 2011 dalje,
družbo Ljubljanske mlekarne d. o. o. Zagreb: Lidija Vujović – Blagojević,
družbo Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje: Nikola Madjarevski od ustanovitve podjetja,
to je od 16. maja 2011 dalje.

Število zaposlenih v družbah v skupini
Družbe v skupini
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana

548

546

100,4

Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla

105

108

97,2

Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb

7

7

100,0

Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje

6

-

-

666

661

100,8

Skupaj

Število zaposlenih v skupini se je v letu 2011 povečalo zaradi ustanovitve nove odvisne družbe.
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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 sestavljeni na osnovi 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.
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 organizacijskem predpisu obvladujoče družbe OP SP 06.13 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 preteklem poslovnem letu.
Skupina Ljubljanske mlekarne obravnava razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom po SRS in ZGD-1, ne
razkriva pa pojasnil, katere oceni kot nepomembne oziroma oceni, da bi družbi lahko 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 zajemanje sredstev in obveznosti in ki poslovne dogodke med podjetji v skupini obravnavajo kot poslovne dogodke
znotraj enega podjetja.

Metode konsolidiranja
Skladno z ZGD-1 in SRS sestavljajo skupino nadrejena družba (obvladujoča družba) in podrejene družbe (odvisne 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
150.000 evrov in naložba v isti višini;
izločitev medsebojnih terjatev in obveznosti: v postopku konsolidacije so bile izločene medsebojne
terjatve in obveznosti iz naslova financiranja v skupini v višini 830.359 evrov in iz poslovanja v višini
1.507.810 evrov;
izločitev prihodkov in odhodkov: iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida so izločeni prihodki in
odhodki iz poslovanja v višini 6.260.370 evrov in iz financiranja v višini 33.859 evrov.

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-
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namiko poslov najbolje ustreza tečaju na dan posla. Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno
pripoznajo v posebni sestavini kapitala.

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 ter vlaganja v tuja osnovna sredstva.
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih.
Nabavno vrednost kupljenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in druge nevračjive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano
uporabo; to so zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.
Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve z uporabo. V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, izdelanega v
družbi, so zajeti stroški, ki se nanašajo neposredno nanj.
Opredmetena osnovna sredstva, ki so odtujena ali izničena, niso več predmet knjigovodskega evidentiranja,
saj od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če
je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska
vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi.
Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče
koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost. Če pa stroški povečujejo dobo
koristnosti sredstva, se za vrednost teh stroškov poveča nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in podaljša doba uporabnosti.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih
gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Kadar se
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 sredstvo in dolg v zneskih, enakih pošteni vrednosti najetega sredstva ali če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše
vsote najemnin. Obresti iz naslova finančnega najema se pripoznajo kot odhodek v obdobjih, v katerih nastanejo. 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 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 razmejitev družba opravlja vsako leto pred koncem poslovnega leta.

Amortizacija

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.
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Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, zemljišča in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve pa se ne amortizirajo.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo
za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.
Doba koristnosti se določi kot najkrajša izmed ocenjenih dob glede na naštete dejavnike:
fizično izrabljanje,
tehnično staranje,
gospodarsko staranje in
pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe.
Doba koristnosti za neopredmetena sredstva je določena kot končna doba koristnosti. Na osnovi določitve
dobe koristnosti skupina uporablja naslednje izhodiščne amortizacijske stopnje:
Izhodiščne dobe koristnosti in amortizacijske stopnje
Doba koristnosti

Amortizacijske stopnje

od 3 do 10 let

od 10,0 do 33,3%

od 3 do 5 let

od 20,0 do 33,3%

od 10 do 50 let

od 2,0 do 10,0%

od 6 do 10 let

od 10,0 do 16,5%

5 let

20,0%

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%

materialne pravice
dolgoročne aktivne časovne razmejitve
gradbeni objekti
mlekarska oprema
računalniška oprema

Amortizacijske stopnje se glede na preteklo leto niso spremenile.

Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Skupina ločeno izkazuje
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe.
Dolgoročne finančne naložbe ima skupina v posesti dlje od leta dni in niso v posesti za trgovanje. Sem uvršča:
finančne naložbe v delnice in deleže podjetij ter
dolgoročno dana posojila.
Kratkoročne finančne naložbe ima skupina v posesti do enega leta. Sem uvršča:
finančne naložbe v delnice in deleže podjetij ter druge finančne naložbe ter
kratkoročna posojila in depozite.
Finančne naložbe skupina pripozna z datumom trgovanja. Enako velja tudi za obračun običajne prodaje finančne naložbe.
Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in
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.
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Prevrednotenje finančnih naložb zaradi slabitve skupina 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, 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. Preizkus 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, stečaj).
Skupina finančnih naložb ne razkriva posamično.

Zaloge

Skupina razvršča zaloge na:
material: surovina, material za proizvodnjo izdelkov, rezervne dele, vračljivo embalažo (palete) in drobni 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, primanjkljajev 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 povprečno mesečno nabavno ceno. Poraba surovin, materiala, rezervnih delov se vrednoti po povprečni ponderirani drseči 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 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 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 proizvajalne cene v letu.
Zaloge nedokončane proizvodnje so vrednotene po standardnih proizvajalnih stroških iz nedokončanih delovnih nalogov, zaloge polproizvodov in proizvodov pa po standardnih (planskih) cenah z ugotovljenim odmikom
od cene po povprečnih proizvajalnih stroških.
Zaloge polproizvodov in gotovih proizvodov se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost ali kadar je uporaba veterinarsko prepovedana. Čisto iztržljivo
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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.

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 izkazovanju 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, veterinarsko prepovedana uporaba in podobno.

Poslovne terjatve

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Če so nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan bilance stanja. Razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke.
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v naslednjih dvanajstih mesecih, se v bilanci stanja izkazuje med kratkoročnimi 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 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 % in povečuje prevrednotovalne
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 % 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, davčno nepriznanih
slabitev terjatev ter davčno nepriznane amortizacije.

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.
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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).
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 verjetno, da bo za poravnavo obveznosti prišlo do zmanjšanja sredstev.
Poleg odloženih prihodkov iz naslova prejetih državnih podpor za investicije v osnovna sredstva, ki se knjigovodsko 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, najmanj na tri leta.
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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. Obračunane 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.
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, če 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 nezaračunane 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 odložene prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve
skupine že zaračunane, skupina pa jih še ni opravila. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do pripoznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

Zabilančna evidenca

Skupina izkazuje na podlagi dokumentacije v zabilančni evidenci hipoteke, dana jamstva, zaloge, ki so last
druge družbe, terjatve iz naslova zavarovanja plačil, lastninjenja in druge evidence.
Za tisti del instrumentov za zavarovanja plačil, ki so izdani brez neposredno izražene vrednosti (npr. bianco
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.
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Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih
v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega
plačila.
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po
prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove
dokončnosti.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo ter ob odpravi
slabitev terjatev, kadar so oslabljene terjatve plačane.

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 njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno obrestno mero.
Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja; takšno naravo ima
tudi presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za presežek iz prevrednotenja
zaradi predhodne okrepitve finančne naložbe.

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

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

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje.
Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.
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Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.

Izkaz 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 neposredno 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 2011, iz podatkov bilance stanja na dan 31. december 2010, iz podatkov izkaza poslovnega
izida za leto 2011 in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov, in izdatkov ter za ustrezno
razčlenitev pomembnejših postavk.
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6.5 Upravljanje s finančnimi tveganji skupine
Med finančna tveganja sodijo vsa tveganja v skupini, ki so povezana s sposobnostjo kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanje finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnega
premoženja, obvladovanja finančnih obveznosti ter zagotavljanje konkurenčnosti in dolgoročne plačilne sposobnosti.
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 sredstva oziroma okrepi dolgove, to pa posredno zmanjšuje finančno moč skupine in lastnikovo premoženje.
Kreditno tveganje predstavlja možnost, da so terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale
zaradi odloženega plačila, poplačane z zamudo, samo delno poplačana ali pa sploh ne bodo poplačane. Skupina
ima izoblikovano politiko aktivnega upravljanja s kreditnim tveganjem, ki jo izvaja s preverjanjem bonitet pred
sklenitvijo posla, zavarovanjem terjatev (bančne garancije, bianco menice), sprotnim spremljanjem odprtih
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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Vsi kupci so na osnovi znanih kriterijev razporejeni v bonitetne razrede. V izvajanje kreditnega managementa
se vključuje definiran nabor odgovornih oseb z dodeljenimi pooblastili.
Z dvema največjima kupcema skupina ustvari po več kot 10 % celotnih prihodkov od prodaje.
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 discipline 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 skupino zmerno.

