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1. POSLOVNO POROČILO
1.1 PRAVNI POLOŽAJ KMETIJSKE ZADRUGE
Prva zadruga na tem območju, je bila ustanovljena že v drugi polovici leta 1945 pod imenom »Okrajna
gospodarska zadruga Koper« s sedežem v Kopru. Poslovala je na območju sedanjih občin Koper, Izola
in Piran. Njena glavna dejavnost je bila odkup kmetijskih pridelkov, oskrba z reprodukcijskimi sredstvi
in organizirana trgovska mreža jestvin, tekstila in obutev po vaseh na podeželju.
Koncem leta 1946 z decentralizacijo Okrajne gospodarske zadruge Koper so ustanovile ljudskonabavne prodajne zadruge »Ljudnaproze« v Kopru, Izoli in Piranu iz katerih so leta 1947 nastale nove
nabavno – prodajne zadruge Koper pod imenom »Naproza«. Naproze so oskrbovale kmetijske
proizvajalce s potrebnimi sredstvi za proizvodnjo, odkupovale in prodajale kmetijske pridelke, dajale
pomoč v obliki kreditov, pospeševale kmetijsko proizvodnjo in izobraževale kmetijske proizvajalce z
namenom posodobitve kmetijske proizvodnje. Sedež zadruge je bil Koper Okoliš, ki je obsegal
področje Krajevnih ljudskih odborov Dekani, Kampel-Šalara, Osp, Semedela, Škofije, Sv. Tomaž in
Vanganel ter področje MLO Koper.
Po letu 1950 se je začel proces združevanja, ki je trajal celih 10 let, ko so se Kmetijski zadrugi Koper
pripojile kmetijske zadruge Bertoki, Gračišče in Šmarje.
Leta 1951 je na območju Kopra delovalo 13 zadrug, v katerih je bilo včlanjenih 1320 članov in s cca
1000 ha obdelovalnih zemljišč. V letih 1950 in 1951 je bilo 50 % prebivalstva zaposlenega v
kmetijstvu. V letih 1953 do 1960 beležimo zlato obdobje zadružništva, ko je na našem območju
delovalo 80 zadrug.
V letih 1960 in 1961 so v obalnem področju koprskega okraja delovale 4 kmetijske organizacije in
sicer: Kmetijski kombinat Koper, Kmetijska zadruga Koper, Kmetijska zadruga Izola in Kmetijska
zadruga Lucija. Kmetijske zadruge so delovale na območju posamezne občine, dočim je pri
Kmetijskem kombinatu Koper bila organizirana proizvodnja v vseh treh občinah. Leta 1967 je prišlo do
likvidacije kmetijskega kombinata Koper.
Leta 1962 so se KZ Koper pripojili še Kombinat Koper, Mlekarna Dekani, Vino Koper, Avtomoto
servis in kmetijski zavod Koper.
Reorganizacije KZ Koper so bile pogoste:
 leta 1967 je bila sprememba firme v Agraria Koper kmetijsko - predelovalni kombinat;
 leta 1974 konstituiranje DO Agraria Koper Kmetijska proizvodnja in predelava;
 leta 1978 konstituiranje DO Agraria Koper Kmetijska proizvodnja, kooperacija in predelava;
 leta 1983 združitev v novo DO Droga – Agraria kmetijstvo in živilska industrija Portorož s
številnimi TOZD-i, takrat je vsa kooperacija ( bivša KZ Lucija in TOZD Živila ) prešla v TOK
Agraria Koper;
 Leta 1992 je sledila uskladitev z Zakonom o zadrugah ter sprememba firme v Kmetijska zadruga
Agraria Koper, z.o.o., Koper, pod katerim deluje še danes.
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., KOPER
Skrajšana firma: KZ AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
Sedež: Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
Država: Slovenija
Matična številka: 5147042000
Davčna številka: 16419600
Elektronska pošta: agraria.koper@kz-agraria.si
Spletna stran: www.kz-agraria.si
Poslovno leto: Koledarsko leto
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Dejavnost: 47.110 trgovina v drugih nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Organi zadruge so:
1.
2.
3.
4.
5.

Občni zbor
Predsednik zadruge
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Direktor zadruge

Člani Upravnega odbora: Kocijančič Marijan, Kramešteter Igor, Masalin Zvezdan, Babič Dejan,
Parovel Luka, Novak Robert, Pirnat Patricija, Štular Peter
Predsednik Upravnega odbora in predsednik zadruge: Bolčič Jožica
Člani Nadzornega odbora: Kocjančič Boris, Ferfolja Alfonz, Vesel Nevenka in Bržan Franko
Predsednik Nadzornega odbora: Bonin Avrelij
Direktor: Fakin Robert
Kmetijska zadruga Agraria Koper je zadruga splošnega tipa, ki združuje kmetijske pridelovalce iz treh
obalnih občin : Izola, Koper, Piran in Ankaran.
Zadruga posluje s svojimi člani. Posle enake vrste, kot jih v okviru svojega namena pri opravljanju
dejavnosti sklepa s člani, lahko zadruga sklepa tudi z drugimi osebami, vendar ne na takšen način in v
tolikšnem obsegu, da bi zaradi tega njeno poslovanje s člani imelo podrejen pomen.
Dejavnosti zadruge so:
 Lastna proizvodnja;
 Zadružna proizvodnja;
 Trgovina na debelo z zelenjavo in sadjem;
 Trgovina na drobno z živili in neživilskimi proizvodi.
Prvo mesto v zadrugi zavzema zadružna proizvodnja, oziroma odkupno prodajno skladišče Koper, kjer
zadruga odkupuje in prodaja razne vrste sadja in zelenjave od svojih članov proizvajalcev, pod
sloganom »Najboljše iz Istre«. To je blagovna znamka naših pridelkov, ki odraža bogastvo istrske
zemlje in zato tudi njihovo edinstvenost. Integrirana pridelava sadja in zelenjave poteka na sončnih
primorskih legah, zaradi ugodnih klimatskih razmer skozi vse leto.
1.2. DAVČNI POLOŽAJ ZADRUGE
Zadruga je zavezanka za obračun davka od dobička pravnih oseb od davčne osnove izračunane
v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost in dohodnino v skladu z Zakonom o dohodnini.
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1.3. POROČILO DIREKTORJA ZADRUGE
Vodstvo zadruge si je z letnim planom zastavilo ambiciozen plan povečanja prihodkov iz prodaje za 14
%. Ob zaključku leta lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo ta plan presegli za 4 % in tako
povečali predhodno leto za 18 %. Tudi ostali podatki iz izkaza poslovnega izida so vzpodbudni in
kažejo na pozitivne premike pri izpolnitvi ukrepov iz poslovanja. Poleg prodajne funkcije je bila
uspešna tudi nabavna, saj se je nabavna vrednost prodanega blaga povečala za en procent manj kot
prodajna. Materialni stroški so večji za 9 %, stroški storitev za 10 %, stroški dela za 11 % in bančne
obresti so manjše za 20 %.
Veliko dela je bilo vloženega v organizacijo prodajne in nabavne funkcije. Pri promociji prodaje smo v
polni meri izkoristili subvencije iz Ukrepa 133 (informiranje in pospeševanje prodaje za proizvode, ki
so vključeni v sheme kakovosti hrane) in tako pokrili 2/3 teh stroškov. Pomembna novost je bila
oživitev proizvodne enote Purissima. Učinki te novosti še niso primerljivi, vendar velja omeniti, da so
lastni izdelki pomemben dejavnik promocije zadruge, saj so kvalitetno popestrili police v naših
trgovinah.
Pomembnejšo spremembo v preteklem letu predstavlja razširitev Agrocentra Lucija in dopolnitev z
novo ribarnico. Dober je bil del turistične sezone, kar se je najbolj čutilo v sezonsko odprti trgovini v
Adriji Ankaran, v Agrocentru Lucija, v trgovini v Izoli in pri veleprodaji. V oktobru je bil opravljen
nakup poslovnih prostorov v Izoli namenjen odprtju nove trgovine. Z 2. decembrom je začela poslovati
nova trgovina v Izoli. Poleg dosežkov iz poslovanja je zadruga v decembru dobila Slovensko priznanje
za leto 2015 »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«. To priznanje se nanaša na sodelovanje
z univerzo in Primorskimi novicami na projektu »Primorski vrtiček.«
Poslovanje v letu 2015 se je začelo v okviru zastavljenega letnega plana. Vsi meseci v tem letu so bili
po prometu boljši od lanskih. V izkazu poslovnega izida za to leto je najpomembnejši pokazatelj
podatek čisti prihodek od prodaje blaga in materiala, ki izkazuje 18 % povečanje v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta. Drugi poslovni prihodki-subvencije v znesku 195 tisoč predstavljajo
subvencije iz Ukrepa 133 (informiranje in pospeševanje prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane).
V stroškovnem delu izkaza poslovnega izida so nekatere izstopajoče postavke. Največji del se nanaša
na nabavno vrednost prodanega blaga, ki predstavlja en procent manjše povečanje kot prodaja v
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Stroški porabljenega materiala so večji za 9 %, stroški
storitev za 10 %. Stroški dela predstavljajo 11 % povečanje s primerljivim obdobjem. Lani je bilo
konec leta 109 delavcev, letos pa 119. Povečanje števila delavcev gre na račun nove prodajne enote
(Kalia Bertoki), razširitev Agrocentra Lucija in trgovine v Izoli. Poslovni izid iz poslovanja je pozitiven
in znaša 107.216 EUR.
Na področju financiranja poslovanja so se zmanjšale obresti do bank in sicer iz 117 tisoč na 94 tisoč,
kar predstavlja učinek odplačevanja kreditov.
K izboljšanju prihodkov je prispeval tudi enkratni dogodek. V mesecu decembru je prišlo do prodaje
nepremičnine (na Dolinski v Kopru) pri kateri je bilo doseženo 79.750 EUR presežka nad knjižno
vrednostjo (drugi poslovni prihodki).
Premoženjsko stanje konec leta izkazuje enako podobo kot je bila konec predhodnega leta. V osnovna
sredstva je bilo vloženo 665 tisoč EUR. Zaloge blaga so bile konec leta za 123 tisoč večje, poslovne
terjatve za 10 tisoč več. Po drugi strani so se pri dolgoročnih finančnih obveznostih zmanjšali krediti za
45 tisoč, dolgoročne poslovne obveznosti za 19 tisoč, kratkoročne obveznosti do bank so se zmanjšale
za 54 tisoč in kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 502 tisoč. S
kapitalskimi rezervami je bila pokrita izguba tožbe s podjetjem EDES d.o.o. v znesku 186.497 €. Ob
koncu leta (23.12.2015) je bila opravljena pripojitev hčerinske družbe Trgoagro. Po prenosu sredstev in
obveznosti je bila dosežena razlika v višini 228 tisoč EUR, ki je prav tako pokrita s kapitalskimi
rezervami.
Rezultat poslovanja leta 2015 izkazuje dobiček v znesku 8.480 EUR (lani dobiček 4.695 EUR).V
preteklem poslovnem letu je bilo veliko dela vloženega v boljšo organiziranost prodaje in nabave, v
večjo promocijo zadruge in njenih domačih pridelkov, v dodatno vzdrževanje in obnovo prodajnih mest
in v ustreznejšo kadrovsko zasedbo. S tem je bila dosežena boljša podlaga za načrt leta 2016 z
manjšimi tveganji in nihanji v predvideni prodaji in doseganju zastavljenih ciljev.
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1.4. PREGLED REALIZACIJE PO OBRAČUNSKIH ENOTAH ZA LETO 2015/2014
Obračunske enote

