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ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VIŠJI ZA 23,8 ODSTOTKA
Ustvarjeni prihodki od prodaje v prvi polovici leta 2017 znašajo 512,4 milijona evrov in so za 98,5 
milijona evrov višji kot v enakem obdobju lani. V metalurški dejavnosti smo z načrtovano širitvijo 
poslovanja (prevzemi družb in širitev na nove trge) ob povišanju cen proizvodov prihodke povečali 
za 18,2 odstotka, medtem ko je bilo 3,2-odstotno povečanje prihodkov v prehrambni dejavnosti 
predvsem posledica večje količinske prodaje živil iz perutninskega mesa.

POVEČANJE DELEŽA IZVOZA NA 81,5 ODSTOTKA
Delež izvoza v Skupini SIJ se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 0,5 odstotne točke, 
kar je predvsem vpliv metalurške dejavnosti, v kateri smo razširili servisno-prodajno mrežo in 
povečali število končnih kupcev ter razširili portfelj proizvodov. 

EBITDA ZADRŽALI NA 55,9 MILIJONA EVROV
Ob višjih stroških surovin, energije in dela smo z izboljšanjem proizvodnega miksa in dodatno 
optimizacijo proizvodnih procesov EBITDA v višini 55,9 milijona evrov zadržali na lanskoletni ravni. 
EBITDA marža v višini 10,9 odstotka je nekoliko nižja kot lani v enakem obdobju1, a ostaja nad 
povprečjem tako v metalurški kot v prehrambni dejavnosti.

1 Pri primerjavi nismo upoštevali prihodkov iz naslova poslovnih združitev v letu 2016.

POUDARKI IZ POSLOVANJA

Čisti  
prihodki  
od prodaje+23,8 %

55,9  
milijona evrovEBITDA
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ODLIVI ZA NALOŽBE 39 MILIJONOV EVROV
Naložbe v skladu z dolgoročno naložbeno strategijo Skupine SIJ krepko presegajo stroške amortizacije 
in bodo tudi v prihodnje osnova za rast in razvoj skupine v smeri izdelave specializiranih proizvodov 
visoke dodane vrednosti za nišne trge. Največja naložba v vrednosti 30 milijonov evrov je konvertor 
AOD (argon oxygen decarburization) v družbi SIJ Acroni. Je pomemben element realizacije strategije 
razvoja jeklarskega poslovnega področja skupine, saj bo pomembno vplivala na povečanje proizvodnih 
zmogljivosti nerjavne debele pločevine. S tem ohranjamo vodilni tržni delež v segmentu debele 
nerjavne pločevine v Evropski uniji, posredno pa tudi na področju specialnih jekel družbe SIJ Acroni. 

S 7 .474 ZAPOSLENIMI KLJUČNI  
ZAPOSLOVALEC V TREH SLOVENSKIH REGIJAH
V Skupini SIJ je zaposlenih več kot sedem tisoč ljudi, kar nas uvršča med najpomembnejše 
zaposlovalce v Sloveniji, še posebej pa v gorenjski, koroški in štajerski regiji  V primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2016 se je v Skupini SIJ zaposlilo 363 novih delavcev oziroma 5,1 odstotka več kot lani. 
Večina jih prihaja iz omenjenih regij.

81,5 %Povečanje  
deleža izvoza na

Odlivi za 
naložbe

39 milijonov  
evrov

7 .474   
zaposlenih

Ključni  
zaposlovalec
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Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci Skupine SIJ,

prvih šest mesecev leta 2017 je bilo za Skupino SIJ polno izzivov in v znamenju sprememb, ki so od 
vseh nas terjale dodatni trud  Ob tem je Skupina SIJ poslovala uspešno in stabilno 

Prihodki od prodaje so prvič v zgodovini skupine v prvem polletju presegli pol milijarde evrov in so 
za 98,5 milijona evrov višji kot v enakem obdobju lani. K povečanju prihodkov so največ prispevale 
višje cene jeklarskih proizvodov, odražajo se v 18,2-odstotni rasti prihodkov v metalurški dejavnosti. 
Prodajne cene so pomembno oblikovale razmere na surovinskih trgih − v prvem polletju so narasle 
cene surovin (jekleni odpadek, nikelj …), s tem pa so se povišale tudi prodajne cene jeklenih 
proizvodov. V metalurški dejavnosti se nihanjem cen prožno prilagajamo s tako imenovanim 
modelom pass-through, ki nam omogoča prenos vhodnih cen surovin na končne proizvode. 

Ohranjamo visoko dobičkonosnost poslovanja, izraženo v kazalniku poslovnega izida iz poslovanja 
pred amortizacijo (EDITDA) v višini 55,9 milijona evrov. EBITDA marža v višini 10,9 odstotka je nižja 
kot lani v enakem obdobju, a še vedno višja od povprečja panoge, tako v metalurški kot prehrambni 
dejavnosti Skupine SIJ. 

NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE
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V letu 2017 smo sredi drugega naložbenega cikla (2015–2020), v katerem se bomo s prehodom 
od naložb za povečanje proizvodnih zmogljivosti premaknili k naložbam za odpravljanje ozkih grl 
in posodobitvam, ki omogočajo izdelavo tehnološko bolj dovršenih proizvodov. Skladno s takšno 
naložbeno politiko smo za naložbe namenili 39 milijonov evrov. Najpomembnejša naložba v 
vrednosti 30 milijonov evrov je konvertor AOD v družbi SIJ Acroni, ki bo po polnem obratovanju 
v drugem polletju leta 2017 pomembno vplival na povečanje proizvodnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti pri proizvodnji nerjavnih jekel. V segmentu nerjavne debele pločevine zasedamo 
vodilni tržni delež v Evropski uniji. Vodilni položaj na trgih Slovenije in drugih trgih v regiji ohranja 
tudi prehrambna dejavnost naše skupine 

Poleg kupcev nas kot močnega partnerja, z dobrimi rezultati poslovanja, visoko donosnostjo ter 
stabilnim poslovnim modelom, prepoznavajo tudi banke  Svoje zaupanje so nam izkazale marca, ko 
sta družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne s konzorcijem sedmih bank (med njimi tudi EBRD) podpisali 
dolgoročno pogodbo o petletnem sindiciranem posojilu za refinanciranje obstoječega kreditnega 
portfelja in zagotovitev dolgoročnih virov za obratni kapital v skupnem znesku 240 milijonov evrov. 

Poleg uspešnih rezultatov poslovanja so Skupino SIJ v prvem polletju zaznamovale tudi spremembe 
v vodstvu Skupine SIJ, ob katerih smo ves čas zagotavljali nemoteno poslovanje skupine. Naš 
pomemben cilj je bil tudi poiskati še dodatne notranje rezerve za uspešno poslovanje in zmanjšanje 
zadolženosti – kot pokazatelja notranjih rezerv in izboljšav lahko v prvem polletju izpostavimo 
znižanje obratnega kapitala za 19,9 milijona evrov. 

Tudi načrtovanje smo zastavili na novo. Za obdobje naslednjih desetih let (2018−2028) smo tako 
v metalurški kot prehrambni dejavnosti intenzivno uvajali nov postopek celovitega strateškega 
načrtovanja, s poudarkom na načrtovanju naložb in vzdrževanja. Vse to je od vseh zaposlenih v 
Skupini SIJ zahtevalo dodatna prizadevanja, ob katerem smo skupaj ohranili stabilnost poslovanja 
skupine 

Doseženi poslovni rezultati pričajo o globalni konkurenčnosti Skupine SIJ in pravilnosti zastavljene 
strategije razvoja, zaradi katere se dobrega poslovanja nadejamo tudi v drugi polovici letošnjega leta 
in v prihodnosti.

Predsednik uprave
Andrey Zubitskiy
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IZKAZNICA SKUPINE SIJ

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana skupina. Skupino sestavljata dve poslovni 
področji – metalurška (osnovna dejavnost) in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj; v 
nadaljevanju Skupina PP).

Ustanovitelj oziroma neposredni ali posredni lastnik odvisnih družb obeh dejavnosti Skupine SIJ je 
upravljajoča družba SIJ d.d. Uprava družbe SIJ d.d. in njeno širše vodstvo sta torej voadstvo celotne 
Skupine SIJ, ki preko centraliziranega izvajanja poslovnih funkcij strateško vodi, usmerja in nadzoruje 
delovanje vseh družb v skupini, tako v Sloveniji kot tujini.

Metalurška dejavnost Skupine SIJ združuje 28 družb, od tega jih ima 22 sedež znotraj Evropske unije, 
dve sta v državah nekdanje Jugoslavije, preostale delujejo v Vzhodni Evropi, ZDA in Aziji. Prehrambna 
dejavnost skupine združuje 19 družb, od tega jih je 13 v Evropski uniji, preostale so v državah 
nekdanje Jugoslavije 

22 13 EU

62 nekdanja 
Jugoslavija

1
2

Azija

Metalurška dejavnost

Prehrambna dejavnost

ZDA
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

METALURŠKA  
DEJAVNOST*

SIJ Ravne Systems (UK) 
(GB)

SIJ Ravne Systems (UK) 
(North) (GB), 50 %Noži Ravne (SI)

SIJ Ravne Systems USA 
(US)

Dankor (HR), 91 %

Metal – Eko Sistem (RS), 
70 %Odpad Pivka (SI), 74,9 %

TOPMetal (BA), 51 %

Werkzeug Stahl  
Normalien (AT)

Sidertoce (IT)

ORO MET (SI), 51 %SIJ Ravne Steel Center (SI), 
77,3 %

SIJ MWT (DE)

SIJ Metal Ravne (SI)
KOPO International (US)

SIJ Ravne Steel Center (SI), 
22,7 %

SIJ Acroni (SI) Železarna Jesenice (SI)

SIJ Ravne Systems (SI)

Griffon & Romano (IT) Inoxpoint (IT)

Niro Wenden (DE), 85 %

SIJ Asia (DE) SIJ Steel (Shanghai) Co . (CN)

SIJ Polska (PL)

SIJ Elektrode Jesenice (SI)

SIJ SUZ (SI)

SIJ ZIP center (SI)

*OPOMBA:

Družbe brez označenega 
odstotka lastništva so v 
100-odstotni lasti SIJ d.d. 
ali njenih hčerinskih družb.
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PREHRAMBNA  
DEJAVNOST* Perutnina Ptuj d .d . (SI)

PP MI Zalog (SI)

PP – Agro (SI)

PP Energija (SI)

Ptujska klet (SI)

PP Veterinarska,  
ambulanta (SI) 45 %

Gradbeni remont (SI)

PP Gostinstvo (SI)

Naša (SI)

Perutnina Ptuj – PIPO (HR), 
99,66 % EKO – Energija (HR)

PP S (BA)

Perutnina Ptuj BH (BA)

Perutnina Ptuj – Topiko (RS)

PP BRO ŽIVA (RS), 60 %

TOP Veterina (RS)

Perutnina Austria (AT)

Perutnina Ptuj DOOEL  
Skopje (MK)

Perutnina Romania (RO)

*OPOMBA:

Družbe brez označenega odstotka 
lastništva so v 100-odstotni lasti 
Perutnine Ptuj d d  ali njenih 
hčerinskih družb.
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IZKAZNICA OBVLADUJOČE DRUŽBE SIJ d.d.

• Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. 

• Skrajšana firma: SIJ d d  

• Sedež: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, Slovenija

• Osnovna dejavnost: 70.100 Dejavnost uprav podjetij

• Številka vložka: SRG 1/03550/00, Okrožno sodišče v Ljubljani

• Datum vpisa: 22  2  1995

• Registrirani vpoklicani kapital: 145 266 065,76 EUR

• Število delnic: 994 616 navadnih kosovnih delnic

• Lastništvo:  
72,22 odstotka DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana

25,00 odstotka Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

0,00 odstotka (10 delnic) Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče 

2,77 odstotka lastne delnice

• Matična številka: 5046432

• ID za DDV: SI 51018535

Glavna dejavnost družbe je »dejavnost uprav podjetij«.
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ORGANI VODENJA IN NADZORA

Uprava družbe SIJ d .d .:

• Predsednik uprave: Andrey Zubitskiy

• Član uprave: Dmitrii Bochkarev

Nadzorni svet družbe SIJ d .d .:

• Predsednik nadzornega sveta: Evgeny Zverev

• Namestnik predsednika nadzornega sveta: Janko Jenko

• Člani nadzornega sveta:  Križaj, Dmitry Davydov, Sergey Frolov, Sergey Cherkaev

Zaradi odstopov v upravi in nadzornem svetu je v prvem polletju leta 2017 prišlo do sprememb v upravi in 
nadzornem svetu 

Najprej je ob odstopu Antona Chernykha 18. januarja 2017 predsedovanje upravi družbe SIJ d.d. začasno 
za pol leta prevzel Andrey Zubitskiy. Poleg njega je s funkcije v nadzornem svetu na mesto člana uprave 
prišel še Denis Mancevič. Skupaj z dotedanjim članom uprave Igorjem Malevanovom je na začetku leta 
uprava družbe imela tri člane. Po imenovanju Dmitriija Bochkareva 17. maja 2017 so upravo sestavljali 
štirje člani, vendar sta Denis Mancevič in Igor Malevanov napovedala svoja odstopa, na podlagi katerih sta 
v upravi opravljala tekoče delo − Igor Malevanov do 25. junija 2017, Denis Mancevič pa do 10. julija 2017. 
Glede na menjave v kratkem obdobju družba pri podatkih o upravi navaja zgolj Andreya Zubitskega, ki je 
bil 18  julija 2017 imenovan za predsednika uprave za polni mandat, in Dmitriija Bochkareva 

Po januarskem odstopu Denisa Manceviča je 15. maja 2017 iz nadzornega sveta odstopil še Tomaž Stare, 
zato so delničarji na 30. skupščini družbe 9. junija 2017 glede na dve prazni mesti za člana nadzornega 
sveta za naslednja štiri leta imenovali Mitjo Križaja in Dmitryja Davydova. Glede na imenovanje Andreya 
Zubitskega 18. julija 2017 za polni mandat v upravi SIJ d.d. bo družba v prihajajočih obdobjih lahko nadzorni 
svet popolnila še z enim članom, upoštevajoč statutarno določeno število sedmih članov. 

Revizijska komisija:

• Predsednik revizijske komisije: Sergey Cherkaev 

• Člana revizijske komisije: Sergey Frolov in Alan Maher
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JANUAR 
Dne 18. januarja 2017 se je nadzorni svet SIJ d.d. seznanil s tekočim poslovanjem Skupine SIJ in 
preliminarnimi rezultati poslovanja v letu 2016. Po seznanitvi z odstopno izjavo predsednika uprave 
Antona Chernykha je nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave družbe SIJ d.d. Predsednik 
uprave je postal Andrey Zubitskiy, dotedanji predsednik nadzornega sveta družbe, na mesto člana 
uprave in glavnega izvršnega direktorja pa je bil za petletni mandat imenovan Denis Mancevič, 
dotedanji član nadzornega sveta in direktor za korporativno komuniciranje SIJ d.d. Igor Malevanov je 
ostal član uprave in izvršni direktor za finance družbe SIJ d.d. Za predsednika nadzornega sveta je bil 
imenovan Evgeny Zverev 

Perutnina Ptuj d.d. je 1. januarja 2017 prevzela stoodstotno lastništvo trgovske družbe Naša d.o.o. z 
dvema poslovalnicama, eno v Celju in drugo v Mariboru. Prevzem pomeni širitev prodajne mreže v 
maloprodajnem segmentu, ki pokriva prodajo fizičnim osebam, in segmentu HoReCa. (hotelirstvo, 
restavracije, catering).

FEBRUAR
Skupina SIJ je zaokrožila prvo leto kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo za dvig ozaveščenosti 
zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu ter razglasila najbolj varna proizvodna obrata na jeseniški in 
ravenski proizvodni lokaciji ter najbolj zdravo režijsko enoto za leto 2016. 

MAREC
Družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne sta s konzorcijem sedmih bank podpisali dolgoročno pogodbo 
o petletnem sindiciranem posojilu za refinanciranje obstoječega kreditnega portfelja in zagotovitev 
dolgoročnih virov za obratni kapital v skupnem znesku 240 milijonov evrov. S tem sta si družbi zagotovili 
dolgoročna finančna sredstva, ki jima bodo omogočila nadaljnjo finančno trdnost, rast in razvoj. Konzorcij 
bank sestavljajo ugledne domače in tuje banke, med njimi tudi Evropska banka za obnovo in razvoj.

Natanko 30 let je minilo 13. marca 2017, odkar je jeseniška družba SIJ Acroni zagnala novozgrajeno 
Jeklarno 2 in odlila prvo šaržo. Od takrat so v jeseniški jeklarni izdelali že približno 8,7 milijona ton 
jekla. Prav 30 let in en dan po začetku obratovanja nove jeklarne pa so v SIJ Acroniju z izdelavo 
90-tisoče šarže dosegli nov mejnik.

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI 
IN DOSEŽKI SKUPINE SIJ V PRVEM 
POLLETJU LETA 2017
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APRIL 
Dne 24. aprila 2017 je SIJ Acroni zagnal letošnjo najpomembnejšo strateško naložbo Skupine SIJ – 
konvertor AOD, vreden 30 milijonov evrov  Z novo pridobitvijo in polnim zagonom konvertorja 
v drugem polletju leta 2017 SIJ Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in 
specialnih jekel ter krepitev položaja na nišnih jeklarskih trgih.

Skupina SIJ je za celostno interno ozaveščevalno kampanjo o varnosti in zdravju pri delu Znamo 
varno, zmoremo zdravo prejela najvišjo slovensko strokovno nagrado za odličnost v odnosih 
z javnostmi  Nagrado je podelilo Slovensko društvo za odnose z javnostmi v okviru Slovenske 
konference o odnosih z javnostmi (SKOJ). Aprila je Skupina SIJ začela tudi kampanjo za leto 2017.

MAJ
V okviru 3. korespondenčne seje nadzornega sveta družbe SIJ d.d. so 17. maja 2017 člani nadzornega 
sveta soglasno imenovali novega člana uprave družbe SIJ d.d. Za petletni mandat je bil imenovan 
Dmitrii Bochkarev, doktor ekonomskih znanosti. Bochkarev je postal četrti član uprave Skupine SIJ – 
poleg Denisa Manceviča in Igorja Malevanova, ki sta kot člana uprave v odstopu še opravljala tekoče 
posle, ter predsednika uprave Andreya Zubitskega 

JUNIJ
Delničarji so na redni, 30. skupščini 9. junija 2017 sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 
2016 v višini 47 843 066,55 evra, ki se uporabi, kot sledi:

• Del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 9.969.934,96 evra se uporabi za izplačilo 
dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evra (lastne delnice niso udeležene). 
Dividenda bo delničarjem izplačana najpozneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri 
čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila, zato skupščina pooblašča 
upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.

• Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evra ostane nerazporejen. 

Delničarji so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter imenovali pooblaščenega revizorja. 
V nadzorni svet so delničarji izvolili nova člana, in sicer sta 9. junija 2017 člana nadzornega sveta za 
naslednji štiriletni mandat postala Mitja Križaj in Dmitry Davydov.

Skupina SIJ je za projekt uporabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta Ravne na Koroškem 
prejela mednarodno priznanje Mednarodnega foruma za nerjavno jeklo (ISSF – International 
Stainless Steel Forum) za trajnostni razvoj. Projekt izkoriščanja odvečne toplote za ogrevanje mest, v 
katerih delujejo družbe Skupine SIJ, je bil prepoznan za tretji najboljši projekt v svetovni konkurenci 
projektov na področju trajnostnega razvoja.
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Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) RS − Soča in Skupina SIJ sta 8. junija 2017 ponovno priredila 
Dan za boljši korak, s katerim sta zaznamovala pridobitev dveh pomembnih novih naprav v vrednosti 
42.000 evrov, ki ju je donirala Skupina SIJ in ki bosta pripomogli k učinkovitejši rehabilitaciji otrok. 
To je že tretja donacija zapored v sklopu dolgoročno zastavljenega sodelovanja Skupine SIJ in URI – 
Soča.

Kar štiri priznanja za inovativnost je prejela Skupina SIJ na razpisu za najboljše inovacije v okviru 
območnih zbornic GZS za Gorenjsko in Koroško. SIJ Acroni je prejel zlato priznanje, SIJ Metal 
Ravne pa zlato, srebrno in bronasto. Zlati regijski inovaciji sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje na 
nacionalni ravni. Skupina SIJ je spet dokazala, da je njena inovativnost na zelo visoki ravni in pomeni 
temelj razvoja ter zagotavlja njeno nadaljnjo rast in konkurenčnost.

Že 15. Poli maraton, ena največjih slovenskih rekreativnih kolesarskih prireditev, ki jo pripravljata 
Kolesarski klub Perutnina Ptuj in Perutnina Ptuj d.d., je tudi letos ob podpori več kot 500 
prostovoljcev na Ptuj privabil okoli 4 500 kolesarjev  

Perutnina Ptuj je v okviru 38. mednarodnega ocenjevanja kakovosti mesa in mesnih izdelkov pod 
okriljem 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni vnovič potrdila 
najvišjo kakovost mesa in izdelkov blagovnih znamk Perutnine Ptuj  Z najvišjim nazivom šampion 
kakovosti – tega prejmejo izdelki, ki so na ocenjevanjih pod okriljem sejma AGRA trikrat zapored 
prejeli zlato medaljo – se ponaša pet izdelkov.
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI  
PO PRETEKU POSLOVNEGA OBDOBJA

JULIJ
Več kot 3.000 sodelavcev Skupine SIJ in njihovih družinskih članov se je 16. julija 2017 na Jesenicah 
udeležilo praznovanja poklicnega praznika. Na prireditvi, poimenovani 4. Dan metalurga, se je 
uprava posebej zahvalila naj sodelavcem, jubilantom, ki so zvesti Skupini SIJ že 40 let, in najboljšim 
inovatorjem leta 2016 

Nadzorni svet je v obliki korespondenčne seje 18. julija 2017 za polni šestletni mandat na mesto 
predsednika uprave družbe SIJ d.d. imenoval Andreya Zubitskega.