Valutno tveganje
Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost spremembe vrednosti premoženja, ki izhaja iz gibanja deviznega tečaja. Valutno tveganje skupine izvira iz denarnih tokov in finančnih obveznosti, ki so nominirani v tujih
valutah. Glede na to, da ima skupina večino nabavnih in prodajnih tokov vezanih na evro, je valutno tveganje
zanemarljivo.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je nevarnost, da bo gibanje (spreminjanje) obrestne mere za skupino neugodno in škodljivo. Neugodno gibanje obrestne mere je njeno dvigovanje, kadar se zadolžuje, in njeno zniževanje, če skupina
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 izvedenih 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 sredstva preoblikovati v denar in poravnati dolgove, kar je prvi pogoj za nemoteno poslovanje. Za poravnavanje
svojih tekočih obveznosti oziroma vzdrževanje normalnega poslovanja obstaja možnost, da skupina v določenem 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 denarnega toka iz poslovanja, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi ter uspešnega pridobivanja dodatnih likvidnih
sredstev iz bančnih virov skupina ocenjuje kot zmerno.
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6.6 Konsolidirani računovodski izkazi skupine
Ljubljanske mlekarne v skladu s SRS
6.6.1 Konsolidirana bilanca stanja
Konsolidirana bilanca stanja

v € brez centov

Pojasnila

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

107.425.613

100.609.582

106,8

65.276.492

59.012.097

110,6

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

6.7.1.1

1.956.257

2.507.500

78,0

Opredmetena osnovna sredstva

6.7.1.2

62.471.561

55.553.176

112,5

Dolgoročne finančne naložbe

6.7.1.3

799.622

812.931

98,4

Dolgoročne poslovne terjatve

6.7.1.6

49.052

138.490

35,4

41.931.223

41.548.540

100,9

730

0

-

Kratkoročna sredstva
Nekratkoročna sredstva za prodajo
Zaloge

6.7.1.4

10.635.756

10.178.568

104,5

Kratkoročne finančne naložbe

6.7.1.5

1.102.703

3.132.725

35,2

Kratkoročne poslovne terjatve

6.7.1.6

27.780.345

24.857.229

111,8

Denarna sredstva

6.7.1.7

2.411.689

3.380.018

71,4

6.7.1.8

217.898

48.945

445,2

6.7.1.14

38.044.056

33.484.853

113,6

107.425.613

100.609.582

106,8

6.7.1.9

51.773.530

54.087.577

95,7

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

8.942.057

8.942.857

100,0

Prevedbeni popravek kapitala

6.7.1.9

15.348

6.918

-

Presežek iz prevrednotenja

6.7.1.9

0

462.149

-

Preneseni čisti poslovni izid

6.7.1.9

1.908.986

2.488.837

76,7

Čisti poslovni izid poslovnega leta

6.7.1.9

0

1.247.035

-

Kapital, ki pripada večinskemu lastniku

6.7.1.9

51.789.352

54.070.757

95,8

Kapital manjšinskih lastnikov

6.7.1.9

-15.822

16.820

-

6.7.1.10

2.980.274

3.667.334

81,3

12.971.319

7.511.161

172,7

12.971.319

7.511.161

172,7

39.031.825

34.368.181

113,6

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

6.7.1.11

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

6.7.1.11

11.561.711

11.624.117

99,5

Kratkoročne poslovne obveznosti

6.7.1.12

27.470.114

22.744.064

120,8

6.7.1.13

668.665

975.329

68,6

6.7.1.14

38.044.056

33.484.853

113,6

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zabilančne obveznosti
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6.6.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida
Konsolidiran izkaz poslovnega izida

v € brez centov
Čisti prihodki od prodaje

Pojasnila

2011

2010

Indeks
2011/2010

6.7.2.1

166.165.844

157.530.156

105,5

334.192

1.735.727

19,3

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

6.7.2.2

1.002.273

974.621

102,8

Stroški blaga, materiala in storitev

6.7.2.3

142.344.427

132.355.678

107,5

Stroški dela

6.7.2.4

14.638.560

16.005.640

91,5

Odpisi vrednosti

6.7.2.5

10.958.678

10.545.914

103,9

Drugi poslovni odhodki

6.7.2.6

825.713

1.057.782

78,1

Finančni prihodki iz deležev

6.7.2.8

458.920

1.194.392

38,4

Finančni prihodki iz danih posojil

6.7.2.8

58.644

142.898

41,0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

6.7.2.8

149.583

90.577

165,1

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

6.7.2.8

208.219

93.710

222,2

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

6.7.2.8

463.454

524.282

88,4

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

6.7.2.8

114.200

47.169

242,1

Drugi prihodki

6.7.2.9

412.736

413.906

99,7

Drugi odhodki

6.7.2.9

243.997

222.859

109,5

-1.215.056

1.229.243

-

Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki
Davek iz dobička

6.7.2.10

2.269

0

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

6.7.2.11

-1.217.325

1.229.243

-

-32.642

-17.792

183,5

-1.184.683

1.247.035

-

Pojasnila

2011

2010

Indeks
2011/2010

6.7.2.11

-1.217.325

1.229.243

-

-462.149

-175.556

263,2

8.430

45

-

-453.719

-175.511

258,5

-1.671.044

1.053.732

-

-32.642

-17.792

183,5

-1.638.402

1.071.524

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja pripada:
- Manjšinskim lastnikom
- Večinskim lastnikom

6.6.3 Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa
Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa

v € brez centov
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih
sredstev, razpoložljivih za prodajo
Prevedbeni popravek kapitala
Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja
- za manjšinske lastnike
- za večinske lastnike
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6.6.4 Konsolidiran izkaz denarnega toka
Konsolidiran izkaz denarnega toka

2011

2010

Indeks
2011/2010

9.636.421

10.025.849

96,1

Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev

166.849.686

157.467.427

106,0

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednotenja)
in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

-157.213.265

-147.441.578

106,6

-3.250.051

736.769

-

Začetne manj končne poslovne terjatve

3.620.117

7.113.781

50,9

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-447.847

-150.470

297,6

Začetne manj končne zaloge

-693.123

-1.279.067

54,2

-4.735.474

-5.533.653

85,6

-993.724

586.178

-

6.386.370

10.762.618

59,3

2.262.629

4.019.628

56,3

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

141.451

365.741

38,7

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev

195.520

331.756

58,9

82.275

1.130.516

7,3

1.843.383

2.191.615

84,1

-13.878.737

-8.432.393

164,6

-333.254

-391.713

85,1

-13.290.836

-4.545.843

292,4

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-10.000

-126.947

7,9

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-244.647

-3.367.890

7,3

-11.616.108

-4.412.765

263,2

12.911.292

1.428.271

904,0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

10.511.292

28.121

37.378,8

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

2.400.000

1.400.150

171,4

-8.649.883

-10.869.475

79,6

-502.832

-556.288

90,4

-800

-860.422

0,1

-5.106.367

-5.099.849

100,1

-2.400.000

-3.700.000

64,9

-639.884

-652.916

98,0

4.261.409

-9.441.204

-

Končno stanje denarnih sredstev

2.411.689

3.380.018

71,4

Denarni izid v obdobju

-968.329

-3.091.351

31,3

3.380.018

6.471.369

52,2

v € brez centov
Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij)
poslovnih postavk bilance stanja

Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredtev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za nakup lastnih delnic
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
financiranju

Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE

6.6.5

151

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala

Konsolidiran 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

Druge
rezerve
iz
dobička

Prevedbene
razlike

Presežek
iz prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Kapital
večinskega
lastnika

Kapital
manjšinksih
lastnikov

Skupaj
kapital

I/1

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

IV

V/1

VI/1

VI/1

VI/1

VII

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.174

-957.174

7.114.309

6.918

462.149

2.488.837

1.247.035

54.070.757

16.820

54.087.577

Spremembe lastniškega kapitalatransakcije z lastniki

0

0

0

0

-800

0

0

0

-642.203

0

-643.003

0

-643.003

- nakup lastnih delnic

0

0

0

0

-800

0

0

0

0

0

-800

0

-800

- izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-642.203

0

-642.203

0

-642.203

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

8.430

-462.149

0

-1.184.683

-1.638.402

-32.642

-1.671.044

- vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.184.683

-1.184.683

-32.642

-1.217.325

- sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

0

0

0

0

0

-462.149

0

0

-462.149

0

-462.149

- sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

8.430

0

0

0

8.430

0

8.430

Stanje 1. januarja 2011

- druge spremembe lastniškega kapitala uskladitev
manj. lastnikov

- popravek vrednosti presežkov iz
prevrednotenja
za odloženi davek
- prevedbeni popravek kapitala

