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1.1 NAJVEČJI DOSEŽKI V LETU 2009 

januar  Podelitev Pantzevega  priznanja za leto 2008 v Acroniju  

Posebna komisija je na predlog Društva metalurških inženirjev in tehnikov 

podelila Pantzevo priznanje za leto 2008 Branku Banku, direktorju za razvoj in 

tehnologijo v Acroniju. 

 Srečanje inovatorjev Acronija s poslovodstvom družbe 

Spodbujanje zaposlenih k inovacijski dejavnosti so v Acroniju obeležili z letnim 

srečanjem inovatorjev in poslovodstva družbe Acroni.  

 

marec Nov sodoben rezkalni stroj v Nožih Ravne  

V okviru projekta povečanja prodaje nožev za rezanje pločevine, so v Nožih 

Ravne investirali v CNC-rezkalni stroj, ki omogoča kvalitetnejše in raznovrstno 

rezkanje. 

 Srečanje jubilantov Metala Ravne  

V Metalu Ravne so že 12. leto zapored s slovesnostjo nagradili dolgoletne 

sodelavce jubilante. 

 V Metalu Ravne uspešno skovan rekorden fazonski odkovek 

V Kovačnici težkih odkovkov Metala Ravne so uspešno skovali obroč rekordnih 

dimenzij, in sicer zunanjega premera 2.200 mm, notranjega pa 710 mm ter višine 

770 mm.  

 HK Acroni ponovno državni prvak v hokeju na ledu  

 

 

Hokejisti Acroni Jesenic, katerih 

glavni sponzor je Acroni,  so postali 

slovenski državni prvaki za sezono 

2008/09.  
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 Metal Ravne postane 100 % lastnik družbe Ravne Steel Center 

Družba Metal Ravne je iz dosedanjih 45 % svojo naložbo povečala na 100 %.  

 

april V Acroniju največji generalni remont doslej  

Remont, ki so ga v družbi Acroni začeli 14. aprila 2009, je bil najdaljši remont v 

zgodovini Acronija, saj so hkrati izvedli tudi strateško pomembne naložbe. 

 

junij Svečana otvoritev nove livne naprave v Acroniju  

V Acroniju in celotni skupini SIJ – Slovenska industrija jekla je bila končana ena 

največjih naložb Acronija v zadnjih letih – 30 milijonov evrov vredno napravo za 

kontinuirano ulivanje slabov. Novo pridobitev je krstil častni gost predsednik 

vlade, g. Borut Pahor. S svojo prisotnostjo so podporo projektu izkazali tudi dr. 

Mikhail V. Vanin, ruski veleposlanik, številni gospodarstveniki, poslovni partnerji 

in delavci Acronija. Nova livna naprava je ena najsodobnejših tovrstnih naprav 

na svetu, zagotavljala bo večjo produktivnost in konkurenčnost. 

 

  

 

avgust Zagon novega brusilnega stroja v Nožih Ravne 

Skladno z začrtanimi cilji in izvedbo projekta povečanja kakovosti brušenja 

ravnih in neravnih oblik nožev, so avgusta končali postavitev novega CNC 

brusilnega stroja. 
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september Zlato in srebrno priznanje GZS inovatorjem Acronija in Metala Ravne  

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so v okviru dneva inovativnosti 17. 

septembra 2009 podelili priznanja za najboljše slovenske inovacije, nastale v letu 

2008. Acronijevi inovatorji so prejeli zlato priznanje za inovacijo Razvoj 

nerjavnega, v ognju obstojnega feritnega jekla X10CrAlSi18, inovatorji Metala 

Ravne pa srebrno za inovacijo »postopek porabe bele žlindre« (ta nastane kot 

stranski produkt pri obdelavi jekla v ponovčni metalurgiji). 

 7. Konferenca trženja Metala Ravne, Portorož  

Udeležili so se je predstavniki Metalovih hčerinskih družb, prodajni agenti in 

družbe, ki tržijo Metalove izdelke po vsem svetu, ter poslovodstvo in prodajni 

menedžerji. Krog udeležencev konference se iz leta v leto povečuje, kar govori o 

visokem ugledu Metala Ravne kot resnega igralca na trgu jekla. 

 V Metalu Ravne svečan zagon novega ulivališča ingotov  

V Metalu Ravne so svečano odprli novo ulivališče ingotov in s tem simbolično 

sklenili največji naložbeni ciklus v zgodovini Metala Ravne v vrednosti 75 

milijonov evrov. Ulivališče je za kovačnico težkih odkovkov in obnovo valjarne 

gredic tretja velika naložba, vredna 17 milijonov evrov.  

 

 

 

Novo pridobitev so slavnostno predali namenu minister za gospodarstvo dr. 

Matej Lahovnik, predsednik nadzornega sveta in predstavnik večinskega lastnika 

g. Andrey B. Zubitskiy in predsednik uprave SIJ – Slovenske industrije jekla, d.d. 

g. Tibor Šimonka ter glavni direktor Metala Ravne g. Andrej Gradišnik. 
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oktober Nova linija za mehanski razrez debele pločevine v Acroniju 

Več kot 11 milijonov evrov vredna investicija omogoča stroškovno in 

optimalnejšo proizvodnjo ter kvalitetnejše zadovoljevanje potreb kupcev. 

 

december Acroni je sodeloval na 4. Slovenskem forumu inovacij  

V izboru je bilo 93 prijav, ocenjevala pa jih je skupina 65 uglednih strokovnjakov, 

od katerih so bili štirje iz tujine. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna 

vrednost, inovativnost, potencialni vpliv, praktična izvedljivost, tržna 

privlačnost, družbeno - ekonomski učinki in ustreznost pristopa. Komisija je tri 

od štirih Acronijevih prijavljenih inovacij uvrstila med najboljših trideset, Acroni 

pa med dvajset najinovativnejših. 
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1.2 POUDARKI IZ POSLOVANJA 2009 

1.2.1 KLJUČNE ŠTEVILKE 

POSLOVANJE 2009 2008 Indeks  

Proizvodnja odlitega jekla v tonah 356.005 486.258 73 

Količinska prodaja v tonah 285.696 416.086 69 

Vrednostna prodaja v EUR 371.152.894 702.851.130 53 

Dobiček iz poslovanja v EUR -32.273.194 55.075.956 - 

Čisti poslovni izid v EUR -26.890.145 37.904.408 - 

Investicije v EUR 72.436.755 72.952.978 99 

Kapital v EUR 308.702.836 335.551.385 92 

Bilančna vsota v EUR 624.115.185 631.717.862 99 

 

KAZALCI 2009 2008 Indeks  

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 19.256 44.807 43 

EBITDA v EUR -7.965.600 75.205.633 - 

EBITDA marža -2,1 10,7 - 

ROS -7,2 5,4 - 

ROE -8,3 12,0 - 

 

DRUGI PODATKI 2009 2008 Indeks  

Število zaposlenih na dan 31.12. 3.268 3.489 94 

Povprečno število zaposlenih 3.345 3.490 96 

Invalidi na dan 31.12. 400 420 95 
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SIJ SKUPINA 2009 2008 Indeks 

        

Poslovni prihodki 378.241.389 709.328.851 53 

Sprememba vrednosti zalog -18.461.657 -20.047.477 92 

Poslovni odhodki 386.318.718 628.406.756 61 

    stroški materiala in storitev 287.301.148 525.473.531 55 

    stroški dela 72.376.833 80.311.917 90 

    amortizacija  24.307.596 20.129.678 121 

    drugi stroški 2.333.141 2.491.631 94 

Drugi poslovni odhodki 5.734.208 5.798.661 99 

Izguba / dobiček iz poslovanja -32.273.194 55.075.956 - 

Prihodki iz finančnega poslovanja 4.242.357 2.452.988 173 

Odhodki iz finančnega poslovanja 6.023.683 9.504.230 63 

Izguba / dobiček pred davki  -34.054.520 48.024.713 - 

Davek iz dobička 326.606 10.286.076 3 

Odloženi davek  -7.490.981 -165.771 - 

Čista izguba / dobiček -26.890.145 37.904.408 - 
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1.3 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE 

Vizija skupine SIJ je ohraniti položaj sodobno opremljene in organizirane, stalno razvijajoče se 

skupine, vključene v mednarodno jeklarsko okolje ter svoje poslanstvo usmerjati v 

zadovoljevanje potreb kupcev, zaposlenih in okolja. 

 

Z namenom preseči doseženo konkurenčno stopnjo, skupina dopolnjuje poslovno in tržno 

strategijo, razvija nove produkte in tržne niše ter s povečano naložbeno politiko vzdržuje 

tehnološki korak s konkurenco. 

 

POSLANSTVO 

Ohraniti jeklarsko 

dejavnost na 

posameznih lokacijah 

v Sloveniji 

 

 

VIZIJA 

Kontinuiran razvoj 

Mednarodna potrditev 

Zadovoljstvo kupcev 

Zadovoljstvo 
zaposlenih 

Varovanje okolja 

 

 

VREDNOTE 

Poslovnost 

Pripadnost skupini  

Strokovnost 

Gospodarno obnašanje 

Verodostojnost 

Težnja k nenehni rasti 

1.3.1 STRATEŠKI CILJI  

Vizijo uresničujemo in ji sledimo z aktivnostmi, zastavljenimi v petletnih in letnih poslovnih 

gospodarskih načrtih: 

 

 z dvigovanjem kakovosti proizvodov in podpore ter storitev kupcem, 

 s širitvijo prisotnosti v uveljavljenih in novih tržnih nišah, 

 z obsežnimi naložbenimi projekti za tehnološko posodabljanje poslovanja s ciljem 

izboljševati konkurenčnost na trgu, 

 z vložki v razvoj in raziskave materialov v proizvodnji visoko kakovostnih 

materialov, ki podpirajo zahteve kupcev,  
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 z vlaganjem v organizacijo, izobraževanje in usposabljanje kadrov ter širjenjem 

okvirjev za uspešno delovanje tudi v prihodnje. 

 

Posamezni ukrepi za realizacijo zastavljenih strateških ciljev se po družbah skupine razlikujejo, 

na splošno pa jih predstavljajo naslednji ukrepi: 

 usmeritev v razvoj novih kvalitet jekel in izdelkov iz jekla s proizvodi višje dodane 

vrednosti, 

 utrditev in izboljšanje obstoječih ter iskanje novih nabavnih poti, selekcija 

dobaviteljev, zanesljivost in kakovost dobav surovin ter blaga, 

 investicije v dvigovanje nivoja konkurenčnosti in razvoja novih materialov in 

proizvodov, 

 nadgradnja strokovnosti in izobrazbenega nivoja kadrov z izobraževanjem in 

razvojem zaposlenih ne samo s klasičnim izobraževanjem, temveč tudi z 

doseganjem višjega nivoja pripadnosti, zavedanja skupnih ciljev in družbene 

odgovornosti. 

 

Investicijski projekti so v skupini usmerjeni predvsem v: 

 investicije za dvig obsega in kakovosti proizvodnje ter višji nivo konkurenčnosti, 

 investicije v raziskave in razvoj, predvsem v proizvodnjo izdelkov z višjo dodano 

vrednostjo ter novih tehnoloških postopkov, 

 zamenjavo tehnološko zastarelih ali dotrajanih naprav, vzpostavljanje boljše 

pretočnosti na napravah in njihove boljše izkoriščenosti, 

 izgradnjo informacijskega sistema za podporo vodenju posameznih poslovnih 

funkcij in upravljanju, 

 okolju prijazno proizvajanje in ohranjanje naravnih dobrin. 
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1.4 POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE 

Spoštovani,  

 ZA NAMI JE KRIZNO IN ZAHTEVNO LETO 

Po dolgem nizu let pozitivnega poslovanja smo v letu 2009, kljub mnogim naporom na različnih 

področjih poslovanja, prvič beležili izgubo, ki je presegla vrednost amortizacije, kar pomeni, da 

smo bili prisiljeni prenekateri proizvod prodati tudi pod polno lastno ceno, če smo želeli ohraniti 

svoje tržne deleže.  

Pa kljub temu lahko rečemo, da smo v tem letu naredili veliko pozitivnega. V skupini smo se že 

oktobra 2008 resno lotili projekta zmanjševanja vpliva krize na poslovanje, s ciljem ohranjanja 

nivoja poslovanja ter finančne stabilnosti, izvajanja strateških naložb ter ohranitve nivoja 

zaposlenosti. Razen delavcev, zaposlenih za določen čas, so zaposleni ohranili svoja delovna 

mesta, čeprav nivo plač ni bil optimalen, saj je bila večina dodatkov zmanjšanih ali celo ukinjenih.  

S poostrenimi ukrepi na finančnem delu poslovanja, natančnim prilagajanjem odlivne in prilivne 

strani, nenehnimi pogajanji z dobavitelji ter poostreno izterjavo zapadlih terjatev, smo ohranjali 

normalno likvidnostno situacijo. 

 

Ob vseh naporih za ohranitev poslovanja, pa smo bili močno aktivni pri naložbah. Izvedli smo kar 

nekaj zahtevnih projektov, zlasti v družbi Acroni. Za mesec in pol smo ustavili proizvodnjo v 

jeklarni, da smo izvedli 30 milijonov EUR vredno investicijo v novo napravo za kontinuirno 
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vlivanje slabov. Naložba omogoča izdelovanje slabov večjih dimenzij in višje kakovosti, hkrati pa 

bo vplivala na povečano produktivnost in znižanje stroškov. Nadaljevali smo vlaganje v 

posodobitev proizvodnje debele pločevine, ki je Acronijev najpomembnejši proizvodni program.  

V družbi Metal Ravne, kjer je bil naložbeni cikel najmočnejši v letih 2007 in 2008, smo 

zaključevali druge faze teh naložb od ulivališča v jeklarni, kjer je bila, vzporedno z zagonom 

novega ulivališča lahkih ingotov v začetku leta, zaključena tudi investicija v ulivališče težkih 

ingotov, do novega težkega valjavskega ogrodja v kovačnici .  

Skupaj smo v skupini v letu 2009 namenili za investicije preko 72 milijonov EUR za posodobitev 

obstoječih kapacitet ter nekatere nove naprave za izboljšanje kvalitete in s tem konkurenčnosti 

naših proizvodov. 

 

KAKO SO TRŽNE RAZMERE OBLIKOVALE LETO 2009 

Danes se preko 50 % svetovne proizvodnje jekla proizvede na Kitajskem, ki je v zadnjih nekaj 

letih iz pretežne uvoznice jekla postala neto izvoznica jekla. Kitajska je po hudi krizi, ki je 

prizadela svetovno gospodarstvo, najhitreje okrevala zahvaljujoč obsežnim in učinkovitim 

kitajskim vladnim ukrepom. V letu 2009 je bila Kitajska poleg Indije edina država proizvajalka 

jekla, ki je beležila kar 13,5 % rast porabe jekla, medtem, ko je jeklarska industrija EU - 27 

beležila 29,8 % padec porabe jekla. Kitajski jeklarji so v preteklih letih veliko investirali, osvojili 

najsodobnejše tehnologije in kakovostno zelo izpopolnili svoje izdelke, predvsem pa z nizko-

cenovno politiko dvigujejo svojo konkurenčno sposobnost na evropskem jeklarskem trgu na 

račun zmanjševanja konkurenčnosti evropskih jeklarjev ter s tem predstavljajo resno grožnjo 

celotni evropski jeklarski industriji, ne samo slovenski. Številne ostale jeklarske države so zaradi 

kitajske jeklarske politike že danes veliko bolj ogrožene, kot se zavedajo, v prihodnosti pa ob 

takšnem trendu, Kitajska predstavlja resno grožnjo za obstoj jeklarstva v Evropi.  

Eden od razlogov za padec prodaje našega nerjavnega programa je, da je Kitajska postala neto 

izvoznik tega jekla. Pri tem je treba omeniti, da jo država z 18 - odstotnimi stimulacijami spodbuja 

k izvozu, kar je v nasprotju z vsemi pravili svetovne trgovine. Evropa in preostali svet za zdaj na 

ta dejstva še ne reagirajo na ustrezen način. 

Glavni doprinos k zahtevnemu letu pa je dodala finančna in, z rahlim zamikom, splošna 

gospodarska kriza. Nizko povpraševanje, visoke zaloge, pritiski na zniževanje cen, špekulativni 

nakupi strateških materialov, prezaposlenost za obstoječe tržne razmere, visoki fiksni stroški, 

nizki učinki vladnih ukrepov, bistveno označujejo leto 2009. 
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USPEŠNO ALI NEUSPEŠNO LETO 2009 

Kot je bilo že omenjeno, lahko potrdim, da je bilo leto 2009 hkrati uspešno in neuspešno. 

Uspešno je bilo, ker smo uspeli v posameznih družbah maksimalno izkoristiti notranje rezerve: 

pri reorganizaciji poslovnih procesov, pri usklajevanju notranjih potencialov zaposlenih, 

proizvodnih kapacitet, specifičnih porab, dojeli smo smisel varčevanja na vseh segmentih 

poslovanja in s tem  ustvarili velike prihranke. 

Uspešno je bilo, ker smo uspeli, kljub slabšim finančnim pogojem, hitro realizirati tako visoke 

naložbe; v družbi Acroni 59 milijonov, v družbi Metal Ravne skoraj 9 milijonov EUR, ob pretežno 

normalnem poteku tekoče proizvodnje. Seveda višina vloženih sredstev ni najbolj pomembna, 

najpomembneje je, da smo investirali v naprave, ki nam bodo v prihodnosti izboljšale naš 

konkurenčni položaj ter omogočile povrnitev vloženih sredstev. 

Uspešno smo uskladili aktivno in pasivno stran izkaza finančnega položaja skupine, kratkoročne 

vire smo v veliki meri nadomestili z dolgoročnimi viri, zadolženost se nam je povečala manj, kot 

smo vložili v investicije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuspešno je bilo, ker nismo uspeli v celoti nadomestiti manjše prodaje na tradicionalnih trgih s 

pridobitvijo novih kupcev in novih trgov v tolikšni meri, da bi bil količinski izpad na nivoju 

povprečnega v evropskih državah. Aktivnosti naših prodajnih služb so bile agresivno usmerjene 

na nove trge in kupce toda izpada ni bilo mogoče v celoti nadomestiti, saj so veliki igralci vodili 

cenovno politiko in zmanjševali učinke krize z delom na velikih infrastrukturnih projektih, za 

katere je naša skupina premajhna, da bi na njih sodelovala. 

89.153.499

135.097.652

45.944.152

182.890.153
158.943.041

23.947.112

Obveznosti v letih 2008 - 2009
v EUR

Dolgoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti 
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Neuspešno je bilo naše poslovanje, ker nismo zmogli zmanjšati stroške pod nivo, ki bi nam še 

omogočal pozitivno poslovanje. Z vsemi ukrepi smo uspeli zmanjšati naše stroške za okoli 25 

milijonov EUR, vendar pa je bilo to premalo, da bi izničili vpliv previsokih fiksnih stroškov za 

prenizek obseg poslovanja ter premajhen razkorak med prodajnimi in nabavnimi cenami. 

 

Z ZMERNIM OPTIMIZMOM V LETO 2010 

Tako preveč smela pričakovanja kot tudi preveč pesimistični pristop pri napovedovanju 

prihodnosti, nista ustrezni formuli za postavitev predvidevanj za leto 2010.  

Tržno okolje je nepredvidljivo, izhod iz krize časovno nedorečen. Zato smo naše plane postavili 

konservativno, čeprav smo vanje vgradili nadaljevanje izvajanja aktivnosti, s katerimi bomo lahko 

prebrodili krizne čase ter povrnili obseg in uspešnost poslovanja iz preteklih let. Zavedamo se, da 

bo pot do povrnitve dolgotrajna, vendar pa smo odločeni, da ji sledimo in vanjo vložimo 

maksimalne napore. 

Za leto 2010 smo si zastavili cilj 30 odstotnega povečanja količinske ter 36 odstotnega povečanja 

vrednostne prodaje, saj predvidevamo, da se bodo cenovna razmerja z rastjo povpraševanja 

začela obračati v pozitivno smer.  

Prve učinke pričakujemo tudi od razširitve naše prodajne mreže v Italiji in Nemčiji, ki naj bi začeli 

kazati rezultate že v tretjem kvartalu leta 2010. 

V letu 2010 bomo nadaljevali z investicijsko politiko preteklih let, čeprav bomo tempo na 

tehnoloških posodobitvah nekoliko upočasnili, več pa bomo vlagali v razvoj trga. Planiramo, da 

bomo v celoti namenili investicijam preko 56 milijonov EUR. 

Naši plani še vedno ne dosegajo nivoja rezultatov poslovanja preteklih treh let, zato 

predvidevamo za leto 2010 poslovanje blizu pozitivne ničle, ki ga bomo lahko dosegli samo z 

nadaljevanjem varčevalnih ukrepov na vseh segmentih poslovanja. 

Čeprav se ni težko posloviti od kriznega leta 2009, bo leto 2010 predstavljalo poseben izziv in 

istočasno obilo priložnosti. S tem, ko se kriza umika, ozdravitev ne bo povzela običajnih vzorcev 

delovanja in podjetja se bodo morala spopasti z novimi izzivi in bolj konkurenčnimi trgi.  

Verjamem, da smo pripravljeni nanje. 

 

       Predsednik uprave 

             Tibor Šimonka  
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1.5 POROČILO NADZORNEGA SVETA 

Nadzorni svet družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet), 

je v letu 2009 spremljal in preverjal poslovanje družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla (v 

nadaljnjem besedilu: skupina SIJ) in družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljnjem 

besedilu: družba SIJ) ter sprejemal svoje odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi z 

Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju, statutom družbe SIJ, poslovnikom o delu nadzornega 

sveta in drugimi veljavnimi predpisi. 

 

Nadzorni svet družbe SIJ je imel v letu 2009 dve redni seji  in sicer: 

 8. seja dne 26. maja 2009, ki je potekala na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani, s 

pomočjo video - konferenčnega sistema. Na lokaciji v Moskvi sta bila prisotna Andrey 

Zubitskiy in Dmitry Bochkarev. Na lokaciji v Ljubljani sta bila prisotna Marija 

Zagožen in Borut Frantar. Člana nadzornega sveta Mikhail Manaenkov in Alexander 

Sivoronov na 8. redni seji nadzornega sveta nista bila prisotna. 

 9. seja dne 26. novembra 2009, ki je prav tako potekala na dveh lokacijah, v Moskvi 

in v Ljubljani, s pomočjo video - konferenčnega sistema. Na lokaciji v Moskvi so bili 

prisotni Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Leonid Novikov in Konstantin Zaytsev. 

Na lokaciji v Ljubljani sta bila prisotna Marija Zagožen in Borut Frantar. 

 

Nadzorni svet je zaradi odstopa člana nadzornega sveta Aleša Rojsa, od dne 2. aprila 2009 do 

izvolitve novega člana na 19. seji skupščine delniške družbe, deloval v šestčlanski sestavi.   

 

Vsem navedenim sejam nadzornega sveta v letu 2009 je predsedoval Andrey Zubitskiy. 

 

Nadzorni svet je spremljal problematiko poslovanja družb v skupini SIJ in se seznanjal z 

izvajanjem načrtovanih ciljev preko informacij in poročil uprave družbe SIJ. 

 

Nadzorni svet je na svojih sejah obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje odločitve: 

1. Nadzorni svet je na svoji prvi redni seji v letu 2009, ki je bila 26. maja 2009 obravnaval letno 

poročilo družbe SIJ in konsolidirano letno poročilo skupine SIJ za poslovno leto 2008, skupaj 

z revizorjevim poročilom in nanju ni imel pripomb. Po opravljeni preveritvi je nadzorni svet 

predloženo letno poročilo potrdil in s tem se smatra, da je bilo letno poročilo v skladu z 



Konsolidirano letno poročilo 2009 

 

 
 

17 

 

določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in statutom družbe SIJ tudi formalno 

sprejeto. 