SEPTEMBER
Tretja Prodajna konferenca Skupine SIJ je potekala od 6  do 8  septembra 2017 v Ljubljani  
Konferenco s sloganom Shaping the future together je obiskalo več kot 160 gostov iz 29 držav.

8. septembra 2017 je družba SIJ Acroni na svečanosti namenu predala AOD konvertor. Častni gost 
svečane otvoritve je bil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Upravljanje tveganj v prvem polletju leta 2017

V Skupini SIJ smo v preteklosti vzpostavili celovit sistem upravljanja tveganj, leta 2016 pa smo 
ga s pripojitvijo prehrambne dejavnosti še dodatno razširili, poglobili in okrepili. Prepoznavanje, 
spremljanje, nadzor in obvladovanje tveganj za obe dejavnosti se izvaja centralizirano in temelji na 
zaokroženem, sistematičnem procesu načrtovanja, koordinacije in poročanja. Proces upravljanja 
tveganj je vzpostavljen na vseh ravneh poslovnega vodenja in odločanja, prioritete pa določamo 
glede na ocene verjetnosti za udejanjanje določenega tveganja in glede na ocene vpliva posameznih 
tveganj na poslovanje 

Spremljamo in uravnavamo naslednja tveganja: tveganja na področju raziskav in razvoja, finančna 
tveganja (likvidnostno, kreditno, tečajno in obrestno), komercialna tveganja (nabavna, prodajna, 
naložbena, tveganja, povezana s kakovostjo), okoljska, informacijska, kadrovska, tveganja ugleda in 
dobrega imena ter pravna tveganja  

Vsa navedena tveganja bomo tudi v drugi polovici leta 2017 nadzorovali in obvladovali  Njihovih 
negativnih vplivov na poslovanje ne pričakujemo.
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ANALIZA POSLOVANJA SKUPINE SIJ

Prikazani kazalniki poslovanja Skupine SIJ v metalurški dejavnosti vključujejo tudi rezultate prevzete 
družbe Sistemska tehnika (danes SIJ Ravne Systems) v prvem polletju let 2017 in 2016, kazalniki prevzetih 
družb ORO MET in MWT (danes SIJ MWT) pa so sestavni del rezultata za prvo polletje leta 2017. Rezultati 
poslovanja prehrambne dejavnosti (Skupina PP) in Holdinga PMP so vključeni za obdobje od vključno 
marca do junija 2016 in za celotno prvo polovico leta 2017  

Čisti prihodki od prodaje Skupine SIJ so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povišali tako v metalurški 
kot prehrambni dejavnosti in v prvi polovici leta 2017 znašajo 512,4 milijona evrov ter so prvič presegli 
mejo pol milijarde evrov  

EBITDA v višini 55,9 milijona evrov je primerljiv z lanskoletnim − brez upoštevanja prihodkov iz naslova 
poslovnih združitev v višini 28,4 mlijona evrov je EBITDA v prvem polletju leta 2016 dosegel 55,9 milijona 
evrov, čisti poslovni izid pa 19,3 milijona evrov. Dosežen EBITDA za 35,2 odstotka presega rezultat iz prve 
polovice leta 2015 in omogoča Skupini SIJ nadaljnjo rast in zniževanje zadolženosti.

Skupina SIJ: Pomembnejši kazalniki poslovanja 

Enota mere 1–6 2015 1–6 2016 1–6 2017

Fizični kazalniki
Proizvodnja odlitega jekla  t 236 029 236 130 221 481

Proizvodnja perutninskega mesa  t 37 439 41 153 43 440

Finančni podatki
Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 364 680 413 903 512 407

Izvoz % 87,8 81,0 81,5

Amortizacija 000 EUR 19 571 27 643 33 108

EBITDA 000 EUR 41 301 84 342 55 858

EBITDA marža % 11,3 20,4 10,9

Čisti poslovni izid 000 EUR 15 518 47 667 11 635

Denarni tok iz poslovanja 000 EUR 11 419 26 278 34 495

Odlivi za naložbe 000 EUR 35 017 53 196 39 016

Izkaz finančnega položaja na dan 30 . junij
Skupaj sredstva 000 EUR 831 359 1 155 398 1 188 741

Kapital 000 EUR 360 067 418 653 425 246

Obratni kapital 000 EUR 159 933 167 464 147 578

Neto finančni dolg2 000 EUR 244 624 396 976 385 955

Neto finančni dolg/EBITDA 3,4 3,7 3,9

Zaposleni na dan 30 . junij
Število zaposlenih zaposleni 3 142 7 111 7 474

2 Neto finančni dolg = NFD = finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki – kratkoročne finančne terjatve.
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POVEČALI SMO PRIHODKE IZ POSLOVANJA
Čisti prihodki od prodaje so v metalurški dejavnosti zrasli za 18,2 odstotka. Rast je v največji meri 
rezultat povišanja cen jeklarskih proizvodov, kar je posledica višjih cen surovin (jekleni odpadek, 
legure). S povečanjem deleža prodaje proizvodov z visoko dodano vrednostjo smo izboljšali 
produktno strukturo, za dva odstotka pa so se povečale tudi prodane količine. Svoj delež sta k 
rezultatom poslovanja dodali tudi prevzeti družbi ORO MET in SIJ MWT.

V prehrambni dejavnosti so se čisti prihodki od prodaje povečali za 3,2 odstotka, predvsem zaradi 
večjih prodanih količin živil iz perutninskega mesa.

Obe dejavnosti večino prihodkov ustvarjata na tujih trgih. Delež izvoza Skupine SIJ je v prvi polovici 
leta 2017 nekoliko večji zaradi povečanja izvoza v metalurški dejavnosti, medtem ko je v prehrambni 
dejavnosti ostal podoben kot v prvem polletju 2016.

Skupina SIJ: Prihodki od prodaje  
(v milijonih evrov) in delež izvoza (v odstotkih)
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OHRANILI VISOKO DOBIČKONOSNOST POSLOVANJA
EBITDA v višini 55,9 milijona evrov je ostal na lanskoletni ravni. Čeprav so se v Skupini SIJ zvišali 
prihodki od prodaje, so narasli tudi stroški surovin, energije in dela. Negativne učinke višjih 
stroškov nam je uspelo nevtralizirati s povečanjem deleža proizvodov z visoko dodano vrednostjo 
in optimizacijo proizvodnih procesov, kar je rezultat preteklih in novejših naložb v stroje in opremo 
(na primer nova linija za toplo obdelavo debele pločevine HTL v metalurški dejavnosti). S polnim 
zagonom konvertorja AOD v drugi polovici leta 2017 v družbi SIJ Acroni pričakujemo rast proizvodnje 
jekla, nižjo potrošnjo surovin in krajši proizvodni čas, kar bo pozitivno vplivalo na rezultat tako 
metalurške dejavnosti kot Skupine SIJ v celoti.

10,9-odstotna EBITDA marža je nekoliko nižja kot lani, a še vedno nad povprečjem panoge v obeh 
dejavnostih. 

Skupina SIJ: EBITDA (v milijonih evrov)  
in EBITDA marža (v odstotkih)
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POSTOPNO UMIRJANJE NALOŽBENEGA CIKLA
V skladu s strateškimi usmeritvami Skupine SIJ se naložbeni cikel polagoma umirja. Zaključujemo 
večje naložbe v novo opremo in se usmerjamo k odpravljanju ozkih grl, povečanju proizvodnih 
zmogljivosti in posodobitvam opreme, ki omogoča izdelavo tehnološko bolj dovršenih proizvodov. 
Tako so se tudi odlivi za naložbe v višini 39 milijonov evrov za dobro četrtino znižali glede na prvo 
polovico leta 2016. Naložbe krepko presegajo stroške amortizacije, kar potrjuje izvajanje naše 
dolgoročne naložbene strategije, ki je osnova za rast in razvoj Skupine SIJ v prihodnosti. 

Skupina SIJ: Stroški amortizacije  
in odlivi za naložbe (v milijonih evrov)
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ZNIŽANJE OBRATNEGA KAPITALA
V Skupini SIJ smo upravljanju z obratnim kapitalom v prvem polletju letošnjega leta posvečali 
posebno pozornost − ob visokih naložbah je njegovo zniževanje ključnega pomena za znižanje 
zadolženosti Skupine SIJ. Kljub povečanju prihodkov smo raven obratnega kapitala znižali za 19,9 
milijona evrov 

Skupina SIJ: Obratni kapital (v milijonih evrov)  
in delež obratnega kapitala v prihodkih (v odstotkih)
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FINANČNI POLOŽAJ
Za zagotavljanje stabilnosti v Skupini SIJ nenehno zasledujemo strukturo finančnega dolga v korist 
dolgoročnih virov financiranja. V prvem polletju leta 2017 smo nadaljevali uresničevanje finančne 
politike, po kateri naložbene dejavnosti krijemo z dolgoročnimi viri financiranja. Družbi SIJ Acroni 
in SIJ Metal Ravne sta v mesecu marcu s konzorcijem sedmih bank podpisali dolgoročno pogodbo 
o petletnem sindiciranem posojilu za refinanciranje obstoječega kreditnega portfelja in zagotovitev 
dolgoročnih virov za obratni kapital v skupnem znesku 240 milijonov evrov. 
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Struktura izkaza finančnega položaja ostaja stabilna v korist dolgoročnih virov financiranja, saj ti 
pokrivajo celotne obveznosti do dolgoročnih virov sredstev in dodatno kar 76 odstotkov potreb po 
obratnem kapitalu 

FINANČNA ZADOLŽENOST
Struktura obveznosti do virov sredstev ostaja stabilna v korist dolgoročnih virov financiranja, saj 
delež dolgoročnih virov pokriva 65,1 odstotka vseh obveznosti do virov sredstev.

Naložbeni cikel je glavni vzrok za povečanje neto finančne zadolženosti Skupine SIJ v prvem polletju 
leta 2017, in sicer za 14 milijonov evrov glede na konec leta 2016, pri čemer je treba poudariti, da je 
bila večina dolga med obdobjem pokrita iz EBITDA. Iz operativnega rezultata v obsegu 56 milijonov 
evrov so bile pokrite vse redne aktivnosti do neto finančne zadolženosti pred naložbami, ob tem pa 
smo zmanjšali neto finančno zadolženost za 21 milijonov evrov. 