Neto
realizacija v € 2015

Deleži

11.033.515

78,17

9.396.271

117,42

Veleprodaja – dokup

1.194.380

8,46

1.030.770

115,87

Veleprodaja – odkup

1.723.534

12,21

1.457.212

118,28

163.420

1,16

116.890

139,81

14.114.848,79 100,00

12.001.142,42

117,61

Maloprodaja

Lastna proizvodnja – Purissima
SKUPAJ

Neto
realizacija v € 2014

Indeks
2015/2014

V letu 2015 se je povečala prodaja sadik za hoby programe- vrtičkarje. To je pokazatelj zaupanja naših
kupcev in pravilna odločitev strategije razvoje Purissime z nastavitvijo nove vizije razvoja enote. Prav
tako smo dosegli boljše rezultate pri pridelavi paradižnika z lastno blagovno znamko »Purissima«.
Kljub viškom paradižnika v lanski sezoni na evropskem trgu smo uspeli iztržiti pridelek d a ni prišlo do
odpisov.

Maloprodaja je leta 2015 na vseh prodajnih mestih beležila rast prihodkov, zaradi povečanih prodajnih
aktivnosti (akcije, popestritev prodajnega programa, dvig kvalitete in znižanje rednih cen), največji
delež rasti v maloprodaji predstavlja Ac Lucija kjer smo povečali prodajne površine, mesnico in dodali
ribarnico.
Pri dokupu smo z izboljšanjem nabavnih cen dosegli večjo konkurenčnost in pridobili nove kupce,
povečanje prometa je tudi posledica izrednega dogodka, ko je Mercatorju zgorelo skladišče iz katerega
so vršili veleprodajo sadja in zelenjave. Zaradi požara distribucije nekaj časa niso vršili in smo mi
prevzeli nekatere njihove kupce. Z ureditvijo novih skladišč je del kupcev ostal z nami, nekaj pa jih je
prešlo ponovno na Mercator.
Pri odkupu smo povečali delež pakiranih izdelkov, kateri omogočajo nekoliko višje prodajne cene.
Povprečno so na nivoju države odkupne cene za kmetijske pridelke iz 2014 v 2015 padle za 9,5 %. V
Kz Agraria Koper so v 2015 ostale na enaki ravni kot v letu 2014.
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1.5. PRIMERJAVA ODKUPA V LETU 2015 Z LETOM 2014

Artikel

EM

2015

2014

Struktura Indeks
2015
2015/14

1

2

3

4

5(2/3)

