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OB IZTEKAJOČEM SE LETU 2011

Pred nami je še nekaj decembrskih dni in končalo se bo leto 2011,

za katerega smo na začetku verjeli, da nam bo prineslo tako

dolgo pričakovano okrevanje na gospodarskem in finančnem

področju. Žal smo pričakovali preveč, očitno še v letu 2010 nismo

dosegli dna, kriza se nadaljuje tudi v iztekajočem se letu 2011 in

še ji ni videti konca. Zraven vseh nam poznanih kriznih žarišč smo

v letu 2011 doživeli še dolžniško krizo, ki resno ogroža skupno

valuto sedemnajstih držav č lanic evropske sedemindvajseterice,

med katerimi je seveda tudi Slovenija. Razpad eurosistema in

posledično propad EUR‐a bi bil za Slovenijo kot majhno državo, ki

nima veliko lastnih surovin, na zelo malo področjih je

samozadostna, katastrofalen. Zgodile bi se nam podražitve

osnovnih dobrin (bencin, elektrika,…) predvsem pa hrana, ki je še

vedno ne pridelamo dovolj. Sledilo bi nadaljnje propadanje

podjetij, povečevanje števila brezposelnih, povečevanje javnega

dolga, vedno večja beda ljudi.

Toda pustimo najbolj č rne scenarije. EURO ni samo naš problem

in vseeno lahko upamo, da se nam ne bo zgodilo najslabše, saj

imamo slabega že doma na gospodarskem in političnem področju

dovolj in plačujemo visoko ceno nespametnih odločitev v

preteklosti.

Kakorkoli že, tudi v neugodnih gospodarskih in političnih

razmerah je potrebno preživeti, si najti svoj prostor, nenazadnje

tudi krizne razmere prinašajo priložnosti, seveda tistim, ki želijo

nekaj več.

Tudi Kmetijski zadrugi Ptuj in   hčerinskima firmama Zadružni

oskrbi in Oljarni Fram obstoječa gospodarska klima ni ničesar

prizanesla, skozi vse leto smo se srečevali z likvidnostnimi

težavami naših partnerjev, ki so posledica tako imenovanega

kreditnega krča in seveda tudi vedno slabšega položaja

posameznih gospodarskih subjektov. Znotraj skupine nam je kljub

vsemu uspelo ohranjati primerno likvidnost, tako da smo

pravočasno izpolnjevali naše obveznosti do eksternih

dobaviteljev, do naših članov in zaposlenih.

Poslovanje Kmetijske zadruge Ptuj v letu 2011, ki še sicer ni

končano, je bilo vsaj po podatkih za prvih 10 mesecev dokaj

dobro, saj smo dosegli plan skupnih prihodkov, v primerjavi z

letom 2010 pa so prihodki večji za dobrih 10 odstotkov, kar se

seveda odraža tudi na rezultatu iz poslovanja, ki je bil skozi vse

leto pozitiven. Največjo rast prihodkov ugotavljamo na področju

poljedelstva, kjer so se zneski podvojili, saj smo v letu 2011

odkupili cca 9.500 ton koruze in preko 7.600 ton pšenice, svoje pa

so dodale tudi razmeroma ugodne odkupne cene. Tudi na

področju odkupa živine in mleka smo sledili vsotam iz leta 2010,

pomembno rast za vnaprej pa pričakujemo na področju odkupa

mleka.

Ob vsem pa smo dokaj uspešno obvladovali naše stroške

poslovanja, ki imajo v večini negativni predznak, do zaposlenih pa

smo v celoti izpolnjevali zakonske obveznosti. Skozi vse leto nas je

spremljal tudi naš srednjeročni investicijski plan, ki smo ga morali

vsled nastalih okoliščin nekoliko spremeniti, predvsem zaradi

dogajanja v občini Markovci. Danes lahko že ugotavljamo, da smo

se tudi na tem področju dobro odločili. V mesecu novembru smo

bili priča otvoritvi naše nove prodajalne s kmetijskim

repromaterialom na bivši deponiji za sladkorno peso v

Markovcih, čez približno osem mesecev pa prevzamemo še novo

prodajalno z živili v centru Markovec, za katero je strošek

investicije že v celoti pokrit, čakamo samo da lokal prevzamemo.

Vzporedno smo skladno s planom investicij in investicijskega

vzdrževanja vzdrževali naša osnovna sredstva, zamenjali osebni in

dostavni avtomobil, izpopolnjevali informacijski sistem.

Podobno kot Kmetijska zadruga Ptuj sta v letu 2011 skladno z

gospodarskimi načrti poslovali tudi Zadružna oskrba in Oljarna

Fram, ki iz leta v leto postajata vedno bolj prepoznavni in stabilni

firmi s pomembnim tržnim deležem znotraj in izven območja

Slovenije.

Kljub vsem težavam, ki so spremljale slovensko gospodarstvo,

predvsem kmetijstvo, v letu 2011 ostajamo zmerni optimisti tudi

za vnaprej, saj vemo kaj hočemo, to znamo in zmoremo.

ZAHVALJUJEM SE VAM ZA SODELOVANJE V LETU 2011 IN

SREČNO 2012

Direktor KZ Ptuj: Marjan Janžekovič, dipl. oec.
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