Skupina SIJ: NFD most (v milijonih evrov)
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ANALIZA POSLOVANJA –  
METALURŠKA DEJAVNOST
Metalurška dejavnost Skupine SIJ vključuje družbe, prikazane v organizacijski strukturi metalurške 
dejavnosti Skupine SIJ na strani 10. V rezultate poslovanja v prvem polletju leta 2017 sta vključeni 
tudi prevzeti družbi ORO MET in SIJ MWT, medtem ko je družba Sistemska tehnika (zdaj SIJ Ravne 
Systems), prevzeta 1. januarja 2016, v rezultate vključena tako v prvem polletju 2017 kot leta 2016.
Skupina SIJ – metalurška dejavnost: Pomembnejši kazalniki poslovanja

Enota mere 1–6 2015 1–6 2016 1–6 2017

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 364 680 329 276 389 046

Izvoz % 87,8 85,0 86,6

Dobiček iz poslovanja 000 EUR 21 731 24 644 20 201

EBIT marža % 6,0 7,5 5,2

EBITDA 000 EUR 41 301 47 324 45 457

EBITDA marža % 11,3 14,4 11,7

Poslovni izid pred obdavčitvijo 000 EUR 15 215 15 744 10 864

Čisti poslovni izid 000 EUR 15 518 16 251 10 094

Odlivi za naložbe 000 EUR 35 017 50 120 36 999

Izkaz finančnega položaja na dan 30 . junij

Skupaj sredstva 000 EUR 831 359 943 899 987 938

Kapital 000 EUR 360 067 359 033 359 977

Neto finančni dolg 000 EUR 244 624 284 598 275 007

Neto finančni dolg/EBITDA 3,4 4,1 3,8

Zaposleni na dan 30 . junij

Število zaposlenih zaposleni 3 142 3 404 3 655

Rezultat v prvi polovici leta 2017 je nekoliko zaostal za lanskoletnim, predvsem zaradi zakasnele 
uvedbe in daljšega testiranja novega konvertorja AOD v družbi SIJ Acroni, ki je letošnja 
najpomembnejša strateška naložba Skupine SIJ. Narasli so tudi stroški surovin, energije in dela, to pa 
je negativno vplivalo na rezultate poslovanja. 

Polni zagon konvertorja AOD bo omogočil povečanje proizvodnih zmogljivosti, manjšo potrošnjo 
surovin, krajši proizvodni čas in posledično nižje proizvodne stroške predvsem pri nerjavnih jeklih. 
Za največjo družbo v Skupini SIJ, ki pomembno vpliva na poslovanje celotne metalurške dejavnosti, 
v drugem polletju leta 2017 tako načrtujemo izboljšanje rezultatov poslovanja iz naslova večjih 
proizvedenih količin, nižjih proizvodnih stroškov in dodatno še večjega deleža proizvodov višje 
dodane vrednosti. 
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PRODAJA IN PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje so narasli zaradi višjih prodajnih cen proizvodov, ki sledijo spremembam 
cen ključnih surovin za proizvodnjo jekla. Za dva odstotka se je povečala količinska prodaja jekel, 
nihanje prodajnih cen in nekoliko nižje povpraševanje v drugem četrtletju leta 2017 pa smo uspešno 
nevtralizirali s pridobivanjem novih kupcev, saj se je obseg naročil glede na lani povečal.

Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Čisti prihodki od prodaje (v milijonih evrov) in prodane količine (v tisoč ton)
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V zadnjem četrtletju leta 2016 in prvem četrtletju leta 2017 so cene surovin poskočile, posledično 
se je poraba jekla v Evropski uniji v prvem četrtletju leta 2017 glede na leto poprej povečala za 5,8 
odstotka. K povečanju povpraševanja pri jeklarjih v Evropski uniji je prispevala tudi uvedba zaščitnih 
ukrepov predvsem proti proizvajalcem z Vzhoda. Glavni vzrok povečanja je bila krepitev segmenta 
cevi (gradnja cevovodov), sledili so mu transportna (vlaki, tovornjaki, letala) in avtomobilska 
industrija ter gradbeništvo 
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. Gibanje tržne cene niklja od začetka leta 2016  
do 31. avgusta 2017 (v USD in EUR za tono)

1. četrtletje 2016
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Na cene in s tem na vrednost prodaje močno vplivajo cene surovin. Med njimi izstopa predvsem 
nikelj, ki je ključen za oblikovanje tržnih cen, predvsem pri nerjavni debeli pločevini, največjem 
prodajnem programu Skupine SIJ. V času rasti cen surovin posledično namreč rastejo tudi prodajne 
cene jeklarskih proizvodov, ker pa kupci pričakujejo nadaljevanje trenda rasti cen, povečujejo 
naročila, ta pa posledično še dodatno krepijo pritisk na prodajne cene. Tako rast cen surovin 
pozitivno vpliva na uspešnost podjetij v jeklarski industriji. Tudi v drugi polovici leta 2017 je 
predvidena rast cene niklja, najpomembnejše vhodne surovine, zlasti za nerjavno debelo pločevino. 

Aktivnost v segmentih, porabnikih jekla, naj bi po napovedih ostala močna tudi v drugi polovici leta 
2017, predvsem kot posledica povečanja domače porabe zaradi krepitve naložbenih dejavnosti.

Največja trga Skupine SIJ ostajata Nemčija in Italija, v katerih pa se delež prodaje na dolgi rok znižuje, 
saj krepimo prisotnost na manjših in novih trgih. Tako blažimo občutljivost na negativna gospodarska 
gibanja v posameznih industrijah ali na trgih 
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Delež vrednostne prodaje po najpomembnejših trgih (v odstotkih)

IZVOZ
87 %

Nemčija 22 %

Italija 22 %

Druge evropske 
države 25 %

ZDA 9 %
Rusija in Turčija 5 %

Druge 
neevropske 
države 4 %

Slovenija
13 %

Skladno z dolgoročno strategijo Skupine SIJ širimo tržni portfelj in nenehno izboljšujemo proizvodno-
prodajno strukturo v smeri povečanja deleža jekel z višjo dodano vrednostjo (nerjavna debela 
pločevina, specialna jekla in zahtevnejša paličasta orodna jekla). S povečevanjem deleža zahtevnejših 
jekel dosegamo višje marže in ohranjamo visok tržni delež v najpomembnejših segmentih, hkrati pa 
zmanjšujemo izpostavljenost zaradi uvoza jekla iz tretjih držav in s tem povezanimi cenovnimi pritiski. 
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Delež količinske prodaje posameznih vrst jekel (v odstotkih)

Nerjavna, standardna orodna in specialna jekla

Konstrukcijska, elektro in osnovna legirana jekla

73 %

69 %
67 %

33 %

31 %
27 %

1–6 2015 

1–6 2016 

1–6 2017

POSLOVNI ODHODKI
Največji so stroški surovin, ki skupaj s stroški blaga, energentov in storitev dosegajo 76,7 odstotka 
vseh poslovnih odhodkov  Med stroški surovin prevladuje strošek jeklenega odpadka, preostali del 
pa sestavljajo stroški legur, nekovinskih dodatkov, grodlja in polizdelkov 
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Struktura poslovnih odhodkov (v odstotkih)
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Stroški blaga, materiala in storitev Amortizacija

Stroški dela Drugi stroški

80,1 % 75,4 % 76,7 %

13,4 %
5,6 % 7,3 % 6,9 %

16,3 % 15,4 %

0,9 % 1,1 % 0,9 %

Stroški dela, ki v celotni strukturi obsegajo 15,4 odstotka, so se v primerjavi s prvim polletjem 
leta 2016 povečali za deset odstotkov zaradi na novo zaposlenih v družbi SIJ Acroni (vpliv naložbe 
v konvertor) in zaradi prevzetih družb ORO MET in SIJ MWT. Večji so tudi zaradi uskladitve plač s 
panožno kolektivno pogodbo.

Zaradi intenzivnih naložb v nakup novih strojev in posodobitev obstoječih tudi strošek amortizacije 
dolgoročno narašča. Zaradi povišanja cen surovin se je tako delež stroškov dela kot tudi amortizacije 
kljub absolutnemu povišanju znižal.

POSLOVNI REZULTAT
EBITDA, rezultat pred amortizacijo, obrestmi in davki, v višini 45,5 milijona evrov je za 1,8 milijona 
evrov zaostal za lanskim, predvsem zaradi zamaknjenega polnega zagona konvertorja AOD v družbi 
SIJ Acroni ter višjih stroškov surovin, proizvodnih storitev, energije in dela. Polna izkoriščenost te 
pomembne strateške naložbe je predvidena v drugem polletju leta 2017. Velika večina preostalih 
družb v metalurški dejavnosti je v prvi polovici leta 2017 dosegla višji EBITDA kot v prvem polletju 
lani, predvsem zaradi dodatne optimizacije proizvodnih procesov, ki jo omogočajo visoke naložbe, 
izboljšave prodajnega miksa ter širitve servisno-prodajne mreže.

Dolgoročni trend EBITDA za deset odstotkov presega rezultat iz prvega polletja leta 2015 in omogoča 
nadaljevanje strateških naložb ter zniževanje zadolženosti Skupine SIJ. 

EBITDA marža v višini 11,7 odstotka presega povprečje panoge za eno odstotno točko3 

3 Vir: S & P 500, EBITDA marža je povprečje naslednjih konkurentov:  
 ArcelorMittal, Aperam, Thyssen Krupp, Outokumpu, Salzgitter, Schmolz & Bickenbach.
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
EBITDA (v milijonih evrov) in EBITDA marža (v odstotkih)
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EBITDA EBITDA marža

45,541,3

11,3 %

14,4 %

11,7 %

47,3

Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
EBITDA most (v milijonih evrov)

EBITDA 
1. polletje

2016

Vpliv
prodajnega

miksa

Vpliv 
količin

Vpliv 
prodajnih

in nabavnih
cen

Vpliv 
variabilnih 

stroškov

Vpliv 
fiksnih 

stroškov

Drugi 
vplivi 

poslovanja
in konsolidacije

EBITDA 
z vplivi 

jeklarstva

Vpliv 
servisnih 
centrov in 
prodajne 

mreže

Vplivi 
surovinske 

baze

Vplivi 
predelave

EBITDA 
1. polletje

2017

 Upravljanje 
in druge 
storitve 

z drugimi vplivi 
konsolidacije

1,9 1,7
2,7 - 0,5

- 0,5- 3,9 3,8
0,0 -1,1

-6,0

47,3 48,8 45,5Vplivi jeklarskega poslovnega področja Vpliv drugih poslovnih področij

Poslovno področje jeklarstvo4 , kot nosilec osnovne dejavnosti litja jekla za nadaljnjo predelavo, je 
ustvarilo blizu 74 odstotkov celotnega operativnega rezultata metalurške dejavnosti Skupine SIJ. 

K rasti EBITDA iz jeklarskega dela so največ prispevali: vpliv količin v višini 1,9 milijona evrov ter vplivi 
prodajnega miksa z usklajevanjem prodajnih in nabavnih cen, ki so skupaj ustvarili 4,4 milijona evrov 

Pozitivni vpliv količin je izhajal iz povečanja proizvodnih zmogljivosti novih strojev in opreme, ki 

4 Jeklarstvo sestavljata družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne.
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podpirajo strateško usmeritev v izdelke z višjim pokritjem proizvodnih stroškov  Na povpraševanje 
trga smo se odzivali s prožnim prilagajanjem prodajnega miksa, s katerim smo sledili trenutnim 
potrebam trga, in tako ustvarili 1,7 milijona evrov dodatnega operativnega rezultata, predvsem na 
račun večje količine nerjavnih in specialnih jekel.