Zelenjava

t

1.142

1.064

75,0

107,3

Sadje

t

356

229

23,3

155,6

Ostalo

t

26

24

1,7

106,2

V letu 2015 so bili vremenski pogoji idealni za gojenje sadja in zelenjave. S planom načrtovanja
povečanja proizvodnje smo tudi povečali dejansko proizvodnjo pri pridelovalcih in doprinesli k večji in
boljši realizaciji zadružne proizvodnje.
Z rednimi aktivnostmi osveščanja potrošnikov in tem pridelkom dodajanje dodane vrednosti (pakiranje,
predelava…) smo dosegli boljše rezultate.
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2. TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
V letu 2015 zadruga ni spreminjala računovodskih usmeritev. Podatki so primerljivi s preteklimi leti,
skladno s spreminjajočo zakonodajo.
Zadruga upošteva pri pripravi računovodskih izkazov Zakon o zadrugah, Zakon o gospodarskih
družbah ( uradno prečiščeno besedilo ZGD-1-UPB3. Uradni list RS 65/09) in v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi SRS (2006), vključno s spremembami, objavljenimi v Uradnem listu RS
1/10. SRS 34, kateri je povezan s SRS od 1 do 30, sam standard ureja predvsem določene posebnosti
pri zadrugah. Standard obravnava premoženjske oblike, kot so nerazdeljivi zadružni kapital, rezerve,
presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti dobiček, nerazporejeni čisti dobiček in druge sklade
oblikovane v skladu z zadružnimi pravili.
V računovodskih usmeritvah, ki jih je zadruga uporabila pri sestavljanju računovodskih izkazov, sta
upoštevani temeljni računovodski predpostavki in sicer: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in
upoštevanje časovne neomejenosti delovanja, to pomeni kot da bo zadruga nadaljevala poslovanje v
neki dogledni prihodnosti. Značilnosti računovodskih izkazov so predvsem razumljivost, ustreznost,
primerljivost in zanesljivost.
Zanesljivost predvsem zato, da postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih napak in
pristranskih stališč. Poslovne dogodke obravnava sproti ob nastanku, v skladu z njihovo vsebino in v
denarni enoti izraženo resničnostjo.
2.1. UPRAVLJANJE TVEGANJ
Zadruga trenutno ni organizirana na način, da bi imela organizacijsko enoto, ki bi se ukvarjala
predvsem z upravljanjem s tveganji. Na področju kmetijske proizvodnje sadja in zelenjave je
izpostavljena vremenskim vplivom, kakor tudi cenovnim tveganjem. Obvladovanje takšnih tveganj
zadruga izvaja z doslednim planiranjem kmetijske proizvodnje na podlagi pogodb s svojimi člani. V
proces dela so na vseh ravneh vpeljane notranje kontrole, z namenom obvladovanja tveganj in da bodo
cilji zadruge doseženi.
Zadruga ima določeno svojo dolgoročno strategijo poslovanja, zapisano v svojih osnovnih smernicah
razvoja, ki jo izvaja s svojo tekočo poslovno politiko.
2.1.1. Kapitalska ustreznost
Klub izpostavljenosti poslovnim tveganjem zaradi trenutnih razmer na trgu in večjem zadolževanju v
letu 2011 in v letu 2012 je zadruga še vedno kapitalsko ustrezna.
2.1.2. Likvidnostno tveganje
Zadruga obvladuje likvidnostno tveganje z dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim načrtovanjem
denarnih tokov. Kljub občasnim manjšim zamikom pri plačilu obveznosti do dobaviteljev je zadruga
tudi v letu 2015 poslovala brez blokad transakcijskih računov, predvsem pa je v rokih poravnavala vse
obveznosti do članov zadruge in bank.
Na likvidnost ugodno vpliva tudi politika dezinvestiranja neaktivnih sredstev, ki je na drugi strani
povezana s financiranjem investicijskih vlaganj v sredstva, katera bodo prinašala bodoče koristi.
2.1.3. Kreditno tveganje
Kreditno tveganje se nanaša na tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti nasprotne stranke.
Zadruga sproti spremlja odprte terjatve, preverja bonitete novih in obstoječih kupcev in zaračunava
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zamudne obresti pri nepravočasnem plačilu. Zadruga tveganje upravlja z usklajevanjem ročnosti
terjatev in obveznosti. Terjatve zadruga nima zavarovane.
2.1.4. Valutno tveganje
Pri valutnem tveganju tvegamo oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov zadruge. Zadruga posluje v
evrih, tako da ni izpostavljena valutnemu tveganju.
2.1.5. Obrestno tveganje
Zadruga je izpostavljena obrestnemu tveganju na pasivni strani zaradi kratkoročnih in dolgoročnih
obveznosti iz financiranja iz naslova prejetih posojil. Obrestne mere so določene s pogodbami in
vezane na Euribor, ki se spreminja.
2.1.6. Transakcije s povezanimi osebami
Zadruga je imela v lasti večinski delež, 75 % v višini 114.815 €, v družbi Trgoagro d.o.o., Ul. 15.
maja 17, 6000 Koper, ki ga je v letu 2015 spremenila v 100 % lastništvo in nato s postopkom
pripojitve, s sklepom sodišča z dne 23.12.2015 pripojila.
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2.2. IZKAZOVANJE IN VREDNOTENJE POSTAVK V BILANCI STANJA
Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev
in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta. Bilanca stanja je sestavljena v skladu SRS
34.1. Zadruga izkazuje postavke v bilanci stanja po knjigovodski vrednosti, kot razliki med celotno
vrednostjo in ustreznim popravkom vrednosti.
2.2.1. BILANCA STANJA, 31.12.2015

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neop. Sredstva in dolg. Aktivne čas. Razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
a) Druga neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1.Zemljišče
2.Zgradbe
3. Proizvajalne naprave in stroji
4. Druge naprave in oprema
5.Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
6.Predujmi za pridobitev opr. Osnovnih sredstev
7.Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1.Dolg.finančne naložbe, razen posojil
a)Delnice in deleži v družbah v skupini
b)Druge delnice in deleži
c)Druge dolgoročne finančne naložbe
2.Dolgoročna posojila
a)Druga dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
1.Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
2.Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B.KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1.Material
2.Nedokončana proizvodnja
3.Proizvodi in trgovsko blago
4.Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1.Kratkoročne fin. Naložbe, razen posojil
a)Delnice in deleži
b)Druge kratkoročne finančne naložbe
2.Kratkoročna posojila
a)Kratkoročna posojila družbam v skupini
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1.Kratk.poslovne terjatve do družb v skupini
2.Kratkoročne posl. terjatve do članov zadruge
3.Kratkoročne posl. terjatve do kupcev
4.Kratkoročne posl. terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C.KRAT.AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva

Tekoče leto
12.073.703
9.803.207
18.185
18.185

Preteklo leto
11.658.991
9.091.091
16.586
16.586

Indeks
104
108
110
110

7.676.142

6.319.742

1.547.621
4.743.790

1.511.691
3.658.397

121
102
130

1.323.501
49.075

1.137.000

117

12.155
350.098
1.758.783
1.758.783

12.654
982.231
1.772.532
1.772.532

96
36
99
99

1.758.783

1.772.532

99

2.148.225

2.412.978

89

1.163.586

1.024.392

30.658

14.821

114
207

1.132.928

1.009.571

112

1.441
1.441

136.441
1.441

1
100

1.441

1.441
135.000
135.000
1.103.418
79.445
57.337
871.870
94.766
148.727
154.922
3.782.170

100

983.198
92.647
791.685
98.866
122.271
3.782.171

89
162
91
104
79
102

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital
I. Zadružni kapital
1.Nerazdeljivi kapital
2.Deleži članov zadruge
a)Obvezni deleži članov zadruge
b)Prostovoljni deleži članov zadruge
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti dobiček
VI. Prenesena čista izguba
VII. Čisti dobiček poslovnega leta
VIII. Čista izguba poslovnega leta
B.REZERV. IN DOLG.PASIVNE RAZMEJITVE
1.Rezervacije
2.Dolg.pasivne časovne rezervacije
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1.Dolgoročne finančne obveznosti do bank
2.Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1.Dolgoročne posl. obveznosti do dobaviteljev
2. Dolgoročne posl.obv.do članov zadruge
3.Druge dolgoročne posl. obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obvez. Vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1.Kratkoročne fin.obv.do družb v skupini
2.Kratkoročne fin. Obveznosti do bank
3.Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1.Kratk.posl.obveznosti do družb v skupini
2.Kratk.posl.obveznosti do dobaviteljev
3.Kratk.posl.obveznosti do članov zadruge
4.Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.KRATK.PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti

Tekoče leto
12.073.703
5.749.122
5.453.823

Preteklo leto
11.658.991
6.109.685
5.407.699

Indeks
104
94
101

5.430.321
23.502
23.502

5.384.522
23.177
23.177

101
101
101

241.929
23.971

657.094
23.972

37
100

20.919

16.225

129

8.479

4.695

181

138.684

68.548

202

138.684
1.869.494
1.869.494
814.153
1.055.341

68.548
1.934.486
1.934.486
984.221
950.265

202
97
97
83
111

4.039.247

3.469.025

116

960.794

994.751

97

960.794

994.751

97

3.078.453

2.474.274
2.937
2.215.555
30.411
225.371
77.247
3.782.170

124

2.659.266
94.992
324.195
277.156
3.782.171

120
312
144
359
102

2.2.2. PRILOGA K BILANCI STANJA
BILANCA STANJA je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje
sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, za katero se sestavlja. Kaže obseg
in kakovost sredstev (dolgoročnih in kratkoročnih) ter obseg in kakovost njihovega financiranja (z
lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja). Zadruge in srednji in veliki samostojni podjetniki
uporabljajo kontni okvir za gospodarske družbe. Izjema so pri zadrugah postavke kapital, kapitalske
rezerve in rezerve iz dobička.
DOLGOROČNA SREDSTVA sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe,
dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.
Nabavna vrednost in popravek vrednosti posameznih kategorij osnovnih sredstev

A. Neopredmetena osnovna sredstva
Na dan 31.12.2015
Nabavna vrednost
Popravek vrednost
Neodpisana vrednost

Materialne pravice
90.921
72.736
18.185

B. Opredmetena osnovna sredstva
Na dan
31.12.2015 Zemljišča
Zgradbe
Nabavna
1.547.621
6.704.199
Vrednost
Popravek
1.960.408
vrednosti
Neodpisana 1.547.621
4.743.791
vrednost