 

2. Nadzorni svet je hkrati tudi ugotovil, da so vse družbe skupine SIJ pridobile pozitivno 

revizijsko mnenje na posamične računovodske izkaze, ki so po mnenju revizorja v vseh 

pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja posamične družbe na dan 31. 

decembra 2008  ter njihovega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano poslovno 

leto, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. V 

skladu s prvim odstavkom 57. člena so revizorji pregledali tudi poslovna poročila, ki so po 

njihovem mnenju usklajena z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

 

3. Nadzorni svet je ugotovil, da je bil v družbi SIJ izkazan v letu 2008 bilančni dobiček v višini 

260.686 EUR in soglašal s predlogom uprave družbe SIJ, da se skupščini predloži v potrditev 

sklep, da izkazani bilančni dobiček ostane nerazporejen. Nadzorni svet je tudi predlagal 

skupščini družbe SIJ, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se 

je končalo 31. decembra 2008. Prav tako je nadzorni svet predlagal skupščini, da se za 

uspešno delo v letu 2008 članom nadzornega sveta izplača nagrada, vsakemu v višini 10.000 

EUR bruto za posameznega člana. 

 

4. Nadzorni svet je predlagal skupščini SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., da se za revidiranje 

računovodskih izkazov družbe SIJ in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ, za 

poslovno leto, ki se bo končalo 31. decembra 2009, imenuje revizijska družba Deloitte 

revizija d.o.o. 

Skupščina družbe je predlagane sklepe potrdila na svoji 19. seji dne 26. avgusta 2009. 

 

5. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju družb v skupini SIJ v letu 2008, na 

osnovi revidiranih podatkov. 

 

6. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju jedrnih družb skupine SIJ v obdobju 

januar - marec 2009 ter poročilom o poslovanju skupine SIJ in njenih posameznih družb v 

obdobju januar - september 2009, oceno poslovanja do konca leta 2009 in poročilom o 

aktivnostih za zniževanje stroškov. 
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7. Nadzorni svet je na prvi seji v letu 2009 potrdil gospodarski načrt skupine SIJ in načrt 

družbe SIJ za leto 2009. Na drugi seji v letu 2009 pa se je seznanil z informacijo o pripravi 

gospodarskega načrta za poslovno leto 2010 in zadolžil upravo, da pripravi, za obravnavo na 

naslednji seji nadzornega sveta, predlog gospodarskega načrta in strategije poslovanja v 

obdobju 2010 - 2015. 

 

8. Nadzorni svet je ugotovil, da je zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta prenehala 

funkcija članov nadzornega sveta Alešu Rojsu, Mikhailu Manaenkovu in Alexandru 

Sivoronovu in predlagal skupščini družbe SIJ, da se z dnem sprejetja sklepa skupščine (26. 

avgusta 2009) za nadomestne člane nadzornega sveta družbe izvolijo Leonid Novikov, 

Sergey Cherkaev in Konstantin Zaytsev, in sicer za mandatno obdobje do 11. aprila 2011. 

 

9. Nadzorni svet se je tudi seznanil z namero uprave o prodaji poslovnega deleža v eni od 

hčerinskih družb, pogoji prodaje ter problematiko, ki je povezana s tem projektom.  

 

10. Nadzorni svet se je seznanil z aktivnostmi uprave družbe SIJ, ki potekajo v zvezi z nakupom 

poslovnih deležev oziroma prevzemi tujih družb ter sprejel sklep, da načelno podpira 

predlog nakupov poslovnih deležev v »steel centrih« v tujini, konkretne predloge za nakup 

poslovnih deležev v posameznih »steel centrih« pa bo obravnaval, ko bodo dogovorjeni 

pogoji nakupov. 

 

Vabila za seje nadzornega sveta in gradiva, ki so bila podlaga za sprejemanje odločitev 

nadzornega sveta, so bila vsem članom nadzornega sveta pravočasno, v skladu s poslovnikom o 

delu nadzornega sveta, poslana po elektronski pošti. 

 

 

Ljubljana, marec 2010 

 

 

        Predsednik nadzornega sveta 

        Andrey Zubitskiy 
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2.1 PREDSTAVITEV SKUPINE SIJ  

Skupina SIJ ima na Slovenskem že dolgo zgodovino, ki temelji na več kot 400 - letni tradiciji 

izdelovanja železa in kasneje jekla: od prvih fužin, ki so zaradi prisotnosti železove rude, lesa za 

izdelavo oglja ter vodne energije pričele delovati predvsem na Gorenjskem in Koroškem, pa do 

sodobnih jeklarn. Na obeh lokacijah stojita danes tudi obe jeklarni v skupini: Acroni na Jesenicah 

ter Metal Ravne na Ravnah. Tekom let se je sestava skupine spreminjala, saj je ob osamosvojitvi 

Slovenije štela preko 40 družb. Z razpadom jugoslovanskega trga so se pričeli težki časi za 

jeklarstvo v Sloveniji, saj je bilo potrebno popolnoma spremeniti tržno usmerjenost skupine, ki je 

bila 90 % orientirana na jugoslovanski trg.  

 

2.1.1 SKUPINA SIJ 
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Lastniki obvladujoče družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. so bili na dan 31. decembra 

2009: Republika Slovenija s 25,00 %, družba DILON s 55,35 %, OAO KOKS iz Kemerova (Ruska 

Federacija) s 16,87 % in z 2,78 % ostali mali delničarji. 

Skupina SIJ se je v letu 2009 povečala za dve družbi. Družba Ravne Steel Center je bila do marca 

2009 pridruženo podjetje, od takrat dalje je družba Metal Ravne postala njen 100 % lastnik. 

Družba Odpad Pivka je postala lastnica 51 % deleža v družbi Dankor Osijek. 

 

2.1.2 PODRUŽNICE 

V skupini imamo organizirani tudi dve podružnici: 

 Družba Acroni ima podružnico na Švedskem: Acroni Sweden, Branch office Filial, 

Jöns Lärares Gränd 2, Skanör, katero vodi direktor Per Gustav Hammarsten. 

 Izven lokacije Ravne na Koroškem ima družba Noži Ravne predstavništvo v 

Bolgariji. Ustanovljeno je bilo leta 1996 in se nahaja na naslovu Banischora Bl. 40, 

App. 36, 1233 Sofia, Bulgaria. Organizacijska oblika predstavništva je trgovsko 

zastopstvo. Predstavništvo vodi gospod Boian Iliev Delev, ki opravlja funkcijo 

prodajnega agenta. 
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2.1.3 SKUPINA DILON 

Obvladujoča družba skupine SIJ je družba DILON d.o.o. Le-ta je v 100 % lasti družbe DILON 

Cooperatief U.A. iz Amsterdama (Nizozemska). Večinski lastnik družbe DILON Cooperatief U.A. je 

družina Zubitskiy, ki obvladuje tudi družbo OAO KOKS in njene odvisne družbe. Tako med ostale 

povezane osebe družbe spadajo tudi družbe skupine DILON, skupine DILON Cooperatief in 

skupine KOKS. 

 

 

 



Konsolidirano letno poročilo 2009 

 

 
 

23 

 

2.1.4 ORGANI ODLOČANJA V SKUPINI SIJ 

2.1.4.1 Uprava 

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. upravlja tako s skupino SIJ kot tudi z družbami 

kot skupščina posamezne družbe s pristojnostmi, ki so določene tako v družbeni pogodbi oziroma 

aktu o ustanovitvi kot tudi v Pogodbi o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v 

skupini SIJ.  

Upravo predstavljata predsednik uprave, g. Tibor Šimonka in namestnik predsednika, g. 

Viacheslav Korchagin, ki sta imenovana za dobo petih let. 

 

  

Posamezna področja poslovanja funkcijsko pokrivajo izvršni direktorji: 

Vasilij Prešern   izvršni direktor za strategijo, razvoj in investicije, 

Dušica Radjenovič   izvršna direktorica za komercialne zadeve, 

Igor Malevanov izvršni direktor za ekonomiko in finance, 

Evgeniy Zverev  izvršni direktor za pravne zadeve. 

Imenovani so za obdobje štirih let.  
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2.1.4.2 Skupščina družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. 

Skupščina družbe je v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah najvišji organ družbe. 

Sestavljajo jo pooblaščeni predstavniki delničarjev: 

 

DELNIČAR NASLOV 
ŠTEVILO 
DELNIC 

% 

    
DILON d.o.o. Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 550.511 55,3491 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
Gregorčičeva ulica 20, 
Ljubljana 

248.655 25,0001 

OAO KOKS 
1 St Stakhanovskaya str.6, 
Kemerovo, Ruska federacija 

167.762 16,8670 

D.P.R. DRUŽBA POOBLAŠČENKA 
RAVNE, d.d. 

Koroška cesta 14, Ravne na 
Koroškem 

11.468 1,1530 

STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. 
Ob Suhi 19, Ravne na 
Koroškem 

8.205 0,8249 

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA 
JEKLA, d.d. 

Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 7.917 0,7960 

LAMETA, d.d. 
Cesta Borisa Kidriča 44, 
Jesenice 

58 0,0058 

MERKUR, d.d. Cesta na Okroglo 7, Naklo 20 0,0020 

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10, Zreče 10 0,0010 

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o. 
Spodnja Kanomlja 23, Spodnja 
Idrija 

10 0,0010 

SKUPAJ 
 

994.616 100,0000 

 

Delničarji družbe neposredno na sejah skupščine udejanjajo svojo voljo ter sprejemajo odločitve 

iz pristojnosti, določenimi v statutu družbe in Zakonu o gospodarskih družbah. 

Družba SIJ ima 7.917 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,8 % osnovnega kapitala, v letu 2009 ni bilo 

dodatno pridobljenih lastnih delnic. 

Delnice družbe ne kotirajo na primarnem niti na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. 

Vpisane so v KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana kot nematerializirani 

vrednostni papirji z oznako SIJR. 

Vsaka delnica predstavlja na skupščini en glas, družba nima prednostnih ali delnic z omejeno 

glasovalno pravico; izjema so lastne delnice, ki nimajo glasovalne pravice. 
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2.1.4.3 Nadzorni svet družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. 

Nadzorni svet sestavlja sedem članov. Po poslovniku o delu Nadzornega sveta, ki je bil sprejet 31. 

maja 2007. Nadzorni svet daje soglasje k naslednjim poslom v družbah skupine SIJ: 

 soglasje k odprodaji poslovnih deležev v odvisnih družbah skupine SIJ, v kolikor je 

posamična vrednost večja od 1.000.000 EUR, 

 soglasje k investicijam v odvisnih družbah skupine SIJ, katerih vrednosti presegajo 

3.000.000 EUR. 

 

Za izdajanje soglasij k investicijam nad 1.000.000 EUR do vrednosti 3.000.000 EUR je pristojen 

predsednik nadzornega sveta. 

V letu 2009 so opravljali funkcijo člana nadzornega sveta: 

Andrey Zubitskiy 01.01.2009 – 31.12.2009 

Marija Zagožen 01.01.2009 – 31.12.2009   

Borut Frantar     01.01.2009 - 31.12.2009  

Dmitry Bochkarev 01.01.2009 - 31.12.2009 

Aleš Rojs 01.01.2009 – 02.04.2009  

Mikhail Manaenkov 01.01.2009 – 26.08.2009  

Alexander Sivoronov  01.01.2009 – 26.08.2009  

Konstantin Zaytsev 26.08.2009 – 31.12.2009 

Leonid Novikov 26.08.2009 – 31.12.2009 

Sergey Cherkaev 26.08.2009 – 31.12.2009 

 

Člane izvoli in odpokliče skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje in so lahko ponovno 

izvoljeni.  

Vsem članom nadzornega sveta, ne glede na začetek teka mandata, le – ta poteče 11. aprila 2011. 
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2.1.5 DELOVANJE SKUPINE 

Družbe skupine SIJ so pravno samostojne družbe, njihovo delovanje pa je podrejeno pogodbi o 

obvladovanju ter skupnemu izvajanju nekaterih poslovnih funkcij in politik: 

 upravljavske, 

 prodajne in nabavne, 

 računovodske, 

 kontrolne, 

 razvojne in naložbene, 

 finančne, 

 kadrovske. 

 

2.1.6 DEJAVNOST SKUPINE IN NJENIH DRUŽB 

V okviru skupine SIJ je bila v preteklosti okoli jeklarskih družb oblikovana široka paleta 

infrastrukturnih in pomožnih programov. V obdobju finančnega prestrukturiranja in privatizacije 

se je število družb, in s tem tudi programov, občutno zmanjšalo, delno z njihovo ukinitvijo, delno z 

odprodajo.  

Danes lahko poslovanje družb skupine SIJ razdelimo na štiri dele: 

 jeklarski program 

 ploščati program 

 dolgi program 

 

 predelovalna kovinska dejavnost 

 proizvodnja industrijskih nožev 

 proizvodnja elektrod in varilnih žic 

 proizvodnja vlečene žice 

 predelava odpadkov 

 proizvodnja pohištva 
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 storitve in drugo 

 zbiranje odpadkov 

 proizvodne storitve 

 grafična dejavnost 

 druge storitve 

 

 trgovina z jeklarskimi proizvodi – organizirana v 

 Avstriji 

 Nemčiji 

 Italiji 

 ZDA 
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2.2 MAKROEKONOMSKO OKOLJE 2009 

Jeklarstvo je nedvomno ena od panog, ki jo je svetovna kriza prizadela v vitalni del poslovanja. 

Moč gospodarske krize se je prenašala posredno preko panog, ki so med našimi največjimi 

odjemalci, kar posebej velja za gradbeništvo, avtomobilsko industrijo, belo tehniko, petrokemijo, 

energetski sektor in druge.  

Veriga prenosov negativnih posledic se je zelo kmalu odrazila na povpraševanju, ki je bilo 

podvrženo pritisku zniževanja cen ter nenehnega zmanjševanja povpraševanja iz nivoja 

prejšnjega leta. Posebej skladiščni centri in velike trgovske verige so glede na zaloge, ki so jih 

kopičili v mesecih konjunkture, skorajda prenehali naročati. 

Gospodarska kriza, najmočnejša po nastopu »velike depresije« v prejšnjem stoletju, nas je 

presenetila z razgibanostjo svoje krivulje in udarnostjo, s katero je pometla po vseh tradicionalno 

stabilnih, še posebej pa nestabilnih področjih gospodarstva. 

 

2.2.1 TRG JEKLA 

Svetovna proizvodnja jekla je bila v letu 2009 za 8 % pod nivojem istega obdobja 2008, poraba pa 

za 8,6 %.  

V skupini držav, poročevalk IISI, je skupina EU - 27 proizvedla celo za 29,9 % manj kot v enakem 

obdobju preteklega leta; naše glavne zunanjetrgovinske države partnerice: Italija, Nemčija in 

Avstrija, so zabeležile v povprečju okoli 30 % padec proizvodnje surovega jekla. 

 

Proizvodnja odlitega jekla – letne stopnje rasti1 

 
                                                                    
1 Vir: Worldsteel 
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Deleži v svetovni proizvodnji jekla v letu 2009 in primerjalno z 2008 2 

 

 

 

 

Na donosnih programih nerjavnih jekel je bil upad naročil še bolj opazen. Belgijski Inštitut za 

nerjavna jekla (ISSF) je preko leta 2009 v svojih objavah že drugo leto zapored poročal o strmem 

padcu proizvodnje nerjavnih jekel v svetu. Poraba nerjavnih jekel je v letu 2009 padla za 5,2 % (v 

Evropi za okoli 22 %) na 24,6 milijonov ton.  

V letu 2010 naj bi po napovedih svetovna poraba jekla zrasla med 9 in 10 % na 1,206 milijarde 

ton, kar pomeni približanje nivoju proizvodnje iz leta 2008. Države članice EU v letu 2010 

pričakujejo ponovno rast porabe jekla za 12,4 %.  

                                                                    
2 Vir: Worldsteel 
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2.2.2 POVPRAŠEVANJE IN PRODAJNI TRG 

Pomembni ekonomski indikatorji, kot so indeksi novih naročil in industrijske proizvodnje, so bili 

v letu 2009 bistveno nižji kot v letu 2008. Močno se je zmanjšal obseg mednarodne menjave. 

Ukrepi članic evropske monetarne unije, namenjeni stabiliziranju finančnega sektorja in 

stimuliranju povpraševanja, so imeli le omejene učinke saj ni bilo osnove za rast trošenja podjetij 

niti prebivalstva, katerega intenziteta vzročno vpliva tudi na splošno tržno povpraševanje. 

Kolikor sklepamo po naši konkurenci v ožji Evropi, zlasti po stanju v avtomobilski, letalski 

industriji, industriji bele tehnike, novogradnjah ter ostalih ključnih odjemalcih jekla in jeklenih 

proizvodov, se bo sprva za krajše obdobje napovedana kriza nadaljevala še globoko v leto 2010 

ali celo dlje.  

Kupci čakajo na padanje cen in kupijo le tisto, kar nujno potrebujejo. Takšne razmere povzročajo 

veliko negotovost in zadržanost pri izdajanju novih naročil in pogajanj za cene. K dodatnemu 

slabšanju tržne situacije prispevajo tudi nekateri močnejši jeklarski trgovci, ki pospešeno 

razprodajajo visoke zaloge jekla po izjemno nizkih prodajnih cenah, ki so že pod nivojem 

povprečnih proizvodnih stroškov proizvajalcev jekla. 

 

2.2.3 NABAVNI TRG 

Strateške surovine predstavljajo v celotnih stroških skupine SIJ več kot polovico vseh stroškov, 

zato je dobro organizirano nabavno področje za celotno skupino izjemnega pomena. Izkoriščanje 

sinergijskih učinkov v skupini smo okrepili tudi v letu 2009.  

Zagotavljati zanesljivo, kakovostno in cenovno konkurenčno oskrbo skupine s surovinami, 

potrošnim materialom in storitvami, je v tržnih razmerah preteklega leta predstavljalo poslovni 

izziv in lahko trdimo, da smo napravili velik korak na področju temeljnih strateških usmeritev 

nabavne funkcije v podjetju.  

Posebno pozornost smo namenili ohranjanju razmerja med obveznostmi in terjatvami s tem, da 

smo podaljševali plačilne roke na strani dobaviteljev. V sodelovanju z oddelkom za razvoj in 

tehnologijo smo v redni proizvodni proces uvajali materiale, ki skupini prinašajo pozitivne 

ekonomske učinke in opuščali surovine, ki pričakovanih učinkov ne izpolnjujejo.  

Proces nabave se je v skupini prilagajal spremenjenim okoliščinam v kriznih razmerah. Ciljno 

smo se lotili racionalizacije in optimizacije nakupnih procesov in logističnih poti ter poglobljeno 

iskali in izkoriščali nabavne sinergije znotraj skupine SIJ. Skozi vse leto smo skrbno spremljali 

trende na trgu surovin za potrebe pravočasnega odzivanja na tržne spremembe. 
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Trg surovin v veliki meri odraža gibanja na trgu jekla. Strm padec povpraševanja na trgu jekla je 

povzročil praktično zaustavitev povpraševanja po surovinah v začetku leta 2009. Stopnjevanje 

krize, razprodaja zalog ob zaostrenih finančnih pogojih poslovanja sta privedli cenovni nivo 

surovin v drugem četrtletju do najnižje točke zadnjih let. Številni ponudniki surovin so začasno 

zaustavili ali omejili obseg proizvodnje, kar je v tretjem četrtletju ob oživljanju trga jekla 

povzročilo dvigovanje cen večini ferolegur. Ponovni padajoči trend na trgu jekla pa je v zadnjem 

četrtletju obrnil tudi trend cen strateških surovin.  

Zaostrene razmere so terjale tudi optimiziranje na eni in hitro prilagajanje zalog, glede na 

povpraševanje po naših izdelkih, na drugi strani. V začetku leta smo kratkoročne potrebe lahko 

realizirali s cenovno ugodnimi »spot« nakupi, fleksibilnost v drugem polletju pa smo dosegali s 

poglabljanjem sodelovanja s strateškimi dobavitelji. Ti se odlikujejo po zanesljivi oskrbi, 

prilagojeni našim specifičnim potrebam nišnega proizvajalca specialnih jekel in so v zahtevnih 

tržnih razmerah globalno konkurenčni.  

 

 

 

 

 

Material in 
surovine

33,6%

Nedokončana 
proizvodnja

26,4%

Gotovi 
proizvodi

36,9%
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3,1% 2009

Material in 
surovine

36,7%

Nedokončana 
proizvodnja
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40,2%
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2.2.4 VPLIVI NA POSLOVANJE 

Ob nastopu krize smo takoj pristopili k pripravi in sprejetju ukrepov za omilitev posledic krize ter 

zagotavljanje normalnega toka poslovanja. 

 Okrepili smo prodajne aktivnosti, iskali nove kupce na že uveljavljenih in novih 

trgih. 

 Usklajevali smo prilive in odlive s ciljem ohranjanja normalnega nivoja poslovne 

likvidnosti. 

 Izvajali smo ukrepe za zniževanje višine obratnega kapitala in s tem vezanih 

sredstev. 

 S krepitvijo sinergij nabavne verige smo ohranjali visok delež oskrbe na področju 

jeklenega odpadka na domačem trgu. 

 Skrajšali smo delovnik v večini družb skupine, sprva na 36 urni, kasneje tudi 32 urni 

delovnik. 

 Okrepili smo odgovornost zaposlenih za izvajanje delovnih procesov. 

 V proizvodnji je tekla optimizacija proizvodnega procesa s ciljem povzročanja čim 

nižjih stroškov na enoto proizvoda.  

 Ukrepe za nadzor procesnih stroškov in optimizacijo proizvodnje smo začeli izvajati 

že v zadnjem kvartalu leta 2008 (predvsem zniževanja fiksnih stroškov). 

 Na investicijskem področju smo zaključevali začete investicije ter izvajali nove. 

 

Negativni vpliv gospodarske krize se je odrazil na zmanjšanem obsegu poslovanja družb skupine 

in posledično poslovnih rezultatih. Čas krize pa smo maksimalno izkoristili za racionalizacijo 

poslovnih procesov, izvajanje vseh vzdrževalnih del, kjer je bila potrebna ustavitev proizvodnje, 

poglabljanje dialoga z našimi partnerji na nabavni in prodajni strani. 

 

Vpliv padca trga na obseg prodaje skupine SIJ je bil dejansko večji, kot smo si predstavljali v 

najbolj pesimističnih predvidevanjih: količinska prodaja je bila nižja več kot tretjino, vrednost 

prodaje pa kar za polovico. Iz tega izhaja, da je bil pritisk nizkega povpraševanja povezan tudi s 

pritiskom na cene, kar je večkrat načelo tudi pokritje lastne cene. 
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2.3 POSLOVANJE V LETU 2009 

S prihajajočo se krizo smo spoznali, da obstoječi način poslovanja in vodenja ne moreta biti 

zadostna za prebroditev težkih pogojev, v katerih smo se znašli. Sprejeli smo ukrepe za 

izboljšanje učinkovitosti in povečanje stroškovne discipline, pa vendar nas je kriza nenehno učila, 

kako upravljati z riziki v času, ko se vsak čas lahko vse spremeni. 

Ko so se v tretjem kvartalu pokazali prvi znaki okrevanja gospodarstva, samodejnih rezultatov ni 

bilo. Model preživetja je bilo potrebno zamenjati z modelom agresivnega nastopa na trgu, da bi 

zgrabili razpoložljivo povpraševanje in s tem participirali na tržnem deležu in povečali prihodke. 

Problem je še vedno ostal pri profitabilnosti, za katero smo morali trdo delati, pa še nismo bili 

vedno uspešni. 

Zavedali smo se, da principa »delati bolje in več z manj sredstvi« z okrevanjem gospodarstva še 

kar nekaj časa ne bomo mogli opustiti, nasprotno, samo z inovativnim pristopom na vseh ravneh 

poslovanja bo možno delati produktivno in rentabilno. Sistem nenehnega usklajevanja in 

prestrukturiranja mora teči neprekinjeno in z vso verjetnostjo lahko trdimo, da se ugodni časi 

pred krizo ne bodo več povrnili. 

S sprejetimi ukrepi za izboljšanje transparentnosti poslovanja na posamezni stopnji poslovnih 

procesov in boljšega upravljanja s stroški, smo sledili zmanjšanju stroškov dela, zniževanju 

nekaterih »nepotrebnih« fiksnih stroškov, angažiranju notranjih resursov namesto zunanjih. Z 

restriktivnim finančnim upravljanjem smo prihranili na stroških izposoje denarnih sredstev za 

tekoče poslovanje ter celo pridobili del teh sredstev za izvajanje investicij. 