0

0

0

800

0

-800

0

0

62.352

-62.352

0

0

0

Spremembe v kapitalu

0

0

0

0

0

0

0

0

1.247.035

-1.247.035

0

0

0

- razporeditev preostalega dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega obdobja
na druge
sestavine kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.184.683

1.184.683

0

0

0

- razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupščine

0

0

0

800

0

-800

0

0

0

0

0

0

0

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.974

-957.974

7.113.509

15.348

0

1.908.986

0

51.789.352

-15.822

51.773.530

- oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih
sestavin kapitala
Stanje 31. decembra 2011

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala od 1. decembra 2010 do 31. decembra 2010
Rezerve iz dobička

v € brez centov
Stanje 1. januarja 2010
Spremembe lastniškega kapitalatransakcije z lastniki

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

Druge
rezerve
iz
dobička

Prevedbene
razlike

Presežek
iz prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Kapital
večinskega
lastnika

Kapital
manjšinksih
lastnikov

Skupaj
kapital

I/1

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

IV

V/1

VI/1

VI/1

VI/1

VII

18.285.482

22.637.479

1.828.548

96.752

-96.752

2.845.422

5.481

637.705

1.043.570

7.185.455

54.469.142

78.047

54.547.189

0

0

0

0

-860.422

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

-860.422

0

-860.422

- izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-652.922

0

-652.922

0

-652.922

- druge spremembe lastniškega kapitala uskladitev manj. lastnikov

0

0

0

0

0

0

0

0

43.435

0

43.435

-43.435

0

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja

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

1.247.035

1.247.035

-17.792

1.229.243

- sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

0

-175.556

0

0

-175.556

0

-175.556

- prevedbeni popravek kapitala

0

0

0

0

0

0

1.437

0

-1.392

0

45

0

45

Spremembe v kapitalu

0

0

0

860.422

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

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

5.129.309

0

0

-5.129.309

0

0

0

0

- oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih
sestavin kapitala
Stanje 31. decembra 2010

0

0

0

860.422

0

-860.422

0

0

0

0

0

0

0

18.285.482

22.637.479

1.828.548

957.174

-957.174

7.114.309

6.918

462.149

2.488.837

1.247.035

54.070.757

16.820

54.087.577
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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 obvladujočo 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
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
v € brez centov
Dolgoročne premoženjske pravice
Dani predujmi za neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

1.642.173

2.328.744

70,5

12.770

0

-

301.314

178.756

168,6

1.956.257

2.507.500

78,0

Večji del neopredmetenih sredstev predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor skupina všteva
pravice do uporabe računalniških programskih rešitev oz. licence.
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011
v € brez centov

Premoženj-ske pravice

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011
- nove pridobitve, aktiviranje
- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig
- prenos med opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31. 12. 2011

8.808.446
489.940
-2.327
-12.902
9.283.157

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
- amortizacija
- tečajne razlike
- odpisi, izločitev iz poslovnih knjig
Stanje 31. 12. 2011

6.479.702
1.163.595
14
-2.327
7.640.984

Neodpisana vrednost 1. 1. 2011

2.328.744

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

1.642.173

V letu 2011 je skupina pridobila za 489.064 evrov novih premoženjskih pravic, pretežno programske opreme.
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Gibanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2011
v € brez centov

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje 1.1.2011

178.756

- povečanje

242.645

- prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

10.134

- zmanjšanje

-130.221

Neodpisana vrednost 31.12.2011

301.314

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
Opredmetena osnovna sredstva

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Skupaj opredmetena osnovna sredstva brez danih predujmov

60.230.288

55.547.166

108,4

3.667.153

3.667.153

100,0

29.564.864

32.219.403

91,8

- proizvajalne naprave in stroji

7.496.051

10.190.602

73,6

- druge naprave in oprema

7.136.735

9.114.682

78,3

41.417

44.073

94,0

12.324.068

311.253

-

2.241.273

6.010

-

62.471.561

55.553.176

112,5

- zemljišča
- zgradbe

- drobni inventar in umetnine
- osnovna sredstva v pridobivanju
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva
Skupaj
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Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2011 gibala kot kaže spodnja preglednica:
Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev brez danih predujmov v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in
stroji

Stanje 1. 1. 2011

3.667.153

60.544.773

48.644.080

34.020.761

165.613

98.065

311.253

6.010

147.457.708

- nove pridobitve

0

0

0

0

0

0

13.742.168

0

13.742.168

v € brez centov

Druge
naprave in
oprema

Drobni
inventar in
umetnine

Vlaganja v
OOS v tuji
lasti

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Dani
predujmi
za OOS

Skupaj

Nabavna vrednost

- povečanje - dani predujmi

0

0

0

0

0

0

0

7.962.671

7.962.671

- zmanjšanje - plačila obveznosti

0

0

0

0

0

0

0

-5.727.408

-5.727.408

- prenos iz neopredmetenih sredstev

0

0

0

0

0

0

12.902

0

12.902

- prenos v DAČR

0

0

0

-11.260

0

0

0

0

-11.260

- aktiviranje

0

305.455

144.204

1.292.310

286

0

-1.742.255

0

0

- prodaje

0

0

-148.004

-278.874

0

0

0

0

-426.878

- odpisi

0

0

-407.654

-669.749

-5.506

0

0

0

-1.082.909

3.667.153

60.850.228

48.232.626

34.353.187

160.393

98.065

12.324.068

2.241.273

161.926.993

0

28.325.370

38.453.478

24.906.079

121.540

98.065

0

0

91.904.531

Stanje 31. 12. 2011
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
- amortizacija

0

2.959.994

2.832.389

3.209.094

2.838

0

0

0

9.004.315

- prenos v DAĆR

0

0

0

-1.126

0

0

0

0

-1.126

- prodaje

0

0

-148.004

-231.079

0

0

0

0

-379.083

- odpisi

0

0

-401.288

-666.515

-5.402

0

0

0

-1.073.205

Stanje 31. 12. 2011

0

31.285.364

40.736.575

27.216.453

118.976

98.065

0

0

99.455.433

Neodpisana vrednost 1. 1. 2011

3.667.153

32.219.403

10.190.602

9.114.682

44.073

0

311.253

6.010

55.553.177

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

3.667.153

29.564.864

7.496.051

7.136.735

41.417

0

12.324.068

2.241.273

62.471.561

Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2011 za opredmetena osnovna sredstva namenila 13.742.168 evrov. Po
vrednosti največje naložbe so bile vlaganja v:
opremo za modernizacijo linije za trajne izdelke v vrednosti 8.107.388 evrov,
izdelavo projektne dokumentacije ter gradbenih del ter prizidka k DE Sterilizacija v vrednosti 1.839.084
evrov,
opremo za polnjenje in pakiranje jogurtov v lončkih s podaljšanim rokom uporabe v vrednosti 805.000
evrov,
opremo za izrabo odpadne toplote v vrednosti 591.354 evrov,
hladilno opremo, grelne vitrine in pečice v vrednosti 466.897 evrov,
računalniško opremo v vrednosti 258.600 evrov,
polnilni stroj za sladoled v vrednosti 240.145 evrov,
skladiščni tank za jogurt v vrednosti 203.160 evrov.
Skupina je v letu 2011 pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev pripoznala 34.636 evrov prevrednotovalnih
poslovnih prihodkov ter 8.651 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, pri izločitvah pa 12.525 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Za financiranje pridobitev osnovnih sredstev je družba v letih 2004 do 2006 ter 2011 najela več dolgoročnih
posojil, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 6.7.1.11. Vrednost neodplačanih finančnih obveznosti za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. december 2011 znaša 14.445.341 evrov, na dan 31. december 2010
pa je ta vrednost znašala 7.340.442 evrov.
V letu 2011 je skupina usredstvila 126.611 evrov obresti od dolgoročnega posojila, ki ga je najela za financiranje
investicije v modernizacijo linije za trajne izdelke. Investicija na dan 31. decembra 2011 še ni usposobljena za
uporabo.
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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 2011 znaša knjigovodska vrednost sredstev v finančnem najemu 12.971
evrov, nabavna vrednost pa je znašala 26.156 evrov.
Skupina ima sklenjene sporazume o ustanovitvi zastavne pravice na opredmetenih osnovnih sredstvih v Ljubljani in Tuzli za zavarovanje vračila dolgoročnih posojil, o čemer vodi zabilančno evidenco (glej točko 6.7.1.14).
Sedanja vrednost zastavljenih nepremičnin znaša 27.017.565 evrov, na dan 31. decembra 2010 pa je znašala
26.211.811 evrov