Druga
oprema
3.181.606

Biološka
sredstva
15.112

OS v gradnji
in izdelavi
Skupaj
49.075 11.497.613

1.858.105

2.957

3.821.470

1.323.501

12.155

C. Opredmetena osnovna sredstva (končno stanje)
Nabavna
Zemljišča
Zgradbe
Druga
vrednost
oprema

Biološka
sredstva

49.075

OS v
gradnji in
izdelavi

7.676.143

Skupaj

Stanje 01.01.2015
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2015

1.511.691
45.799
9.869

5.475.728
1.228.471

2.839.010
399.279
56.684

15.112

1.547.621

6.704.199

3.181.606

15.112

49.075 11.497.613

1.817.331
143.077

1.702.010
208.832
52.736

2.458
499

3.521.799
352.408
52.736

1.960.408

1.858.105

2.957

3.821.470

3.658.397

1.137.000

12.657

6.319.745

454.913
405.839

9.841.541
2.128.462
472.392

Popravek
vrednosti
Stanje 01.01.2015
Povečanje
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2015
Neodpisana
vrednost
Stanje 01.01.2015
1.511.691

Stanje
31.12.2015

1.547.621

4.743.791

1.323.501

12.155

49.075

7.676.143

Povečanje popravka vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo v višini 274.364 € in na prenos
osnovnih sredstev iz podjetja TRGOAGRO d.o.o., zaradi pripojitve.
D. Neopredmetena osnovna sredstva (končno stanje)
Nabavna vrednost
Materialne pravice
Stanje 01.01.2015
82.629
Povečanje
8.292
Stanje 31.12.2015
90.921
Popravek vrednosti, stanje 01.01.2015
66.043
Amortizacija
6.693
Stanje 31.12.2015
72.736
Stanje 01.01.2015
16.586
Stanje 31.12.2015
18.185
E. Naložbene nepremičnine
Stanje 01.01.2015
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2015

982.231
7.776
639.909
350.098

2.2.3. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
RAZMEJITVE

IN DOLGOROČNE ČASOVNE

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve so sredstva, ki jih ima poslovni
subjekt dolgoročno za proizvajanje proizvodov oziroma opravljanje storitev. Zajemajo dobro ime,
usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, odložene stroške razvijanja,
premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev
njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Zadruga uporablja model nabavne vrednosti in vodi neopredmetena osnovna sredstva po njihovi
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijske popravke vrednosti.
Stanje na dan
Dolgoročne premoženjske pravice

31.12.2015
18.185

31.12.2014
16.586

Pri neopredmetenih osnovnih sredstvih se je knjigovodska vrednost povečala v višini 1.447 €, iz
naslova nakupa licenc in 152 € s pripojitvijo Trgoagro d.o.o., skupno povečanje znaša 1.599 €.
Iz naslova amortizacije se je knjigovodska vrednost zmanjšala v višini 4.565 €. Uporabljena
amortizacijska stopnja je določena na podlagi pričakovane dobe uporabnosti neopredmetenih sredstev
in znaša od 10 % do 20 %.
2.2.4. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v lasti ali finančnem najemu, ki se uporabljajo pri
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem in se po pričakovanjih
uporabljajo v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča,
zgradbe, proizvajalne naprave in stroji, druga oprema in biološka sredstva.
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Zadruga je v letu 2015 prodala zemljišča K.O. Semedela (Dolinska cesta) s parcelnimi številkami
1470/73, 1470/75 in 1470/77 v skupni izmeri 1.160 m2. Iz tega naslova se je v letu 2015 zmanjšala
vrednost zemljišč v višini 9.500 €.
V objekte, ki so v tuji lasti je zadruga v letu 2015 investirala 4.082 € za manjša popravila v vrtnariji v
Izoli.
V obstoječe gradbene objekte in nakup novega v Izoli, je v letu 2015 investirala skupaj 320.527 € in
sicer;
Adaptacije gradbenih objektov
Zgradba Uprave Koper
Rastlinjaki Purisima
Vrtnarija Izola
Trgovina Agrocenter Lucija
Prodajni center Koper
Market Izola
Skupaj vlaganja v gradbene objekte

Znesek v €
14.534
3.740
4.082
63.078
7.025
228.068
320.527

V opremo, je v letu 2015 zadruga investirala skupaj 344.992 €.
Investiranje v opremo v letu 2015 po stroškovnih mestih:
Stroškovna mesta
Tekst
100
Uprava in režija
300
Purissima
500
Prodajno skladišče Koper
609
Agrocenter Koper
610
Vrtnarija Izola
612
Agrocenter Lucija
620
Trgovina Tržnica Koper
621
Trgovina Marezige
622
Trgovina Adria Ankaran
623
Market Izola
630
Prodajni center Koper
901
Skupni stroški
Skupaj vlaganja v opremo

Znesek v €
2.839
6.594
70.181
370
1.940
146.233
33
127
521
11.670
56.377
48.107
344.992

Od navedene opreme po prodajnih mestih z večjo nabavno vrednostjo je zadruga nabavila v letu 2015;
tovorno vozilo Jumper, pakirni stroj, stroj za embaliranje, nov strežnik in razno opremo za trgovine od
polic, hladilnih omar in vitrin, tehtnic,
računalnikov, tiskalnikov, čistilni stroj, ledomat,
kondenzatorji…
Zadruga uporablja model nabavne vrednosti in torej vodi opredmetena osnovna sredstva po njihovih
nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in nabrane izgube zaradi
oslabitev. Pri obračunu amortizacije zadruga uporablja linearne amortizacijske stopnje in enakomerno
časovno amortiziranje za vsa opredmetena osnovna sredstva.
Uporabljene amortizacijske stopnje v %:
 zgradbe 1,3 - 3,0
 rastlinjaki, plastenjaki 3,0 - 12,5
 računalniška oprema 10 - 50
 druga oprema 9 - 20
 večletni nasadi 3
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2.2.5. NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino in/ali povečevale
vrednost dolgoročne naložbe. To so zemljišča, posedovana za povečevanje vrednosti dolgoročne
naložbe, in ne za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem delovanju, zemljišča, za katera podjetje ni
določilo prihodnje uporabe, zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v enkratni ali večkratni
poslovni najem in prazne zgradbe, posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni poslovni najem. Za
odločitev, ali se nepremičnina razvrsti kot naložbena nepremičnina, je potrebna presoja. Podjetje
opredeli sodila v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi.
Stanje 01.01.2015 v €
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2015 v €

982.231
6.196
638.329
350.098

Naložbena nepremičnina je nepremičnina posedovana, da bi prinašala najemnino ali povečevala
vrednost dolgoročne naložbe.
Zadruga je v letu 2015 zmanjšala naložbene nepremičnine s prenosom stanja skladišča Puče v evidenco
zgradb v vrednosti 131.000 € in skladišča v Bertokih s pripojitvijo družbe Trgoagro d.o.o. v višini
507.329 €.
Po opravljenih prenosih ostane na naložbenih nepremičninah še zemljišče kartinga, K.O. Bertoki, s
parcelno številko 3887/1, 3887/18, 3887/25, 3887/26, 3887/27 v skupni izmeri 14.130 m2 do 1/2 v
višini 350.098 €.
Zadruga meri naložbene nepremičnine po modelu poštene vrednosti.
2.2.6. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.758.783 € in so sestavni del finančnih instrumentov in so
sredstva, ki jih imamo, da bi z donosi dolgoročno povečali svoje finančne prihodke. Finančna naložba
se v izkazih, oziroma v bilanci stanja pripozna kot finančno sredstvo, če bodo v bodoče pritekale
gospodarske koristi, povezane z njo in je njeno nabavno vrednost mogoče izmeriti. Zadruga dolgoročne
finančne naložbe vrednoti po modelu nabavne vrednosti. Nakazani deleži v dobičku povečujejo
finančne prihodke. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je morebiti to sredstvo dolgoročno oslabljeno,
se oslabitev pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek.
Zadruga ima na dan 31.12.2015 naslednje deleže:
 Vinakoper d.o.o., Koper, 20.691 % v obliki deleža v višini 1.484.339 €
 Kapitalska zadruga z.o.o., Ljubljana, v obliki deleža v višini 214.810 €
 Deželna banka d.d., Ljubljana, v obliki delnic 0.44 % v višini 40.867 €
 Zadružna zveza Slovenije, z.o.o., Ljubljana, v obliki deleža v višini 1.500 €
 Primorski skladi Koper, v obliki delnic v višini 8.981 €
 Delež v E- Zadrugi z.o.o., Ljubljana v višini 1.000 €
 Obveznice slovenske odškodninske družbe 7.286 €
Zadruga je v letu 2015 prejela plačilo iz naslova obveznic SOD v višini 13.749 € in je ostalo še 7.286 €.
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2.2.7. ZALOGE
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali
opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega delovanja.
Zajemajo zaloge materiala, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge gotovih proizvodov in zaloge
trgovskega blaga ter predujme za zaloge.
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
Skupaj