 

2.3.1 PROIZVODNJA IN PRODAJA 

2.3.1.1 Proizvodnja 

 

 

 

Rast proizvodnje jekla je bila v 

preteklih letih pogojevana z 

dvema ključnima faktorjema: 

tehnološko posodobitvijo 

proizvodnih kapacitet ter – 

najpomembneje – rastjo trga. 
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V skupini SIJ je bilo v letu 2009 

odlitega 356.005 ton jekla, od tega 

79 % v družbi Acroni in 21 % v 

družbi Metal Ravne. Obe družbi 

sta imeli proizvodnjo manjšo od 

dosežene v letu 2008, kar za 32 % 

v Metalu Ravne in 25 % v 

Acroniju. 

2.3.1.2 Prodaja 

 

 

Preko 30 % upadu količinske 

prodaje je sledila več kot 47 % nižja 

vrednostna prodaja glede na leto 

2008. Upad vrednostne prodaje je v 

40 % rezultat nižjega nivoja 

prodajnih cen.  

  
/podatki za proizvodne družbe v Sloveniji/ 

 
 

 

 

Vrednostna prodaja ni popolnoma 

sledila upadu količinske prodaje, saj 

so prodajne cene padle bolj kot 

količine; delno zaradi nižjih cen 

vhodnih surovin, delno zaradi 

padca baznih cen, ki naj bi se 

praviloma (gledano na dolgi rok) ne 

spreminjale.  

 

Pritisk nizkega povpraševanja, polna skladišča trgovcev z jekli ter ne nazadnje agresivna 

konkurenca azijskih proizvajalk (Kitajske in Indije), so bili glavni generatorji nižje vrednostne 

prodaje. 

1,0
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Krčenje razkoraka med nabavno in prodajno ceno, je imelo za posledico tudi slabšanje 

poslovnega rezultata, ki je upadal bolj izrazito kot nivo prodaje same.  

 

 

 

2.3.2 PRODAJA PO TRGIH 
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Najbolj so bili v letu 2009 prizadeti naši tradicionalni trgi:  

 Združene države Amerike, kjer se je finančna kriza sploh pričela, so zabeležile 36,4 

% upad proizvodnje jekla, 

 Italija s 35,5 % upadom proizvodnje, 

 Nemčija je zabeležila 28,7 % upad proizvodnje. 

Prodajo jekla je prizadela tudi kriza pri največjih porabnikih jekla, saj je ekonomska kriza 

najmočneje udarila v gradbeništvu, avtomobilski in ladjarski industriji, kar se je najbolj odrazilo 

ravno na tradicionalnih evropskih trgih. 

 

2.3.3 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

Leto 2009 je zaznamovala finančna in gospodarska kriza, kar je odločilno vplivalo tudi na 

poslovne rezultate skupine SIJ.  

Povpraševanje je bilo na izredno nizki ravni: 

 Veliki trgovci so imeli, zaradi konjunkture v letu 2008, velike zaloge vrednotene po 

visokih cenah, zaradi česar so želeli prazniti skladišča, včasih tudi za vsako ceno. 

 Poraba ter posledično povpraševanje in naročila, so bili na nizki ravni, v poletnih 

mesecih celo katastrofalni. 

 Daljno - vzhodna konkurenca cenovno zelo ugodnega jekla. 
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2008 2009

Vpliv cen in količin na oblikovanje prihodkov v 
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Pod predpostavko doseganja prihodkov iz preteklega leta, je k znižanju prihodkov največ 

»prispeval« nižji obseg poslovanja skupaj s slabšo strukturo asortimenta, in sicer kar 58,7 %. 

Nižje prodajne cene so bile posledica nižjih cen surovin ter nižjih baznih cen. 

 

Razkorak med nabavnimi in prodajnimi cenami: 

 Cene strateških surovin od jeklenega odpadka do legirnih dodatkov (niklja, 

molibdena, mangana, kroma) so bile na zelo nizki ravni, občasno pa so zaradi 

špekulativnih nakupov nenadoma poskočile. 

 Prodajne cene so padle bolj kot cene surovin, istočasno pa so kupci izvajali pritisk na 

zniževanje baznih cen, ki so pretežno neodvisne od gibanja osnovnih materialov ter 

so praviloma fiksne. 

 Fiksni stroški na enoto proizvodov so se sicer zmanjšali zaradi sprejetih varčevalnih 

ukrepov, vendar manj kot se je zmanjšal obseg poslovanja. 

Fiksne stroške smo uspeli v letu 2009 z dodatnimi ukrepi za njihovo zniževanje zmanjšati v 

povprečju za 15,6 %. 

Ukrepi, ki smo jih sprejemali, so bili usmerjeni v racionalno rabo vseh proizvodnih resursov: 

 Stroškov dela; koristili smo možnost subvencioniranega skrajšanja delovnega tedna. 

 Energije; časovno razporejanje proizvodnje tekom meseca. 

 Storitev; nadomeščanje izvajanja storitev zunanjih izvajalcev z lastnimi delovnimi 

viri. 

 Financiranja; z racionalno rabo lastnih virov s ciljem zmanjšati dražje zunanje 

financiranje. 

 Drugih stroškov; varčevalne ukrepe smo uvedli na vseh nivojih poslovanja ter 

ukinili vse stroške, ki niso bili nujno potrebni. 
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2.3.4 FINANČNI POLOŽAJ 

Finančni položaj skupine se zaradi sprejetih ukrepov za konsolidacijo poslovanja s krepitvijo 

finančne in gospodarske krize ni poslabšal linearno s slabšimi prodajnimi in poslovnimi rezultati. 

 

 

 

 

 

Struktura sredstev se je spremenila v prid dolgoročnim sredstvom, ki so se povečala na račun 

novih vlaganj v osnovna sredstva. Velik napredek smo naredili na obratnem kapitalu, saj smo 

močno zmanjšali poslovne terjatve ter zaloge, obveznosti pa so ostale praktično na istem nivoju 

kot v letu 2008. 
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Struktura virov se je spremenila predvsem zaradi zamenjave virov financiranja sredstev, saj se je 

delež dolgoročnih virov povečal iz 14 % na 22 %, kratkoročnih pa zmanjšal iz 29 % na 25 %. 

Delež kapitala se je zaradi ustvarjene izgube zmanjšal iz 53 % na 49 %. 

 

 

 

2.3.5 NALOŽBE 

v 000 EUR 
REALIZACIJA 

2007 
REALIZACIJA 

2008 
REALIZACIJA 

2009 
Indeks 

2009/2008 

ACRONI Jesenice 27.543 36.315 59.322 163 

METAL Ravne 32.122 28.623 8.747 31 

ELEKTRODE Jesenice 2.898 524 61 12 

NOŽI Ravne 604 667 735 110 

DRUGE DRUŽBE 1.459 6.824 3.572 52 

SKUPAJ 64.626 72.953 72.437 99 

 

Največje strateške investicije so bile izpeljane v jedrnih družbah: Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne 

in Elektrode Jesenice. Skupna vrednost investicij je v skupini znašala preko 70 milijonov EUR, od 

tega je bilo v družbi Acroni investiranih 85 % vseh sredstev. 
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V družbi Acroni so glavnino predstavljale tri velike, strateške investicije: 

 posodobitev livne naprave, 

 transport debele pločevine, 

 linija za mehanski razrez. 

Za omenjene tri projekte skupaj je bilo v Acroniju namenjenih 44,8 milijonov EUR, oziroma kar 89 

% vseh investicijskih sredstev.   

Najpomembnejša je bila 30 milijonov EUR vredna naložba v novo napravo za kontinuirno vlivanje 

slabov v Jeklarni. Naložba omogoča izdelovanje slabov večjih dimenzij in višje kakovosti ter na 

povečanje produktivnosti in znižanje stroškov.  

V obratu Predelava debele pločevine so tekli projekti: linija za mehanski razrez debele pločevine z 

avtomatiziranim procesom, ki zagotavlja po tehnoloških standardih ustrezen razrez debele 

pločevine v višjih debelinskih razredih, predgrevna komora za Wellman Drever peč in komorna 

žarilna peč. 

Poleg projekta Prenovitev logistike znotraj proizvodnih obratov in ekoloških investicij, se je 

izvajalo še mnogo investicijskih projektov manjšega obsega. 

 

V letu 2009 so se v Metalu Ravne, naši drugi jeklarski družbi, zaključevali predvsem projekti 

začeti v letu 2008. Gre za sekundarne faze investicij, ki so vključevale pomožne agregate in 

naprave za doseganje maksimalnega izkoristka osnovnih agregatov: 

 Ulivališče v jeklarni, kjer je bila, vzporedno z zagonom novega ulivališča lahkih 

ingotov (do 5 ton), v začetku leta zaključena tudi investicija v ulivališče težkih 

ingotov (35 in 42 ton). Slednja investicija je skupaj z novo kovačnico težkih 

odkovkov že takoj v letu 2009 pokazala izredne rezultate in družbi pripomogla k 

boljši poziciji na trgu in koraku pred konkurenco.  

 Nova kovačnica težkih odkovkov, ki je bila eden od ključnih projektov na zahtevnem 

trgu, je v celoti opravičila vlaganja v preteklosti. 

 Novo težko valjavsko ogrodje. 

 Prenova informacijskega sistema. 

 

Elektrode Jesenice so v poslovnem letu 2009 uspešno zaključile investicijo na projektu prenove 

hale za proizvodnjo varilnih žic in zagon proizvodnje na novih proizvodnih linijah. S tem so 

povečali aktivnosti na področju razvoja varilnih praškov.  
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V družbi za dosego razvojnih in proizvodnih ciljev načrtujejo dokončanje investicije na področju 

izdelave polnjenih žic, kjer bosta nova inovativna proizvodna linija in priprava polnila omogočali 

konkurenčnejšo proizvodnjo in širšo paleto izdelkov. Z novo linijo bodo prodrli v sam vrh 

sodobne tehnologije izdelave polnjenih žic.  

 

V družbi Noži Ravne so z izvajanjem investicijske politike v strukturi proizvodov povečali delež 

prodaje nožev za kovinsko industrijo kot segmenta z višjo dodano vrednostjo. Na tržnem 

segmentu nožev in ostalih rezervnih delov za valjarne, so se jim z novo investicijo v CNC brusilni 

stroj za obdelavo nožev izjemnih dolžin in oblik odprle nove možnosti. Pomembno pridobitev 

kapacitet na segmentu mehanske obdelave predstavlja investicija v novi CNC rezkalni stroj.  

 

2.4 RAZVOJ IN RAZISKAVE 

V letu 2009 sta bili poglavitni nalogi razvoja; 

 razvoj tehnološko zahtevnejših izdelkov, 

 optimizacija tehnoloških postopkov za višjo kvaliteto izdelkov. 

 

V družbi Acroni je bil na področju nerjavne debele pločevine poseben poudarek razvoja 

usmerjen predvsem v povečevanje kakovosti izdelkov. V ta namen je bila izvedena vrsta 

sprememb v tehnologiji izdelave jekla za zagotavljanje vrhunske čistosti in homogene 

mikrostrukture jekla. 

Na področju mikrolegiranih jekel so razvili manj legirano jeklo, ki je bolj primerno za varjenje in 

se uporablja  za izdelavo rudniške opreme, gradbene mehanizacije, transportnih sredstev in za 

aplikacije, kjer je zahtevana obrabna obstojnost.  

Razvoj na področju visokopermeabilnih neorientiranih elektropločevin je bil usmerjen v 

optimizacijo tehnoloških postopkov za doseganje ustrezne čistoče jekla.  

V sodobno opremljenih laboratorijih razvoja so izvajali metalografske, elektromagnetne in 

korozijske preiskave za potrebe zagotavljanja kvalitete proizvodov, za potrebe razvojno 

raziskovalnega dela in za zunanje naročnike.  

V družbi so pričeli z razvojem nove tehnologije za čiščenje površine nerjavnih plošč. Nova 

tehnologija bo zagotavljala postopek, ki bo znatno manj obremenjeval okolje. Za razvoj so 

pridobili sofinanciranje projekta s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Precejšen poudarek razvoju, so namenili tudi v Metalu Ravne, kjer je razvoj potekal v več 

smereh: 

 Razvoj novih zahtevnejših izdelkov, predvsem specialnih jekel – nadgradnja zelo 

uspešnega razvoja turbinskih lopatic na druga področja namenske proizvodnje. 

 Razvoj lastne prodajne mreže z namenom dostopa do manjših končnih kupcev 

preko t.i. steel centrov.  

 V sodelovanju z družbo Serpa razvoj v vertikalni smeri z večjo stopnjo mehanske 

obdelave odkovkov, predvsem velikih odkovkov. 

 Razvoj zahtevnih jekel velikih dimenzij omogočenih z investicijo v kovačnico težkih 

odkovkov. 

 

V letu 2009 lahko izpostavimo projekte, ki prispevajo znaten delež k učinkovitemu prilagajanju 

na spremenjene tržne zahteve: 

 uporaba cenejših ferolegur, 

 uporaba bele žlindre, 

 uvajanje nove tehnologije valjanja in izdelkov v valjarni gredic, 

 povečanje deleža legiranih odpadkov, 

 proizvodnja odkovkov iz 35 in 42 tonskega ingota. 

 

V družbi Elektrode so skupaj s strojno fakulteto v Ljubljani in partnerji pričeli s projektom 

»Razvoj modificirane robustne varilne naprave za MIG/MAG varjenje visoko - trdnostnih jekel«. 

Skupaj z Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije ter partnerji iz EU so pripravili razvojni 

projekt za varjenje materialov obstojnih na lezenje, ki kandidira za evropska sredstva iz RFCS 

(Research Found for Coal and Steel). 

Osnovna strateška usmeritev družbe je izdelava proizvodov z višjo dodano vrednostjo, zato je 

razvoj v družbi usmerjen v: 

 povečevanje prodaje legiranih elektrod, polnjenih in masivnih žic,  

 razvoj novih tipov visoko kvalitetnih elektrod, 

 razvoj legiranih polnjenih in masivnih žic,  

 izboljšanje tehnološke opremljenosti proizvodnje, 
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Razvoj družbe Noži Ravne se izvaja projektno na področjih: 

 Razvoj tehnologij; ta je v tesni povezavi z najnovejšimi investicijami, ki omogočajo 

višjo produktivnost in povečujejo konkurenčno sposobnost na trgu. Investicije 

omogočajo razvoj novih tehnoloških postopkov, uporabo najsodobnejših orodij, 

ergonomijo dela in zmanjševanje stroškov dela. V letu 2009 so razvijali nove 

tehnologije; uvajanje novih orodij za odrezovanje na mehanski obdelavi, lasersko 

kaljenje rezine za nože za rezanje papirja in razvoj induktivnega kaljenja obrabnih 

plošč in nožev.  

 Razvoj novih proizvodov; kjer se kaže najvišja dodana vrednost in inovativnost 

družbe. V zadnjem času se največje razvojne aktivnosti dogajajo na področju nožev 

za kovine, kjer so osvojili najzahtevnejše produkte za valjarne. 

Družbe skupine so v raziskovalno razvojni program vključevale tudi zunanje raziskovalne 

institucije, saj s tem dopolnijo razvojno dejavnost tudi na področjih, kjer so preslabo opremljene 

oziroma nimajo dovolj lastnega znanja. 

Skupina je s sodelovanjem svojih družb sodelovala na mednarodnih projektih in na naslednjih 

mednarodnih raziskovalnih projektih podprtih s strani EU: 

 RFSC – OPCONSTAINLESS 

 RFSC - EPOSS 

 EUREKA – MICROST 

 

2.5 SISTEM KAKOVOSTI 

Certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 vzdržujemo in izpopolnjujemo (po 

družbah različno) že od leta 1995.  

Ta sistem so v družbi Acroni nadgradili leta 2002 s certifikatom za sistem ravnanja z okoljem po 

standardu ISO 14001, leta 2004 z akreditacijo v kemijskem laboratoriju po standardu ISO 17025 

in leta 2005 s certifikatom za sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001.  

Na osnovi uspešnih rezultatov presoje v začetku leta 2009, ki potrjujejo, da družba izpolnjuje 

zahteve standardov na vseh treh sistemskih področjih, je TÜV SÜD Management Service podelil 

sistemski certifikat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, veljaven do leta 2012. Obvladovanje 

vodenja kakovosti po standardu ISO 17025, ki je specifičen za laboratorije, so iz sektorja Kemija 

razširili še na mehansko delavnico za pripravo vzorcev ter mehanski laboratorij, ki delujeta v 

okviru službe za mehanske preiskave in atestacije v Tehnični kontroli in se pripravljata na 
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pridobitev akreditacije. Razpolagajo z Akreditacijsko listino za preskuševalni laboratorij - SIST EN 

ISO/IEC 17025:2005. 

Z veljavnim certifikatom za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 je družba izpolnila enega od 

pogojev za pridobitev dodatnih potrdil o sposobnosti dobavitelja. Produktni certifikati potrjujejo, 

da družba razpolaga z ustreznimi tehnološkimi kapacitetami, viri, opremo, znanjem in 

kontrolnimi sposobnostmi za izdelavo določenega proizvoda v skladu s standardi za proizvode in 

z upoštevanjem specifičnih direktiv.  

Proizvodni certifikati, ki jih je družbi na osnovi presoje podelil TÜV SÜD Industrie Service so:  

 Certifikat za proizvodnjo materialov, ki izpolnjujejo tlačne zahteve, 

 AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100, 

 Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED), 

 Certifikat za proizvodnjo in kontrolo konstrukcijskih materialov v skladu Construction 

Products Directive (CPD) 89/106/EEC in 93/68/EEC,  

 Certifikat o izpolnjevanju zahtev standarda NORSOK M-650.  

Družba je certificiran proizvajalec jekla in jeklenih izdelkov tudi po zahtevah Lloyd's Registra, 

Germanischer Lloyda in Det Norske Veritasa. 

 

V družbi Metal Ravne je osrednja strateška usmeritev celovito obvladanje kakovosti (TQM). 

Politika zagotavljanja kakovosti temelji na doseganju in preseganju standarda ISO 9001. Sodobna 

laboratorijska oprema, strokovno usposobljen kader in dolgoletne izkušnje omogočajo 

uresničevanje zastavljene politike kakovosti in okolja. To potrjuje tudi certifikat po standardu  

ISO 9001 in 14001. 

 

Družba Elektrode je prvo certifikacijsko presojo in s tem pridobitev certifikata ISO 9001:2000 

BVQI opravilo že v letu 1998. Od takrat dalje sistem uspešno razvijajo in dopolnjujejo. 

Mednarodna nadzorna inštitucija TÜV letno pregleduje vse proizvodne procese.  Za večino 

proizvodov ima družba pridobljena priznanja različnih certifikacijskih družb in registrov, kot so 

TÜV, DB, GL, BV, ABS, LR, RS, CWB, DNV, RINA, PRS, UDT, SZU, CR in SŽ. 

 

V družbi Noži Ravne je predanost kakovosti dokumentirana s certifikatom ISO 9001:2008. 
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2.6 ZAPOSLENI 

2.6.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

DRUŽBA 31.12.2009 31.12.2008 
Indeks  
09/08 

 
 

  
ACRONI  1.493 1.565 95 

METAL Ravne 928 1.050 88 

NOŽI Ravne 190 199 95 

SUZ Jesenice 133 147 90 

ELEKTRODE Jesenice 172 185 93 

Železarna Jesenice 1 1 100 

ZIP CENTER Ravne 99 110 90 

SERPA Ravne 144 154 94 

ŽIČNA Celje 1 1 100 

ODPAD Pivka 22 21 105 

Ravne Steel Center 18 - - 

Acroni Deutschland GmbH 3 4 75 

Acroni Italia Snc. 6 7 86 

IUENNA STAHL Pliberk 5 5 100 

KOPO International New Jersey 2 2 100 

DANKOR Osijek 15 - - 

SIJ-Slovenska industrija jekla  36 38 95 

SKUPINA SIJ 3.268 3.489 94 

 

 

2.996 3.021
3.058

3.213

3.489

3.268

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gibanje števila zaposlenih 2004 - 2009
na dan 31.12.
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Povprečna starost zaposlenih v skupini SIJ je bila v letu 2009 43,5 let. Z odpuščanjem mlajših 

delavcev, ki delajo za določen čas, se povprečna starost zaposlenih ponovno povečuje. Najnižja 

povprečna starost zadnjih deset let je bila v letu 2002 in sicer 41,9 let. 

 

 

Izobrazbena struktura se v zadnjih letih ni bistveno spreminjala, v primerjavi s preteklim letom 

pa je ostala praktično nespremenjena. 

 

2.6.2 BOLNIŠKA ODSOTNOST IN INVALIDI 

V skupini SIJ je v letu 2009 znašala bolniška odsotnost 5,5 %, kar pomeni, da je od celotnega 

fonda obračunanih ur, 5,5 % porabljenih za bolniške odsotnosti. 3,2 % vseh odsotnosti je krajših 

564 605 578

2.649
2.884

2.690

2007 2008 2009

Zaposleni po spolu 
na dan 31.12. 

Ženske Moški

43,1

43,3

43,4

42,8

43,0

43,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Povprečna starost

doktorat, magisterij
1,2%

visoka 
izobrazba

8,3%

višja izobrazba
5,1%

srednješolska izobrazba
24,3%

srednja poklicna 
izobrazba - 3 leta

27,9%

nižja poklicna izobrazba 
2  leti
11,5%

tečaji
12,3%

osnovna izobrazba in 
usposodobitve

9,4%

Ostalo
33,2 %

Izobrazbena struktura 2009



Konsolidirano letno poročilo 2009 

 

 
 

48 

 

od 30 dni, 2,3 % odsotnosti pa je daljših. Bolniška odsotnost se je v primerjavi s preteklim letom 

zmanjšala za 7 %. 

Od celotne bruto mase porabljene za plače je bilo za nadomestila za bolniško odsotnost 

porabljenih 3,5 % mase. Nadomestila za bolniške odsotnosti daljše od 30 dni se povrnejo s strani 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da se je v skupino vrnilo 1,6 % mase. 

 

 
 

Čeprav se število invalidov nenehno zvišuje, pa se je v letu 2009 njihovo stanje zmanjšalo na 

račun upokojitev za 28. Status invalida je pridobilo 8 zaposlenih, tako da je imelo konec leta 2009 

status invalida 400 zaposlenih. 

 

2.6.3 IZOBRAŽEVANJE 

2.6.3.1 Izobraževanje ob delu 

Izobrazbena struktura se v družbah skupine izboljšuje s študijskimi ugodnostmi, ki jih podeljujejo 

za izobraževanje ob delu. Zaposleni se izobražujejo predvsem za poklice: strojni mehanik, 

mehatronik operater, strojni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, inženir strojništva, inženir 

mehatronike, diplomirani inženir strojništva, diplomirani ekonomist, strokovni in znanstveni 

magisterij (smer strojništvo in ekonomija). 

Na različnih stopnjah (od poklicnih šol do doktorata) se v skupini izobražuje 253 zaposlenih.  

Z izrednim izobraževanjem družbe izboljšujejo kadrovsko - izobrazbeno strukturo, ustvarjajo 

kakovosten kader, omogočajo dotok svežih znanj in razvoj lastnih kadrov za zmanjšanje 

poklicnega deficita. 
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2.6.3.2 Funkcionalno in interno izobraževanje 

Velik poudarek je dan tudi funkcionalnemu izobraževanju (seminarji, posveti, tečaji) ter 

internemu izobraževanju s področja tehnologije, kakovosti, ekologije in varnosti ter zdravja pri 

delu.   

 

2.6.3.3 Kadrovsko štipendiranje 

V okviru dogovorjene kadrovske politike in plana kadrov, si družbe s štipendiranjem zagotavljajo 

potreben kader po številu in strukturi. S štipendiranjem usmerjajo šolajočo mladino, da se odloča 

za poklice, ki so za družbe strateško pomembni. Štipendiste moramo v času študija kar najbolje 

spoznati, zato jih vključujemo v spoznavanje družb s pomočjo obvezne študijske prakse in z 

razpisanimi temami seminarskih in diplomskih nalog. 

V skupini izvajamo štipendiranje strojnih mehanikov, strojnih tehnikov, smer elektrotehnike, 

tehnike mehatronike, na diplomskem študiju pa je največ štipendistov na Naravoslovno tehniški 

fakulteti, Strojni fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko. Predvsem se izobražujejo na 

visokošolskih strokovnih programih. Skupaj imamo v skupini 135 štipendistov. 