Nihanje prodajnih cen smo blažili z nižjimi stroški pri nabavi strateških surovin in tako uspešno 
nevtralizirali večji del negativnega vpliva variabilnih in fiksnih stroškov. 

Z dodatnimi izzivi pa smo se soočali pri obvladovanju stroškov, zlasti fiksnih. Fiksni stroški so 
povzročili negativni odmik v višini 3,9 milijona evrov, povečali so se največ iz naslova stroškov dela in 
povečanega obsega storitev zaradi zahtevnosti proizvodnih procesov.

EBITDA je iz vpliva poslovanja jeklarskega poslovnega področja dosegel rast 1,5 milijona evrov v 
primerjavi s prvim polletjem leta 2016, v nadaljevanju je zaradi vpliva drugih poslovnih področij in 
vplivov konsolidacije končni rezultat 1,8 milijona evrov nižji.

FINANČNI POLOŽAJ
Skupina SIJ – metalurška dejavnost: Podatki iz izkaza finančnega položaja

Izkaz finančnega položaja Enota mere 30 . 6 . 2015 30 . 6 . 2016 30 . 6 . 2017

Skupaj sredstva/obveznosti do virov sredstev 000 EUR 831 359 943 899 987 938

Kapital 000 EUR 360 067 359 033 359 977

Dolgoročne finančne obveznosti 000 EUR 181 226 265 995 297 322

Kratkoročne finančne obveznosti 000 EUR 90 215 129 831 100 465

Denar in denarni ustrezniki 000 EUR 24 757 36 405 48 137

Kratkoročne finančne terjatve 000 EUR 116 9 367 24 650

Neto finančni dolg (NFD)5 000 EUR 244 624 284 598 275 007

NFD/EBITDA 000 EUR 3,4 4,1 3,8

Metalurška dejavnost Skupine SIJ je nadaljevala dosedanjo finančno politiko, da z dolgoročnimi viri 
uresničuje naložbeno strategijo, medtem ko s kratkoročnimi viri financiranja uravnava sezonska 
gibanja obratnega kapitala 

Struktura izkaza finančnega položaja se je z reprogramiranjem dolga in odobritvijo novih dolgoročnih 
kreditnih linij še dodatno okrepila v korist dolgoročnih virov financiranja. Ti pokrivajo celotne 
obveznosti do dolgoročnih virov sredstev in kar 61,3 odstotka potreb po obratnem kapitalu.

5 Naložba oziroma posojilo za naložbo v Skupino PP in Holding PMP je izključena (velja za 30. junij 2016 in 30. junij 2017).
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Pokritje sredstev z viri na dan 30. junij (v milijonih evrov)

602,1

118,0

6,6

360,0

314,4

52,3

Dolgoročna sredstva

Obratni kapital

Druga sredstva in obveznosti

Kapital

Dolgoročni dolg

Kratkoročni dolg – neto

OBRATNI KAPITAL
Upravljanje z obratnim kapitalom je za Skupino SIJ izjemnega pomena, saj je uravnavanje ravni 
obratnega kapitala ob visokih vrednostih naložb ključno za zagotavljanje pozitivnega denarnega toka. 
Z rednim nadzorom in aktivnostmi nam je v metalurški dejavnosti uspelo raven obratnega kapitala 
znižati za 29,9 milijona evrov glede na enako obdobje lani.

S prevzemom Skupine PP je Skupina SIJ pridobila še večjo pogajalsko moč za dosego boljših pogojev 
pri dobaviteljih, hkrati pa na dnevni ravni spremljamo raven terjatev in zalog. S povečanjem 
poslovanja se je vrednost zalog v primerjavi s 30. junijem 2016 povečala za 12,5 milijona evrov, 
deloma tudi zaradi podražitve surovin. 

Jeklarsko poslovno področje deluje neprekinjeno vse dni v letu, zato so oskrba proizvodnje z 
zadostno količino medfazne zaloge ter tudi gibanje in nadzor zalog izjemno pomemben del poslovne 
politike Skupine SIJ. Kljub temu v drugem polletju leta 2017 načrtujemo znižanje zalog. 
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Obratni kapital iz poslovanja na dan 30. junij (v milijonih evrov)

30. 6. 2015 30. 6. 2016 30. 6. 2017
(170)

(100)

(30)

40

110

180

250

Obveznosti do dobaviteljev
Terjatve do kupcev
Zaloge

Obratni kapital

-162,5

151,6

170,9

159,9 147,9
118,0

-144,2

123,4

168,7

-174,0

110,8

181,2

Dneve vezave terjatev do kupcev smo skrajšali na 58 dni, vezava zalog je ostala na lanskoletni ravni, 
medtem ko so se predvsem zaradi boljših pogajalskih izhodišč celotne Skupine SIJ dnevi vezave 
obveznosti do dobaviteljev podaljšali na 114 dni. Posledično so dnevi vezave obratnega kapitala 
krajši za 26 dni v primerjavi s 30  junijem 2016 
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Dnevi vezave obratnega kapitala na dan 30  junij 

30. 6. 2015 30. 6. 2016 30. 6. 2017 
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FINANČNA ZADOLŽENOST
Neto finančna zadolženost metalurške dejavnosti je prikazana brez dolga iz naslova prevzema 
prehrambne dejavnosti v višini 70,5 milijona evrov.

Naložbeni val je glavni vzrok za povečanje neto finančne zadolženosti metalurške dejavnosti 
Skupine SIJ v prvem polletju 2017, pri čemer je bila večina dolga med obdobjem pokrita iz EBITDA. 
Iz operativnega rezultata v višini 45 milijonov evrov so bile pokrite vse redne aktivnosti do neto 
finančne zadolženosti pred naložbami, ob tem pa se je zmanjšala neto operativna finančna 
zadolženost za 23 milijonov evrov. Za naložbe v metalurški dejavnosti Skupine SIJ je bilo v prvem 
polletju leta 2017 namenjenih 37 milijonov evrov 

Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
NFD most (v milijonih evrov)

NFD 
31. 12. 2016

EBITDA DividendeOdlivi za
obresti

NFD 
pred 

naložbenjem

NaložbeSpremembe v 
obratnem 
kapitalu in 

druge prilagoditve

NFD 
30. 6. 2017

45

12
6 4

37

-23
+13

262 238 275

Struktura obveznosti do virov sredstev ostaja stabilna v korist dolgoročnih virov financiranja. Delež 
dolgoročnih virov ostaja na približno enaki ravni kot v enakem obdobju lani – s 66,0 se je povečal na 
66,3 odstotka vseh obveznosti do virov sredstev.
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Skupina SIJ – metalurška dejavnost:  
Struktura obveznosti do virov sredstev (v odstotkih)
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ZUNANJE POSLOVNO OKOLJE

Prodaja

Splošna gospodarska gibanja v prvi polovici leta 2017:

• Gospodarske razmere v mednarodnem okolju se izboljšujejo  Ob koncu prvega polletja leta 
2017 so se svetovne gospodarske rasti še nekoliko okrepile, v evrskem območju v prvem 
četrtletju leta 2017 za 2,1 odstotka in v drugem četrtletju leta 2017 za 2,2 odstotka glede na 
enako obdobje lani 

• V evrskem območju se je BDP v prvem četrtletju zvišal za 0,6 odstotka v primerjavi z zadnjim 
četrtletjem leta 2016. Rast še naprej spodbuja domače povpraševanje, ob okrevanju 
svetovnega gospodarstva in trgovine pa se povečuje tudi izvoz (napovedana rast za leto 2017: 
1,8 odstotka).6, 7 

• V Nemčiji se je v prvi polovici leta 2017 nadaljevala pozitivna ekonomska dinamika, saj 
industrijska proizvodnja, trgovina na drobno in izvoz močno naraščajo (napovedana rast 
realnega BDP za leto 2017: 1,9 odstotka). 

• BDP Italije se je v enakem obdobju povečal najhitreje vse od leta 2010, predvsem zaradi 
državnega reševanja bank, ugodnih posojil in povečanih naložb (napovedana rast realnega 
BDP za leto 2017: 0,9 odstotka).

• Pogajanja med Veliko Britanijo in Evropsko unijo o brexitu so se začela aprila 2017, vendar ne 
bodo imela večjega vpliva na poslovanje Skupine SIJ, saj Združeno kraljestvo za nas ni ključni trg.

6 Vir: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/eo/2017/5-2017/Ekonomskoogledalo0517.pdf (14. avgust 2017).

7 Vir: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2017_en (14. avgust 2017).
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Glavni trendi v letu 2017:

• V prvem polletju leta 2017 se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 
2016 svetovna proizvodnja jekla povečala za 4,5 odstotka. 

• Proizvodnja jekla v Evropski uniji je v primerjavi s prvim 
polletjem leta 2016 zrasla za 4,1 odstotka  

• Poraba jekla v Evropski uniji8  je v prvem četrtletju leta 2017 v primerjavi z enakim 
obdobjem lani zrasla za 5,8 odstotka, v drugem četrtletju pa za 2,8 odstotka. Pričakovanja 
za drugo polovico leta 2017 so pozitivna, napovedana je 2,7-odstotna rast porabe. 

• Uvoz jekla iz tretjih držav v Evropsko unijo je v prvem polletju leta 2017 narasel za 9,1 
odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani  V skladu s splošnimi jeklarskimi trendi se je v 
prvem polletju 2017 v segmentu nerjavne debele pločevine uvoz povečal za 24,9 odstotka, 
medtem ko se je pri orodnih jeklih uvoz v prvem četrtletju zmanjšal za 0,3 odstotka. 

Nabava

Ključne surovine za metalurške družbe so jekleni odpadek, legirani odpadek in ferolegure, za družbe 
v predelovalni dejavnosti pa so to izdelki iz jekla in dodajni materiali. Upravljanje z dobavitelji tako 
presega zgolj enostaven cenovni vidik. Drugi dejavniki, kot so točnost dobav, kakovost in odzivnost, 
podpirajo naše konkurenčne prednosti. 

Povpraševanje, večje od ponudbe, je v zadnjem četrtletju leta 2016 prinesel naraščajoč cenovni 
trend surovin, zlasti za proizvodnjo nerjavnih in orodnih jekel. Nadaljeval se je še v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta. Od začetka drugega četrtletja leta 2017 pa opažamo negativen trend. Kljub 
znižanju cen v primerjavi z začetkom letošnjega leta so cene nad povprečjem leta 2016. 