31.12.2015
30.658
0
1.132.928
1.163.586

31.12.2014
14.821
0
1.009.571
1.024.392

Stanje zalog na dan 31.12.2015 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2014 je večje za 139.194 €,
oziroma 13,58 %. Količinsko enoto zaloge materiala zadruga vrednoti po nabavni ceni. Pri
zmanjševanju zalog materiala (poraba, prodaja) se uporablja metoda povprečne cene.
Trgovsko blago za nadaljnjo prodajo zadruga ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena,
uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Pri porabi upošteva metodo povprečne cene. Izkazana
vrednost je čista tržna vrednost po vrstah zalog. Zaloge so zavarovane pri zavarovalnici. Na dan
31.12.2015 niso zastavljene.
2.2.8. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kratkoročne finančne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov poslovnega subjekta in so
finančna sredstva, ki so namenjena, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečeval svoje finančne
prihodke. Nameravana doba posesti je do enega leta. To so kratkoročne finančne naložbe v delnice in
deleže, druge kratkoročne finančne naložbe, kratkoročna finančna posojila v okviru skupine ter druga
kratkoročna posojila.
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami ima zadruga kratkoročni depozit pri Banki Koper v višini
1.441 € .
2.2.9. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s financiranjem ali
naložbenjem. Pojavljajo se večinoma do kupcev ali drugih financerjev prodanih proizvodov in
opravljenih storitev, lahko tudi do dobaviteljev prvin poslovnega procesa, do zaposlencev, do
udeležencev pri razporejanju poslovnega izida, do financerjev in do uporabnikov finančnih naložb.
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami se izkazujejo tudi tiste dolgoročne terjatve, ki so že zapadle
(a še niso poravnane), in dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance
stanja.

Poslovne terjatve
kratkoročne poslovne terjatve do članov zadruge
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj

31.12.2015
92.647
791.685
0
98.866
983.198

31.12. 2014
57.337
871.870
79.445
94.766
1.103.418

V primerjavi z letom 2014 so se kratkoročne poslovne terjatve zmanjšale za 120.198 €.
Zadruga ima na dan 31.12.2015 nezapadlih kratkoročnih poslovnih terjatev v višini 441.826 €, ostale
so zapadle.
15

Zadruga ima na dan 31.12.2015 nezapadlih kratkoročnih poslovnih terjatev do članov zadruge 37.707
€, ostale so zapadle.
Zadruga ima oblikovan popravek vrednosti za vse dvomljive in sporne terjatve. V letu 2015 ni bilo
potrebno dodatno oblikovati popravka vrednosti terjatev v odhodke zadruge.
Poslovne terjatve v bruto vrednosti
Bruto
Popravek
Čista
Čista
vrednost
vrednosti
vrednost 2015 vrednost 2014
kratkoročne terjatve do članov
92.647
0
92.647
57.337
kratkoročne terjatve do kupcev
809.167
17.482
791.685
871.870
kratkoročne terjatve do drugih
145.102
46.236
98.866
94.766
krat. terjatve do družb v skupini
0
0
0
79.445
Skupaj
1.046.916
63.718
983.198
1.103.418
_______________________________ _________________ ______________
V letu 2015 je zadruga preko popravka vrednosti zmanjšala terjatev v višini 120.220 €. Popravljene
terjatve v preteklih letih, plačanih oziroma iztoženih v letu 2015 ni bilo.
Poslovne terjatve

Med drugimi poslovnimi terjatvami predstavlja pretežni del iz naslova plačilnih kartic v višini 37.193
€, terjatev iz naslova DDV v višini 19.166 €, terjatev iz naslova zdravstvenih skupnosti v višini 13.376
€, terjatve iz naslova terjatev do raznih kupcev za prodajo na odloženi rok (preko trajnikov) v višini
1.266 €, terjatev iz naslova izplačila DDV tujim fizičnim osebam v višini 1.859 €, terjatev iz naslova
odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic v višini 5.775 €, preostali zneski se nanašajo še na terjatve
po raznih pogodbah in terjatev iz naslova danih akontacij.
Zadruga svojih terjatev nima zavarovanih.
2.2.10. DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva
Gotovina v blagajni in denar na poti
Denarna sredstva na transakcijskem računu
Skupaj

31.12.2015
38.614
-58.721
-20.107

31.12.2014
28.810
119.917
148.727

Skupno negativno stanje denarnih sredstev v višini 20.107 € je Zadruga izkazala, kot kratkoročne
finančne obveznosti.
Stanje gotovine v blagajni oziroma denarja na poti na dan 31.12.2015 v višini 38.614 € je v primerjavi
z letom 2014 večje v višini 9.804 € ali za 34,02 % .
Zadruga ima na dan 31.12.2015 na transakcijskih računih pri bankah negativno stanje v višini – 58.721
€. V primerjavi z istim obdobjem z letom 2014 je manj v višini 168.834 €.
2.2.11. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Vrednost aktivnih časovnih razmejitev v višini 122.271 € se je v primerjavi z letom 2014, zmanjšala za
32.651 €, oziroma za 21,07 %. Zadruga izkazuje med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami
kratkoročno odložene finančne odhodke iz poslovnih obveznosti - obračunane zamudne obresti v višini
68.654 € ter odložene stroške iz naslova Ukrepa 133. Pri plačilu jih prenaša med finančne odhodke iz
poslovnih obveznosti. Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje še kratkoročno
ne zaračunane prihodke v višini 6.000 €.
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2.2.12. KAPITAL
Kapital
Nerazdeljivi kapital
Deleži članov zadruge
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček
Čisti dobiček poslovnega leta
Skupaj

31.12.2015
5.430.321
23.502
241.929
23.971
20.919
8.479
5.479.122

31.12.2014
5.384.522
23.177
657.094
23.972
16.225
4.695
6.109.685

Osnovni kapital zadruge sestavljata nerazdeljivi zadružni kapital in obvezni deleži članov zadruge.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve so v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 manjše za 415.165 €. Iz naslova
pripojitve družbe Trgoagro d.o.o. v znesku 228.569 € ter pokritje izgubljene tožbe, katera izhaja iz leta
2012, s podjetjem EDES d.o.o. v znesku 186.497 €, izplačila revalorizacije članskih deležev so se
zmanjšale v višini 99 €.
Čisti dobiček poslovnega leta
Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 8.479 €.
2.2.13. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V letu 2015 v primerjavi z letom 2014 so rezervacije povečale v višini 70.136 € iz naslova Slovenskega
regionalnega razvojnega sklada Ribnica v višini 17.699 € in Ukrepa 123 v znesku 52.437 €.
2.2.14. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Zadruga ima na dan 31.12.2015 dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 814.153 €. Od tega
dolgoročno posojilo pri Deželni banki v višini 330.820 € in posojilo pri Sberbank d.d., v višini
483.333 €.
Med drugimi dolgoročnimi finančnimi obveznosti ima zadruga obveznosti do Slovenskega
regionalnega sklada za razvoj v Ribnici v višini 710.705 € in naslova leasing pogodb 344.635 €.
2.2.15. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti iz kratkoročnih kreditov do Banke Koper
Obveznosti iz kratkoročnih kreditov do Deželne banke
Donos iz dolgoročnih finančnih obveznosti, katere
zapadejo v plačilo v letu dni in negativno saldo na TRR
Skupaj