Višina štipendij se določa in usklajuje v skladu s kriteriji Pravilnika o štipendiranju. Osnovni višini 

štipendije so dodane točke za deficitarnost  za programe strojništva. 

 

  

http://www.acroni.si/subpages/image.php?imgwidth=640&imgheight=480&usecrop=false&upscale=false&imgfn=data/images/1248174819.jpg


Konsolidirano letno poročilo 2009 

 

 
 

50 

 

2.7 KOMUNICIRANJE 

V skupini SIJ si prizadevamo vzdrževati komunikacijo z vsemi vrstami javnosti na najvišji ravni. 

 

2.7.1 KOMUNICIRANJE Z LASTNIKI 

Skupina SIJ in njena obvladujoča družba se trudi transparentno poslovati in na enak način tudi 

poročati lastnikom. Nabor delničarjev ni velik, zato naša glavna komunikacija poteka preko sej 

nadzornega sveta in skupščine družbe, z največjim lastnikom pa tudi preko vzpostavljenega 

sistema poročanja. 

 

2.7.2 KOMUNICIRANJE S PARTNERJI 

Največ pozornosti namenjamo kupcem, za katere pripravljamo predstavitvene brošure s 

tehničnimi karakteristikami in strokovnimi usmeritvami zlasti za obdelavo našega materiala ali 

za konkretno uporabo. Zanje pripravljamo tudi različne praktične predstavitve uporabe naših 

proizvodov v praksi, odvisno od vrste programa družbe skupine. Sodelujemo na raznih 

strokovnih sejmih, kjer poskušamo naše proizvode čim bolj približati končnim porabnikom, s 

čimer sledimo tudi naši strateški usmeritvi, da povečamo delež končnih uporabnikov v celotni 

prodaji. 

S ciljem izboljšati tehnološke in kakovostne performance poslovanja, sodelujemo tudi z zunanjimi 

strokovnimi inštitucijami od raziskovalnih inštitutov do svetovalnih organizacij. 

 

2.7.3 KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI 

Oglasna deska je osnovni medij komuniciranja z zaposlenimi, ki pri svojem delu ne uporabljajo 

računalnika. V nekaterih družbah skupine pa je zaposlenim na voljo tudi intranet, preko katerega 

tečejo osnovne informacije, obvestila in splošna navodila zaposlenim.  

Interni časopis SIJ je namenjen ne samo vsem zaposlenim, ampak preko njega posredujemo 

informacije o našem delovanju in poslovanju tudi nekoliko širši javnosti – novinarjem in drugim 

partnerjem. 

Redni sestanki s predstavniki sindikatov z vodstvom skupine SIJ so stalnica že kar nekaj let. 

Predsednik družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. seznanja predstavnike delavcev s tekočimi 

poslovnimi rezultati, težavami v tekočem poslovanju ter plani za prihodnje obdobje. 
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2.7.4 KOMUNICIRANJE Z MEDIJI 

Za komuniciranje z mediji je v skupini odgovorna Služba za stike z javnostmi, preko katere 

komunicirajo tako družbe in njihove odgovorne osebe kot tudi uprava SIJ - Slovenske industrije 

jekla, d.d. Služba za stike z javnostmi sodeluje pri tem z vsemi službami v družbah skupine SIJ ter 

s tem podaja kvalitetne informacije zainteresirani javnosti. 

 

2.7.5 KOMUNICIRANJE Z DRUŽBENIM OKOLJEM 

V lokalnem okolju smo podpirali predvsem delovanje različnih inštitucij in društev. 

Že nekaj let skupina SIJ in njene družbe usmerjajo svojo družbeno aktivnost v podporo športom 

oziroma klubom na lokacijah, kjer družbe delujejo: 

 hokej na Jesenicah, kjer klub nosi naziv družbe ACRONI, 

 odbojko, smučanje in plavanje na Ravnah na Koroškem. 

Za športno dejavnost smo namenili v skupini SIJ skoraj 400.000 EUR. 

V skupini smo z manjšimi zneski podpirali tudi humanitarno dejavnost, kulturno dejavnost ter 

izobraževanje. 

 

2.8 VAROVANJE OKOLJA 

V skupini se zavedamo, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za razvoj 

naše dejavnosti.  

Varstvo okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih, zato ga 

obravnavamo kot sestavni del politike vodenja celotne skupine. Prizadevamo si za premišljeno in 

varčno rabo naravnih virov, posebno pozornost pa namenjamo zmanjševanju porabe energije in 

vode ter zmanjševanju odpadkov, veliko vlagamo v zdrave in varne pogoje za delo, saj le tako 

lahko ustvarjamo poslovno urejeno in za delo motivirano delovno okolje. 

Naše delovanje usmerjajo vse večje zahteve standardov in zaostrovanje okoljske zakonodaje, tako 

domače kot evropske. Uspešno sledimo trendom, ki določajo pogoje in pravila obnašanja. To 

pomeni, da posebno pozornost namenjamo tudi nenehnemu zmanjševanju emisijskih 

obremenitev okolja z odpadnimi vodami, onesnaženjem zraka, hrupa in odpadkov.  
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Družbi Acroni in Metal Ravne sta zavezanki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja - IPPC 

zavezanki. Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja imajo v družbi Acroni odobreno prehodno 

obdobje do 31. oktobra leta 2010, v družbi Metal Ravne pa do 30. oktobra 2011, zato je bilo 

potrebno ekološkim investicijam nameniti še večjo pozornost. 

V letih od 2006 do 2009 so samo v družbi Acroni za varstvo okolja porabili 15.578.320 EUR, od 

tega večji del v letih 2006 - 2008. Od teh sredstev so največ namenili za investicijo v odpraševalno 

napravo Jeklarne, čistilno napravo škajne jame in ločevanje hladilnih in tehnoloških vod v Vroči 

valjarni in Hladni predelavi. Družba je v zakonskem roku oddala vlogo za pridobitev dovoljenja  s 

strani MOP. 

V Metalu Ravne imajo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja potrjeno prehodno obdobje do 

leta 2011. V tem prehodnem obdobju je potrebno odpraviti vse zakonske prekoračitve, zato se 

izvajajo aktivnosti začrtane v programu, katerega izvajanje nadzoruje inšpekcijska služba in 

Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za okolje. Metal Ravne je v zakonsko predpisanem 

roku, to je do 31. oktobra 2006, oddal vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. S strani 

MOP, ARSO so 1. septembra 2007 dobili potrjen Sanacijski program, s katerim se v prehodnem 

obdobju prilagajajo zahtevam direktive IPPC na področju emisij snovi v zrak, vode in hrupa. 

Družba Metal Ravne ima sprejet poseben dokument, »Politika okolja«, v katerih so definirali 

okoljske cilje. 

Velik napredek so družbe naredile na zmanjšanju odpadkov, ki končajo na komunalni deponiji. To 

se je doseglo z večjim ločevanjem tako samih odpadkov, ki jih lahko vračajo v naš tehnološki 

proces oz. oddajajo drugim, kot z ločevanjem embalažnih materialov.  

V vseh družbah skupine upoštevamo Zakon o varstvu okolja in Pravilnik o ravnanju z odpadki. 

Verjamemo, da je upoštevanje okoljevarstvenih kriterijev sestavni del vsakega poslovanja, ki 

poleg kakovosti in cene odločilno vpliva tudi na konkurenčnost, čeprav ravno zaveze EU za 

zniževanje vseh vrst emisij, v svetovnem merilu našo konkurenčnost znižujejo, ker ostale 

jeklarske velesile (Kitajska, Indija,…) teh zavez niso sprejele. 
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2.9 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

2.9.1 IDENTIFIKACIJA TVEGANJ 

Poslovanje skupine SIJ so v letu 2009 zaznamovale zahtevne gospodarske razmere, saj je bil 

jeklarski trg v globoki krizi. To se je odrazilo v pomembnem znižanju obsega povpraševanja na 

vseh trgih, hkrati pa so se nadaljevali tudi negativni učinki globalne ekonomske krize. V teh 

spremenjenih gospodarskih okoliščinah je bilo ključnega pomena, da načrtno in premišljeno 

upravljamo s tveganji, s katerimi se soočamo pri svojem poslovanju. 

Med pomembnejšimi tveganji so bila v letu 2009 identificirana tveganja: 

 manjšega povpraševanja in naročil,  

 rasti cen surovin ob hkratnem pritisku na zniževanje prodajnih (zlasti baznih) cen,  

 tveganja delovanja, ki so povezana z izvajanjem in nadziranjem poslovnih procesov 

in aktivnosti v skupini ter porabo in stroški, ki nastajajo tekom izvajanja poslovnih 

procesov, 

 finančna tveganja oziroma tveganja, ki lahko negativno vplivajo na sposobnost 

ustvarjanja in obvladovanja finančnih prihodkov in finančnih odhodkov ter 

ohranjanja vrednosti premoženja. 

Za obvladovanje posameznih tveganj so bili skupaj zadolženi izvršni direktorji holding družbe ter 

posamične službe v družbah skupine. 

 

2.9.2 POSLOVNA TVEGANJA 

2.9.2.1 Prodajno tveganje 

Tveganje padca povpraševanja 

V letu 2009 je bilo poslovanje skupine izpostavljeno intenzivnim prodajnim tveganjem kot 

posledici svetovne gospodarske krize.  

V prvi vrsti je prišlo do prenasičenosti trga jekla z visokimi zalogami zaradi hitrega padca 

povpraševanja. To tveganje smo obvladovali na ta način, da smo stalno spremljali dogajanja na 

trgu in prilagajali našo proizvodnjo možnostim prodaje.  
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Cenovno tveganje 

Cenovno tveganje je bilo v tem letu zelo izrazito. Na eni strani so bili močni pritiski na znižanje 

cen zaradi slabega povpraševanja in padanja cen surovin, na drugi strani pa je občasno prihajalo 

do izrazitih dvigov cen surovin in posledično prodajnih cen naših izdelkov. To tveganje smo 

obvladovali s stalnim spremljanjem gibanja cen surovin, s stalnim izračunavanjem 

dobičkonosnosti in prilagajanju cen trenutnim razmeram. Temu tveganju se v letu 2009 nismo 

mogli v celoti izogniti. 

Tveganje kakovosti 

Kot zelo pomembno tveganje v letu 2009 se je pokazalo tudi tveganje kakovosti izdelkov. Slaba 

kakovost izdelkov ima lahko velik vpliv na stroške. Na eni strani so to stroški reklamacij, ko kupec 

blago reklamira, na drugi strani so stroški notranjih reklamacij, kjer slabo kvaliteto določenih 

proizvodov odkrijemo na koncu tehnološke poti, ko so že nastali stroški predelave, ki bremenijo 

poslovni izid. Temu področju smo v letu 2009 namenili veliko pozornosti v naših razvojnih 

oddelkih. 

Tveganje plačila 

Prodajno tveganje predstavlja tudi možnost, da kupec svojih obveznosti ne poravna. Za 

obvladovanje tega tveganja imamo terjatve do stalnih kupcev zavarovane pri zavarovalnici. Z 

novimi kupci in kupci iz rizičnih držav pa poslujemo samo na osnovi predplačil ali bančnih 

garancij in akreditivov. 

 

2.9.2.2 Nabavno tveganje 

Poslovanje družbe je v veliki meri odvisno od razmer na trgu surovin, materialov in storitev, kar 

se izraža v dejstvu, da nabavnim rizikom posvečamo veliko pozornosti. 

Nabavna tveganja so predvsem nepričakovane spremembe cen, rokov dobav, kakovosti vhodnih 

surovin, materialov in storitev, zato nabavna tveganja preučujemo na področju razpoložljivosti, 

kakovosti in možnosti dobav ključnih surovin in področjih, ki so povezana z obvladovanjem 

cenovnih sprememb oziroma nihanj. 

Aktivnosti, ki jih izvajamo za obvladovanje teh tveganj so: 

 Poglabljanje dolgoročnega partnerstva z globalno konkurenčnimi dobavitelji, ki 

razpolagajo z zadostno količino strateško pomembnih surovin in so se hkrati 

sposobni prilagajati tudi v zaostrenih tržnih razmerah tako količinsko kot cenovno. 

 Spremljanje tržnih razmer in predvidevanje tržnih sprememb.  

 Razpršitev nabave strateških materialov na več dobaviteljev.  
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 Presoja ustreznosti dobaviteljev tako z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti 

materialov kot tudi z vidika njihove plačilne sposobnosti. 

 Vertikalna integracija. 

Ugotovimo lahko, da smo tudi v letu 2009 pravočasno prepoznavali nabavna tveganja in, 

vzporedno temu, uspešno izvajali aktivnosti za obvladovanje le - teh ter za optimalno delovanje 

poslovnih procesov v skupini. Kljub ukrepom in dodatnim modelom fleksibilne oskrbe pa 

ocenjujemo, da je predvsem na področju nabave strateških surovin prisotna izpostavljenost 

nabavnim tveganjem, ki so bolj kot z zanesljivostjo in dostopnostjo surovin povezana s cenovnimi 

tveganji. 

 

2.9.3 FINANČNA TVEGANJA 

Delovanje skupino izpostavlja različnim finančnim tveganjem: kreditnemu tveganju, obrestnemu 

tveganju, valutnemu tveganju, plačilno-sposobnostnemu tveganju, itd. Celotna dejavnost 

upravljanja s tveganji v skupini se osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov in skuša 

minimizirati potencialne negativne učinke na finančno uspešnost skupine. Z upravljanjem s 

finančnimi tveganji se ukvarjajo finančne službe družb skupine, usklajeno s finančno službo SIJ – 

Slovenske industrije jekla, d.d.  

 

2.9.3.1 Kreditno tveganje 

Skupina omejuje svojo izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kupcih s številnimi aktivnostmi: 

omejevanjem izpostavljenosti do posamičnim poslovnih partnerjev z analiziranjem njihove 

finančne bonitete, stalnim nadzorom nad kupci (v primeru slabe bonitetne ocene prodamo blago 

samo pod pogojem, da prejmemo ustrezen inštrument zavarovanja), sprotnim spremljanjem 

odprtih terjatev in stalno izterjavo ter zavarovanjem terjatev pri zavarovalnici. Ocenjujemo, da se 

je kreditno tveganje v skupini v letu 2009 povečalo. 

 

2.9.3.2 Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje skupine izvira iz dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti. Finančne 

obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.  

Skupina stalno nadzira izpostavljenost obrestnemu tveganju, pri čemer se osredotoča predvsem 

na dolgoročno zadolženost z variabilno obrestno mero in s tem potencialno rast stroškov 
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financiranja. Glede na pričakovane zaostrene gospodarske razmere pričakujemo zniževanje 

bazne obrestne mere (EURIBOR, LIBOR) in povečevanje poslovnih marž. Trenutno ocenjujemo 

tveganje spremembe obrestne mere kot zmerno.  

 

2.9.3.3 Valutno tveganje 

Skupina deluje tudi v mednarodnem okolju in je tako v določeni meri izpostavljena valutnemu 

tveganju. S prevzemom evra v letu 2007 se je izpostavljenost valutnemu tveganju močno 

zmanjšala. Kljub temu skupina pazljivo spremlja izpostavljenost valutnemu tveganju in jo 

zmanjšuje z načrtnim usklajevanjem prilivov in odlivov v tuji valuti, predvsem v USD, ki ima v 

primerjavi z EUR največja medletna gibanja. 

 

2.9.3.4 Plačilno - sposobnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje je v trenutnih svetovnih gospodarskih razmerah visoko in se še povečuje, 

zato skupina namenja posebno pozornost denarnemu toku. Tveganja uravnavamo s poslovnimi 

aktivnostmi na dohodkovni in na stroškovni ravni. Likvidnostno rezervo skupine predstavljajo 

dovoljena koriščenja negativnega stanja na transakcijskih računih ter odobrena revolving posojila 

pri slovenskih bankah, ki se lahko črpajo v primeru potrebe po dodatnih likvidnostnih sredstvih. 

 

2.9.4 DRUGA TVEGANJA 

2.9.4.1 Investicijsko tveganje 

Investicijska tveganja so povezana z doseganjem načrtovanih naložb, z uspešno realizacijo naložb 

v razvoj novih proizvodov in uspešnim uvajanjem novih tehnologij. To vrsto tveganj omejujemo 

tako, da nadziramo učinke naložb ter stalno zvišujemo raven kakovosti priprave in izvedbe 

investicijskih projektov.  

Z uspešnim upravljanjem tveganj povečujemo uspešnost, izboljšujemo učinkovitost vodenja ter 

izvedbo naložbe. 
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2.9.4.2 Kadrovsko tveganje 

Največja tveganja na kadrovskem področju so: 

 Ohranjanje kritične mase zaposlenih kljub manjši proizvodnji. Če bodo napovedi 

poslovanja tudi v prihodnje negativne bo morala skupina sprejeti bolj radikalne 

ukrepe na področju zaposlenosti.   

 Fleksibilnost organiziranja dela in premeščanja zaposlenih sta lahko omejeni s  

kompetentnostjo zaposlenih. 

 Visoka  povprečna starost zaposlenih povečuje tveganje za nastanek invalidnosti. 

 Povišanje plač (povišanje minimalne plače, dogovorjena minimalna izplačana plača 

v neto znesku), bolj kot nam dopušča dosežena realizacija.  

 

2.9.4.3 Okoljevarstveno tveganje 

Pri tem tveganju obstaja določena nevarnost ob morebitni okoljski nesreči (onesnaženju). Veliko 

tveganje pa predstavlja tudi spreminjajoča se okoljska zakonodaja, ki ima lahko za posledico 

ukinitev določene proizvodne dejavnosti ali zaostritev okoljevarstvenih zahtev, ki bi povišale 

stroške poslovanja skupine, saj je jeklarska industrija pod velikim pritiskom zakonodaje znotraj 

EU in civilne družbe, da sledi postavljenim normativom varovanja okolja. 

 

2.10 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

V dveh največjih družbah skupine, Acroni in Metal Ravne, se je po zaključku poslovnega leta 

sprejela odločitev o spremembi delovnega urnika. V družbi Metal Ravne so ponovno uvedli 40 

urni delovni teden, v družbi Acroni pa so sprejeli odločitev o vnovičnem prehodu na 36 urni 

delovni teden. 

Na strateško pomembnih investicijskih projektih so stekla testiranja opreme (vroče testiranje 

ravnalnika in hidravličnih linij za transport debele pločevine v Acroniju) in predaja strateških 

agregatov v redno uporabo (pričetek uporabe novega brusilnega stroja v jeklarni).  

V družbi Acroni so pridobili akreditacijo mehanskega laboratorija po sistemu ISO 17025.  

Prejeli smo odškodnino za zavarovane terjatve s strani SID – Prve kreditne zavarovalnice, d.d. v 

višini 4,4 milijona EUR. 
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3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je odgovorna za pripravo konsolidiranega 

letnega poročila skupine in konsolidiranih računovodskih izkazov na način, ki daje resnično in 

pošteno sliko premoženjskega stanja in izvidov poslovanja skupine, v skladu z Mednarodnimi 

standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah za leto 2009. 

 

Uprava potrjuje konsolidirano poslovno poročilo in konsolidirane računovodske izkaze s pojasnili 

za leto, končano 31.12.2009 in izjavlja: 

 

 da so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bodo 

družbe skupine nadaljevale poslovanje tudi v prihodnje, 

 da skupina dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva 

morebitne spremembe v računovodskih politikah, 

 da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli 

previdnosti in dobrega gospodarja, 

 da so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo 

in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

 

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja 

skupine ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. 

 

 

Ljubljana, 12. marec 2010 

 

        Predsednik uprave 

        Tibor Šimonka 

 

        Namestnik predsednika uprave 

        Viacheslav Korchagin 
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3.2 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.2.1 KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008 

    

SREDSTVA    

Dolgoročna sredstva  359.518.911 285.946.887 

Neopredmetena sredstva 3.4.1 5.118.337 2.823.439 

Opredmetena osnovna sredstva 3.4.2 341.770.671 276.854.886 

Naložbene nepremičnine 3.4.3 317.892 347.067 

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 3.4.4 1.066.700 1.366.346 

Finančne naložbe v pridružene družbe 3.4.5 - 736.452 

Druga dolgoročna sredstva 3.4.6 789.896 862.830 

Terjatve za odloženi davek 3.4.7 10.455.415 2.955.867 

    

Kratkoročna sredstva (brez kratkoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev) 

 264.338.709 345.567.812 

Sredstva namenjena za prodajo 3.4.8 4.993.167 4.900.950 

Zaloge 3.4.9 93.597.380 123.858.093 

Finančne naložbe namenjene trgovanju 3.4.10 70.023 90.787 

Kratkoročno dana posojila in depoziti  3.4.11 36.719.806 25.940.132 

Kratkoročne poslovne terjatve 3.4.12 109.368.647 156.645.865 

Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 3.4.13 3.775.226 1.239.645 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 3.4.14 15.814.460 32.892.340 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.4.15 257.565 203.163 

Kratkoročna sredstva (s kratkoročnimi 
aktivnimi časovnimi razmejitvami) 

 264.596.274 345.770.975 

    

SKUPAJ SREDSTVA  624.115.185 631.717.862 
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 Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008 

    

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    

Kapital 3.4.16 308.702.836 335.551.385 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe  306.668.361 333.543.460 

Vpoklicani kapital  145.266.066 145.266.066 

Kapitalske rezerve  11.461.177 11.461.177 

Rezerve iz dobička  (2.005.997) (2.134.473) 

Presežek iz prevrednotenja  244.415 386.255 

Prevedbene razlike  (142.031) (72.184) 

Preneseni čisti poslovni izid  151.844.731 140.827.031 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  - 37.809.588 

    

Neobvladujoči delež  2.034.475 2.007.925 

    

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

 15.649.031 17.675.845 

Rezervacije 3.4.17 5.544.768 7.300.228 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  3.4.19 9.568.129 9.688.310 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.4.18 536.134 687.307 

    

Dolgoročne obveznosti  135.097.652 89.153.499 

Dolgoročno prejeta posojila 3.4.20 128.337.634 81.461.999 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.4.21 6.050.905 6.942.221 

Dolgoročne poslovne obveznosti 3.4.22 647.845 646.603 

Obveznosti za odloženi davek 3.4.7 61.268 102.676 

    

Kratkoročne obveznosti  158.943.041 182.890.153 

Kratkoročno prejeta posojila 3.4.23 70.848.453 92.673.353 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.4.24 2.790.153 2.602.700 

Kratkoročne poslovne obveznosti 3.4.25 85.255.520 87.249.585 

Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička 3.4.13 48.915 364.515 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.4.26 5.722.625 6.446.980 

    

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  624.115.185 631.717.862 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 

 

 



Konsolidirano letno poročilo 2009 

 

 
 

62 

 

3.2.2 KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 Pojasnilo 2009 2008 

    

Čisti prihodki od prodaje 3.4.27 371.152.894 702.851.130 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z 
amortizacijo) 

3.4.28 (340.586.629) (558.249.288) 

Kosmati poslovni izid  30.566.265 144.601.842 

    

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 3.4.28 (21.673.145) (46.698.229) 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 3.4.28 (42.520.601) (43.506.717) 

Drugi poslovni prihodki 3.4.29 7.088.495 6.477.721 

Drugi poslovni odhodki 3.4.30 (5.734.208) (5.798.661) 

Izguba / dobiček iz poslovanja  (32.273.194) 55.075.956 

    

Dobički/izgube iz naslova prodaje ali 
prevrednotenja finančnih naložb 

3.4.31 366.289 (553.694) 

Finančni prihodki 3.4.32 3.803.305 2.143.488 

Finančni odhodki 3.4.33 (5.922.273) (8.764.048) 

Delež izgube / dobička v pridruženih družbah  (22.018) 219.208 

Pozitivne tečajne razlike 3.4.34 72.763 90.291 

Negativne tečajne razlike 3.4.35 (79.392) (186.488) 

    

Poslovni izid pred obdavčitvijo  (34.054.520) 48.024.713 

Davek iz dobička 3.4.36 (326.606) (10.286.076) 

Odloženi davki 3.4.7 7.490.981 165.771 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  (26.890.145) 37.904.408 

    

Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki 
pripada: 

   

Lastnikom obvladujoče družbe  (26.913.240) 37.823.309 

Neobvladujočemu deležu  23.095 81.099 

    

Dobiček na delnico, ki pripada lastnikom 
obvladujoče družbe 

   