6.7.1.3 Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

784.164

784.164

100,0

- druge delnice in deleži

784.164

784.164

100,0

Dolgoročna posojila

15.458

28.767

53,7

- dolgoročna posojila drugim

23.755

37.344

63,6

- del dolgoročnih posojil, prenesenih med kratkoročne

-8.297

-8.577

96,7

799.622

812.931

98,4

v € brez centov

Skupaj

Med dolgoročne finančne naložbe skupina uvršča finančne naložbe v delnice in deleže družb ter finančne naložbe v dolgoročna posojila. Del dolgoročnih posojil bo odplačan v letu 2012, zato se v bilanci stanja izkazujejo
med kratkoročno danimi posojili.
Obrestna mera danih posojil je spremenljiva, sestavljena iz 3 oz. 12 mesečnega euriborja ter pribitka v višini
med 3 % in 4,5 %, zapadlost posojil je od leta 2013 do 2016, zavarovana pa so z bianco menicami ter z obveznostmi družbe do posojilojemalca iz naslova opravljenih storitev oz. z zastavno pravico na nepremičnini.
Dolgoročne finančne naložbe so se med letom 2011 gibale kot kaže spodnja preglednica:
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb letu 2011

Druge delnice in deleži

Dolgoročna posojila
drugim

Skupaj

898.642

28.767

927.409

- povečanje zaradi danih novih posojil

0

10.000

10.000

- zmanjšanje zaradi odplačil

0

-15.012

-15.012

- prenos med kratkoročna posojila

0

-8.297

-8.297

898.642

15.458

914.100

Stanje 31.12.2010

-114.478

0

-114.478

Stanje 31.12.2011

-114.478

0

-114.478

Čista vrednost 31.12.2010

784.164

28.767

812.931

Čista vrednost 31. 12. 2011

784.164

15.458

799.622

v € brez centov
Kosmata vrednost
Stanje 31. 12. 2010

Stanje 31. 12. 2011
Oslabitev
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6.7.1.4 Zaloge
Zaloge
v € brez centov
Material
Nedokončana proizvodnja, polproizvodi
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks 2011/2010

4.206.609

4.039.871

104,1

1.424.174

1.461.590

97,4

4.260.428

4.104.890

103,8

734.361

557.348

131,8

10.184

14.869

68,5

10.635.756

10.178.568

104,5

Med zaloge skupina uvršča tudi dane predujme za zaloge.
Slabitev je bila na dan 31. decembra 2011 opravljena pri zalogah proizvodov, ker je njihova knjigovodska vrednost za 235.935 evrov presegala čisto iztržljivo vrednost (v letu 2010 106.741 evrov), kar je pripoznano med
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
Čista iztržljiva vrednost zalog proizvodov skupine je na dan 31. decembra 2011 znašala 5.613.777 evrov.
Stanje zalog sledi politiki skupine v zvezi z varnostnimi zalogami za zagotavljanje fleksibilnosti in zanesljivosti
dobav za svoje najpomembnejše izdelke oziroma trge.
Skupina nima zastavljenih zalog.
Iz spodnje preglednice so razvidni primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog. Skupina je v letu 2011 uspela
znižati vrednost primanjkljajev in presežkov, povečali pa so se odpisi in kalo.
Primanjkljaji in presežki ter odpisi in kalo zalog
2011

2010

Indeks 2011/2010

Primanjkljaji

54.340

123.093

44,1

Presežki

52.343

129.199

40,5

Odpisi

864.913

377.070

229,4

Kalo

512.563

389.436

131,6

v € brez centov

Odpisi zalog materiala se nanašajo na odpise embalaže zaradi opustitve proizvodnje ter odpise dodatkov zaradi pretečenega roka trajanja uporabe. Odpisi proizvodov in trgovskega blaga se nanašajo na odpise v skladiščih, pretežni del pa na odpise pri kupcih.
Kalo materiala se nanaša na presežke normativne porabe pri porabljenih materialih v proizvodnji. Kalo surovine 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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6.7.1.5 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

181.777

1.022.869

17,8

- druge kratkoročne finančne naložbe

181.777

1.022.869

17,8

920.926

2.109.856

43,6

62.629

218.500

28,7

850.000

850.000

100,0

0

1.032.779

-

8.297

8.577

96,7

1.102.703

3.132.725

35,2

v € brez centov

Kratkoročna posojila
- kratkoročna posojila drugim
- kratkoročno dani depoziti
- kratkoročne naložbe v obveznice
- prenos drugih dolgoročnih posojil med kratkoročne
Skupaj

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, so naložbe v delnice in deleže drugih podjetij.
Med kratkoročnimi posojili na dan 31. december 2011 skupina izkazuje kratkoročna posojila drugim, kratkoročno dane depozite nad 90 dni ter del dolgoročnih posojil, ki bodo vrnjena v naslednjih dvanajstih mesecih.
Kratkoročni depoziti v višini 850.000 evrov 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 2011:
Gibanje drugih kratkoročnih finančnih naložb v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov

Nakupna vrednost

Prevrednotenje
prek kapitala

Slabitev preko
poslovnega izida

Tržna
vrednost

Stanje 1. 1. 2011

560.720

462.149

0

1.022.869

- zmanjšanje zaradi prodaje

-454.087

-437.508

0

-891.595

83.629

0

0

83.629

- zmanjšanje zaradi prevrednotenja

0

-33.126

0

-33.126

- zmanjšanje zaradi prenosa v poslovni izid

0

8.485

-8.485

0

190.262

-8.485

- povečanje zaradi novih nakupov

Stanje 31.12.2011

181.777

V letu 2011 je skupina prodala vrednostne papirje in pri tem ustvarila 245.010 evrov dobička pri prodaji, ki
sestoji iz odprave presežka pri prevrednotenju v višini 437.508 evrov, kapitalskih dobičkov v višini 5.563 evrov
in kapitalskih izgub v višini 198.061 evrov.
Odprava presežka iz prevrednotenja v višini 437.508 evrov je pripoznana med finančnimi prihodki iz drugih
naložb v višini 439.181 evrov in med finančnimi odhodki iz odprave pripoznanj finančnih naložb v višini 1.673
evrov.
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6.7.1.6 Poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

45.131

129.289

34,9

- dolgoročni blagovni krediti, dani v državi (neto)

122.914

228.983

53,7

- del dolgoročnih blagovnih kreditov, prenesenih med kratkoročne

-83.498

-99.694

83,8

89.715

0

-

-84.000

0

-

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

3.921

9.201

42,6

- dolgoročne poslovne terjatve do drugih

8.924

16.028

55,7

-5.003

-6.827

73,3

49.052

138.490

35,4

v € brez centov
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

- dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini (neto)
- del dolgoročnih blagovnih kreditov, prenesenih med kratkoročne

- del dolgoročnih poslovnih terjatev do drugih, prenesenih med kratkoročne
Skupaj

Zmanjšanje dolgoročnih poslovnih terjatev izhaja iz odplačil blagovnih kreditov in drugih obročnih odplačil.
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 evrov z ročnostjo do pet let.
V letu 2011 je odobrila dolgoročni kredit kupcu Benkom DOOEL Struga v višini 89.715 evrov s skrajnim rokom
odplačila 15. januarja 2013.
Skupina je v letu 2011 odpravila slabitev dolgoročnih blagovnih kreditov v vrednosti 60.000 evrov, kar je pripoznala med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.
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Dolgoročne poslovne terjatve so se v letu 2011 gibale kot kaže spodnja preglednica:
Gibanje dolgoročnih blagovnih kreditov v letu 2011

Dolgoročni blagovni
krediti v državi

Dolgoročni
blagovni
krediti v tujini

Skupaj
dolgoročni blagovni
krediti

843.647

198.000

1.041.647

- povečanje zaradi novih obveznosti

0

89.715

89.715

- zmanjšanje zaradi plačil

0

-60.000

-60.000

-32.171

0

-32.171

- prenos med kratkoročne poslovne terjatve

-130.341

-84.000

-214.341

Stanje 31. 12. 2011

681.135

143.715

824.850

714.358

198.000

912.358

0

-60.000

-60.000

6.375

0

6.375

- zmanjšanje zaradi izbrisov

-32.171

0

-32.171

- prenos tekočih slabitev med kratkoročne slabitve

-6.375

0

-6.375

- prenos slabitev preteklih obdobij med kratkoročne
slabitve

-40.468

0

-40.468

Stanje 31. 12. 2011

641.719

138.000

779.719

Neodpisana vrednost 1. 1. 2011

129.289

0

129.289

Neodpisana vrednost 31. 12. 2011

39.416

5.715

45.131

v € brez centov
Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011

- zmanjšanje zaradi izbrisov

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
- odprava slabitve zaradi plačil
- tekoče slabitve dolgoročnih blagovnih kreditov