31.12.2015
100.000
100.000
760.794

31.12.2014
100.000
250.000
545.215

960.794

994.751

Zadruga ima med kratkoročnimi krediti tudi del dolgoročnih kreditov za obratna sredstva ki zapadejo
v vračilo v letu 2015.
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Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti do bank ima zadruga zavarovane s hipotekami na
nekatere nepremičnine, in sicer:
 kratkoročni kredit pri Banki Koper v višini 100.000 € je zavarovan z zemljiščem s parcelno št.
2747/0 in 2748/0 v k.o. Dekani,
 kratkoročni kredit pri Deželni banki iz leta 2014 v višini 250.000 € je zavarovan z zemljiščem s
parcelno št. 574/4, 574/6 in 574/7 v k.o. Kaštabona in zemljiščem s parcelno št. 2688/5,2638/10 in
2608/7 v k.o. Izola,
 kratkoročni kredit pri Sberbank v višini 150.000 € je zavarovan z zemljiščem 1535/6 k.o. Koper,
 dolgoročni kredit pri Deželni banki iz leta 2013 v višini 184.000 € je zavarovan s poslovnim
prostorom na tržnici v Kopru , poslovnim prostorom v Izoli in zemljišči s parcelno številko 2765/0,
2762/0 in 2769/0 vse v k. o . Dekani,
 dolgoročni kredit pri NKBM v višini 100.000 € je zavarovan z nepremičnino 2603-2770/0-0 k.o.
Dekani,
 dolgoročni kredit pri Skladu za razvoj Ribnica v višini 231.576 € je zavarovan z nepremičnino
2604-891/2 k.o. Bertoki,
 dolgoročni kredit pri Skladu za razvoj Ribnica v višini 621.048,52 € je zavarovan z objektom na
parcelni št. 4664/1 v k.o. Portorož in objektom na parcelni št. 1535/6 v k.o. Koper,
 dolgoročni kredit pri Sberbank v višini 500.000 €, je zavarovan z nepremičninami na parcelni št.
1536/6 v k.o. Koper,
 dolgoročni kredit pri Sberbank v višini 1.500.000 €, je zavarovan z nepremičninami na parcelni št.
1536/6 v k.o. Koper,
 dolgoročni kredit pri Deželni banki v višini 280.000 €, je zavarovan z nepremičninami: trgovina v
Izoli (ulica Prekomorskih brigad 1), zemljišče in vinogradi (po specifikaciji v pogodbi),
 po pogodbi z Deželno banko za kredit po načelu tekočega računa v višini 100.000 €, je hipoteka na
poslovni prostor v Izoli in na tržnici v Kopru.
2.2.16. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
kratkoročne poslovne obveznosti do članov zadruge
druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

31.12.2015 31.12.2014
2.659.266 2.215.555
0
2.937
94.992
30.411
324.195
225.371
3.078.453 2.474.274

Kratkoročne poslovne obveznosti so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečale za 604.179 €.
Zadruga ima na dan 31.12.2015 še ne zapadlih kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev v
višini 1.156.662 €, ostalo so zapadle.
Še ne zapadle obveznosti do članov zadruge na dan 31.12.2015 znašajo 94.992 €.
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Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznosti v višini 324.195 € ima zadruga na dan 31.12.2015
še ne zapadle predvsem obveznosti in sicer:
 obveznosti do zaposlenih v višini 169.699 €
 obveznosti do državnih in drugih inštitucij v višini 148.539 €
2.2.17. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne pasivne časovne
razmejitve
kratkoročno odloženi prihodki

31.12.2015
277.156

31.12.2014
77.247

Zadruga med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami na dan 31.12.2015 ima evidentirano:
 vnaprej vračunani stroški v znesku 196.103 € (od tega je 186.631 € razmejitev EDES d.o.o., kar je
pokrito že s kapitalskimi rezervami)
 kratkoročno odloženi prihodki v višini 73.697 €
 druge časovne razmejitve v znesku 7.357 €
Zadruga med kratkoročnimi odloženimi prihodki evidentira obračunane zamudne obresti. V prihodke
jih prenaša ko so plačane.
2.3. ZABILANČNA SREDSTVA
Na dan 31.12.2015 zadruga v zabilančnih sredstvih izkazuje hipoteke na nepremičnine za zavarovanje
kreditov in bančnih garancij v višini 2.472.928 €. Bolj podrobna razlaga je pod zaporedno številko
2.2.13. Blago v trgovini prejeto na konsignacijo v višini 2.115 €, bančne garancije v višini 155.224 € in
zavarovanje premoženja s šestkratnikom vpisanih in plačanih članskih deležev od članov zadruge v
višini 202.540 €.
Izvenbilančna evidenca izkazuje tudi dokončno odpisane terjatve do lastnikov podjetji v preteklih letih
in nerazčiščena zemljišča glede lastništva.

3. IZKAZOVANJE IN VREDNOTENJE POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA
IZIDA
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan
poslovni izid za poslovno leto. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke , finančne prihodke in
druge prihodke. Poslovni in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so
prihodki od prodaje blaga, materiala in storitev in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi
učinki. Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih osnovnih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko
vrednostjo. Druge prihodke sestavljajo izredni prihodki in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni in finančni
odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v bistvu vsi nastali stroški, ki so povezani s poslovnimi
učinki.
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3.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015
Znesek v
EUR

Znesek v EUR
POSTAVKA

Tekočega
leta

Prejšnjega
leta

1/2

Letni plan

1/4

1

2

3

4

5

A.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

14.278.507

12.105.459

118

13.748.079

104

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

14.232.804

12.059.061

118

13.748.079

104

288.406

222.526

130

40.018

52.802

76

13.904.380

11.783.733

118

13.748.079

101

45.703

46.398

99

45.703

46.398

99

194.880

200.003

97

200.000

97

90.826

15.140

600

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

14.564.213

12.320.602

118

13.948.079

104

E.STROŠKI BLAGA,MATERIALA IN STORITEV

11.887.734

10.230.373

116

11.477.757

104

1.Nabavna vrednost prod. blaga mat.in storitev

10.451.698

8.924.059

117

10.185.803

103

338.703

309.747

109

304.287

111

3.Stroški storitev

1.097.333

996.567

110

987.667

111

F.STROŠKI DELA

2.196.105

1.979.849

111

2.133.169

103

1.Čisti prih. od prodaje proiz.in storitev razen najemnin
2.Čisti prihodki od najemnin
3.Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
1.Čisti prih. od prodaje proizvodov in storitev
2.Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
1.Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2.Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE
C. ZMANJŠ. VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE
Č.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
D. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI SUBVENCIJE
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

2.Stroški porabljenega materiala

1.Stroški plač

1.527.738

1.387.481

110

2.Stroški pokojninskih zavarovanj

133.066

121.859

109

3.Stroški drugih socialnih zavarovanj

112.062

102.199

110

4.Drugi stroški dela

423.239

368.310

115

G.ODPISI VREDNOSTI

276.570

303.241

91

281.253

98

274.364

261.288

105

281.253

98

2.206

234

943

96.588

101.220

96.967

100

107.216

-294.081

1.Amortizacija
2.Prevrednotovalni posl. odhodki pri neop.in opred. OS
3.Prevrednotovalni posl. odhodki pri obratnih sredstvih
H.DRUGI POSLOVNI ODHODKI
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

41.719
95

-41.066
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Znesek v
EUR

Znesek v EUR
POSTAVKA
I.FINANČNI PRIHODKI

Tekočega
leta

Prejšnjega
leta

1/2

Letni plan

1/4

1

2

3

4

5

9.376

I. Finančni prihodki iz deležev

55.945

17

8.000

117

44

8.000

117

34.410

1.Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
2.Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
3.Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

34.410

4.Finančni prihodki iz drugih naložb
II. Finančni prihodki iz danih posojil
1.Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
2.Finančni prihodki iz posojil, danih drugim-obresti
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