Osnovni in popravljen dobiček na delnico  (27,28) 38,33 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 
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3.2.3 KONSOLIDIRANI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA 

DONOSA 

 Pojasnilo 2009 2008 

    

Čisti poslovni izid poslovnega leta  (26.890.145) 37.904.408 

Sprememba presežka iz prevrednotenja iz 
naslova sredstev namenjenih za prodajo 

 22.488 - 

Spremembe presežka iz prevrednotenja 
finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo 

 (205.900) 75.579 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb 
računovodskih izkazov poslovanja v tujini 

 (68.040) 91.758 

Davek iz dobička povezan s komponentami 
drugega vseobsegajočega donosa 3.4.7 41.572 (102.676) 

    

Celotni vseobsegajoči donos 3.2.5 (27.100.025) 37.969.069 

    
Vseobsegajoči donos, ki pripada:    

Lastnikom obvladujoče družbe  (27.123.512) 37.887.970 

Neobvladujočemu deležu  23.487 81.099 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 
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3.2.4 KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 2009 2008 

   

Denarni tok iz poslovanja   

Poslovni izid pred obdavčitvijo (34.054.520) 48.024.713 

Prilagojen za:   

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

24.307.596 20.129.678 

Delež dobička v pridruženi družbi 22.018 (219.208) 

Presežek poštene vrednosti neto sredstev nad nabavno 
vrednostjo naložbe (slabo ime) 

- (62.991) 

Finančne prihodke iz naslova obresti (3.779.015) (2.137.726) 

Finančne odhodke iz naslova obresti 5.919.758 8.764.008 

Tečajne razlike, neto (24.939) 96.197 

Dobiček/izgubo pri prodaji in prevrednotenju finančnih 
naložb 

(366.289) 553.694 

Oblikovanje/odpravo popravkov vrednosti in rezervacij 4.760.891 (2.198.243) 

Druge prilagoditve (3.605.392) 2.420.317 

Denarni tok iz poslovanja pred gibljivim kapitalom (6.819.892) 75.370.439 

   

Spremembe gibljivega kapitala   

Zmanjšanje/povečanje poslovnih terjatev 49.917.960 (22.729.407) 

Zmanjšanje zalog 32.446.555 12.527.676 

Zmanjšanje poslovnih obveznosti (6.558.295) (20.373.412) 

Zmanjšanje davkov, razen davka iz dobička (1.924.546) (1.322.971) 

Prejeta plačila v zvezi s prejetimi subvencijami 2.095.068 765.935 

Plačila obveznosti v zvezi z oblikovanimi rezervacijami (122.053) (73.783) 

Plačilo obveznosti za davek iz dobička (4.372.563) (23.518.309) 

Druga vplačila direktno na kapital 170.546 - 

Neto denarni tok iz poslovanja 64.832.780 20.646.168 

   

Denarni tok iz naložbenja   

Nakup odvisnih družb (2.099.366) (5.270.103) 

Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (83.898.572) (52.165.633) 
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 2009 2008 

   

Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev 135.520 80.430 

Nakup neopredmetenih sredstev (1.517.635) (163.707) 

Spremembe denarnih sredstev z omejeno uporabo  35.016 (14.107) 

Dana posojila  (24.695.000) (56.147.048) 

Plačilo danih posojil 13.917.452 30.350.368 

Prejete plačane obresti iz naslova danih posojil 3.256.296 1.854.690 

Prejete dividende 11.126 33.378 

Prodaja/nakup drugih dolgoročnih sredstev 421.627 (508.220) 

Neto denarni tok iz naložbenja (94.433.536) (81.949.952) 

   

Denarni tok iz financiranja   

Nova prejeta posojila 141.600.957 234.022.192 

Plačila prejetih posojil (124.493.690) (173.547.409) 

Plačila obveznosti iz naslova finančnega najema (2.043.222) (1.694.301) 

Plačila obresti iz naslova prejetih posojil (6.141.176) (8.663.084) 

Izplačila dividend - (300.000) 

Neto denarni tok iz financiranja 8.922.869 49.817.398 

   

Neto zmanjšanje denarnih sredstev (20.677.887) (11.486.386) 

Denar in denarni ustrezniki na dan 1.1. 22.397.796 33.884.182 

Denar in denarni ustrezniki na dan 31.12. 1.719.909 22.397.796 

   

Denar in denarni ustrezniki 2009 2008 

Denar in denarni ustrezniki v izkazu finančnega položaja na 
dan 31.12. 

15.814.460 32.892.340 

zmanjšani za denarna sredstva z omejeno uporabo (12.585) (47.601) 

zmanjšani za odobrene limite na transakcijskem računu (14.081.966) (10.446.943) 

Denar in denarni ustrezniki za potrebe izdelave izkaza 
denarnih tokov na dan 31.12. 

1.719.909 22.397.796 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 
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3.2.5 KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 

3.2.5.1 Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2009 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 
Neobvladujoči 

delež 
Skupaj 

 
 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Lastne 
delnice 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Prevedbene 
razlike 

Skupaj 

Stanje na dan 31.12.2008 145.266.066 11.461.177 120.254 (2.254.727) 140.827.031 37.809.588 386.255 (72.184) 333.543.460 2.007.925 335.551.385 

Povečanje neobvladujočega 
deleža 

- - - - 79.280 - - (1.415) 77.865 276.994 354.859 

Zmanjšanje neobvladujočega 
deleža 

- - - - - - - - - (273.931) (273.931) 

Transakcije z lastniki - - - - 79.280 - - (1.415) 77.865 3.063 80.928 

Čisti poslovni izid poslovnega 
leta 

- - - - - (26.913.240) - - (26.913.240) 23.095 (26.890.145) 

Presežek iz prevrednotenja 
sredstev namenjenih za 
prodajo 

- - - - - - 22.488 - 22.488 - 22.488 

Presežek iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

- - - - - - (205.900) - (205.900) - (205.900) 

Davki povezani s posameznimi 
postavkami vseobsegajočega 
donosa 

- - - - - - 41.572 - 41.572 - 41.572 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz 
pretvorb računovodskih 
izkazov poslovanja v tujini 

- - - - - - - (68.432) (68.432) 392 (68.040) 

Spremembe na 
vseobsegajočemu donosu 

- - - - - (26.913.240) (141.840) (68.432) (27.123.512) 23.487 (27.100.025) 
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Kapital lastnikov obvladujoče družbe 
Neobvladujoči 

delež 
Skupaj 

 
 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Lastne 
delnice 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Prevedbene 
razlike 

Skupaj 

Razporeditev čistega dobička 
po sklepu skupščine 

- - - - 37.809.588 (37.809.588) - - - - - 

Oblikovanje zakonskih rezerv - - 128.476 - - (128.476) - - - - - 

Pokrivanje izgube - - - - (27.041.716) 27.041.716 - - - - - 

Druge spremembe - - - - 170.548 - - - 170.548 - 170.548 

Spremembe v kapitalu - - 128.476 - 10.938.420 (10.896.348) - - 170.548 - 170.548 

Stanje na dan 31.12.2009 145.266.066 11.461.177 248.730 (2.254.727) 151.844.731 - 244.415 (142.031) 306.668.361 2.034.475 308.702.836 

 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 
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3.2.5.2 Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2008 

 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 
Neobvladujoči 

delež 
Skupaj 

 
 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Lastne 
delnice 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Prevedbene 
razlike 

Skupaj 

Stanje na dan 31.12.2007 145.266.066 19.404.273 106.534 (2.254.727) 73.498.215 59.385.716 413.352 (163.939) 295.655.490 1.398.664 297.054.154 

Povečanje neobvladujočega 
deleža 

- - - - - - - - - 828.162 828.162 

Izplačilo dividend - - - - - - - - - (300.000) (300.000) 

Transakcije z lastniki - - - - - - - - - 528.162 528.162 

Čisti poslovni izid poslovnega 
leta 

- - - - - 37.823.309 - - 37.823.309 81.099 37.904.408 

Presežek iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

- - - - - - 75.579 - 75.579 - 75.579 

Davki povezani s posameznimi 
postavkami vseobsegajočega 
donosa 

- - - - - - (102.676) - (102.676) - (102.676) 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz 
pretvorb računovodskih 
izkazov poslovanja v tujini 

- - - - 3 - - 91.755 91.758 - 91.758 

Spremembe na 
vseobsegajočemu donosu 

- - - - 3 37.823.309 (27.097) 91.755 37.887.970 81.099 37.969.069 

Razporeditev čistega dobička 
po sklepu skupščine 

- - - - 59.385.717 (59.385.717) - - - - - 

Oblikovanje zakonskih rezerv - - 13.720 - - (13.720) - - - - - 

Pokrivanje izgube - (7.943.096) - - 7.943.096 - - - - - - 

Spremembe v kapitalu - (7.943.096) 13.720 - 67.328.812 (59.399.437) - - - - - 

Stanje na dan 31.12.2008 145.266.066 11.461.177 120.254 (2.254.727) 140.827.031 37.809.588 386.255 (72.184) 333.543.460 2.007.925 335.551.385 

Pojasnila in usmeritve na straneh od 69 do 123 so sestavni del računovodskih izkazov 
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3.3 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

V naslednjih točkah so navedene glavne računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi 

konsolidiranih računovodskih izkazov. Predstavljene računovodske usmeritve so bile enako 

uporabljene v vseh letih od uvedbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (odslej 

MSRP) do danes, razen v primerih, kjer so predstavljene razlike.  

 

3.3.1 PODLAGE ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA 

Konsolidirani računovodski izkazi za leto 2009 so pripravljeni v skladu z MSRP. Med 

razkrivanjem in vrednotenjem postavk smo neposredno uporabljali določbe standardov. Izjema 

je bilo le vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med več 

različnimi metodami vrednotenja. 

Konsolidirani računovodski izkazi so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi 

zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v 

preglednicah.  

Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP, od uprave zahteva podajanje 

sodb, ocen in predvidevanj, ki vplivajo na izvajanje smernic ter podane vsote sredstev in 

obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in pripadajoča predvidevanja temeljijo na izkušnjah iz 

preteklosti in na številnih drugih dejavnikih, za katere obstaja prepričanje, da so v danih 

okoliščinah verjetni, rezultati teh izkušenj pa predstavljajo osnovo za podajanje sodb o 

knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. Ocene in temeljne predpostavke za sestavljanje 

računovodskih izkazov je potrebno neprestano preverjati.  

Konsolidirani računovodski izkazi podajajo pošten in resničen prikaz finančnega položaja, 

finančne uspešnosti in denarnih tokov skupine. Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov 

pa je potrebno upoštevati tudi načeli previdnosti in poštene vrednosti, kot to določajo MSRP.  

Pri izbiri računovodskih smernic in odločanju o njihovi uporabi, kot tudi pri pripravi teh 

konsolidiranih računovodskih izkazov, je uprava upoštevala naslednje tri zahteve: konsolidirani 

računovodski izkazi so razumljivi, če jih njihovi uporabniki razumejo brez težav. Informacije so 

primerne, če uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev. Informacije so 

bistvene, če bi njihov izpust ali neresnično podajanje lahko vplival/vplivalo na ekonomske 

odločitve uporabnikov.  

Konsolidirani računovodski izkazi so bili pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, ki so bile 

spremenjene s prevrednotenjem za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev ter finančnih 

sredstev in finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 
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Skupina uporablja spremenjeni MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov«, ki je stopil v 

veljajo na dan 1.1.2009. V skladu z zahtevami MRS 1 je skupina preimenovala izkaz Bilanca stanja 

v Izkaz finančnega položaja, Izkaz gibanja kapitala pa v Izkaz sprememb lastniškega kapitala. 

Skladno z navodili MSR 1 skupina prikazuje poleg Izkaza poslovnega izida še Izkaz drugega 

vseobsegajočega donosa. 

 

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z MSRP, kot jih je sprejel Odbor za 

mednarodne računovodske standarde (odslej OMRS) in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje 

mednarodnih standardov računovodskega poročanja (odslej OPMSRP), kot jih je sprejela EU, in 

sicer: 

 

a ) Trenutno so veljavni naslednji standardi in tolmačenja 

V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in 

jih je sprejela EU: 

 MSRP 8 »Poslovni odseki«, ki ga je EU sprejela dne 21.11.2007 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 01.01.2009 ali kasneje).  

 MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« in MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi« - 

Nabavna vrednost naložbe v odvisno, skupaj obvladovano ali pridruženo podjetje, ki jih je 

EU sprejela 23.01.2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 01.01.2009 ali kasneje).  

 MSRP 4 »Zavarovalne pogodbe« in MSRP 7 »Finančni inštrumenti: razkritja« - izboljšanje 

razkritij glede finančnih inštrumentov, ki jih je EU sprejela 27.11.2009 (veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 ali kasneje). 

 MRS 32 »Finančni inštrumenti: predstavljanje« in MRS 1 »Predstavljanje računovodskih 

izkazov« - Prodajljivi finančni inštrumenti in obveze, ki nastanejo ob likvidaciji, ki jih je EU 

sprejela dne 21.01.2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 01.01.2009 ali kasneje).  

 MRS 39 »Finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje« ter MRSP 7 »Finančni 

inštrumenti« - Prerazvrstitev finančnih sredstev, datum uveljavitve in prehodno obdobje, ki 

jih je EU sprejela 9.9.2009 (veljajo od 1.7.2008 ali kasneje).  

 MRS 1 (popravljen) »Predstavljanje računovodskih izkazov« - Popravljeno predstavljanje, ki 

ga je EU sprejela 17.12.2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.1. 2009 ali kasneje). 

 MRS 23 (popravljen) »Stroški izposojanja«, ki ga je EU sprejela 10.12.2008 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 ali kasneje). 

 MSRP 2 »Plačilo na podlagi delnic« - Zahtevani pogoji in preklici, ki jih je EU sprejela 

16.12.2008 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 ali kasneje). 

 OPMSRP 9 »Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih finančnih inštrumentov« in MRS 39 

»Finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje« - Vstavljeni izpeljani finančnih 
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inštrumenti, ki jih je EU sprejela 30.11.2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 

ali kasneje). 

 OPMSRP 11 »MSRP2 – Transakcije z delnicami skupine in lastnimi delnicami«, ki ga je EU 

sprejela 1.6.2007 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.3.2008 ali kasneje). 

 OPMSRP 13 »Programi nagrajevanja zvestobe strank«, ki ga je EU sprejela 16.12.2008 (velja 

za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 ali kasneje). 

 OPMSRP 14 »MRS 19 - Omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimalnega 

financiranja in njihove medsebojne povezanosti«, ki ga je EU sprejela dne 16.12.2008 (velja 

za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2009 ali kasneje). 

 

Skupina se je odločila, da ne uporabi teh standardov, prenovitev standardov in tolmačenj pred 

datumi njihove veljavnosti. Skupina predvideva, da prva uporaba teh standardov, prenovitev 

standardov in pojasnil ne bo imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze.  

 

b) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi 

Na datum odobritve teh konsolidiranih računovodskih izkazov so naslednji standardi, popravki in 

pojasnila, ki jih je sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo: 

 MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba MSRP«, ki ga je EU sprejela 25.11.2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 25.11.2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodskih izkazov«, ki jih je EU sprejela 3.6.2009 (velja 

za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 MRS 32 »Finančni inštrumenti: predstavljanje« - Obračunavanje izdaje delniških pravic, ki 

jih je EU sprejela 23.12.2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2011 ali kasneje). 

 MRS 39 »Finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje« - Postavke, ki izpolnjujejo pogoje 

za varovanje pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 15.9.2009 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1.7.2009 ali kasneje). 

 OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga je EU sprejela 25.3.2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 OPMRSP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«, ki ga je EU sprejela 22.7.2009 (velja za 

letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je 

EU sprejela 4.6.2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.7.2009 ali kasneje). 

 OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom«, ki ga je EU sprejela 26.11.2009 

(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.11.2009 ali kasneje). 
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 OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki ga je EU sprejela 27.11.2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1.11.2009). 

 

Skupina se je odločila, da ne bo sprejela teh standardov, popravkov in pojasnil preden stopijo v 

veljavo. Skupina pričakuje, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo 

bistvenega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze v obdobju začetne uporabe. 

 

c) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela 

Na datum odobritve teh konsolidiranih računovodskih izkazov so naslednji standardi, popravki in 

pojasnila, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo: 

 MSRP 9 »Finančni inštrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2013 ali kasneje). 

 MRS 24 »Razkrivanje povezanih strank« – poenostavitev zahtev po razkritju za podjetja, 

povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane stranke (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1.1.2011 ali kasneje). 

 MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« - Dodatne izjeme za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP 

(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 MSRP 2 »Plačila na podlagi delnic« – Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v 

skupini (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2010 ali kasneje). 

 OPMSRP 14  »MRS 19 – Omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimalnega 

financiranja in njihove medsebojne povezanosti« - Vnaprejšnja plačila zahtev glede 

minimalnega financiranja (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.1.2011 ali kasneje). 

 OPMSRP 19 »Izbris obveznosti s kapitalskimi inštrumenti« (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1.7.2010 ali kasneje). 
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3.3.2 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Odvisne družbe, v katerih ima skupina neposredno ali posredno lastniški delež večji od polovice 

glasovalnih pravic ali pa lahko na kakšen drug način vpliva na poslovanje, se konsolidirajo. V 

računovodske izkaze skupine se odvisne družbe konsolidirajo od dne, ko skupina prevzame 

kontrolni delež v njih, njihovo konsolidiranje pa se preneha, ko skupina v njih nima več 

kontrolnega deleža. Vse transakcije ter terjatve in obveznosti med družbami v skupini se za 

namene konsolidiranja izločijo. Zaradi zagotavljanja konsistentnih in pravilnih podatkov za 

potrebe konsolidacije in računovodskega poročanja skupine je v odvisnih družbah treba uskladiti 

računovodske usmeritve z usmeritvami obvladujoče družbe. 

Skupina obravnava transakcije z lastniki neobvladujočega deleža enako kot transakcije z 

zunanjimi partnerji. Dobički in izgube lastnikov neobvladujočega deleža se kažejo v 

konsolidiranem izkazu poslovnega izida. Nakupi v zvezi s prevzemi se odražajo v povečanju 

neobvladujočega deleža in povečanju dobrega oziroma negativnega dobrega imena, kot razlika 

med deležem neobvladujočega deleža v knjigovodski vrednosti in pošteni vrednosti prevzete 

družbe. 

 

Konsolidirane računovodske izkaze za ožji krog odvisnih družb sestavlja družba SIJ – Slovenska 

industrija jekla, d.d. Konsolidirano letno poročilo za skupino SIJ je moč dobiti na sedežu družbe 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana. Konsolidirane računovodske 

izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba DILON Cooperatief U.A. iz Amsterdama 

(Nizozemska). Konsolidirano letno poročilo za skupino DILON Cooperatief je moč dobiti na 

sedežu družbe DILON Cooperatief U.A., Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam, Nizozemska. 

 

3.3.3 SESTAVA SKUPINE POVEZANIH DRUŽB 

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in računovodske izkaze družb v skupini. 

Skupino družb, v katerih ima družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. svoje finančne naložbe, 

sestavljajo družbe prikazane v spodnji tabeli: 
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 Dejavnost družbe 
% 

udeležbe 

Vrednost 
kapitala družbe 

31.12.2009 

Poslovni izid 
2009 

Obvladujoča družba     

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., 
Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 

Dejavnost holdinga  157.649.372 2.569.491 

     

SIJ – hčerinske družbe     

Acroni, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
Jesenice 

Proizvodnja jekla 100 159.868.699 (22.771.748) 

Metal Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem  

Proizvodnja jekla 100 71.652.317 (8.337.195) 

Noži Ravne d.o.o, Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem 

Proizvodnja 
industrijskih nožev 

100 10.843.284 71.831 

Elektrode Jesenice, d.o.o., Cesta 
železarjev 8, Jesenice 

Proizvodnja 
dodajnih materialov 

za varjenje 
100 5.470.123 38.675 

SUZ, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
Jesenice 

Proizvodnja 
vlečenih žic 

100 610.978 (178.679) 

ZIP Center, d.o.o., Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem 

Usposabljanje, 
izobraževanje 

invalidov 
100 76.768 6.033 

Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta 
železarjev 8, Jesenice 

Trgovanje z 
lastnimi 

nepremičninami 
100 21.052.357 583.952 

Žična Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 
Celje 

Drugo podjetniško 
in poslovno 
svetovanje 

100 1.691.239 19.190 

Odpad d.o.o. Pivka, Velika Pristava 23, 
Pivka 

Pridobivanje 
sekundarnih 

surovin iz ostankov 
74,90 5.168.634 318.353 

 

 Dejavnost družbe 
% 

udeležbe 

Vrednost 
kapitala družbe 

31.12.2009  

Poslovni izid 
leta 2009  

ACRONI – hčerinske družbe     

Acroni Italia s.r.l., Via del San Michele 
334, Gorica, Italija 

Trgovinska 
dejavnost 

100 1.248.123 335.019 

Acroni Deutschland GmbH, 
Paulsmuhlenstrasse 42, Duesseldorf, 
Nemčija 

Trgovinska 
dejavnost 

100 1.060.328 87.581 

Acroni Scandinavia AB, Box 17136, 
200 01 Malmö, Švedska 

Trgovinska 
dejavnost 

100 9.754 - 

     

METAL RAVNE – hčerinske družbe     

Iuenna Stahl Productions und 
Handelsgesellschaft m.b.H., Pliberk, 
Avstrija 

Trgovinska 
dejavnost 

100 1.919.355 76.611 

KOPO International Inc., New Jersey, 
ZDA 

Trgovinska 
dejavnost 

100 861.156 32.525 

Serpa d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne 
na Koroškem 

Proizvodnja 
metalurških strojev 

85,61 3.468.058 (121.760) 

Ravne Steel Center d.o.o., Litostrojska 
cesta 60, Ljubljana 

Trgovinska 
dejavnost 

100 2.052.883 256.142 
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 Dejavnost družbe 
% 

udeležbe 

Vrednost 
kapitala družbe 

31.12.2009  

Poslovni izid 
leta 2009  

     

ODPAD – hčerinska družba     

Dankor d.o.o., Europske avenije 22, 
Osijek, Hrvaška  

Pridobivanje 
sekundarnih 

surovin iz ostankov 
51 389.379 (311.690) 

 

V letu 2009 smo v konsolidirane računovodske izkaze z dnem 1.4.2009 vključili družbo Ravne 

Steel Center d.o.o., Ljubljana, Slovenija,  z dnem 30.11.2009 pa družbo Dankor d.o.o., Osijek, 

Hrvaška. Do 1.4.2009 je bila družba Ravne Steel Center d.o.o. pridružena družba. 

 

3.3.4 VALUTA POROČANJA 

a) Funkcijska in predstavitvena valuta 

Postavke, prikazane v računovodskih izkazih posameznih družb skupine, so nominirane v valuti 

primarnega okolja - države, v kateri posluje posamezna družba (ta valuta je t.i. funkcijska valuta). 

Konsolidirani računovodski izkazi so izkazani v EUR, ki je funkcijska in predstavitvena valuta 

obvladujoče družbe.  

 

b) Transakcije in stanja 

Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi tečaja, veljavnega na dan 

transakcije. Dobički in izgube, ki nastanejo pri teh transakcijah in pri pretvorbi denarnih sredstev 

ter obveznosti, denominiranih v tuji valuti, so pripoznane v izkazu poslovnega izida posamezne 

družbe skupine.  

Tečajne razlike, izhajajoče iz dolžniških vrednostnih papirjev in drugih monetarnih finančnih 

sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti, so vključene v dobičke in izgube pri transakcijah s 

tujimi valutami. 

 

c) Družbe v skupini 

Izkazi poslovnega izida in izkazi denarnih tokov posameznih družb skupine v tujini, kjer 

funkcijska valuta družbe ni EUR, so preračunani v poročevalsko valuto obvladujoče družbe na 

podlagi povprečnega deviznega tečaja, izkazi finančnega položaja pa so preračunani v 

poročevalsko valuto z uporabo tečaja, veljavnega na dan 31. 12.. V primeru, da pride do prodaje 

družbe v tujini, se tečajne razlike, realizirane pri prodaji, pripoznajo v konsolidiranem izkazu 

poslovnega izida kot del dobička oziroma izgube pri prodaji. 
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3.3.5 NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene patente, licence, blagovne znamke, 

dobro ime, neopredmetena sredstva v razvijanju, programsko računalniško opremo in druga 

neopredmetena sredstva. Neopredmeteno sredstvo se pripozna kot sredstvo izključno, če je 

verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi pritekale in če je nabavno vrednost mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

Za merjenje neopredmetenih sredstev, katerih dobe koristnosti so omejene, uporabljamo model 

nabavne vrednosti, zato so neopredmetena sredstva vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani 

za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitev. Amortizacija se prične 

obračunavati, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Kadar računalniški 

programi niso sestavni del ustrezne računalniške strojne opreme, se obravnavajo kot 

neopredmetena sredstva.  