Kratkoročne poslovne terjatve

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

24.835.981

22.646.323

109,7

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.944.364

2.210.906

133,2

27.780.345

24.857.229

111,8

v € brez centov

Skupaj
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (neto)

24.835.981

22.646.323

109,7

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (bruto)

18.934.486

19.393.874

97,6

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v državi

-2.020.740

-1.945.029

103,9

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (bruto)

8.185.385

5.406.522

151,4

- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v tujini

-430.648

-308.738

139,5

- del dolgoročnih blagovnih kreditov v državi, prenesenih med kratkoročne

162.873

116.780

139,5

- oslabitev kratkoročnih blagovnih kreditov v državi (prenos iz dolgoročnih)

-79.375

-17.086

464,6

- del dolgoročnih blagovnih kreditov v tujini, prenesenih med kratkoročne

84.000

0

-

0

0

-

387.995

287.624

134,9

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti v državi

-387.995

-287.624

134,9

- kratkoročne terjatve za obresti od blagovnih kreditov (bruto)

473.629

466.360

101,6

-473.629

-466.360

101,6

24.835.981

22.646.323

109,7

v € brez centov

Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (neto)
- kratkoročne terjatve za obresti v državi (bruto)

- oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti od blagovnih kreditov
Skupaj

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev skupina izkazuje dvomljivo terjatev za obresti od blagovnega kredita do družbe Magros d.o.o. Opatija v vrednosti 121.238 evrov ter sporno terjatev za obresti od
blagovnega kredita do družbe Lija d.o.o. Maribor v vrednosti 345.122 evrov. Obe terjatvi sta v celoti oslabljeni.
V spodnji preglednici je prikazano gibanje oslabitev terjatev do kupcev v letu 2011:
Gibanje oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Oslabitev
blagovnih
kreditov

Oslabitev
zamudnih
obresti do
kupcev v
državi

Oslabitev
obresti od
blagovnih
kreditov

Skupaj

-308.738

-17.086

-287.624

-466.360

-3.024.837

-126.258

0

-13.958

0

0

-140.216

-257.513

-123.319

-5.415

0

0

-386.247

-638

-11

0

0

0

-649

-384.409

-123.330

-19.373

0

0

-527.112

- odprava slabitev zaradi poplačil v preteklosti
slabljenih terjatev

183.330

1.408

3.928

20.042

0

208.708

skupaj odprava slabitev preko
poslovnega izida

183.330

1.408

3.928

20.042

0

208.708

- odprava slabitev zaradi izločitve terjatev iz
evidence brez vpliva na poslovni izid

125.369

12

0

55.650

0

181.031

- evidenčno oblikovanje slabitev za
obračunane obresti od poslovnih terjatev za
tekoče leto brez vpliva na PI

0

0

0

-176.063

-7.269

-183.332

- prenos slabitev iz dolgoročnih blagovnih
kreditov

0

0

-46.844

0

-79.375

-126.219

-2.020.740

-430.648

-79.375

-387.995

-473.629

-3.392.387

v € brez centov

Oslabitev
terjatev do
kupcev v
državi

Oslabitev
terjatev do
kupcev v
tujini

Stanje 1. 1. 2011

-1.945.029

- nove slabitve zaradi sodnih postopkov
- nove slabitve zaradi dvoma o poplačilu
- odpis terjatev brez sodnega postopka
skupaj oblikovanje novih slabitev preko
poslovnega izida

Stanje 31. 12. 2011
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V letu 2011 je skupina odpravila 389.739 evrov slabitev poslovnih terjatev, od tega 208.708 evrov zaradi poplačil, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, 181.031 evrov pa zaradi dokončnih odpisov,
ki so posledica zaključenih postopkov zaradi insolventnosti dolžnikov ali pa so po mnenju pravne službe neizterljiva in so bila oslabljena že v trenutku izdaje izvršilnih predlogov ali prijav v insolventni postopek.
Na novo je skupina oslabila 710.444 evrov poslovnih terjatev, 527.112 evrov zaradi sproženih sodnih postopkov ali dvoma o poplačilu, kar je pripoznano med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. Preostanek v višini
183.332 evrov 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.
Členitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti v plačilo

v € brez centov

Stanje
31.12.2011
(bruto)

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

19.097.359
100%

13.942.933
73,0%

5.154.425
27,0%

2.327.718
12,2%

727.149
3,8%

260.841
1,4%

1.838.717
9,6%

Kratkoročne terjatve
do kupcev v tujini

8.269.385
100%

4.126.431
49,9%

4.142.954
50,1%

1.996.719
24,1%

1.715.587
20,7%

142.681
1,7%

287.967
3,5%

27.366.744
100%

18.069.365
66,0%

9.297.379
34,0%

4.324.437
15,8%

2.442.736
8,9%

403.522
1,5%

2.126.684
7,8%

Skupaj

Skupina ima zavarovanih 40,6 % (v letu 2010 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.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

63.967

57.863

110,5

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki

15.921

36.116

44,1

- kratkoročne terjatve za obresti od depozitov in posojil

15.921

16.526

96,3

0

19.590

0,0

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.864.476

2.116.927

135,3

- kratkoročne terjatve za vstopni DDV

2.737.694

1.963.054

139,5

- druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij

56.798

35.365

160,6

- ostale kratkoročne poslovne terjatve

69.984

118.508

59,1

2.944.364

2.210.906

133,2

v € brez centov
Kratkoročno dani predujmi in varščine

- druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki

Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih se v večjem delu nanašajo na terjatve do države iz naslova vračila
davka na dodano vrednost.
Ostale kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve za odškodnine, terjatve do zavarovalnice, terjatve do delavcev, terjatve do izstaviteljev plačilnih kartic ter ostale kratkoročne poslovne terjatve.

162

LJUBLJANSKE MLEKARNE
LETNO POROČILO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE

6.7.1.7 Denarna sredstva
Denarna sredstva

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

89.757

96.845

92,7

196.932

3.173

6206,5

Kratkoročni depoziti z zapadlostjo do treh mesecev

2.125.000

3.280.000

64,8

Skupaj

2.411.689

3.380.018

71,4

v € brez centov
Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah

Obvladujoča družba ima na poslovnih računih odobrene okvirne kredite po načelu tekočega računa v višini
850.000 evrov. Krediti so odobreni za obdobje enega leta in so zavarovani s kratkoročnimi depoziti. Na dan 31.
december 2011 je obvladujoča družba koristila okvirni kredit na računu pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana
v višini 10.592 evrov, ki je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

6.7.1.8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki

68.238

47.833

142,7

Kratkoročno nezaračunani prihodki

149.318

0

-

342

1.112

30,8

217.898

48.945

445,2

v € brez centov

Vrednotnice
Skupaj

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki vključujejo vnaprej plačane stroške, ki se nanašajo na naslednje
poslovno leto.
Kratkoročno nezaračunani prihodki so obračunani pogodbeno dogovorjeni popusti dobaviteljev in obračunano
vračilo med letom plačanih trošarih.
Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve skupina všteva tudi kupljene vrednotnice, znamke.
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6.7.1.9 Kapital
Kapital
v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010 Indeks 2011/2010

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

8.942.057

8.942.857

100,0

- zakonske rezerve

1.828.548

1.828.548

100,0

- rezerve za lastne delnice

957.974

957.174

100,1

- druge rezerve iz dobička

7.113.509

7.114.309

100,0

- pridobljene lastne delnice

-957.974

-957.174

100,1

Presežek iz prevrednotenja

0

462.149

-

Preneseni čisti poslovni izid

1.908.986

2.488.837

76,7

- preneseni čisti dobiček

8.559.697

8.675.484

98,7

- prenesena čista izguba

-6.650.711

-6.185.255

107,5

0

1.247.035

-

15.348

6.918

221,9

51.789.352

54.070.757

95,8

-15.822

16.820

-

51.773.530

54.087.577

95,7

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Uskupinjevalni popravek kapitala
Kapital, ki pripada večinskemu lastniku
Kapital manjšinskih lastnikov
Skupaj