9.376

1.Finančni prih. iz posl. terjatev do družb v skupini
2.Finančni prih. iz posl. terjatev do drugih - obresti
3.Drugi finančni prihodki
J.FINANČNI ODHODKI

21.535
1.836

8

360

2

9.368

19.339

48

8.000

117

104.806

244.878

43

117.000

90

93.888

232.288

40

104.000

90

93.852

117.473

80

104.000

90

36

114.815

0

10.919

12.590

87

13.000

84

10.919

11.426

96

13.000

84

I. Finančni odhodki iz odpisov finančnih naložb
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
1.Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini
2.Finančni odh. iz posojil prejetih od bank-obresti
3.finančni odhodki iz izdanih obveznic
4.Drugi finančni odhodki
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
1.Finančni odh. iz posl. obveznosti do družb v skupini
2.Finančni odhodki iz posl. obveznosti-obresti
3.Drugi finančni odhodki
K.DRUGI PRIHODKI

1.164
9.786

489.768

2

9.786

489.768

2

L.DRUGI ODHODKI

13.092

2.059

636

CELOTNI DOBIČEK

8.480

4.695

181

I. Subven.,dotacije, ki niso povezani s posl. učinki
II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki

CELOTNA IZGUBA

-150.066

M.DAVEK IZ DOBIČKA
N.ODLOŽENI DAVKI
ČISTI DOBIČEK OBRAČUN.OBDOBJA
ČISTA IZGUBA OBRAČUN.OBDOBJA

8.480

4.695

181
-150.066
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3.2. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
in opredmetenih OS
3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov
v tuji valuti
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
6. Celotni vseobsegajoči donos

2015
8.480

2014
4.695

8.480

4.695

3.3. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
3.3.1. Izkaz poslovnega izida po funkcionalnih skupinah
Kosmati poslovni izid iz prodaje
Čisti prihodki od prodaje
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Kosmati poslovni izid iz prodaje

2015
14.278.507
10.451.698
3.826.809

2014
12.105.459
8.924.059
3.181.400

Kosmati poslovni izid iz prodaje je v letu 2015 boljši za 645.409 € v primerjavi z letom 2014.
3.3.2. Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Proizvodov
Najemnin
Storitev
Blaga
Skupaj

2015
108.605
40.018
179.801
13.904.380
14.232.804

2014
175.355
52.802
47.171
11.783.733
12.059.061

3.3.3. Struktura prihodkov
Struktura prihodkov
Prihodki od prodaje podjetjem v državi
Prihodki od prodaje podjetjem na trgu EU
Skupaj

2015
2014
14.232.804 12.059.061
45.703
46.398
14.278.507 12.105.459

3.3.4. Subvencije, dotacije ki so povezani s poslovnimi učinki
Prihodki - subvencije
Prihodki iz subvencij

2015
194.880

2014
200.003

Zadruga je v letu 2015 prejela nepovratna sredstva programa za razvoj podeželja sofinanciranega iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz ukrepa 133 – Podpora skupinam proizvajalcev
pri dejavnostih informiranja in pospeševanje prodaje za proizvode , ki so vključeni v sheme kakovosti
hrane višini 194.880 €.
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3.3.5. Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki
Prihodki od odprave rezervacij
Prihodki od izterjanih že odpisanih terjatev iz prejšnjih let
Odpisi zastaranih obveznosti iz prejšnjih let
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Skupaj

2015
0
0
8.475
82.351
90.826

2014
9.202
0
5.938
0
15.140

Drugi poslovni prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev v višini 82.351 € in odpis
zastaranih obveznosti iz prejšnjih let v višini 8.475 €.
3.3.6. Odhodki - stroški blaga in materiala
Stroški blaga in materiala
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški energije
Drugi stroški materiala
Skupaj

2015
10.451.698
41.639
165.723
116.604
10.775.664

2014
8.924.059
66.234
135.157
108.356
9.233.806

3.3.7. Stroški storitev
Stroški storitev
Transportne storitve
Stroški za najemnine
Povračila stroškov v zvezi z delom (kilometrine, dnevnice,...)
Stroški zaposlenim po pogodbah o delu
Stroški študentskih servisov
Stroški plačilnega prometa
Stroški zavarovanj
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški odvetniških storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
Svet., rev., finančno računov. in marketinške
Drugi stroški storitev
Skupaj

2015
143.162
61.652
3.933
19.594
66.657
89.208
37.721
292.083
33.405
108.913
97.125
143.380
1.097.833

2014
126.473
39.493
4.618
28.367
15.469
93.534
90.902
332.498
18.310
102.656
96.764
47.483
996.567

Stroški storitev so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečali v višini 101.266 € ali za 9,07 %.
3.3.8. Stroški dela
Stroški dela
Plače zaposlencev
Delodajalčevi prispevki za pokojninska zavarovanja
Delodajalčevi prispevki za druga socialna zavarovanja
Regres za letni dopust
Prehrana, prevoz na delo, jubilejne nagrade in odpravnine
Skupaj

2015
2014
1.527.738 1.387.481
133.066
121.859
112.062
102.199
101.988
92.963
321.251
275.347
2.196.105 1.979.849

Stroški dela so v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 višji v višini 216.256 € ali za 10.92 %.
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3.3.9. Bruto prejemki, ki so jih v poslovnem letu 2015 prejele naslednje skupine oseb
Prejemnik
Predsednica zadruge
Člani upravnega odbora
Predsednik nadzornega odbora
Člani nadzornega odbora
Direktor zadruge
Revizija po pogodbi
Skupaj

Osebni
dohodek

Regres

81.403

910

81.403

910

Sejnina Nagrada

Skupaj

687
3.575
619
481

13.587

14.274
3.575
619
481
82.313
4.000

5.362

13.587

118.902

Za poslovno leto 2015 je bila opravljena revizija s strani revizijske hiše Simončič d.o.o..
Strošek revidiranja računovodskih izkazov za leto 2015 je znašal 4.000 €.
3.3.10. Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih OS
Prevrednotovalni odhodki pri opredmetenih OS
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Skupaj

2015
274.364
2.206
0
276.570

2014
261.288
234
41.719
303.241

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2015 v primerjavi z letom
2014 večja za 13.076 € ali za 5,00 %. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih
osnovnih sredstvih so nastali zaradi odpisane poškodovane oziroma neuporabne opreme v višini
2.206 €.
3.3.11. Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Nadomestilo za uporabo stavbenega nadomestila
Davek na nepremičnine
Članarine združenjem
Izdatki skladu RS za zaposlovanje invalidov
Razni prispevki, takse in okoljske dajatve
Finančne pomoči Karitasu in Rdečemu križu
Sejnine članom
DDV od preseženega primanjkljaja blaga
Sponzorstvo – razna društva
Skupaj

2015
72.672
0
8.228
0
3.361
776
6.130
4.888
533
96.588

2014
65.191
0
7.770
0
2.983
14.605
6.201
4.470
0
101.220

3.3.12. Finančni prihodki
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - obresti
Prihodki od obresti
Drugi finančni prihodki
Skupaj

2015
0
0
0
8
9.368
9.376

2014
0
34.410
2.196
0
19.339
55.945

V letu 2015 je zadruga prejela 9.376 € drugih finančnih prihodkov, kar predstavljajo prejeti casasconti.
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3.3.13. Finančni odhodki
Finančni odhodki
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank obresti
Drugi finančni odhodki
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - obresti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

2015
93.852

2014
117.473

0
10.954
0
104.806

114.815
11.426
1.164
244.878

Finančni odhodki so se v letu 2015 zmanjšali v višini 140.072 €. Finančni odhodki iz posojil prejetih
od bank predstavljajo obračunane obresti od prejetih kreditov. Krediti so bili najeti zaradi večjega
vlaganja v obnovitev poslovnih objektov in zmanjšanje zamud pri plačilu dobaviteljem. Zadruga je v
letu 2015 imela za 23.621 € manj obračunanih obresti od prejetih kreditov kot v letu 2014. Prav tako
je zaradi manjših zamud pri plačilih dobaviteljem za obratna sredstva imela manj obračunanih in
plačanih zamudnih obresti v višini 472 €.
3.3.14. Drugi prihodki
Drugi prihodki
Prejete odškodnine
Prihodki od prodaje naložbenih nepremičnin
Prihodki iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin
Skupaj