Neopredmetena sredstva imajo življenjsko dobo od 2 do 10 let. 

 

3.3.6 DOBRO IME 

Dobro ime, ki se pojavi pri konsolidiranju, predstavlja presežek nabavne vrednosti nad deležem 

družbe v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in pogojnih 

obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve.  

Negativno dobro ime, ki se pojavi pri konsolidiranju, predstavlja primanjkljaj nabavne vrednosti 

nad deležem družbe v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in 

pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve. Negativno dobro ime se na datum 

pridobitve takoj pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida. 

Dobro ime se pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda zaradi oslabitve. Vsaka 

oslabitev se takoj pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida in se naknadno ne odpravi. 

Ob odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v ugotavljanje poslovnega 

izida. 

 

3.3.7 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model nabavne vrednosti, zato so 

opredmetena osnovna sredstva vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 

popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitev.  
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Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Pričakovane 

funkcionalne življenjske dobe po posameznih skupinah sredstev znašajo: 

 

Vrsta osnovnega sredstva Življenjska doba 

  
Nepremičnine od 20 do 66 let 

Proizvajalna oprema od  5 do 25 let 

Računalniška oprema od 1 do 6 let 

Motorna vozila od 3 do 8 let 

Druga oprema od 1 do 15 let 

 

Amortizacija se prične obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, nedokončane 

gradnje se ne amortizira. Prav tako se ne amortizirajo zemljišča, saj se zanje predpostavlja 

neomejena življenjska doba. 

Kjer je knjigovodska vrednost sredstva večja od ocenjene nadomestljive vrednosti, se sredstvo 

prevrednoti na ocenjeno nadomestljivo vrednost. 

Dobički in izgube, nastale pri odtujitvi zemljišč, zgradb in opreme se ugotavljajo na osnovi njihove 

knjigovodske vrednosti in vplivajo na ugotovljeni izid iz poslovanja.  

Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji in izdelavi sredstva v 

pripravi, so sestavni del nabavne vrednosti takega sredstva. Drugi stroški izposojanja se 

pripoznajo kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo. 

Stroški, ki nastanejo v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi povečujejo njegovo nabavno 

vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri tem 

stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej 

zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti.  

Popravila in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev so izkazana kot odhodek obdobja, v 

katerem nastanejo. 

Med opredmetena osnovna sredstva skupina prišteva tudi opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu po kriterijih, predpisanih v standardu MRS 17 in se amortizirajo glede na 

funkcionalno življenjsko dobo sredstva. 
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3.3.8 NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so v lasti skupine, da bi prinašale najemnino iz 

poslovnega najema ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje. Kot naložbena 

nepremičnina se določi zemljišče in zgradba, posedovana za povečanje vrednosti dolgoročne 

naložbe ali dana v poslovni najem in ne za prodajo v bližnji prihodnosti. Naložbena nepremičnina 

se pripozna kot sredstvo izključno, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi pritekale v 

skupino in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.  

Za merjenje naložbenih nepremičnin uporabljamo model nabavne vrednosti, zato so naložbene 

nepremičnine izkazane po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšani za amortizacijski popravek 

vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 

dobe koristnosti posamezne naložbene nepremičnine. Zemljišča se ne amortizirajo. Dobe 

koristnosti naložbenih nepremičnin so med 20 in 50 leti. 

Če knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin presega njihovo nadomestljivo vrednost, se 

morajo takšna sredstva oslabiti v skladu z MRS 36. Izguba zaradi oslabitve naložbenih 

nepremičnin, ki se meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna takoj v konsolidiranem izkazu 

poslovnega izida.  

 

3.3.9 NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE 

Naložbe v pridružene družbe se obračunavajo na osnovi kapitalske metode. Pridružene družbe so 

družbe, v katerih ima skupina med 20 % in 50 % glasovalnih pravic in v katerih pomembno 

vpliva na poslovanje, vendar jih ne obvladuje.  

Kapitalska metoda določa, da se delež skupine v dobičku/izgubi pridružene družbe pripozna v 

konsolidiranem izkazu poslovnega izida. 

 

3.3.10 FINANČNI INŠTRUMENTI 

Skupina lahko svoje finančne naložbe razvršča v sledeče kategorije: finančna sredstva po pošteni 

vrednosti prek poslovnega izida, posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do zapadlosti v 

plačilo in za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Razvrstitev je odvisna od namena, za 

katerega je bilo sredstvo pridobljeno. 
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a) Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 

Naložbe, pridobljene z namenom ustvarjanja dobička iz kratkoročnih (manj kot eno leto) nihanj v 

ceni so razporejene kot sredstva, namenjena trgovanju in spadajo med kratkoročna sredstva. Ta 

sredstva se merijo po pošteni vrednosti, realizirani/nerealizirani dobički in izgube, izhajajoče iz 

sprememb v pošteni vrednosti pa so vključene v konsolidirani izkaz poslovnega izida v obdobju, v 

katerem so nastale.  

 

b) Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki 

ne kotirajo na delujočem trgu. Vključene so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje 

od 12 mesecev po datumu konsolidiranega izkaza finančnega položaja. V tem primeru so 

razvrščene med dolgoročna sredstva. Posojila in terjatve so v konsolidiranem izkazu finančnega 

položaja izkazane med poslovnimi in drugimi terjatvami. Posojila in terjatve vseh vrst se v 

začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. 

Izmerijo se po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.  

 

c) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena 

kot razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena v nobeni od ostalih kategorij. Vrednotena so po 

pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti. Tista finančna sredstva, za katera ni 

mogoče ugotoviti poštene vrednosti, so vrednotena po nabavni vrednosti. Učinki prevrednotenj 

povečujejo ali zmanjšujejo vrednost kapitala - presežek iz prevrednotenja. Na začetku se 

pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na pošteno vrednost. 

 

3.3.11 IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI 

Izpeljani finančni inštrumenti so inštrumenti, ki jih uporabljamo za varovanje pred 

izpostavljenostjo finančnim tveganjem. Uporabljajo se kot orodje za varovanje pred spremembo 

poštene vrednosti ali denarnega toka, tveganju izpostavljene varovane postavke. Kot predmet 

trgovanja predstavlja samostojen finančni inštrument, ki je izpostavljen tveganjem.  

Na začetku se pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na pošteno vrednost. 

Dobiček ali izguba iz prevrednotenja izpeljanega finančnega inštrumenta za varovanje poštene 

vrednosti pred tveganjem se pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida. Prevrednotenje 

finančnega inštrumenta, ki se uporablja za varovanje denarnega toka, se pripozna neposredno v 
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kapitalu, kadar je varovanje uspešno, medtem ko se neuspešni del dobička ali izgube iz 

inštrumenta za varovanje pred tveganjem pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida.  

3.3.12 OSLABITEV SREDSTEV 

a) Finančna sredstva 

Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kako 

objektivno znamenje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, če obstajajo 

objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja 

pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva. Izguba zaradi oslabitve s 

finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano 

vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni 

veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve finančnega sredstva, namenjenega za prodajo, se 

izračuna glede na njegovo trenutno pošteno vrednost. 

Skupina oceni dokaze o slabitvi terjatev posebej ali skupno. Vse pomembne terjatve se 

posamezno izmerijo za namen posebne oslabitve. V kolikor se oceni, da njihova knjigovodska 

vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost, se terjatev slabi. 

Oslabljenost terjatev, ki niso same zase pomembne, se oceni skupno in sicer tako, da se terjatve 

vključijo v skupino s podobnimi značilnostmi tveganja. Skupina oblikuje skupine na podlagi 

zapadlosti terjatev. Pri oceni skupne slabitve se uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, 

čas povrnitve in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske 

izgube zaradi tekočih gospodarski pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva 

pretekli razvoj.  

Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo 

v zvezi s finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, pripoznano neposredno v kapitalu, 

prenese na poslovni izid.  

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko 

povezati z dogodkom, ki je nastal po priznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po 

odplačni vrednosti in finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se 

odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v konsolidiranem izkazu poslovnega izida. Odpravo 

finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, skupina izkazuje 

neposredno v kapitalu. 
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b) Nefinančna sredstva 

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev 

skupine (razen odloženih davkov) z namenom, da ugotovi ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni 

znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska 

vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Oslabitev se izkaže v konsolidiranem izkazu 

poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitev se razporedi 

tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar 

ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), in to sorazmerno s 

knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti. 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali 

poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti 

sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo 

vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne 

vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene preizkusa oslabitve se 

sredstva združujejo v najmanjše denar ustvarjajoče enote, ki so najmanjše skupine sredstev, ki 

ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz drugih sredstev ali 

skupine sredstev. 

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina 

izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih po datumu konsolidiranega izkaza finančnega 

položaja ovrednoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. 

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na katerih skupina določi 

nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere 

povečana knjigovodska vrednost ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po 

odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba 

zaradi oslabitve. 

Skupina najmanj enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih izkazov, 

oceni dokaze o slabitvi zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. 

Posamezne vrste zalog se razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne 

komponente gibanja zalog. Pri oceni slabitve za posamezno skupino se uporabljajo kriteriji 

strokovne presoje zmožnosti nadaljnje uporabe ali prodaje.  
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3.3.13 SREDSTVA NAMENJENA ZA PRODAJO 

Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo so tista za katera se utemeljeno predvideva, 

da bo njihova vrednost poravnana, predvsem s prodajo v naslednjih 12 mesecih, ne pa z nadaljnjo 

uporabo.  

Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali 

pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša. 

 

3.3.14 ZALOGE 

Zaloge so ovrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed 

njiju. Izvirna vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in 

neposredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški 

nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja 

blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu, 

materialom ali storitvam. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, 

kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno nabavo. Vrednost gotovih 

proizvodov in proizvodnje v teku vključuje celotne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške 

izdelavnega materiala, proizvodne stroške dela, amortizacije, storitev in druge proizvajalne 

stroške.  

Zaloge skupina vodi po metodi tehtanih povprečnih cen. Zaloge materiala in trgovskega blaga se 

vrednotijo po dejanskih cena, zaloge gotovih proizvodov in proizvodnje v teku pa po metodi 

stalnih cen z odmiki do dejanskih proizvajalnih cen. 

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšane 

za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pretečenih, 

neuporabnih zalog se opravijo redno med letom po posameznih postavkah.  

 

3.3.15 DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, depozite na vpogled pri 

bankah, z originalno ročnostjo do treh mesecev in naložbe v inštrumente denarnega trga brez 

prekoračitev bančnih računov. Prekoračitve stanj na bančnih računih so v konsolidiranem izkazu 

finančnega položaja vključena med kratkoročne finančne obveznosti. Denarna sredstva in 

denarni ustrezniki so izkazani po nabavni vrednosti. 
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3.3.16 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva, ki se bodo po 

predvidevanjih pojavila v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; 

terjatev se nanaša na znane ali še ne znane pravne ali fizične osebe, do katerih bodo tedaj nastale 

prave terjatve, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi in storitve, ki jih bodo bremenili. 

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški. 

Vračunani stroški nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti oziroma  

poslovnega izida. 

 

3.3.17 KAPITAL 

3.3.17.1 Delniški kapital 

Navadne delnice se razvrščajo med kapital. Transakcijski stroški, ki so neposredno povezani z 

izdajo novih delnic, ki ni povezana s prevzemom družbe, so prikazani kot zmanjšanje kapitala. 

Vsakršni presežki poštene vrednosti prejetega vplačanega zneska nad knjigovodsko vrednostjo 

izdanih novih delnic se pripoznajo kot vplačani presežek kapitala. 

 

3.3.17.2 Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih skupina pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše 

emisijske zneske delnic ali zneske osnovnih deležev, zneski ki presegajo knjigovodske vrednosti 

pri odtujitvi predhodno pridobljenih lastnih delnic/deležev, zneski na podlagi poenostavljenega 

zmanjšanja osnovnega kapitala ter zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega 

popravka kapitala. 

 

3.3.17.3 Zakonske in druge rezerve 

Zakonske in druge rezerve so zneski, ki so namensko zadržani dobički iz predhodnih let, 

namenjeni predvsem za poravnavo potencialnih bodočih izgub. Ob nastanku jih pripozna organ, 

odgovoren za pripravo letnega poročila, ali sklep zadevnega organa. 
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3.3.17.4 Lastne delnice 

Če obvladujoča družba oziroma njene odvisne družbe kupijo lastniški delež v obvladujoči družbi, 

se plačan znesek, vključno s transakcijskimi stroški, brez davka, odšteje od celotnega kapitala kot 

lastne delnice (trezorske delnice), vse dokler se teh delnic ne umakne, ponovno izda ali proda.  

 

3.3.17.5 Dividende 

Dokler niso odobrene na skupščini delničarjev/družbenikov, so predvidene dividende 

obravnavane kot zadržani dobički. 

 

3.3.18 REZERVACIJE 

Rezervacije so pripoznane, ko skupina izkazuje pravno obveznost kot rezultat preteklih 

dogodkov, za katere obstaja v prihodnosti velika verjetnost, da bo morala to obveznost poravnati, 

in je možna zanesljiva ocena te obveznosti. Rezervacije se ne smejo oblikovati za kritje prihodnjih 

izgub iz poslovanja. 

 

3.3.19 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 

obdobju, daljšem od leta dni, pokrivali predvidene odhodke. Med dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve se uvrščajo tudi državne podpore in donacije. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

na račun dolgoročno odloženih prihodkov se prenašajo med prihodke tistega poslovnega leta, v 

katerem se pojavljajo stroški oziroma odhodki, za pokrivanje katerih so oblikovane. 

 

3.3.20 REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE 

ZAPOSLENCEM 

Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana 

k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so 

oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 
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Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za jubilejne nagrade in odpravnine, 

diskontirane na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega na 

način, da upošteva stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve ter stroške 

odpravnin ob upokojitvi. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil aktuar.  

 

3.3.21 DAVKI 

Davek iz dobička predstavlja vsoto obveznosti za odmerjeni davek. Obveznosti za odmerjeni 

davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega 

dobička, poročanega v konsolidiranem izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke 

prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, ter tudi postavke, ki niso 

nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost skupine za odmerjeni davek se izračuna z uporabo 

davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan konsolidiranega izkaza finančnega položaja. 

Odloženi davek je izkazan v celoti z upoštevanjem metode obveznosti na podlagi začasnih razlik 

med davkom, ki temelji na sredstvih in obveznostih in izkazanih zneskov davka v konsolidiranih 

računovodskih izkazih. Odloženi davek je izračunan z uporabo davčne stopnje (in zakonodaje), ki 

je zakonsko določena in veljavna na dan konsolidiranega izkaza finančnega položaja in se 

pričakuje, da bo uporabljena, ko bo terjatev za odloženi davek realizirana oziroma poravnana.  

Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago 

obdavčljivi dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Obveznosti za odloženi davek 

se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike. V pripoznanje obveznosti je vključeno, da bo 

knjigovodska vrednost poravnana v prihodnjih obdobjih z odtokom dejavnikov, ki uresničujejo 

gospodarsko korist. Ko dejavniki odtekajo, se lahko njih znesek deloma ali v celoti odšteje pri 

ugotavljanju obdavčljivega dobička obdobja, ki je kasnejše od obdobja, v katerem se obveznost 

pripozna. 

 

3.3.22 POSLOVNE OBVEZNOSTI 

Poslovne obveznosti se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki 

pričajo o njihovem nastanku. Poslovne obveznosti se v knjigovodskih razvidih in v 

konsolidiranem izkazu finančnega položaja pripoznajo kot obveznost ob upoštevanju 

pogodbenega datuma. 
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3.3.23 FINANČNE OBVEZNOSTI 

Finančne obveznosti so pripoznane ob nastanku po pošteni vrednosti, brez pri tem nastalih 

transakcijskih stroškov. V naslednjih obdobjih so finančne obveznosti merjene po odplačni 

vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti. Vsakršna razlika med prejemki (brez 

transakcijskih stroškov) in obveznostmi je pripoznana v konsolidiranem izkazu poslovnega izida 

skozi obdobje celotne finančne obveznosti. 

 

3.3.24 PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV 

Prihodki se pripoznajo na osnovi prodaje proizvodov, storitev in trgovskega blaga in prevzema le 

- teh s strani kupcev (brez DDV in trošarine). Prihodki iz prodaje so pripoznani, ko se pomembno 

tveganje in koristi lastništva blaga prenese od prodajalca na kupca. 

Finančni prihodki se pripoznajo 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 in glede na neodplačni del glavnice ter veljavno obrestno 

mero. 

Prihodki od zamudnih obresti se pripoznajo šele, ko so te plačane. Prihodki od dividend se 

pripoznajo, ko nastane pravica do prejema plačila iz naslova dividend. 

 

3.3.25 PRIPOZNAVANJE ODHODKOV 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 

zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 

Odhodki se torej pripoznajo hkrati s pripoznanjem zmanjšanj sredstev oziroma povečanj dolgov. 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in 

nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo 

zadrževati v zalogah proizvodov in nedokončani proizvodnji, so ob svojem nastanku že 

pripoznani kot poslovni odhodki. 

Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 
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3.3.26 ČISTI DOBIČEK NA DELNICO  

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnic in popravljeno 

dobičkonosnost delnic. Osnovna dobičkonosnost delnic se izračuna tako, da delimo dobiček 

oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih 

delnic v poslovnem letu, pri čemer se izključi povprečno število lastnih delnic. Popravljeni 

dobiček na delnico pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma izgube, ki pripada navadnim 

delničarjem, in tehtanega povprečnega števila navadnih delnic v poslovnem letu, pri čemer se 

izključi povprečno število lastnih delnic, za učinek vseh možnostnih navadnih delnic, ki 

predstavljajo zamenljive obveznice in delniške opcije za zaposlene. 

 

3.3.27 KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV 

V konsolidiranem izkazu denarnih tokov prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in 

denarnih ustreznikov za poslovno leto, za katero se sestavlja. Konsolidirani izkaz denarnih tokov 

je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega 

položaja, za del, ki se nanaša na naložbenje in financiranje pa je sestavljen po neposredni metodi.  

 

3.3.28 POROČANJE PO ODSEKIH 

Skupina v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih mora v 

letnem poročilu razkriti družba ali skupina, s katere lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se 

javno trguje in družba ali skupina, ki šele izdaja lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih 

trgih vrednostnic. 
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3.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

3.4.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA 

3.4.1.1 Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2009 

 
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Dobro ime 
Sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2008 

2.652.540 1.396.531 - 4.049.071 

Nakup odvisne družbe 4.566 912.327 - 916.893 

Neposredne pridobitve - - 1.517.634 1.517.634 

Prenos iz investicij v teku 24.438 - (24.438) - 

Odtujitve (242.900) - - (242.900) 

Druge spremembe 51.372 76.069 - 127.441 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2009 

2.490.016 2.384.927 1.493.196 6.368.139 

     

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2008 

(1.225.633) - - (1.225.633) 

Amortizacija (267.066) - - (267.066) 

Odtujitve 242.900 - - 242.900 

Druge spremembe (3) - - (3) 

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2009 

(1.249.802) - - (1.249.802) 

     

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2008 

1.426.907 1.396.531 - 2.823.438 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

1.240.214 2.384.927 1.493.196 5.118.337 

 

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami skupina izkazuje računalniške in podobne 

programe ter licence. V poslovnem letu 2009 največjo pridobitev predstavlja nakup novega 

informacijskega programa. Informacijski program je v fazi testiranja, predvideva se, da bo 

dokončno vpeljan do konca leta 2010. Odtujitve neopredmetenih sredstev se nanašajo na odpis 

licenc, ki jih je skupina prenehala uporabljati v letu 2009. 

Dobro ime je nastalo ob nakupu odvisnih družb in predstavlja presežek nabavne vrednosti nad 

deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in pogojnih 

obveznosti odvisnih družbe na datum pridobitve. Druge spremembe dobrega imena se nanašajo 

na odkup dodatnega 30 % neobvladujočega deleža v odvisni druži. Glej točko 3.4.38.  

Skupina nima obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev, prav tako ta sredstva niso dana v 

zastavo. 
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3.4.1.2 Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2008 

 
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Dolgoročni 
stroški 

razvijanja 

Dobro  
ime 

Sredstva v 
pridobivanju 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2007 

2.104.155 72.977 - - 2.177.132 

Nakup odvisne družbe 51.531 - 1.396.531 - 1.448.062 

Neposredne pridobitve - - - 163.707 163.707 

Prenos iz investicij v teku 163.707 - - (163.707) - 

Odtujitve (31.255) - - - (31.255) 

Druge spremembe 364.402 (72.977) - - 291.425 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2008 

2.652.540 - 1.396.531 - 4.049.071 

      

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2007 

(983.715) (51.484) - - (1.035.199) 

Amortizacija (218.582) - - - (218.582) 

Odtujitve 31.109 - - - 31.109 

Druge spremembe (54.445) 51.484 - - (2.961) 

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2008 

(1.225.633) - - - (1.225.633) 

      

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2007 

1.120.440 21.493 - - 1.141.933 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2008 

1.426.907 - 1.396.531 - 2.823.438 
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3.4.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

3.4.2.1 Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009 

 Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 

Osnovna 
sredstva v 
gradnji in 
izdelavi 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008 20.894.336 238.354.115 621.951.733 18.412.437 54.807.756 954.420.377 

Nakup odvisne družbe 1.482.053 1.654.453 839.984 263.587 93.482 4.333.559 

Neposredne pridobitve - - - - 84.893.737 84.893.737 

Prenos iz investicij v teku 92.000 8.239.861 90.031.169 593.364 (98.956.394) - 

Odtujitve (49.395) (4.090.016) (52.733.668) (319.896) - (57.192.975) 

Prevedbene razlike 1.756 874 821 (967) 205 2.689 

Druge spremembe 6.695 (76.139) (435.900) 517.106 (51.368) (39.606) 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009 22.427.445 244.083.148 659.654.139 19.465.631 40.787.418 986.417.781 

       

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 - (159.981.967) (506.052.350) (11.531.174) - (677.565.491) 

Amortizacija - (4.116.531) (18.734.945) (1.189.054) - (24.040.530) 

Odtujitve - 4.063.126 52.546.995 298.561 - 56.908.682 

Prevedbene razlike - (13) (53) 670 - 604 

Druge spremembe - 67.710 2.969.644 (2.987.729) - 49.625 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 - (159.967.675) (469.270.709) (15.408.726) - (644.647.110) 

       

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 20.894.336 78.372.148 115.899.383 6.881.263 54.807.756 276.854.886 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 22.427.445 84.115.473 190.383.430 4.056.905 40.787.418 341.770.671 
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Večje nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 se nanašajo na: 

 posodobitev naprave za kontinuirno vlivanje slabov,  

 izgradnjo novega zakladalnega mesta,  

 posodobitev dresirnega ogrodja, 

 obnovo valjčne peči, 

 nakup novih in posodobitev starih »plazma« sekatorjev,  

 izgradnjo novih škarij za mehanski razrez debele pločevine,  

 izgradnjo predgrevne komore peči,  

 prenovo skladišča maziv in olj,  

 posodobitev valjarne gredic - težka proga ter 

 prenovo ulivališč, žarilnih in ogrevnih peči, žerjavnih prog, stružnic, rezkalnih strojev, 

popuščnih peči in CNC brusilnih strojev. 

 

Med osnovnimi sredstvi v gradnji in izdelavi izkazujemo še nedokončane projekte izgradnje 

transportne poti debele pločevine, izdelave brusilnega stroja za slabe ter izdelave nove komorne 

žarilne peči.  

Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prodaje in odpisi opredmetenih osnovnih 

sredstev, največji del se nanaša na izločena osnovna sredstva v okviru prenove valjarne gredic - težka 

proga. 