Lanskoletni skok cen je spodbudil proizvajalce legur k dodatni proizvodnji. Padajoči cenovni trend 
v zadnjem obdobju povzroča zmanjševanje ponudbe. Zaradi relativno stabilnega povpraševanja 
po surovinah tudi v drugem polletju pričakujemo naraščajoč trend cen surovin. Delno bo k temu 
pripomogla tudi zaostrena okoljevarstvena zakonodaja na Kitajskem, kjer se je močno zmanjšala 
proizvodnja grafitnih elektrod in ognjevzdržnih materialov. Dvig cen surovin uspešno prenašamo na 
prodajne cene jeklarskih proizvodov, tako da nimajo negativnih učinkov na maržo. 

Cene jeklenega odpadka so bile v prvem polletju leta 2017 relativno stabilne, brez opaznih presežkov 
oziroma primanjkljaja na trgu 

Skladno z začrtano strategijo v Skupini SIJ nadaljujemo optimizacijo proizvodnega in prodajnega programa 
z izdelki visoke dodane vrednosti in tako širimo tudi paleto surovin. V prvem polletju leta 2017 smo 
testirali in v redno proizvodnjo že uvajali nove materiale ter na seznam obstoječih dodali nove dobavitelje.

8 http://www.eurofer.be/Issues%26Positions/Economic%20Development%20%26%20Steel%20Market/Market%20 
 Report-2017-Q3_final.pdf (14. avgust 2017).
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.
ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Skupina SIJ – metalurška dejavnost: Ključni podatki o zaposlenih na dan 30. junij 

30 . 6 . 2015 30 . 6 . 2016 30 . 6 . 2017

Število zaposlenih 3 142 3 404 3 655

Povprečna starost (v letih) 43,5 44,6 43,6

Delež žensk (%) 17,4 17,4 17,0

Število invalidov 321 339 327

Delež zaposlenih z najmanj 
srednješolsko izobrazbo (%) 25,2 25,0 26,0

Bolniška odsotnost (%) 7,8 6,8 6,5

Število poškodb 90 81 101

V Skupini SIJ je bilo na dan 30  junij 2017 zaposlenih 3 655 oseb  Število zaposlenih se je glede na 
predhodno obdobje povečalo za 251 oziroma za 7,4 odstotka. 

Povprečna starost zaposlenih je 43,6 leta.

Zaradi posodabljanja proizvodnje se tudi v letu 2017 kaže trend večanja deleža zaposlenih s poklicno 
in srednješolsko izobrazbo ter visoko šolo I  stopnje  

V Skupini SIJ je v prvem polletju leta 2017 naraslo število nezgod pri delu, a se je hkrati zmanjšal 
faktor pogostosti nezgod pri delu glede na milijon opravljenih ur – če je v prvem polletju leta 2016 
znašal 33,96, je v primerljivem obdobju letos znašal 31,64. To pomeni, da se je pogostost nesreč pri 
delu v letu 2017 v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 znižala za 6,83 %.

Invalidi

V Skupini SIJ – metalurška dejavnost je imelo na dan 30. junij 2017 327 oseb status invalida, v 
enakem obdobju preteklega leta pa 339 oseb. Glede na povečanje števila vseh zaposlenih se je delež 
invalidov zmanjšal za eno odstotno točko. 

Razvoj zaposlenih

V prvem polletju leta 2017 smo uspešno izvajali program Potenciali in nasledniki za drugo generacijo, 
ki vključuje 29 potencialov in 13 naslednikov. Tako vzpostavljamo spodbudno okolje za razvoj lastnih 
perspektivnih sodelavcev, zadržujemo najboljše sodelavce v organizaciji in krepimo njihov potencial. 
Aprila smo začeli identifikacijo že tretje generacije potencialov in naslednikov Skupine SIJ. 

Od februarja do oktobra 2017 poteka tudi Šola vodenja za delovodje, vanjo je vključenih 124 
sodelavcev  

40
Poročilo o poslovanju

Skupine SIJ in družbe SIJ d.d.
v prvem polletju leta 2017



.
Letos smo v Skupini SIJ uvedli prenovljen in poenoten mentorski program za prenos znanja 
in usposabljanje na delovnem mestu  Program je usmerjen v usposabljanje novozaposlenih, 
prerazporejenih zaposlenih in bodočih zaposlenih, torej dijakov in študentov, ki pri nas opravljajo 
praktični pouk v sklopu rednega šolanja. Na prvi interni razpis za mentorje v Skupini SIJ se je prijavilo 
198 kandidatov, ponovitev razpisa načrtujemo tudi v drugi polovici leta. Kandidatom, ki želijo 
prevzeti mentorstvo dijakom in študentom pri praktičnem usposabljanju z delom, smo omogočili 
pridobitev zakonsko zahtevanega pedagoško-andragoškega znanja in opravljanje izpita  

V zahtevnem proizvodnem okolju, ki je značilno za metalurško dejavnost, veliko pozornosti 
namenjamo varnosti in zdravju pri delu. V začetku leta smo tako uspešno zaključili prvo leto 
kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo za ozaveščanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu. 
Aprila smo začeli kampanjo za leto 2017 in v ospredje postavili osebno odgovornost zaposlenih za 
varnost in zdravje pri delu. Med drugim smo izvedli 23 delavnic na temo promocije zdravja, udeležilo 
se jih je 390 sodelavcev, vodij in vodstev družb. Na vseh lokacijah naših družb smo namestili 
defibrilatorje in aprila, ko v jeklarski industriji poteka mesec varnosti in zdravja pri delu, za zaposlene 
pripravili usposabljanja o ravnanju z defibrilatorjem. V kampanjo smo letos kot ambasadorje vključili 
tudi zaposlene in njihove osebne zgodbe o nezgodah pri delu 

Skozi vse leto podpiramo in spodbujamo možnost e-izobraževanja, ki tempo učenja, vsebine in čas 
učenja prilagaja vsakemu udeležencu posebej. V e-učilnici potekajo tečaji programskih orodij in 
usposabljanje za varnost in zdravje pri delu. Skupno je na voljo 36 e-tečajev.

Glede na rezultate merjenja organizacijske klime v letu 2016 smo nadaljevali aktivnosti iz preteklega 
leta − krepili smo interno komuniciranje in informiranje ter vzpostavili sistem prenosa znanj, tako 
imenovani mentorski program Skupine SIJ. Vzpostavljamo tudi sistem spremljanja uspešnosti 
Skupine SIJ in posamičnih odvisnih družb. S sindikati smo zato začeli pogajanja za enotno podjetniško 
kolektivno pogodbo v petih odvisnih družbah metalurške dejavnosti. 
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ANALIZA POSLOVANJA –  
PREHRAMBNA DEJAVNOST

Prehrambna dejavnost Skupine SIJ vključuje družbe, prikazane v organizacijski strukturi prehrambne 
dejavnosti Skupine SIJ na strani 11. Skupina PP je v letu 2017 bogatejša za dve družbi: PP Energija 
d.o.o. je Skupina PP prevzela decembra leta 2016, trgovsko družbo Naša d.o.o. pa 1. januarja 2017. 
Rezultati prevzetih družb niso vključeni v primerjalni obdobji v letih 2015 in 2016.

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost: pomembnejši kazalniki poslovanja

enota mere 1-6 2015 1-6 2016 1-6 2017

Finančni podatki

Čisti prihodki od prodaje 000 EUR 122 058 119 680 123 492

Izvoz % 65,1 65,5 65,4

Dobiček iz poslovanja 000 EUR 5 622 6 313 5 614

EBIT marža % 4,61 5,27 4,55

EBITDA 000 EUR 10 740 11 469 10 643

EBITDA marža % 8,80 9,58 8,62

Poslovni izid pred obdavčitvijo 000 EUR 3 103 4 603 4 651

Čisti poslovni izid 000 EUR 3 103 4 603 4 029

Odlivi za naložbe 000 EUR 3 155 3 101 1 612

Izkaz finančnega položaja na dan 30 .06 . 

Skupaj sredstva 000 EUR 224 290 238 879 242 036

Kapital 000 EUR 61 717 99 763 106 668

NFD 000 EUR 93 157 36 695 40 181

NFD/EBITDA 3,54 1,71 1,61

Zaposleni    

Število zaposlenih zaposleni 3 551 3 707 3 819

V Skupini PP smo v letu 2017 povečali čiste prihodke od prodaje za 3,8 milijona evrov, tako zaradi 
povečane količinske prodaje perutninskega mesa kot tudi zaradi nekoliko višjih povprečnih prodajnih 
cen. Zaradi večje proizvodnje in prodaje so višji fiksni stroški presegli ugodne učinke iz povečanega 
obsega prodaje, zato je bil EBITDA od doseženega v enakem obdobju preteklega leta nižji za 0,8 
milijona evrov  
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PRODAJA IN PRIHODKI OD PRODAJE
Prihodki od prodaje v prvi polovici leta 2017 v višini 123,5 milijona evrov so v primerjavi z enakim 
obdobjem lani narasli za 3,8 milijona evrov. Povečanje prodanih količin in s tem tudi prihodkov od 
prodaje je pospešila naša izvozna usmeritev. Povečano količinsko prodajo osnovnega programa9  
smo dopolnili tudi z 1,1-odstotnim povišanjem prodajnih cen 

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Čisti prihodki od prodaje (v milijonih evrov) in prodane količine (v tisoč tonah)
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Čisti prihodki od prodaje Količinska prodaja (osnovni program)

123,5122,1 119,7

37,737,7 39,3
40,8

Slabitev kupne moči in agresiven cenovni nastop konkurence, pospremljena z likvidnostnimi 
težavami največje trgovske mreže v širši regiji, sta pomembno oblikovala prodajo v letu 2017 tako na 
domačem trgu kot tudi na ključnih trgih Skupine PP. 

Izvoz Skupine PP je ostal na približno enaki ravni, kot je bil lani v enakem obdobju. Na naših ključnih 
trgih smo povečevali delež prodaje, najbolj na Hrvaškem in v Švici, v obeh državah za 0,7 odstotne 
točke. Največja izvozna trga Skupine PP sta sicer Avstrija ter Bosna in Hercegovina. 

9 Osnovni program = perutninsko meso (piščančje, puranje in kokošje) in perutninski izdelki (klobase in pripravljene jedi).
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Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Delež vrednostne prodaje po najpomembnejših trgih (v odstotkih)

IZVOZ
65 %

BiH 13 %

Hrvaška 8 %

Avstrija 14 %

Srbija 10 %

Makedonija 4 %
Švica 4 %
Velika Britanija 2 %

Druge države 10 %
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35 %

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost: Delež količinske prodaje  
glavnih produktnih skupin osnovnega programa (v odstotkih)
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V prvem polletju se je delež perutninskih izdelkov zmanjšal za eno odstotno točko, saj smo večino 
povečanja proizvodnje in prodaje usmerili v prodajo mesa. Pričakujemo, da bomo v drugem polletju 
leta 2017 razmerje nekoliko popravili v korist izdelkov, ki dosegajo višje prodajne marže.