Osnovni kapital
Osnovni kapital skupine znaša 18.285.482 evrov 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 evrov in so
namenjene uporabi skladno s 64. členom ZGD-1;
pridobljene lastne delnice: na dan 31. decembra 2011 ima skupina 100.581 lastnih delnic, kar je 2,3 %
osnovnega kapitala. V januarju 2011 je pridobila 100 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.
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Nakupi lastnih delnic v letu 2011 so razvidni iz spodnje tabele:
Nakupi lastnih delnic v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

Število delnic

Vrednost

Delež v
osnovnem kapitalu

100.481

957.174

2,3%

Nakupi v letu 2011

100

800

0,002%

- januar

100

800

0,002%

100.581

957.974

2,3%

Začetno stanje 1. 1. 2011

Končno stanje 31. 12. 2011

-

druge rezerve iz dobička: na dan 31. decembra 2011 ima skupina 7.113.509 evrov drugih rezerv iz dobička. V letu 2010 je z razporeditvijo preostanka bilančnega dobička na novo oblikovala za 5.129.309 evrov
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:

Gibanje drugih rezerv iz dobička v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

-

v € brez centov

Stanje
1. 1. 2011

Poraba v 2011

Stanje 31.12.2011

Indeks 2011/2010

Druge rezerve iz dobička

7.114.309

-800

7.113.509

100.0

rezerve za lastne delnice v višini 957.974 evrov so oblikovane iz drugih rezerv iz dobička v višini odkupljenih lastnih delnic.

Presežek iz prevrednotenja
Gibanje presežka iz prevrednotenja v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov
Presežek iz prevrednotenja

Stanje
1. 1. 2011

Oblikovanje
v 2011

Prenos med
finančne
prihodke pri
prodaji

462.149

-33.126

-439.181

Prenos med
finančne Prenos negativnega
odhodke pri
presežka med
prodaji
finančne odhodke
1.673

8.485

Stanje
31.12.2011
0

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. Skupina je v letu 2011
zaradi prodaje finančnih naložb v celoti odpravila presežek iz prevrednotenja, ob koncu leta pa je med finančne odhodke prenesla celoten negativni presežek iz prevrednotenja v višini 8.485 evrov.

Preneseni in čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid skupine za leto 2011 je čista izguba v vrednosti 1.217.325 evrov. Preneseni čisti dobiček skupine znaša na dan 31. december 2011 po pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 1.908.986 evrov.

Manjšinski kapital
Skupina izkazuje na dan 31. decembra 2011 negativni manjšinski kapital v vrednosti -15.822 evrov, ki se nanaša
na manjšinske delničarje Prerade i promet mlijeka d.d. Tuzla, ki imajo v lasti 3,97 % delnic družbe. Čista izguba
manjšinskih delničarjev za poslovno leto 2011 znaša 32.642 evrov.
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Knjigovodska vrednost delnice in čista izguba na delnico
Knjigovodska vrednost delnice je razvidna iz spodnje preglednice.
Knjigovodska vrednost delnice in čista izguba/čisti dobiček na delnico
v€
Kapital

31. 12. 2011

31. 12. 2010 Indeks 2011/2010

51.773.530

54.087.577

95,7

Knjigovodska vrednost delnice

11,82

12,34

95,7

Čista izguba/čisti dobiček na delnico

-0,28

0,28

-

Popravljena čista izguba/čisti dobiček na delnico

-0,28

0,28

-

Dividende
Dividende
v€

2011

2010

Indeks 2011/2010

Dividenda na delnico v letu

0,15

0,15

100,7

642.203

652.922

98,4

Skupni znesek dividend v breme zadržanega dobička

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 4.281.352 delnic.
Tehtano povprečno število delnic

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

4.381.933

4.381.933

100,0

Število odkupljenih lastnih delnic

100.581

100.481

100,1

Tehtano povprečno število delnic

4.281.352

4.281.452

100,0

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Čista izguba/čisti dobiček poslovnega leta v €

-1.217.325

1.229.243

-

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic

4.281.352

4.281.452

100,0

-0,28

0,29

-

Število navadnih delnic

Čista izguba/čisti dobiček, ki pripada delnicam

Osnovna čista izgiba/čisti dobiček na delnico v €
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6.7.1.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Rezervacije

1.387.549

1.659.159

83,6

- rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

1.120.976

1.166.056

96,1

266.573

493.103

54,1

1.592.725

2.008.175

79,3

2.980.274

3.667.334

81,3

v € brez centov

- druge rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Skupaj

Gibanje rezervacij v letu, ki se je končalo 31. 12. 2011

v € brez centov

Rezervacije za
odpravnine in jubilejne
nagrade

Druge rezervacije iz
naslova dolgoročno vnaprej
vračunanih stroškov

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011

1.166.056

493.103

1.659.159

-45.080

0

-45.080

- odprava preko drugih poslovnih prihodkov

0

-246.264

-246.264

- novo oblikovanje

0

19.734

19.734

1.120.976

266.573

1.387.549

- črpanje in sproščanje

Stanje 31. 12. 2011

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.120.976 evrov izkazuje le obvladujoča družba in so
izračunane 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
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 delom
Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov vključujejo potencialne obveznosti iz
naslova delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev.
Spodnja preglednica prikazuje gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2011:
Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2011

v € brez centov

Prejete državne podpore

Druge dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011

1.885.721

122.454

2.008.175

126.276

13.133

139.409

-428.583

-126.276

-554.859

1.583.414

9.311

1.592.725

- povečanje
- odprava
Stanje 31. 12. 2011

Večji del dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo prejete državne podpore 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 se nanašajo na obračunane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje invalidov, katerih plačila je skupina oproščena.
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6.7.1.11 Finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

18.007.434

12.607.753

142,8

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi
obveznostmi

-5.038.884

-5.111.612

98,6

Druge dolgoročne finančne obveznosti

4.100

27.524

14,9

Del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti, izkazanih med kratkoročnimi
finančnimi obveznostmi

-1.331

-12.504

10,6

12.971.319

7.511.161

172,7

Skupaj

Gibanje dolgoročnih posojil, dobljenih pri bankah v državi, se je v letu 2011 gibalo kot kaže spodnja preglednica:
Gibanje dolgoročnih posojil, dobljenih pri bankah v državi v letu 2011

v € brez centov
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v
državi

Stanje Najem novih dolgoročnih
1. 1. 2011
posojil
12.607.753

10.511.293

Odplačano v
letu 2011

Stanje
31.12.2011

-5.111.612

18.007.434

Skupina je v letu 2011 najela novi dolgoročni posojili v vrednosti 10.511.293, v plačilo dospeli obroki 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 4.100 evrov.
Del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dvanajstih mesecih, je izkazano med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

v € brez centov

Stanje
31.12.2011

Zapadlost do
1 leta (v 2012)

Zapadlost od 1 do 5 let
(od 2013 do 2016)

Zapadlost nad
5 let (nad 2017)

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v
državi

18.007.434

5.038.884

10.921.560

2.046.990

4.100

1.331

2.769

0

Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

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 2011 znašala 3,2 %, odvisne družbe Prerada i promet mlijeka
d.d. Tuzla pa od 8,53 %.
Skupina ima dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na opredmetenih osnovnih sredstvih, njihova
sedanja vrednost je razkrita v točki 6.7.1.2.
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Kratkoročne finančne obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

6.510.592

6.500.000

100,2

Del dolgoročnih posojil, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi
obveznostmi

5.038.884

5.111.613

98,6

1.330

12.504

10,6

10.905

0

-

11.561.711

11.624.117

99,5

v € brez centov

Del drugih finančnih obveznosti, izkazanih med kratkoročnimi finančnimi
obveznostmi
Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida
Skupaj

Med kratkoročne finančne obveznosti skupina všteva kratkoročna posojila, dobljena pri bankah, ter del dolgoročnih posojil in 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 bianco
menicami, kar je izkazano v zabilančni evidenci. Povprečna ponderirana obrestna mera za najeta kratkoročna
posojila, ki jih izkazuje le obvladujoča družba, je v letu 2011 znašala 3,2 %.

6.7.1.12 Poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

v € brez centov

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

25.567.698

21.154.605

120,9

242.507

110.388

219,7

1.659.909

1.479.071

112,2

27.470.114

22.744.064

120,8

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in varščin
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

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 2011 ter kratkoročnih obveznosti iz naslova obresti od prejetih posojil in zamudnih obresti.
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6.7.1.13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

- za bonitete kupcem in ostalo

20.311

44.542

45,6

- za stroške vodnega povračila

21.396

21.396

100,0

- za zamudne in druge obresti

0

636

-

416.093

315.991

131,7

18.118

16.747

108,2

185.874

559.319

33,2

6.873

16.698

41,2

668.665

975.329

68,6

v € brez centov

- za bonitete dobaviteljem mleka
- za stroške revizije
- za neizkoriščene dopuste in nagrade
- za ostale vnaprej vračunane stroške
Skupaj

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve skupine vsebujejo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.