Druge spremembe opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prenose ozkotirne vozovne 

delavnice iz opredmetenih osnovnih sredstev med naložbene nepremičnine, brezplačna pridobitev 

zemljišča ob usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja in notranje prerazporeditve osnovnih sredstev v 

ustrezno skupino osnovnih sredstev.  

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2009 znaša 173.050.784 EUR, 

so dana v zastavo kot zavarovanje prejetih posojil. Na dan 31.12.2009 ima skupina 15.117.459 EUR 

neporavnanih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. Sedanja vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev, ki so vzeta na finančni najem, na 31.12.2009 znaša 10.651.593 EUR. 

Skupina je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost 

ne presega nadomestljive vrednosti.  
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3.4.2.2 Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2008 

 Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 
Osnovna sredstva 

v gradnji in 
izdelavi 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2007 20.372.160 223.766.414 578.803.114 18.128.804 59.602.379 900.672.871 

Nakup odvisne družbe 468.168 1.611.770 1.077.418 49.171 455.732 3.662.259 

Neposredne pridobitve - - - - 55.951.868 55.951.868 

Prenos iz investicij v teku 1.355 12.703.321 47.120.913 1.096.257 (60.921.846) - 

Odtujitve - - (4.877.406) (343.653) - (5.221.059) 

Prevedbene razlike - - - 1.585 - 1.585 

Druge spremembe 52.653 272.610 (172.306) (519.727) (280.377) (647.147) 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008 20.894.336 238.354.115 621.951.733 18.412.437 54.807.756 954.420.377 

       

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007 - (155.803.801) (495.984.320) (11.007.199) - (662.795.320) 

Amortizacija - (3.941.679) (14.932.311) (1.037.109) - (19.911.099) 

Odtujitve - - 4.587.136 317.795 - 4.904.931 

Prevedbene razlike - - - (1.318) - (1.318) 

Druge spremembe - (236.487) 277.145 196.657 - 237.315 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 - (159.981.967) (506.052.350) (11.531.174) - (677.565.491) 

       

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007 20.372.160 67.962.613 82.818.794 7.121.605 59.602.379 237.877.551 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 20.894.336 78.372.148 115.899.383 6.881.263 54.807.756 276.854.886 
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3.4.3 NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

 Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008 1.283.778 1.283.778 

Druge spremembe 67.148 67.148 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009 1.350.926 1.350.926 

   

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 (936.711) (936.711) 

Amortizacija (29.175) (29.175) 

Druge spremembe (67.148) (67.148) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 (1.033.034) (1.033.034) 

   

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 347.067 347.067 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 317.892 317.892 

 

V poslovnem letu 2009 je skupina z naložbenimi nepremičninami ustvarila za 34.837 EUR 

odhodkov ter 87.210 EUR prihodkov. Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin ne presega 

njihove iztržljive vrednosti. 

Druge spremembe predstavljajo prenos opredmetenih sredstev na naložbene nepremičnine, saj 

je skupina v začetku leta 2009 osnovna sredstva dala v najem. 

Naložbene nepremičnine se nanašajo na: 

 Skladišče maziv, vložka ter ozkotirno vozovno delavnico v skupni izmeri 1.844 m2, 

 Zgradbo specialne jeklarne, Ravne na Koroškem v izmeri 1.334 m2, 

 Stanovanje v Milčinskega ulici 8 v Celju v izmeri 42,41 m2, 

 Stanovanje v Milčinskega ulici 11 v Celju v izmeri 34,80 m2,  

 Stanovanje v Milčinskega ulici 12 v Celju v izmeri 62,82 m2, 

 Stanovanje v Zoisovi ulici 3 v Celju v izmeri 48,15 m2.  
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3.4.4 FINANČNE NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO 

 31.12.2009 31.12.2008 

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - nabavna vrednost 367.361 367.361 

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - poštena vrednost 699.339 998.985 

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 1.066.700 1.366.346 

 

Dolgoročne finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po nabavni vrednosti, se 

nanašajo na naložbe v delnice in deleže v domače družbe, s katerih delnicami se ne trguje na 

organiziranem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti.  

Za dolgoročne finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po pošteni vrednosti, 

katerih pošteno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti, se poštena vrednost dobičkov in izgub 

odraža neposredno v kapitalu.  

Skupina je v letu 2009 prodala finančno naložbo, razpoložljivo za prodajo, vrednoteno po pošteni 

vrednosti in pri tem ustvarila za 355.964 EUR dobička.  

 

3.4.5 FINANČNE NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Finančne naložbe v pridružene družbe - 736.452 

Finančne naložbe v pridružene družbe - 736.452 

 

Skupina je dne 1.4.2009 kupila 55 % delež družbe Ravne Steel Center d.o.o. S tem je prej 

pridružena družba postala odvisna družba (glej točko 3.4.38). 

 

3.4.6 DRUGA DOLGOROČNA SREDSTVA 

 31.12.2009 31.12.2008 

Druga dolgoročna sredstva 459.446 586.794 

Dolgoročne poslovne terjatve 395.313 476.592 

Popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev (64.863) (200.556) 

Druga dolgoročna sredstva 789.896 862.830 
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Izkazana vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. 

Dolgoročne poslovne terjatve so se zmanjšale zaradi poplačil s strani dolžnikov ter zaključkov 

stečajnih postopkov nad dolžniki. Del terjatev je skupina dobila poplačanih, del je dokončno 

odpisala. Druga dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost emisijskih kuponov. 

 

3.4.7 TERJATVE/OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK 

 31.12.2009 31.12.2008 

Terjatve za odloženi davek 10.455.415 2.955.867 

Obveznosti za odloženi davek (61.268) (102.676) 

Terjatve/obveznosti za odloženi davek, neto 10.394.147 2.853.191 

 

3.4.7.1 Tabela gibanja terjatev/obveznosti za odloženi davek 

 31.12.2008 
Nakup 

odvisne 
družbe 

Prevedbene 
razlike 

Spremembe  
v izkazu 

poslovnega 
izida 

Spremembe 
v kapitalu 

31.12.2009 

Finančne naložbe 
razpoložljive za prodajo 

(102.676) - - - 46.070 (56.606) 

Drugo - - - (164) (4.498) (4.662) 

Obveznosti za odloženi 
davek 

(102.676) - - (164) 41.572 (61.268) 

       

Druge rezervacije 450.676 - - (1.656) - 449.020 

Neizkoriščene davčne 
izgube 

169.649 - (5.012) 6.677.065 - 6.841.702 

Zaloge 93.372 - - 2.436 - 95.808 

Poslovne terjatve 262.499 - - 736.033 - 998.532 

Rezervacije za odpravnine 
in jubilejne nagrade 
zaposlencem 

1.599.923 2.339 - (56.785) - 1.545.477 

Opredmetena osnovna 
sredstva 

273.336 10.997 - 94.556 - 378.889 

Drugo 106.412 79 - 39.496 - 145.987 

Terjatve za odloženi 
davek 

2.955.867 13.415 (5.012) 7.491.145 - 10.455.415 

Terjatve/obveznosti 
za odloženi davek  

2.853.191 13.415 (5.012) 7.490.981 41.572 10.394.147 

 

Med terjatvami za odložene davke ni izkazana terjatev iz naslova neizkoriščene davčne izgube 

obvladujoče družbe skupine SIJ, ki je na dan 31.12.2009 znašala 79.055.510 EUR, ker obvladujoča 
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družba skupine SIJ v prihodnosti ne pričakuje obdavčljivih dobičkov. Iz naslova neizkoriščenih 

davčnih izgub bi znašale terjatve za odloženi davek 15.811.102 EUR. Neizkoriščena davčna izguba 

se nanaša na neizkoriščeno davčno izgubo iz poslovnih letih 2001 in 2002 ter poslovnega leta 

2007, v katerem je obračunan vpliv prehoda na MSRP na davčno bilanco obvladujoče družbe 

skupine SIJ. 

 

3.4.8 SREDSTVA NAMENJENA ZA PRODAJO 

 31.12.2009 31.12.2008 

Sredstva namenjena za prodajo 4.993.167 4.900.950 

Sredstva namenjena za prodajo  4.993.167 4.900.950 

 

Skupina ima v posesti zemljišča in gradbene objekte (gospodarske zgradbe, hidrogradnje in 

stanovanja) na lokaciji Jesenice in Celje. Aktivnosti za prodajo potekajo konstantno. Zemljišča in 

zgradbe niso obremenjene s hipotekami in niso zastavljene.  

Sredstva namenjena za prodajo so se glede na preteklo leto povečala zaradi nakupa nove odvisne 

družbe. Zmanjšanje sredstev namenjenih za prodajo pa se nanaša na prodajo sredstev. Pri prodaji 

je skupina ustvarila za 164.300 EUR dobička. 

Knjigovodska vrednost sredstev namenjenih za prodajo ne presega njihove iztržljive vrednosti. 

 

3.4.9 ZALOGE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Zaloge materiala 31.494.345 45.445.967 

Zaloge nedokončane proizvodnje 24.721.662 28.249.220 

Zaloge gotovih proizvodov 34.441.534 49.791.431 

Zaloge trgovskega blaga 2.939.839 371.475 

Zaloge 93.597.380 123.858.093 

 

V poslovnem letu 2009 je skupina pri letni inventuri ugotovila inventurne viške v znesku 13.564 

EUR in inventurne primanjkljaje v višini 158.614 EUR. Vrednost zalog danih v zastavo za prejeta 

posojila na dan 31.12.2009 znaša 600.000 EUR.  
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Skupina je na dan 31.12.2009 preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih proizvodov je 

ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost nižja od proizvajalne vrednosti, zato je v letu 2009 slabila 

zaloge v višini 161.454 EUR.  

 

3.4.9.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti zalog 

 2009 2008 

Stanje na dan 1.1. 4.803.376 7.472.925 

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid 986.803 (2.193.388) 

Odpis zalog, za katere so bili predhodno oblikovani popravki  (737.783) (476.161) 

Stanje na dan 31.12. 5.052.396 4.803.376 

 

3.4.10 FINANČNE NALOŽBE, NAMENJENE TRGOVANJU 

 31.12.2009 31.12.2008 

Finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega 
izida 

70.023 90.787 

Finančne naložbe, izmerjena po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida 

70.023 90.787 

 

Finančne naložbe, namenjene trgovanju, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se 

nanašajo na naložbe v delnice družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 

papirjev. 

 

 31.12.2008 
Prevrednotenje 

na tržno 
vrednost 

Prodaja Nakup 31.12.2009 

Delnice  90.787 10.325 (68.703) 37.614 70.023 

Skupaj 90.787 10.325 (68.703) 37.614 70.023 
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3.4.11 KRATKOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Kratkoročno dana posojila in depoziti dani družbam 37.596.046 26.816.372 

Popravek vrednosti kratkoročno danih posojil in depozitov  (876.240) (876.240) 

Kratkoročno dana posojila in depoziti 36.719.806 25.940.132 

 

Obrestna mera za kratkoročno dana posojila in depozite znaša od 2,4 do 9,0 %, kratkoročno dana 

posojila so zavarovana z zastavo poslovnega deleža, zadolžnicami in garantnim pismom. Izkazana 

vrednost kratkoročno danih posojil in depozitov ne presega njihove poštene vrednosti.  

Med kratkoročno danimi posojili in depoziti skupina na dan 31.12.2009 izkazuje kratkoročno 

dana posojila povezanim osebam v višini 36.320.000 EUR, obrestna mera za posojila znaša od 6,7 

do 9,0 %, posojila so zavarovana z zastavo poslovnega deleža. 

 

3.4.11.1 Tabela gibanja kratkoročno danih posojil in depozitov 

 2009 2008 

Stanje na dan 1.1. 25.940.132 143.452 

Kratkoročno dana posojila 24.695.000 56.147.048 

Vračila kratkoročno danih posojil (13.917.452) (30.350.368) 

Prevedbene razlike 2.126 - 

Stanje na dan 31.12. 36.719.806 25.940.132 

 

3.4.12 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  101.665.578 127.363.580 

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev  (4.580.235) (1.349.022) 

Kratkoročne terjatve za obresti 602.095 155.957 

Kratkoročne terjatve za DDV 6.357.903 8.241.904 

Dani predujmi in varščine 3.430.994 21.267.156 

Druge kratkoročne poslovne terjatve 1.892.312 966.290 

Kratkoročne poslovne terjatve 109.368.647 156.645.865 
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Skupina ima pretežni del terjatev do kupcev zavarovanih pred komercialnimi tveganji pri 

zavarovalnici SID-PKZ, d.d. Ljubljana. Vrednost terjatev do kupcev danih v zastavo za prejeta 

posojila na dan 31.12.2009 znaša 4.010.000 EUR. 

Na dan 31.12.2009 ima skupina 1.434.927 poslovnih terjatev izkazanih v USD, 263.156 v GBP in 

7.949 v CHF. 

Skupina nima terjatev do članov uprave in zaposlenih. Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne 

presega njihove iztržljive vrednosti. 

 

3.4.12.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev 

 2009 2008 

Stanje na dan 1.1. 1.349.022 1.273.514 

Nakup odvisne družbe - 21.956 

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid 3.570.230 536.118 

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid 898 - 

Odpis terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki  (339.915) (482.566) 

Stanje na dan 31.12. 4.580.235 1.349.022 

 

3.4.12.2 Zapadlost terjatev do kupcev 

 2009 2008 

Nezapadle 65.777.241 101.338.121 

Zapadle do 90 dni 19.362.263 24.057.793 

Zapadle do 365 dni 11.882.905 580.385 

Zapadle nad 365 dni 4.643.169 1.387.281 

Stanje na dan 31.12. 101.665.578 127.363.580 
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3.4.13 TERJATVE/OBVEZNOSTI ZA DAVEK IZ DOBIČKA 

 31.12.2009 31.12.2008 

Terjatve za davek iz dobička 3.775.226 1.239.645 

Obveznosti za davek iz dobička (48.915) (364.515) 

Terjatve/obveznosti za davek iz dobička, neto 3.726.311 875.130 

 

3.4.14 DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Denarna sredstva v domači valuti 15.132.907 32.137.620 

Denarna sredstva v tuji valuti 668.968 707.119 

Denarna sredstva z omejeno uporabo 12.585 47.601 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 15.814.460 32.892.340 

 

Denarna sredstva v domači in tuji valuti zajemajo sredstva v blagajni ter denarna sredstva na 

transakcijskih računih, ki na dan 31.12.2009 znašajo 3.661.772 EUR. Depoziti v višini 12.140.103 

EUR imajo rok zapadlosti do treh mesecev. Obrestna mera za te depozite se giblje od 0,50 do 2,95 

%. 

Denarna sredstva z omejeno uporabo predstavljajo sredstva po pogodbi o upravljanju, sklenjeno 

s finančno družbo.  

 

3.4.15 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Kratkoročno vkalkulirani prihodki 20.642 - 

Kratkoročno odloženi stroški 236.923 203.163 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  257.565 203.163 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na plačila strokovne literature in drugih 

stroškov, ki bodo bremenili poslovni izid poslovnega leta 2010.  
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3.4.16 KAPITAL  

 31.12.2009 31.12.2008 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 306.668.361 333.543.460 

Vpoklicani kapital 145.266.066 145.266.066 

Kapitalske rezerve 11.461.177 11.461.177 

Rezerve iz dobička (2.005.997) (2.134.473) 

     Zakonske rezerve 248.730 120.254 

     Lastne delnice (2.254.727) (2.254.727) 

Presežek iz prevrednotenja 244.415 386.255 

Prevedbene razlike (142.031) (72.184) 

Preneseni čisti poslovni izid 151.844.731 140.827.031 

Čisti poslovni izid poslovnega leta - 37.809.588 

Neobvladujoči delež 2.034.475 2.007.925 

Kapital 308.702.836 335.551.385 

 

Osnovni kapital je izkazan v višini 145.266.066 EUR in je razdeljen na 994.616 delnic. Nominalna 

vrednost delnice je 146,05 EUR. Število delnic se v letu 2009 ni spremenilo. 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe je izkazan v višini 306.668.361 EUR in je nižji od kapitala, 

izkazanega na dan 31.12.2008 za 26.875.099 EUR. Kapital se je zmanjšal za ustvarjeni čisti 

poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe v višini 26.913.240 EUR, obračunane 

prevedbene razlike v višini 69.847 EUR, zmanjšanje presežka iz prevrednotenja sredstev na 

pošteno vrednost v višini 141.840 EUR ter povečal v višini 170.548 EUR iz naslova naknadno 

ugotovljenih davčnih ugodnosti za pretekla leta. 

V presežku iz prevrednotenja so izkazane finančne naložbe, razpoložljive za prodajo vrednotene 

po pošteni vrednosti preko kapitala. Prevedbene razlike pa se nanašajo na dobičke in izgube, ki 

izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov poslovanja v tujini, ki se evidentirajo na kapitalu. 

Neobvladujoči delež je izkazan v višini 2.034.475 EUR in je višji od neobvladujočega deleža, 

izkazanega na dan 31.12.2008 za 26.550 EUR. Neobvladujoči delež se je povečal za ustvarjeni čisti 

poslovni izid, ki pripada neobvladujočemu deležu v višini 23.095 EUR, obračunane prevedbene 

razlike v višini 392 EUR, nakupa dodatnih neobvladujočih deležev v višini 277.386 EUR ter 

zmanjšal zaradi odkupa neobvladujočega deleža s strani lastnikov obvladujoče družbe v višini 

273.931 EUR. 
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3.4.16.1 Lastniška struktura obvladujoče družbe 

Registrirano lastništvo 

DELNIČARJI 
Št. delnic  

31.12.2009 
Št. delnic 

 31.12.2008 

DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 550.511 550.511 

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 248.655 248.655 

OAO KOKS, 1 ST STAKHANOVSKAYA STR. 6, Kemerovo, Ruska Federacija 167.762 167.762 

D.P.R. d.d. , Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem 11.468 11.468 

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem 8.205 8.205 

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 7.917 7.917 

Lameta d.d. , Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice 58 58 

MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo 20 20 

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija 10 10 

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče 10 10 

Skupaj 994.616 994.616 

 

V začetku leta 2010 se je spremenila lastniška struktura obvladujoče družbe in sicer je družba 

Lameta d.d. prodala 58 delnic družbi DILON d.o.o. Lastniški delež družbe DILON d.o.o. se je s tem 

povečal za 0,58 bazične točke. 

 

3.4.16.2 Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve v višini 11.461.177 EUR so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju 

osnovnega kapitala obvladujoče družbe.  

 

3.4.16.3 Rezerve iz dobička 

 31.12.2009 31.12.2008 

Zakonske rezerve 248.730 120.254 

Lastne delnice (2.254.727) (2.254.727) 

Rezerve iz dobička (2.005.997) (2.134.473) 
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Obvladujoča družba je pridobila lastne delnice na podlagi Zakona o prevzemu in načinu 

poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Ur. l. RS št. 

111/2001) in v zvezi z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn (Ur. l. RS št. 13/1998). Te 

lastne delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih deležev v odvisnih družbah za delnice 

družbe, ki so v lasti družb pooblaščenk.  

Delnice so bile pridobljene »ex lege« in ne v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, zato zanje 

ni oblikovala sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane po nabavni vrednosti. 

 

3.4.16.4 Presežek iz prevrednotenja 

 31.12.2009 31.12.2008 

Poštena vrednost finančnih naložb razpoložljivih za prodajo 283.031 488.931 

Poštena vrednost sredstev namenjenih za prodajo 22.488 - 

Obveznost za odloženi davek (61.104) (102.676) 

Presežek iz prevrednotenja 244.415 386.255 

 

3.4.16.5 Bilančni dobiček 

 31.12.2009 31.12.2008 

Preneseni čisti poslovni izid 151.844.731 140.827.031 

Čisti poslovni izid poslovnega leta - 37.809.588 

Bilančni dobiček  151.844.731 178.636.619 

 

Skupina ni pravna oseba oziroma lastnica pravice odločanja. Čisti poslovni izid poslovnega leta 

odvisnih družb, ki je vključen v konsolidacijo, je razdeljiv na ravni odvisnih družb. 

 

3.4.17 REZERVACIJE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Rezervacije za ekološke sanacije 3.989.839 5.800.211 

Rezervacije za tožbe 990.291 1.007.159 

Druge rezervacije 564.638 492.858 

Rezervacije 5.544.768 7.300.228 
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3.4.17.1 Tabela gibanja rezervacij  

 31.12.2008 Oblikovanje 
Črpanje in 
sproščanje 

Prenos med 
kratkoročne  

31.12.2009 

Rezervacije za ekološke sanacije 5.800.211 - (58.565) (1.751.806) 3.989.839 

Rezervacije za tožbe 1.007.159 - (16.868) - 990.291 

Druge rezervacije 492.858 104.611 (32.832) - 564.638 

Rezervacije 7.300.228 104.611 (108.266) (1.751.806) 5.544.768 

 

Rezervacije za ekološke sanacije se nanašajo na sanacijo nabrežine reke Save, sanacijo odlagališča 

žlindre ter sanacijo vpliva hrupa. Rezervaciji za sanacijo nabrežine reke Save in odlagališča 

žlindre sta oblikovani v skladu z IPPC direktivami, s katerimi EU skupini nalaga, da ustrezno 

sanira odlagališče bele žlindre na Javorniku ter utrdi breg reke Save, ki se je v preteklih letih 

nasipal z odpadnim materialom.  

Druge rezervacije se nanašajo na rezervacije za reklamacije izdelkov v garancijskem roku. 

 

3.4.18 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - odstopljeni prispevki 401.051 518.940 

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve 135.083 168.367 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 536.134 687.307 

 

3.4.18.1 Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev  

 31.12.2008 Oblikovanje 
Črpanje in 
sproščanje 

31.12.2009 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - 
odstopljeni prispevki 

518.940 1.308.415 (1.426.304) 401.051 

Druge dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

168.367 2.260.632 (2.293.916) 135.083 

Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

687.307 3.569.047 (3.720.220) 536.134 
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3.4.19 REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE 

ZAPOSLENCEM 

 31.12.2009 31.12.2008 

Rezervacije za odpravnine zaposlencem 7.534.035 7.647.383 

Rezervacije za jubilejne nagrade zaposlencem  2.034.094 2.040.927 

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine  
zaposlencem  

9.568.129 9.688.310 

 

Rezervacije so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačil jubilejnih nagrad in odpravnin, kot 

posledica dolgoletnega službovanja zaposlenih, na dan izkaza finančnega položaja, diskontirane 

na sedanjo vrednost. Ocenjene rezervacije so bile oblikovane za pričakovana izplačila. 

Aktuarski izračun je narejen na osnovi aktuarskega modela in predpostavk, ki izhajajo iz tablic 

smrtnosti, fluktuacije, rasti plač v RS in družbi ter krivulje donosnosti, ki predstavlja zvezo med 

tržnimi donosi državnih obveznic na EUR območju in preostankom časa do zapadlosti obveznosti, 

diskontirani za 0,517 do 4,417 % odvisno od starostne strukture zaposlencev oziroma zapadlosti. 

V letu 2009 so bile rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine izračunane s strani 

pooblaščenega aktuarja. Na osnovi teh izračunov je bilo odpravljenih za 120.943 EUR rezervacij 

za odpravnine zaposlencem ter za 10.379 EUR rezervacij za jubilejne nagrade zaposlencem. Iz 

naslova nakupa odvisne družbe so se rezervacije za jubilejne nagrade povišale za 3.546 EUR, iz 

naslova odpravnin pa za 7.595 EUR. 

 

3.4.20 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA 

 31.12.2009 31.12.2008 

Dolgoročno prejeta posojila  128.337.634 81.461.999 

Dolgoročno prejeta posojila 128.337.634 81.461.999 

 

Dolgoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Dolgoročno 

prejeta posojila v višini 78.601.960 EUR so zavarovana z nepremičninami, ostala dolgoročno 

prejeta posojila niso zavarovana. Efektivna obrestna mera za dolgoročno prejeta posojila znaša 

med 3,6 in 4,9 %.  
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3.4.20.1 Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil 

 2009 2008 

Dolgoročno prejeta posojila na dan 1.1. 81.461.999 62.029.282 

Nakup odvisne družbe 1.437.945 171.348 

Dolgoročno prejeta posojila 68.297.891 67.137.333 

Poplačila dolgoročno prejetih posojil (1.013.281) (3.837.251) 

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil (21.847.835) (44.038.713) 

Prevedbene razlike 915 - 

Dolgoročno prejeta posojila na dan 31.12. 128.337.634 81.461.999 

 

3.4.21 DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema  6.050.905 6.942.221 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 6.050.905 6.942.221 

 

Obrestna mera za dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema znaša od 6,0 do 

6,4 %. 