2015
7.740
-369
2.415
9.786

2014
14.292
81.446
394.030
489.768

V letu 2015 je zadruga imela druge prihodke v višini 9.786 €.
3.3.15. Drugi odhodki
Drugi odhodki
Odškodnine
Denarne kazni
Drugi odhodki
Skupaj

2015
11.000
2.087
5
13.092

2014
0
830
1.229
2.059

V letu 2015 je zadruga imela druge odhodke v višini 13.092 €.
3.3.16. Davek od dohodka pravnih oseb
Zadruga je svojo davčno obveznost izračunala v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.
Davčna osnova za izračun davka znaša 15.206 €. V obračunu davka od dohodka pravnih oseb se
nekateri odhodki niso davčno priznali kot na primer: nepriznani odhodki za donacije, nepriznani
odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ, nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih
davkov ali drugih dajatev, 50 odstotkov stroškov reprezentance .
Davčno osnovo je zadruga pokrila z:
 olajšavo za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2 v višini 15.198 €
Ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2015 tako znaša 8.480 €. Zadruga bo občnemu zboru predlagala,
da dobiček za leto 2015 ostane nerazporejen.
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3.3.17. Zaposleni
V zadrugi je na dan 31.12.2015 zaposlenih 119 delavcev.
Izobrazbena struktura je naslednja:
VIII. stopnja izobrazbe – magister
VII. stopnja izobrazbe – visoka
VI. stopnja izobrazbe – višja
V. stopnja izobrazbe – srednja
IV. stopnja izobrazbe – srednje poklicno izobraževanje
III. stopnja izobrazbe – nižje poklicno izobraževanje
II. stopnja izobrazbe – osnovna šola
I. stopnja izobrazbe – nedokončana osnovna šola

- zaposlenih
13 zaposlenih
10 zaposlenih
42 zaposlenih
47 zaposlenih
5 zaposlenih
2 zaposlena
- zaposlenih

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je 112,26 delavca.
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4. IZKAZ DENARNIH TOKOV

IZKAZ DENARNIH TOKOV
Denarni tokovi pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju
Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju
Prebitek prejemkov pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo
na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju

Leto

Indeks

2015

2014

15/14

14.473.387
14.278.507
194.880
13.786.750
11.494.057
2.196.105

12.417.879
12.182.063
235.816
12.306.400
10.230.970
1.961.620

117
117
83
112
112
112

96.588

113.810

85

686.637

111.479

616

90.826

446.208

20

34.410
90.826

399.143
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12.655
673.811
8.292
665.519

311.899
2.489
259.410

216
333
257

50.000
-582.985

134.309

-434

582.010

350.456
920

166

43
127
80

610.644
150.000

349.536
670.458
117.473
1.022
468.443
83.520

Prebitek prejemkov pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)
Začetno stanje denarnih sredstev

-272.486
-20.107
-168.834
148.727

-320.002
148.727
-74.214
222.941

85
-14
227
67

Struktura denarnih sredstev in ustreznikov
Denar na računih in gotovina
Denarni ustrezniki
SKUPAJ

2015
-20.107

2014
148.727

100
-14

-20.107

148.727

-14

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti
Premki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

432.010
150.000
854.496
93.852

130
180

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi po različici I. v skladu s SRS 26.6. Izkaz
denarnih tokov je zadruga sestavila na podlagi postavk izkaza poslovnega izida s spremembami
obratnih sredstev, časovnih razmejitev in rezervacij v obdobju. Bistvene podatke za denarne tokove pri
naložbenju in financiranju smo pridobili iz poslovnih knjig oziroma analitičnih evidenc zadruge.

5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA
IZKAZ GIBANJA KAPITALA V €
Stanje 01.01.2015
B1. Spremembe last. kapitala
transakcije z lastniki
a) Vplačila članskih deležev
b) Vračila članskih deležev
c) Druge spremembe lastniški kapital
Skupaj B1
B2. Celotni vseobseg. donos poroč.
obdobja
a) Vnos čistega posl. izida por. obdobja
Skupaj B2
B3. Spremembe v kapitalu
a) Povečanje - razpored. dela dobička
po sklepu UO
b) Izplačilo reval. od vrnjenih članskih
deležev
c) Revalorizacija članskih deležev
Skupaj B3
Stanje 31.12.2015
BILANČNI DOBIČEK 2015

Nerazdeljivi Deleži Kapitalske Zakonske Preneseni
Čisti
Skupaj
kapital
članov
rezerve
rezerve
čisti
dobiček kapital
5.384.522 23.177
657.094
23.972
16.225
4.694 6.109.684

460
135
45.799

460
135
415.165

325

325

4.694

5.430.321 23.502

241.929

23.972

4.694
20.919
20.919

8.471
8.471

8.471
8.471

-4.694

4.694

-4.694
4.694
8.471 5.749.114
8.471
29.390

Pregled številčnega stanja članov zadruge in stanja vplačanih članskih deležev
Na dan 31.12.2014 je imela zadruga 167 članov v višini 23.177 €. V letu 2015 je imela tri vplačila
članskega deleža v višini 460 € in eno izplačilo članskega deleža v višini 135 €.
Druga sprememba v gibanju kapitala je čisti dobiček tekočega leta v znesku 8.471 €.
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6. KAZALNIKI POSLOVANJA IZRAČUNANI NA DAN 31.12.2015
6.1. Temeljni kazalniki stanja financiranja

delež kapitala v financiranju
delež dolgov v financiranju
delež osnovnega kapitala v
kapitalu

kapital / obveznosti do virov
dolgovi / obveznosti do virov
sredstev
osnovni kapital /kapital

2015
0,4761

2014
0,5239

15/14
0,91

0,4893

0,4635

1,05

0,9486

0,8851

1,07

0,6357
0,1880

0,5435
0,2069

1,70
0,90

0,6465

58,13

1,11

11,95

11,51

1,04

6,36

5,11

1,24

30,54

30,89

0,99

1,0005

1,0003

1,00

1,0074

0,9767

1,03

0,0015

0,0008

1,87

0,4761

0,5239

0,91

0,4893
1,0278

0,4635
0,8844

1,05
1,16

122.549 118.094

1,04

6.2. Temeljni kazalnik stanja investiranja
delež osnovnih sredstev
delež obratnih sredstev
tehnična opremljenost dela

Os (neodpisana vrednost) /
sredstva
obratna sredstva / sredstva
os po sedanji vrednosti / št.
zaposlenih

6.3. Temeljni kazalnik obračanja zalog
obračanja zalog trgovskega prodano blago / stanje zalog
blaga
blaga
posl. odhodki / stanje obratnih
obračanja obratnih sredstev
sredstev
365 dni / količnik obračanja
dnevi vezave
zalog
6.4. Temeljni kazalnik gospodarnosti
celotna gospodarnost
gospodarnost poslovanja

prihodki / odhodki
poslovni prihodki / poslovni
odhodki

6.5. Temeljni kazalnik donosnosti
čista donosnost kapitala

čisti dobiček / kapital

6.6. Temeljni kazalnik kapitalske ustreznosti
delež kapitala v financiranju
delež dolgov v financiranju
finančni vzvod
Prihodek na delavca v eur
Dobiček na delavca

kapital / obveznosti do virov
dolgovi / obveznosti do virov
sredstev
dolg / kapital

71,25

43,07

1,65

7. DOGODKI PO DATUMU BILANCE
Po datumu bilance smo meseca februarja 2016 dobili odločbo sodišča o izgubi tožbe v znesku 186.497
€. Izgubljena tožba je bila pokrita s kapitalskimi rezervami v letu 2015.

8. ODOBRITEV IN SPREJETJE LETNEGA POROČILA
1. Letno poročilo je obravnaval Upravni odbor Kmetijske zadruge in ga odobril 29.06.2016.
2. Letno poročilo je pregledal Nadzorni odbor Kmetijske zadruge dne, 25.07.2016 in ga predlagal
Občnemu zboru v sprejem.
3. Občni zbor je sprejel letno poročilo dne, 17.08.2016.