6.7.1.14 Zabilančna sredstva in obveznosti
Zabilančna sredstva in obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
2011/2010

1.375.722

1.306.718

105,3

125.910

125.910

100,0

430.802

740.490

58,2

213.258

94.273

226,2

1.545.122

949.556

162,7

283.552

791.250

35,8

6.996.339

7.672.723

91,2

651.567

698.929

93,2

6.831.841

6.855.122

99,7

Izdane menice za zavarovanje kupcem

465.711

489.831

95,1

Dane bančne garancije dobaviteljem

68.797

107.324

64,1

Dane bančne garancije kupcem

90.225

83.938

107,5

Dane zastavne pravice bankam

18.007.434

12.615.998

142,7

Dane zastavne pravice ostalim

43.000

0

-

Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem

230.570

284.513

81,0

Ostala zabilančna sredstva in obveznosti

684.206

668.279

102,4

38.044.056

33.484.853

113,6

v € brez centov
Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov
Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora
Prejete menice za zavarovanje od kupcev
Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev
Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev
Prejete bančne garancije od kupcev
Prejeta ostala zavarovanje od kupcev
Prejete zastavne pravice za zavarovanje
Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem/bankam

Skupaj

Vrednost zabilančnih sredstev oz. obveznosti se je povečala v največji meri zaradi povečanja finančnih obveznosti 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 podrobnejša pojasnila v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Ljubljana v točki 5.7.1.14.
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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 družbo, 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
Čisti prihodki od prodaje

2011

2010

Indeks
2011/2010

128.476.909

121.747.457

105,5

114.291.620

111.538.613

102,5

223.080

230.206

96,9

- čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

13.962.209

9.978.638

139,9

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

28.059.398

25.075.537

111,9

9.629.537

10.707.162

89,9

166.165.844

157.530.156

105,5

v € brez centov
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
- čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin
- čisti prihodki od najemnin

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
Skupaj

Skupina je v letu 2011 ustvarila 77,3 % čistih prihodkov od prodaje na domačih trgih, na trgih EU 16,9 % in na
trgih zunaj EU 5,8 %.
V letu 2011 je odobrila 10.493.103 evrov bonitet kupcem, poslovni odhodki te vrste zmanjšujejo čiste prihodke
od prodaje.

6.7.2.2 Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

0

10.228

-

11.409

22.029

51,8

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij

246.263

39.764

619,3

Poraba dolgoročno odloženih prihodkov za sofinanciranje opreme

428.583

428.899

99,9

Prevrednotovalni poslovni prihodki

316.018

473.701

66,7

34.636

240.066

14,4

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev kratkoročnih terjatev

208.708

190.141

109,8

- prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave slabitev dolgoročnih terjatev

60.000

0

-

12.674

43.494

29,1

1.002.273

974.621

102,8

v € brez centov
Prihodki od izvoznih nadomestil, donacij v državi
Prejete nagrade za preseganje kvote invalidov in povračila stroškov
usposabljanja delavcev

- prevrednotovalni poslovni prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev

- prevrednotovalni poslovni prihodki od obratnih sredstev
Skupaj

Prevrednotovalni poslovni prihodki vključujejo dobičke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini
34.636 evrov ter odpravo slabitev terjatev do kupcev v višini 268.708 evrov.
Prihodki od porabe dolgoročno odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor za sofinanciranje opreme se
pripoznajo ob obračunu amortizacije.
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6.7.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški blaga, materiala in storitev

2011

2010

Indeks
2011/2010

116.885.137

106.665.051

109,6

6.043.666

5.353.385

112,9

110.841.471

101.311.666

109,4

103.766.480

94.438.653

109,9

- stroški energije

4.681.357

4.066.385

115,1

- drugi stroški materiala

2.393.634

2.806.628

85,3

25.459.290

25.690.627

99,1

Transportne storitve

9.138.479

8.320.487

109,8

Najemnine

1.083.163

1.066.067

101,6

205.897

214.338

96,1

15.031.751

16.089.735

93,4

820.190

721.524

113,7

3.234.527

3.710.244

87,2

- stroški bančnih storitev in zavarovalnih premij

786.199

665.392

118,2

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

615.020

597.150

103,0

- stroški sejmov, reklame in reprezentance

4.779.966

5.897.123

81,1

- stroški drugih storitev

4.795.849

4.498.302

106,6

142.344.427

132.355.678

107,5

v € brez centov
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala:
- stroški materiala

Stroški storitev

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški storitev:
- stroški kooperantskih storitev
- stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev

Skupaj

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.
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 premoženja, 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.

6.7.2.4 Stroški dela
Stroški dela

2011

2010

Indeks
2011/2010

10.132.658

10.822.696

93,6

Stroški socialnih zavarovanj

2.287.452

2.451.606

93,3

- stroški pokojninskih zavarovanj

1.479.603

1.578.866

93,7

807.849

872.740

92,6

2.218.450

2.731.338

81,2

14.638.560

16.005.640

91,5

v € brez centov
Stroški bruto plač in nadomestil

- stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Skupaj
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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 vključujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in ostala izplačila zaposlenim.

6.7.2.5 Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti

2011

2010

Indeks
2011/2010

1.163.595

1.073.213

108,4

9.004.315

8.903.286

101,1

21.176

55.866

37,9

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

769.592

513.549

149,9

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti terjatev do
kupcev

507.739

388.632

130,6

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslab. vr. kratkor. blagovnih
kreditov

19.373

14.705

131,7

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslab. vr. dolgor. blagovnih
kreditov

6.375

3.471

183,7

170

0

-

235.935

106.741

221,0

10.958.678

10.545.914

103,9

v € brez centov
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi slabitev predujmov
- prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitev vrednosti zalog
Skupaj

Odpisi vrednosti skupine vključujejo 10.167.910 evrov amortizacije in 790.768 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih sredstvih vključujejo izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 8.651 evrov in 12.525 evrov 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 proizvodov, ker njihova proizvajalna cena presega iztržljivo tržno vrednost v višini 235.935 evrov.

6.7.2.6 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki

v € brez centov

2011

2010

Indeks
2011/2010

Rezervacije

6.512

313.777

2,1

Drugi poslovni odhodki

819.201

744.005

110,1

- dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov

368.018

381.387

96,5

- izdatki za varstvo okolja

414.915

324.082

128,0

- ostali poslovni odhodki

36.268

38.536

94,1

825.713

1.057.782

78,1

Skupaj

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.
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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
Stroški po funkcionalnih skupinah

v € brez centov
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Proizvajalni stroški, ki niso v zalogah
Stroški prodaje
Stroški splošnih dejavnosti (uprava )
Skupaj

2011

2010

Indeks
2011/2010

128.904.536

120.350.624

107,1

1.043.133

855.800

121,9

24.205.759

25.417.515

95,2

7.779.515

8.575.167

90,7

161.932.944

155.199.106

104,3

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
V letu 2011 so proizvajalni stroški prodanih proizvodov višji kot v primerljivem preteklem obdobju za 7,1 %, 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 s 76,4 % na 77,6 %.