POSLOVNI ODHODKI
Poslovni odhodki so se povečali bolj kot čisti prihodki od prodaje (+0,7 odstotne točke), vendar manj 
kot kosmati poslovni izid, ki se je primerjalno z lanskim enakim obdobjem povečal za 4,9 milijona 
evrov oziroma 16,4 odstotka 

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Struktura poslovnih odhodkov (v odstotkih)
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Stroški blaga, materiala in storitev Drugi stroški

AmortizacijaStroški dela

75,4 % 73,9 % 72,4 %

19,7 % 20,6 % 22,9 %

4,3 %
0,6 % 1,0 % 0,6 %

4,4 % 4,2 %

Največji delež poslovnih odhodkov, 72,4 odstotka, obsegajo stroški prodanega blaga, materiala in 
storitev, ki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 1,7 odstotka. Stroški materiala so 
ostali na približno enaki ravni kot v preteklem letu, stroški storitev so bili za 3,2 odstotka nižji, stroški 
energije pa so se povečali za 5,5 odstotka, pretežno zaradi večje proizvodnje. 

Stroški dela so narasli zaradi 112 na novo zaposlenih v Skupini PP 
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POSLOVNI REZULTAT

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
EBITDA (v milijonih evrov) in EBITDA marža (v odstotkih)
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Skupina PP je dosegla EBITDA v višini 10,6 milijona evrov, ki je primerljiv z ravnijo v letu 2015   
V primerjavi s prvim polletjem leta 2016 so na doseženi EBITDA najbolj vplivale višje prodajne cene 
in povečane količine prodanih proizvodov, nižje cene osnovnih surovin (koruze, pšenice) zaradi 
njihovega pravočasnega nakupa v času žetve ter višji stroški drugih osnovnih materialov. Povečali so 
se tudi stroški dela  

EBITDA marža v višini 8,6 odstotka je še vedno nad povprečjem primerljivih podjetij širše regije  
(v letu 2016 je ta znašala 3,7 odstotka), čeprav je v primerjavi z lanskim prvim polletjem nižja za eno 
odstotno točko. 

46
Poročilo o poslovanju

Skupine SIJ in družbe SIJ d.d.
v prvem polletju leta 2017



.
Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
EBITDA most (v milijonih evrov) 
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FINANČNI POLOŽAJ

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost: Podatki iz izkaza finančnega položaja na dan 30. junij

Izkaz finančnega položaja Enota mere 30 . 6 . 2015 30 . 6 . 2016 30 . 6 . 2017 

Skupaj sredstva/obveznosti do virov sredstev 000 EUR 224 290 238 879 242 036

Kapital 000 EUR 61 717 99 763 106 668

Dolgoročne finančne obveznosti 000 EUR 93 758 56 485 55 245

Kratkoročne finančne obveznosti 000 EUR 6 698 15 616 15 007

Denar in denarni ustrezniki 000 EUR 5 170 35 353 29 717

Kratkoročne finančne terjatve 000 EUR 2 129 293 272

Neto finančni dolg 000 EUR 102 422 36 695 40 181

NFD/EBITDA 3,89 1,71 1,61

Skupina PP po izvedenem finančnem prestrukturiranju leta 2016 izboljšuje svojo finančno stabilnost.

Z dolgoročnimi viri pokrivamo vsa dolgoročna sredstva in celotni obratni kapital ter okoli štiri 
milijone evrov drugih sredstev 
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Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Pokritje sredstev z viri na dan 30. junij (v milijonih evrov) 
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OBRATNI KAPITAL
Obratni kapital se je v prvem polletju leta 2017 v primerjavi s 30. junijem 2016 povečal za 8,7 
milijona evrov – zaradi višjih terjatev do kupcev in višjih obveznosti do dobaviteljev. Delež obratnega 
kapitala v čistih prihodkih od prodaje znaša 11,8 odstotka. 

Dnevi vezavi obratnega kapitala so se skrajšali za 11 dni, predvsem zaradi krajšega roka vezave 
obveznosti do dobaviteljev in kupcev.
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Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Dnevi vezave obratnega kapitala na dan 30  junij

30. 6. 2015 30. 6. 2016 30. 6. 2017 
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FINANČNA ZADOLŽENOST
Neto finančni dolg se je v prehrambni dejavnosti Skupine SIJ v primerjavi s 30. junijem 2016 povečal za 
3,5 milijona evrov, in sicer zaradi povečanja obratnega kapitala. V prvem polletju leta 2017 smo izvršili 
tudi delna plačila za naložbe v družbah PP Energija in PP BH. V obdobju od 31. decembra 2016 do konca 
meseca junija 2017 se je neto finančni dolg povečal predvsem zaradi povečanja obratnega kapitala.

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
NFD most (v milijonih evrov) 
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31. 12. 2016

Odlivi za
obresti

EBITDA Spremembe v
obratnem
kapitalu

NFD
30. 6. 2017

NFD
pred

naložbami

Odlivi
za naložbe

Prevzemi

-10,6
6,3

5,5 1,6
0,9

1,0

35,6 40,2

Druge
prilagoditve

37,7

50
Poročilo o poslovanju

Skupine SIJ in družbe SIJ d.d.
v prvem polletju leta 2017



.
Finančna trdnost Skupine PP se je v zadnjem letu še okrepila. Delež kapitala se je v strukturi virov 
financiranja povečal za 2,3 odstotne točke, vsi drugi viri so se zmanjšali.

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost:  
Struktura obveznosti do virov sredstev (v odstotkih) 
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ZUNANJE POSLOVNO OKOLJE

Prodaja in proizvodnja

Glavni trendi v letu 201710 :

• Proizvodnja perutninskega mesa še naprej povečuje tržni delež v celotni prodaji mesa. 
Povprečna letna rast bo v naslednjih nekaj letih enoodstotna.

• Perutninski trg Evropske unije se spreminja  Severozahodna Evropa se od standardne reje 
pomika k počasneje rastoči perutnini, medtem ko je v centralni in vzhodni Evropi zaznan trend 
rasti standardne reje perutnine. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. 
Opisanim trendom sledimo tudi v prehrambni dejavnosti Skupine SIJ, saj smo sodoben 
koncept diferenciacije Skupine PP od drugih proizvajalcev perutnine standardne reje začeli 
izvajati že pred nekaj leti in ga še naprej razvijamo.

• Brexit in povečevanje izvoza mesa iz Rusije in Ukrajine ter uvoza mesa iz ZDA, Južne Afrike in 
držav Mercosula (Argentina, Brazilija, Paragvaj in Venezuela) bosta v letu 2017 in v prihodnjih 
letih pomembno vplivala na prehrambno industrijo.

• V Sloveniji smo v prvem polletju leta 2017 pri perutninskih posebnih klobasah povečali tržni 
delež za dve odstotni točki, na trgu perutninskega mesa dosegamo 52-odstotni tržni delež in 
je v rahlem porastu. Na Hrvaškem in v Srbiji nimamo vodilnega položaja v nobeni od kategorij 
naših proizvodov, vendar pa se nam je v Srbiji povečal tržni delež posebnih klobas za 1,9 
odstotne točke. V BiH dosegamo rast tržnega deleža posebnih klobas, med katerimi je, tako 
kot na vseh drugih trgih, najuspešnejša klobasa Poli 11  

Nabava

Ključne surovine v perutninskih družbah so surovine za proizvodnjo krme za živali. Gre za surovinski 
miks, ki ga sestavljajo sojine tropine, koruza, pšenica in maščobe. Surovinski miks obsega več kot 
polovico stroškov za materiale in storitve za proizvodnjo. Pomembnejši strošek so še embalaža za 
meso in mesne izdelke, materiali za kmetijsko proizvodnjo (gnojila, škropiva, semena) in žive živali ter 
zdravila in cepiva  

Cene surovin so v prvem polletju leta 2017 na borzah zelo nihale. Da bi ublažili vpliv nepričakovanega 
nihanja cen, smo že v letu 2016 zakupili pšenico v času žetve, in sicer za porabo do nove žetve v 
letu 2017. Prav tako smo v času žetve koruze v letu 2016 zagotovili zalogo za porabo v prvi polovici 
leta 2017 in dokupili nove količine, ko so bile cene najnižje. Tudi cene sojinih tropin so bile v prvem 
četrtletju leta 2017 visoke, obvladovali smo jih s terminskimi nakupi iz leta 2016 in sprotnimi nakupi 
manjkajočih količin. V trenutku, ko so bile cene najnižje, smo zaključili terminske nakupe sojinih 

10 Vir: Rabobank analyses, 2017 

11 Vir: AC Nielsen market research, Avgust 2017 
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tropin do konca leta 2017  

V drugem četrtletju leta 2017 so se pojavile zahteve dobaviteljev po povišanju cen embalaže iz 
plastičnih mas in kartonske embalaže. Razlog je rast cen surovin za te materiale na globalnih trgih. 
Zahteve smo večinoma uspešno odbili oziroma jih odložili na poznejše obdobje. 

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Skupina SIJ – prehrambna dejavnost: Ključni podatki o zaposlenih na dan 30. junij

30 . 6 . 2015 30 . 6 . 2016 30 . 6 . 2017

Število zaposlenih 3 551 3 707 3 819

Povprečna starost (v letih) 42 43 43

Delež žensk (%) 41 41 55

Število invalidov 191 186 189

Delež zaposlenih z najmanj srednješolsko izobrazbo (%) 25,8 26,4 45,0

Bolniška odsotnost (%) 3,6 3,9 8,1

Število poškodb 45 60 79

V Skupini PP je bilo na dan 30  junij 2017 zaposlenih 3 819 oseb  Število zaposlenih se je glede na 
predhodno obdobje leta 2016 povečalo za 112 oseb oziroma za tri odstotke, in sicer zaradi povečane 
proizvodnje ter prevzema družb PP Energija d.o.o. in Naša d.o.o. ter delavcev, ki so opravljali storitve 
čiščenja v Skupini PP. 

Bolniški stalež se je, v primerjavi s prvim polletjem leta 2016, povišal na 8,1 odstotka. V primerjavi 
z letom 2016 se je povečal delež dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti zaradi bolezni in bolniške 
odsotnosti zaradi lažjih poškodb pri delu. 

Povprečna starost zaposlenih je 43 let. 

Povprečna izobrazbena struktura se je v primerjavi s prvim polletjem leta 2016 zvišala. V letu 2017 se 
je povečal delež zaposlenih s srednjo strokovno in splošno izobrazbo ter z visoko šolo, znižal pa je se 
delež zaposlenih z osnovno in poklicno šolo.
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Invalidi

V Skupini PP je imelo na dan 30  junij 2017 status invalida 189 oseb, bistvenih sprememb na tem 
področju v primerjavi s prejšnjima letoma ni. Delež invalidov je nekoliko nižji zaradi večjega števila 
zaposlenih 

Razvoj zaposlenih 

V Šoli PP je bilo v prvem polletju leta 2017 v izobraževanja vključenih 2.027 zaposlenih. Vsak 
zaposleni v Skupini PP je bil vsaj enkrat na izobraževanju, povprečno pa dosegamo 2,6 ure 
izobraževanja na zaposlenega. 