 

3.4.21.1 Tabela gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova 

finančnega najema 

 2009 2008 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 
1.1. 

6.942.221 5.223.104 

Nakup odvisne družbe 317.909 - 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema 1.005.933 3.756.379 

Poplačila dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema (56.900) - 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega 
najema 

(2.158.741) (2.044.827) 

Preračunane obresti 483 7.565 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega 
najema na dan 31.12. 

6.050.905 6.942.221 
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3.4.22 DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Emisijski kuponi 459.446 586.794 

Druge dolgoročne obveznosti 188.399 59.809 

Dolgoročne poslovne obveznosti 647.845 646.603 

 

3.4.23 KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA 

 31.12.2009 31.12.2008 

Kratkoročno prejeta posojila 56.766.487 82.226.411 

Odobreni limiti na transakcijskem računu 14.081.966 10.446.942 

Kratkoročno prejeta posojila 70.848.453 92.673.353 

 

Kratkoročno prejeta posojila zajemajo posojila prejeta, pri bankah v državi in tuji. Kratkoročno 

prejeta posojila v višini 18.823.353 EUR so zavarovana z nepremičninami, v višini 600.000 EUR 

so zavarovana z zalogami, v višini 4.010.000 EUR so zavarovana s poslovnimi terjatvami, ostala 

kratkoročno prejeta posojila pa niso zavarovana. Efektivna obrestna mera za kratkoročno prejeta 

posojila znaša od 3,3 do 6,44 %.  

 

3.4.23.1 Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil 

 2009 2008 

Kratkoročno prejeta posojila na dan 1.1. 92.673.353 42.589.317 

Nakup odvisne družbe 2.869.384 749.640 

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil 21.847.835 44.038.713 

Kratkoročno prejeta posojila 73.303.066 166.884.859 

Poplačila kratkoročno prejetih posojil (123.480.409) (169.710.158) 

Odpisi prejetih posojil - (4.471) 

Prevedbene razlike 201 (130.169) 

Sprememba vrednosti sredstev odobrenih limitov na transakcijskem  
računu 

3.635.023 8.255.622 

Kratkoročno prejeta posojila na dan 31.12. 70.848.453 92.673.353 
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3.4.24 DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti 596.227 799.168 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema 2.193.926 1.803.532 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 2.790.153 2.602.700 

 

3.4.24.1 Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega 

najema 

 2009 2008 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 
1.1. 

1.803.532 1.423.002 

Nakup odvisne družbe 173.742 - 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema 44.057 30.004 

Poplačila kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema (1.986.322) (1.694.301) 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema 2.158.741 2.044.827 

Prevedbene razlike 176 - 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega 
najema na dan 31.12. 

2.193.926 1.803.532 

 

3.4.25 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2009 31.12.2008 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 72.199.836 71.890.469 

Poslovne obveznosti do zaposlencev 3.113.066 3.964.703 

Prejeti predujmi 896.188 715.589 

Druge poslovne obveznosti 9.046.430 10.678.824 

Poslovne obveznosti 85.255.520 87.249.585 

 

Obveznosti do zaposlencev zajemajo obveznosti za čiste plače in nadomestila za decembrske 

plače, izplačane v mesecu januarju 2010.  

Med drugimi poslovnimi obveznostmi so izkazane obveznosti za podjemno delo in avtorske 

pogodbe, obveznosti za DDV, obveznosti za davke in prispevke delodajalca iz decembrskih plač. 
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3.4.26 KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2009 31.12.2008 

Vračunani stroški reklamacij  240.000   1.240.000  

Vračunane provizije kupcev  682.324   744.754  

Vračunani stroški revizije  90.258   88.515  

Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov  1.403.629   1.143.782  

Vračunane obveznosti iz naslova tožb   40.094   215.554  

Vračunani stroški nagrad zaposlencem 846.709    947.820  

Vkalkulirani stroški za božičnico -  840.236  

Kratkoročni del dolgoročnih rezervacij (nabrežina Sava)   1.751.806  - 

Druge pasivne časovne razmejitve  667.805     1.226.319  

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 5.722.625 6.446.980 

 

3.4.27 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

3.4.27.1 Čisti prihodki od prodaje po glavnih skupinah 

 2009 2008 

Dolgi program 220.430.350 447.236.555 

Ploščati program 88.241.387 160.232.130 

Drugi proizvodi in storitve 62.481.157 95.382.445 

Čisti prihodki od prodaje 371.152.894 702.851.130 
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3.4.27.2 Čisti prihodki od prodaje po državah 

 2009 2008 

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji 77.307.078 169.489.280 

Čisti prihodki od prodaje v tujini 293.845.816 533.361.850 

- Nemčija 71.872.885 143.697.188 

- Italija 76.857.680 124.689.333 

- Avstrija 22.155.476   46.485.158 

- ZDA 16.544.670   28.824.030 

- druge države 106.415.105 189.666.141 

Čisti prihodki od prodaje 371.152.894 702.851.130 

 

3.4.28 POSLOVNI ODHODKI 

 2009 2008 

Stroški blaga, materiala in storitev 287.301.148 525.473.531 

Stroški dela 72.376.833 80.311.917 

- stroški plač 51.976.849 55.774.931 

- stroški socialnih zavarovanj 10.155.831 11.055.754 

- drugi stroški dela 10.244.153 13.481.232 

Stroški amortizacije 24.307.596 20.129.678 

Drugi stroški 2.333.141 2.491.631 

Sprememba vrednosti zalog 18.461.657 20.047.477 

Poslovni odhodki 404.780.375 648.454.234 
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3.4.28.1 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2009 

 

Proizvajalni 
stroški 

prodanih 
proizvodov 

Stroški 
prodajanja 

Stroških 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in 
storitev 

254.841.101 18.535.271 13.924.776 287.301.148 

Stroški dela 46.801.135 2.943.861 22.631.837 72.376.833 

Stroški amortizacije 20.443.784 189.137 3.674.675 24.307.596 

Drugi stroški 38.952 4.876 2.289.313 2.333.141 

Sprememba vrednosti zalog 18.461.657 - - 18.461.657 

Poslovni odhodki 340.586.629 21.673.145 42.520.601 404.780.375 

 

3.4.28.2 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2008 

 

Proizvajalni 
stroški 

prodanih 
proizvodov 

Stroški 
prodajanja 

Stroških 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in 
storitev 

468.776.093 42.713.158 13.984.280 525.473.531 

Stroški dela 52.742.428 3.912.968 23.656.521 80.311.917 

Stroški amortizacije 16.671.607 72.103 3.385.968 20.129.678 

Drugi stroški 11.683 - 2.479.948 2.491.631 

Sprememba vrednosti zalog 20.047.477 - - 20.047.477 

Poslovni odhodki 558.249.288  46.698.229 43.506.717 648.454.234 
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3.4.29 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

 2009 2008 

Odprava popravkov vrednosti zalog - 2.193.388 

Odprava rezervacij 138.976 12.672 

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij 3.720.222 2.334.445 

Dobiček pri prodaji sredstev namenjenih za prodajo 164.300 - 

Slabo ime - 62.991 

Usredstveni lastni proizvodi 143.533 769.485 

Prejete odškodnine 253.020 401.505 

Odpis obveznosti 1.945.856 - 

Drugi poslovni prihodki 722.588 703.235 

Drugi poslovni prihodki 7.088.495 6.477.721 

 

3.4.30 DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

 2009 2008 

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev in obresti 3.660.970 501.179 

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog 986.803 - 

Slabitev vrednosti zalog 161.454 3.953.962 

Izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih  
sredstev 

148.902 332.412 

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev 404.648 662.553 

Drugi poslovni odhodki 371.431 348.555 

Drugi poslovni odhodki 5.734.208 5.798.661 

 

3.4.31 DOBIČEK/IZGUBA IZ NASLOVA PRODAJE IN 

PREVREDNOTENJA FINANČNIH NALOŽB 

 2009 2008 

Dobiček pri prevrednotenju finančnih naložb 10.325 - 

Dobiček pri prodaji finančnih naložb 355.964 - 

Dobiček pri prodaji in prevrednotenju finančnih  
naložb 

366.289 - 
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V poslovnem letu 2009 je skupina pri prodaji finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo ustvarila 

prihodke iz naslova prodaje finančne naložbe. 

 

 2009 2008 

Izguba iz naslova prevrednotenja finančnih naložb - 553.694 

Izguba iz naslova prevrednotenja finančnih naložb - 553.694 

 

Izguba je ustvarjena iz naslova prevrednotenja finančnih naložb, namenjenih trgovanju, 

izmerjene po pošteni vrednosti, prek poslovnega izida ter iz naslova prevrednotenja finančne 

naložbe, razpoložljive za prodajo, zaradi pomembnega padca vrednosti naložbe.  

 

3.4.32 FINANČNI PRIHODKI 

 2009 2008 

Finančni prihodki iz naslova obresti 3.779.015 2.137.726 

Drugi finančni prihodki 24.290 5.762 

Finančni prihodki 3.803.305 2.143.488 

 

3.4.33 FINANČNI ODHODKI 

 2009 2008 

Finančni odhodki iz naslova obresti 5.919.758 8.764.008 

Drugi finančni odhodki 2.515 40 

Finančni odhodki 5.922.273 8.764.048 

 

Finančni odhodki so nižji od finančnih odhodkov izkazanih v preteklem letu zaradi nižje 

referenčne obrestne mere EURIBOR v poslovnem letu 2009. 
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3.4.34 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE 

 2009 2008 

Tečajne razlike iz financiranja 30.830 89.694 

Tečajne razlike iz naložbenja 41.933 597 

Pozitivne tečajne razlike 72.763 90.291 

 

Pozitivne in negativne tečajne razlike iz financiranja nastajajo na deviznih računih družb skupine 

zaradi spremembe tečajev valut, s katerimi poslujejo, pretežno pa izhajajo iz sprememb tečajev 

USD in CHF. 

3.4.35 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 

 2009 2008 

Tečajne razlike iz financiranja 84 184.243 

Tečajne razlike iz naložbenja 79.308 2.245 

Negativne tečajne razlike 79.392 186.488 

 

3.4.36 DAVKI 

 2009 2008 

Davek iz dobička 326.606 10.286.076 

Terjatve za odloženi davek (7.490.981) (165.771) 

Davki (7.164.375) 10.120.305 

 

 2009 2008 

Poslovni izid pred obdavčitvijo (34.054.520) 48.024.713 

Obveznost za davek od dohodka po davčni stopnji države, kjer ima 
družba sedež 

(7.160.544) 10.697.784 

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve (130.091) (273.931) 

Davčno nepriznani odhodki 5.914.604 2.352.233 

Uveljavljanje olajšav za priznane davčne izgube (5.569.728) (1.857.684) 

Davčne olajšave (218.616) (798.097) 

Davki (7.164.375) 10.120.305 
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3.4.37 DOBIČEK NA DELNICO 

Čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega poslovnega izida poslovnega leta, ki 

pripada delničarjem, s tehtanim povprečnim številom delnic, ki so v prometu med letom, pri 

čemer se izključi povprečno število lastnih delnic. 

 

 2009 2008 

Izguba/dobiček lastnikov večinskega kapitala (26.913.240) 37.823.309 

Tehtano število izdanih navadnih delnic 986.699 986.699 

Osnovni in popravljen dobiček na delnico (27,28) 38,33 

 

3.4.38 POSLOVNE ZDRUŽITVE 

V januarju 2009 je skupina odkupila 30 % delež družbe Acroni Italia S.r.l. in s tem nakupom 

postala 100 % lastnik družbe. Skupina je razliko med nakupno ceno in knjigovodsko vrednostjo 

kupljenega deleža pripoznala v izkazu finančnega položaja kot dobro ime v višini 76.069 EUR.  

 

Dne 31.3.2009 je skupina kupila 55 % delež v družbi Ravne Steel Center d.o.o., Ljubljana in s tem 

postala 100 % lastnik družbe. Do dne 31.3.2009 je bila družba pridružena družba skupine. 

Sredstva, obveznosti in potencialne obveznosti prevzete družbe so v poslovnih evidencah družbe 

izkazane po poštenih vrednostih, zato so kot take upoštevane v prvi konsolidaciji.  

Izkaz finančnega položaja družbe Ravne Steel Center d.o.o. na dan, ko je skupina pridobila 

prevladujoč vpliv, je prikazana v nadaljevanju. 

 

 
Poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA 9.982.258 9.982.258 

Denar in denarni ustrezniki 104.024 104.024 

Opredmetena osnovna sredstva 2.658.102 2.658.102 

Zaloge 3.025.496 3.025.496 

Poslovne terjatve 4.170.272 4.170.272 

Druga sredstva 24.364 24.364 
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Poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 8.088.483 8.088.483 

Rezervacije 11.140 11.140 

Prejeta posojila 3.443.000 3.443.000 

Poslovne obveznosti 4.634.343 4.634.343 

NETO SREDSTVA 1.893.775 1.893.775 

Neobvladujoči delež (45%) 852.199  

NETO SREDSTVA PREVZEMA 1.041.576  

Plačilo 1.800.000  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev 1.041.576  

Dobro ime 758.424  

 

Dne 30.11.2009 je odvisna družba obvladujoče družbe skupine kupila 51,002 % delež v družbi 

Dankor d.o.o. iz Osijeka, Hrvaška in s tem pridobila prevladujoč vpliv v družbi. Sredstva, 

obveznosti in potencialne obveznosti prevzete družbe so v poslovnih evidencah družbe izkazane 

po poštenih vrednostih, zato so kot take upoštevane v prvi konsolidaciji.  

Izkaz finančnega položaja družbe Dankor d.o.o. na dan, ko je skupina SIJ pridobila prevladujoč 

vpliv, je prikazana v nadaljevanju. 

 
Poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA 2.155.696 2.155.696 

Denar in denarni ustrezniki 3.839 3.839 

Opredmetena osnovna sredstva 1.680.023 1.680.023 

Zaloge 308.600 308.600 

Poslovne terjatve 163.234 163.234 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.707.485 1.707.485 

Prejeta posojila 888.820 888.820 

Poslovne obveznosti 818.665 818.665 

NETO SREDSTVA 448.211 448.211 

Neobvladujoči delež (48,998%) 219.615  

NETO SREDSTVA PREVZEMA 228.597  

Plačilo 382.500  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev 228.597  

Dobro ime 153.903  
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3.4.39 DODATNA RAZKRITJA – UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

a) Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje skupina upravlja z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov in vnaprej 

dogovorjenih kratkoročnih posojilnih linij pri bankah v obsegu, ki zagotavlja, da je skupina v 

vsakem trenutku sposobna izpolniti svoje zapadle obveznosti. 

 

31.12.2009 do 3 mesecev 
od 3 mesecev 

do 1 leta 
od 1 leta do 5 

let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 68.914.861 3.284.974 - - 

Obveznosti za prejeta posojila in 
depozite 

17.208.941 53.639.514 104.497.250 23.840.381 

Druge poslovne in finančne 
obveznosti 

4.674.619 2.988.832 5.835.097 209.519 

Skupaj 90.798.421 59.913.320 110.332.347 24.049.900 

 

31.12.2008 do 3 mesecev 
od 3 mesecev 

do 1 leta 
od 1 leta do 5 

let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 70.951.719 938.750 - - 

Obveznosti za prejeta posojila in 
depozite 

17.517.626 64.708.786 61.414.243 20.047.755 

Druge poslovne in finančne 
obveznosti 

6.949.225 1.358.568 646.603 887.471 

Skupaj 95.418.570 67.006.104 62.060.846 20.935.226 

 

b) Kreditno tveganje 

Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo poslovne terjatve in 

dana posojila ter depoziti. 

 

Struktura nezapadlih finančnih sredstev 

31.12.2009 
Skupina 

1 
Skupina 

 2 
Skupina 

 3 
Skupaj 

Terjatve do kupcev 5.422.938 52.505.707 7.848.596 65.777.241 

Druge poslovne terjatve 2.579.711 3.630.267 10.124 6.220.102 

Dana posojila in depoziti 36.659.806 60.000 - 36.719.806 

Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev 11.940.103 200.000 - 12.140.103 

Skupaj 56.602.558 56.395.974 7.858.720 120.857.252 
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31.12.2008 
Skupina 

1 
Skupina 

 2 
Skupina 

 3 
Skupaj 

Terjatve do kupcev 12.881.781 70.669.377 17.786.963 101.338.121 

Druge poslovne terjatve 7.406.623 10.401.840 5.684.063 23.492.526 

Dana posojila in depoziti 25.940.132 - - 25.940.132 

Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev 30.194.316 - - 30.194.316 

Skupaj 76.422.852 81.071.217 23.471.026 180.965.095 

 

Skupina 1:   izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in 

izpolnitev obveznosti z njihove strani ni nikoli zamujala (poslovna stranka plačuje 

obveznosti na rok); 

Skupina 2:   izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in 

izpolnitev obveznosti z njihove strani občasno zamuja (poslovna stranka obveznosti 

ne poravnava vedno v roku);  

Skupina 3:   izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte manj kot eno leto. 

 

Starostna struktura v plačilo zapadlih, a ne oslabljenih finančnih sredstev  

31.12.2009 do 3 mesecev 
od 3 mesecev 

do 1 leta 
od 1 leta do 5 

let 
nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev 19.362.263 11.882.905 62.873 62 31.308.103 

Druge poslovne 
terjatve 

- - 56.392 - 56.392 

Skupaj 19.362.263 11.882.905 119.265 62 31.364.495 

 

31.12.2008 do 3 mesecev 
od 3 mesecev 

do 1 leta 
od 1 leta do 5 

let 
nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev 24.057.794 580.385 27.197 11.062 24.676.438 

Druge poslovne 
terjatve 

7.816 877.296 - - 885.112 

Skupaj 24.065.610 1.457.681 27.197 11.062 25.561.550 
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Gibanje popravkov vrednosti finančnih sredstev  

2009 

Popravek 
vrednosti 

na 
31.12.2008 

Nakup 
odvisne 
družbe 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v 
letu 

Odpis 
terjatev, za 
katere je bil 

oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Poplačilo 
sredstev za 
katere je bil 

oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti 

na 
31.12.2009 

Terjatve do kupcev 1.349.022 - 4.087.255 (517.025) (339.017) 4.580.235 

Druge poslovne 
terjatve 

1.160.578 31.571 861.608 (384.110) (239.338) 1.430.309 

Dana posojila in 
depoziti 

876.240 - - - - 876.240 

Skupaj 3.385.840 31.571 4.948.863 (901.135) (578.355) 6.886.784 

 

2008 

Popravek 
vrednosti 

na 
31.12.2007 

Nakup 
odvisne 
družbe 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v 
letu 

Odpis 
terjatev, za 
katere je bil 

oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Poplačilo 
sredstev za 

katere je 
bil 

oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti 

na 
31.12.2008 

Terjatve do kupcev 1.273.514 21.956 829.170 (293.052) (482.566) 1.349.022 

Druge poslovne 
terjatve 

2.450.409 - 429.726 (1.444.402) (275.155) 1.160.578 

Dana posojila in 
depoziti 

1.994.177 - - (1.117.937) - 876.240 

Skupaj 5.718.100 21.956 1.258.896 (2.855.391) (757.721) 3.385.840 

 

c) Tveganje spremembe obrestne mere 

Sprememba obrestne mere za 100 ali 200 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) 

čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse ostale 

spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene. Analiza je za leto 2008 

pripravljena na enak način: 

 

 2009 2008 

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 200 bt (2.704.381) (2.485.008) 

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt (1.350.880) (1.243.437) 

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt 1.350.880 1.243.437 

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 200 bt 2.704.381 2.485.008 
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3.4.40 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

Povezane osebe predstavljajo obvladujoča družba, odvisne družbe, pridružene družbe, ostale 

povezane družbe in pristojni za upravljanje družbe. Ostale povezane družbe predstavljajo družbe 

v skupini obvladujoče družbe, obvladujoče družbe obvladujoče družbe ter družbe njihovih 

skupin. 

 

3.4.40.1 Skupni zneski vseh prejemkov poslovodstva in drugih 

delavcev 

Skupni znesek vseh prejemkov na podlagi pogodbe o vodenju poslov, ki so jih za opravljanje 

funkcije oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, drugi delavci družbe, 

zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani nadzornega 

sveta. 

 

 2009 2008 

Vodstvo  2.862.604 2.393.376 

Osebe po individualni pogodbi 6.649.192 6.622.796 

Člani nadzornega sveta 46.925 40.000 

 

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z Uredbo 

(dnevnice, kilometrine, nočitve, ipd.) in bonitete.  

Skupina v letu 2009 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev vodstvu skupine ali 

članom Nadzornega sveta. 

Vodstvo skupine predstavlja vodstvo holding družbe in poslovodstva odvisnih družb. Temu 

ustrezno so razkriti tudi podatki za poslovno leto 2008. 
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3.4.40.2 Posli/transakcije med povezanimi osebami, izločeni iz 

konsolidiranih računovodskih izkazov 

 2009 2008 

Prihodki/Odhodki 51.790.351 144.335.250 

 

 31.12.2009 31.12.2008 

Poslovne terjatve/Poslovne obveznosti 16.072.331 21.502.526 

Dana posojila/Prejeta posojila 24.110.098 12.433.140 

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 139.606.598 138.874.097 

 

3.4.40.3 Posli/transakcije s povezanimi osebami 

Skupina v poslovnem letu 2008 in poslovnem letu 2009 nima poslov oziroma transakcij z 

obvladujočo družbo. Posli oziroma transakcije z ostalimi povezanim osebami so prikazani v 

spodnji tabeli. 

 

 2009 2008 

Prihodki 2.595.439 196.780 

 

 31.12.2009 31.12.2008 

Poslovne terjatve 587.076 137.764 

Dana posojila 36.320.000 25.000.000 

 

3.4.41 ZNESKI PORABLJENI ZA REVIZIJO 

 2009 

Stroški revidiranja letnega poročila  132.000 
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3.4.42 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH 

Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo 

 

 2009 2008 

Nedokončana in dokončana OŠ 329 373 

Verificirani tečaji 414 444 

2 letna poklicna šola 388 411 

3 letna poklicna šola 935 974 

4 letna srednja šola 807 837 

Višja strokovna izobrazba 161 162 

Visoka strokovna izobrazba 87 61 

Univerzitetna visoka izobrazba 185 197 

Specializacija, magisterij 32 25 

Doktorat 7 6 

Skupaj 3.345 3.490 

 

3.4.43 POGOJNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 

Pogojne obveznosti se na dan 31.12.2009 nanašajo na dana poroštva v višini 32.904.152 EUR ter 

dane garancije v višini 2.367.595 EUR. 

 

3.4.44 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 

V dveh največjih družbah skupine, Acroni in Metal Ravne, se je po zaključku poslovnega leta 

sprejela odločitev o spremembi delovnega urnika. V družbi Metal Ravne so ponovno uvedli 40 

urni delovni teden, v družbi Acroni pa so sprejeli odločitev o vnovičnem prehodu na 36 urni 

delovni teden. 

Na strateško pomembnih investicijskih projektih so stekla testiranja opreme (vroče testiranje 

ravnalnika in hidravličnih linij za transport debele pločevine v Acroniju) in predaja strateških 

agregatov v redno uporabo (pričetek uporabe novega brusilnega stroja v jeklarni).  

V družbi Acroni so pridobili akreditacijo mehanskega laboratorija po sistemu ISO 17025.  
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Prejeli smo odškodnino za zavarovane terjatve s strani SID – Prve kreditne zavarovalnice, d.d. v 

višini 4,4 milijona EUR. Prejeta odškodnina ne bo imela vpliva na poslovni izid, saj za te terjatve ni 

bilo oblikovanih popravkov vrednosti. 

Drugih dogodkov po datumu izkaza finančnega položaja, ki bi imeli pomemben vpliv na 

konsolidirane računovodske izkaze ni bilo. 
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