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 2010 znižali za 4,8 %. Njihov delež v čistih prihodkih od prodaje je v
letu 2011 znašal 14,6 %, kar je za 1,5 odstotne točke manj kot v letu 2010.
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 znižali za 9,3 %, zmanjšal pa se je
tudi njihov delež v čistih prihodkih in sicer za 0,8 odstotne točke. Med stroške uprave skupina uvršča stroške
razvoja, stroške korporativnega marketinga in druge stroške uprave.
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6.7.2.8 Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

458.920

1.194.392

38,4

6.082

1.139.817

0,5

- finančni prihodki iz drugih naložb

452.838

54.575

829,8

Finančni prihodki iz danih posojil

58.644

142.898

41,0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

149.583

90.577

165,1

Skupaj

667.147

1.427.867

46,7

v € brez centov
Finančni prihodki iz deležev
- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende in finančne prihodke iz drugih naložb, ki vključujejo
dobičke, ustvarjene pri prodaji finančnih naložb v deleže. V letu 2011 je skupina pri prodaji finančnih naložb
iz naslova odprave presežka pri prevrednotenju ustvarila 439.181 evrov finančnih prihodkov, izkazanih med
finančnimi prihodki iz drugih naložb.
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.
Finančni odhodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

208.219

93.710

222,2

0

85.625

-

8.485

0

-

199.734

8.085

-

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

463.454

524.282

88,4

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

462.928

524.282

88,3

526

0

-

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

114.200

47.169

242,1

Skupaj

785.873

665.161

118,1

v € brez centov
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
- finančni odhodki iz oslabitve drugih finančnih naložb
- finančni odhodki iz prodaje finančnih naložb
- finančni odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

Finančni odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb vključujejo 198.061 evrov izgub pri prodaji finančnih
naložb in odpravo presežka iz prevrednotenja v višini 1.673 evrov.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se v večji meri nanašajo na zaračunane obresti od posojil, prejetih od
bank.
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6.7.2.9 Drugi prihodki in drugi odhodki
Drugi prihodki in drugi odhodki

2011

2010

Indeks
2011/2010

342.986

258.919

132,5

69.750

154.987

45,0

Skupaj drugi prihodki

412.736

413.906

99,7

Odhodki za denarne kazni

152.796

27.667

552,3

4.624

9.090

50,9

Odhodki za dane donacije

24.268

41.686

58,2

Drugi odhodki

62.309

144.416

43,1

243.997

222.859

109,5

v € brez centov
Prejete odškodnine
Drugi prihodki

Odhodki za odškodnine

Skupaj drugi odhodki

Pretežni del drugih prihodkov skupine se nanaša na prihodke od prejetih odškodnin.
Med drugimi odhodki skupina izkazuje odhodke za denarne kazni, za dane donacije v humanitarne namene ter
ostale druge 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 2011 zaključila z negativnim poslovnim izidom,
pri ugotavljanju davčne osnove je črpala davčne izgube iz preteklosti in koristila davčne olajšave in zato ni bilo
davčne osnove in tudi ne obveznosti za davek iz dobička pravnih oseb.
Tudi odvisni družbi Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla in Ljubljanske mlekarne d.o.o Zagreb sta leto 2011
zaključili z negativnim poslovnim izidom, pri obračunu davka iz dobička sta ugotovili negativno davčno osnovo
in tudi nista pripoznali obveznosti za davek iz dobička.
Novoustanovljena odvisna družba Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje je leto 2011 zaključila z dobičkom, pri
obračunu davka iz dobička je pripoznala pozitivno davčno osnovo in obračunala obveznost za davek od dobička v višini 2.269 evrov.

6.7.2.11 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Skupina Ljubljanske mlekarne je leto 2011 zaključila s čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 1.217.325
evrov. Bilančni dobiček skupine znaša 1.908.986 evrov, deli pa se le bilančni dobiček obvladujoče družbe v
višini 1.017.968 evrov.
Preračun kapitala v skladu s rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (102) pomeni 1.058.552 evrov negativnega vpliva na čisto izgubo skupine leta 2011, ki bi tako znašala 2.243.235 evrov.
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6.7.3 Druga razkritja
6.7.3.1 Podatki o zaposlenih
Podatki o zaposlenih so podrobno pojasnjeni v poslovnem delu letnega poročila v poglavju 2 O družbi in skupini Ljubljanske mlekarne, točka 2.2.

6.7.3.2 Povezane osebe in posli znotraj skupine
Povezane osebe vključujejo obvladujočo družbo, odvisne družbe, člane nadzornega sveta, uprav matične družbe in odvisnih družb v skupini Ljubljanske mlekarne.

Odnosi z odvisnimi družbami
Poslovni odnosi med družbami skupine Ljubljanske mlekarne se nanašajo na prodajo in nakup izdelkov in
trgovskega blaga ter svetovalne storitve, storitve oglaševanja ter odstop pravice izkoriščanja blagovne znamke. Poslovni odnosi med obvladujočo in odvisnimi družbami se nanašajo tudi na dodeljevanje kratkoročnih in
dolgoročnih posojil, kar je razkrito v točki 5.7.1.3 Računovodskega poročila družbe Ljubljanske mlekarne d.d.,
ter pripoznavanje prihodkov iz naslova obresti.
Posli med povezanimi osebami se opravljajo pod enakimi pogoji, kot veljajo pri običajnem premišljenem poslovanju na trgu.
Terjatve do odvisnih družb so razkrite v točki 5.7.1.6 Računovodskega poročila družbe Ljubljanske mlekarne
d.d., obveznosti do odvisnih družb pa na dan 31. decembra 2011 obvladujoča družba ni izkazovala.
Transakcije z odvisnimi družbami v skupini v letu 2011

v € brez centov

ProdajaPrihodki

NakupiOdhodki

Dana
kratkoročna
posojila

Obresti

Kapitalski vložki

Prerada i promet mlijeka d.d.
Tuzla, BIH

1.918.986

26.570

1.200.000

33.859

0

706.556

42.763

0

0

0

111.357

0

0

0

150.000

2.736.898

69.333

1.200.000

33.859

150.000

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Zagreb, Hrvaška
Ljubljanske mlekarne DOOEL Skopje,
Makedonija
Skupaj
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Odnosi s člani nadzornega sveta, upravo obvladujoče družbe in odvisnih družb v skupini
Prejemki članov nadzornega sveta, uprave obvladujoče družbe in zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne
velja tarifni del kolektivne pogodbe so razvidni iz spodnje preglednice:
Podatki o prejemkih, ki so jih v letu 2011 za opravljanje nalog v skupini prejele skupine oseb v skladu z 69.
in 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Bruto
znesek iz
prejemkov
iz naslova
plač

Bruto
znesek
prejemkov
iz naslova
nagrad

Bruto
prejemki
iz naslova
povračil
stroškov

Bruto prejemki iz naslova
zavarovalnih
premij

154.033

38.445

2.303

315

464

195.560

92.875

0

0

0

1.722

144.851

146.573

107.166

Zoran Boškovič

0

0

0

287

32.941

33.228

24.293

Polonca Čeč

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Mihaela Stopar

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Žiga Hieng

0

0

0

287

14.968

15.255

11.154

Andrej Presečnik

0

0

0

0

7.414

7.414

5.421

Milena Vrhovec

0

0

0

0

7.414

7.414

5.421

Samo Lozej

0

0

0

0

7.414

7.414

5.421

Srečko Končina

0

0

0

287

22.382

22.669

16.574

Franc Kolman

0

0

0

287

22.382

22.669

16.574

Zaposleni na podlagi
pogodb, za katero ne
velja tarifni del kolektivne
pogodbe

1.027.321

0

45.989

851

4.751

1.078.912

539.093

Skupaj

1.181.354

38.445

48.292

2.888

150.066

1.421.045

739.134

v € brez centov
Predsednica uprave,
Cvetana Rijavec
Člani nadzornega sveta,
skupaj

Bruto
prejemki
Skupaj
iz naslova Skupaj bruto
neto
drugih
prejemki v
prejemki
plačil
letu 2011 v letu 2011

Plača uprave obvladujoče družbe je določena v individualni pogodbi, ki jo je članica uprave sklenila z nadzornim svetom. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta.
Skupina ni uvedla sistema nagrajevanja v obliki opcijskih načrtov.
Zaposleni, ki so člani nadzornih svetov v odvisnih družbah v letu 2011, tako kot v letu 2010 iz tega naslova niso
prejeli nobenega prejemka.
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.
Podatki o danih posojilih, ki jih je skupina Ljubljanske mlekarne odobrila skupinam oseb v skladu z 69.
členom Zakona o gospodarskih

v € brez centov
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe

Posojila,
odobrena v
letu 2011

Odplačano v
letu 2011

Posojila,
odobrena v
letu 2010

Odplačano v
letu 2010

0

-2.001

0

-1.929

V letu 2011 skupina ni odobrila nobenega posojila skupinam oseb v skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih
družbah.
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6.7.3.3 Stroški revidiranja
Stroški revidiranja skupine za leto 2011 so znašali 32.043 evrov in vključujejo stroške revidiranja računovodskih
izkazov matične družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine, stroške preiskovanja računovodskih
izkazov odvisne družbe Prerada i promet mlijek, d. d. Tuzla ter stroške revidiranja računovodskih izkazov odvisne
družbe Prerade i promet mlijeka, d. d., Tuzla.

6.7.3.4 Poslovni dogodki po dnevu bilance stanja
Predsednica uprave ga. Cvetana Rijavec je 17. januarja 2012 nastopila novo mandatno obdobje do 17. januarja
2017.
V času od datuma bilance stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno
vplivali na računovodske izkaze skupine.