Izvedli smo aktivnosti za promocijo zdravja, pri čemer koristimo medicinske in rekreacijske možnosti 
Term Ptuj. Zaposlenim redno vsako leto omogočamo koriščenje medicinskega programa v Termah 
Zreče in na Rogli. 

Dobro so obiskane tudi počitniške zmogljivosti v lasti družbe, v katerih zaposleni z družinskimi člani 
preživljajo poletni ali zimski oddih ob morju, v gorah ali termah.

Junija smo pripravili tradicionalni kolesarski maratonom Poli, na katerem je bila udeležba za 
zaposlene brezplačna.
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Uprava je odgovorna, da za vsako posamezno obdobje pripravi konsolidirane računovodske izkaze in 
računovodske izkaze družbe SIJ d.d. (v nadaljevanju: računovodski izkazi) v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v Evropski uniji, in Zakonom o gospodarskih 
družbah, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja Skupine SIJ.

Uprava upravičeno pričakuje, da bo skupina v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri za 
nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni 
neomejenosti delovanja skupine. 

Odgovornost uprave pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje:

• računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene;

• presoje in ocene so razumne in preudarne;

• računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji.

Uprava je odgovorna za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo 
prikazujejo finančni položaj skupine, ter za to, da so računovodski izkazi skladni z MSRP, sprejetimi v 
Evropski uniji. Uprava je prav tako odgovorna za varovanje premoženja skupine ter za preprečevanje 
in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti.

Davčne oblasti lahko kadar koli v roku petih let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek 
odmeriti, preverijo poslovanje posamezne družbe v skupini, kar lahko povzroči nastanek dodatne 
obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb ali 
drugih davkov in dajatev. Uprava ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno 
pomembno obveznost iz tega naslova 

Uprava izjavlja, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP, sprejetimi v Evropski 
uniji, brez pridržkov pri njihovi uporabi.

Uprava je računovodske izkaze s pripadajočimi usmeritvami in pojasnili sprejela dne 27. september 2017.

Predsednik uprave
Andrey Zubitskiy

Član uprave
Dmitrii Bochkarev

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 
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POROČAJOČA DRUŽBA
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., (v nadaljevanju SIJ d.d. ali obvladujoča družba) je družba 
s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana. 

V nadaljevanju so predstavljeni nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine SIJ in 
računovodski izkazi družbe SIJ d.d. za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2017. Konsolidirani 
računovodski izkazi vključujejo izkaze obvladujoče družbe, njenih odvisnih družb in deleže skupine v 
pridruženih družbah.

Konsolidirane računovodske izkaze za ožji krog odvisnih družb sestavlja družba SIJ d.d.. Konsolidirane 
izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba DILON Cooperatief U. A.. Konsolidiranega poročila 
za obdobje januar – junij 2017 družba DILON Cooperatief U. A. ni sestavila. Konsolidirano letno 
poročilo za leto 2016 je mogoče dobiti na sedežu družbe DILON Cooperatief U. A., Luna Arena, 
Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Nizozemska. 

PODLAGA ZA SESTAVO
Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi za obdobje januar – junij 2017 so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v 
Evropski uniji. Med razkrivanjem in vrednotenjem postavk so neposredno uporabljene določbe 
standardov. Izjema je bilo le vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire 
med več različnimi metodami vrednotenja.

Pri pripravi računovodskih izkazov za obdobje januar – junij 2017 so bile upoštevane enake 
računovodske usmeritve kot pri pripravi letnega poročila za leto 2016. 

V letu 2016 je skupina ocenila poštene vrednosti sredstev, obveznosti in potencialne obveznosti 
družbe Perutnina Ptuj d. d. in družbe Holding PMP d. d. in jih pri začetnem obračunavanju poslovne 
združitve upoštevala na dan 31. decembra 2016 za obdobje od februar – december. Ker je Skupina 
v obdobju januar – junij 2016 upoštevala knjigovodske vrednosti pri začetnem pripoznanju, se 
konsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar – junij 2016 v tem poročilu razlikujejo od tistih 
objavljenih v letu 2016 za razliko v poštenih vrednostih. 

Računovodski izkazi so predstavljeni v tisoč evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko 
prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
SKUPINE SIJ IN RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM DRUŽBE SIJ d.d.
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PODLAGA ZA MERJENJE
Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen naslednjih sredstev in 
obveznosti, ki so prikazane po pošteni vrednosti:

• finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 

• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

FUNKCIONALNA IN PREDSTAVITVENA VALUTA
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v tisoč evrih, evro pa je tudi funkcionalna valuta 
obvladujoče družbe skupine, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze.

UPORABA OCEN IN PRESOJ 
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da uprava oblikuje ocene, presoje in predpostavke, ki 
vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, razkritje pogojnih sredstev in obveznosti na dan 
priprave računovodskih izkazov ter na izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem 
obdobju  

Ocene in predpostavke so prisotne najmanj pri naslednjih presojah:

• ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev,

• preizkus oslabitve sredstev,

• ocena poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,

• ocena poštene vrednosti finančnih sredstev, merjenih po 
pošteni vrednosti preko poslovnega izida,

• ocena čiste iztržljive vrednosti zalog, 

• ocena udenarljive vrednosti terjatev,

• ocena oblikovanih rezervacij,

• ocena možnosti koriščenja terjatev za odložene davke.

Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski 
rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen 
se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to 
obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja 
obdobja 
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SESTAVA SKUPINE POVEZANIH DRUŽB
Konsolidirani računovodski izkazi Skupina SIJ vsebujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe in 
računovodske izkaze družb v skupini. Skupino družb, v katerih ima obvladujoča družba svoje finančne 
naložbe, sestavljajo naslednje družbe:

000 EUR Dejavnost
Odstotek 

glasovalnih 
pravic

Vrednost 
sredstev  

na dan 
30 . 6 . 2017

Vrednost 
kapitala  

na dan  
30 . 6 . 2017

Čisti  
poslovni izid 

za obdobje, 
končano  

na dan  
30 . 6 . 2017

Obvladujoča družba skupine
SIJ – Slovenska industrija 
jekla, d. d., Gerbičeva ulica 
98, Ljubljana, Slovenija

Dejavnost uprav podjetij 362 637 195 868 272

SIJ - odvisne družbe
SIJ ACRONI d o o , Cesta Borisa 
Kidriča 44, Jesenice, Slovenija Proizvodnja jekla 100 467 353 176 938 1 613

SIJ METAL RAVNE d o o , 
Koroška cesta 14, Ravne na 
Koroškem, Slovenija

Proizvodnja jekla 100 232 753 95 072 4 342

NOŽI RAVNE d.o.o., Koroška cesta 
14, Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodnja  
industrijskih nožev 100 15 172 5 581 82

SIJ ELEKTRODE JESENICE d o o ,  
Cesta železarjev 8, Jesenice, Slovenija

Proizvodnja dodajnih 
materialov za varjenje 100 11 899 4 800 283

SIJ SUZ d o o , Cesta Borisa 
Kidriča 44, Jesenice, Slovenija Proizvodnja vlečenih žic 100 5 162 2 129 311

SIJ ZIP CENTER d o o , Koroška cesta 
14, Ravne na Koroškem, Slovenija

Usposabljanje in 
izobraževanje invalidov 100 2 254 588 52

ODPAD d o o  Pivka, Velika 
Pristava 23, Pivka, Slovenija

Pridobivanje sekundarnih 
surovin iz ostankov 74,90 30 604 7 464 221

NIRO Wenden GmbH, Glück-
Auf-Weg 2, Wenden, Nemčija

Razrez jekla, inženiring in 
trgovinska dejavnost 85 15 525 (242) 61

SIJ RAVNE STEEL CENTER 
d o o , Litostrojska cesta 
60, Ljubljana, Slovenija

Trgovinska dejavnost 77,28 32 679 16 546 705

GRIFFON & ROMANO 
S.P.A., Via Dossetti 11, Loc. 
Casinello de Dosso, Italija

Toplotna obdelava  
in trgovina s  

specialnimi jekli
100 33 537 644 298

SIJ Asia GmbH, Berger Str  2, 
40213 Düsseldorf, Nemčija Trgovinska dejavnost 100 827 392 87

SIJ RAVNE SYSTEMS d o o , 
Koroška cesta 14, Ravne na 
Koroškem, Slovenija

Proizvodnja  
metalurških strojev 100 42 420 8 558 598

SIJ Polska Sp. Z o.o., ul.Zamkowa 
7 lok 11, Poznan, Poljska Trgovinska dejavnost 100 1 1 -
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000 EUR Dejavnost

Odstotek 
glasovalnih 

pravic

Vrednost 
sredstev  

na dan 
30 . 6 . 2017

Vrednost 
kapitala  

na dan  
30 . 6 . 2017

Čisti  
poslovni izid 

za obdobje, 
končano  

na dan  
30 . 6 . 2017

PERUTNINA PTUJ d. d., Potrčeva 
cesta 10, Ptuj, Slovenija

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
77,56 192 981 100 473 2 074

HOLDING PMP d  d , Vinarski 
trg 1, Ptuj, Slovenija Finančne storitve 100 10 965 10 730 (10)

PERUTNINA PTUJ - odvisne družbe
PP ENERGIJA, d.o.o., Potrčeva 
cesta 10, Ptuj, Slovenija

Proizvodnja 
električne energije 100 5 346 485 144

Perutnina Ptuj-Topiko d. o. o., Petefi 
Brigade 2, Bačka Topola, Srbija

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
100 25 599 16 209 316

PP MI ZALOG d  o  o , Hladilniška 
pot 37, Ljubljana, Slovenija

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
100 19 876 12 603 (126)

Perutnina Ptuj – Pipo Čakovec d. o. o., 
Rudolfa Steinerja 7, Čakovec, Hrvaška

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
99,66 26 018 13 779 186

Perutnina Ptuj-BH d  o  o , Potkrajska 
bb, Breza, Bosna in Hercegovina

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
100 21 291 8 937 582

Ptujska klet d  o  o , Vinarski 
trg 1, Ptuj, Slovenija Vinogradništvo 100 5 981 2 660 (142)

Perutnina Romania S  r  l , Str  13 
Decembrie Nr  96, Brasov, Romunija Trgovinska dejavnost 100 1 017 (152) (8)

Perutnina Ptuj S d. o. o., Povelić b. 
b , Srbac, Bosna in Hercegovina

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
100 14 836 1 899 444

PP Gostinstvo d. o. o., Dravska 
ulica 9, Ptuj, Slovenija Restavracije in gostilne 100 565 (408) (37)

Gradbeni remont d. o. o., Žnidaričevo 
nabrežje 10, Ptuj, Slovenija Gradbeništvo 100 767 484 (28)

PP BRO ŽIVA d. o. o., Petefi 
Brigade 2, Bačka Topola, Srbija

Proizvodnja in 
konzerviranje 

perutninskega mesa
60 903 113 (67)

Perutnina Ptuj dooel Skopje, Ul  
Belasica št  2, Skopje, Makedonija Trgovinska dejavnost 100 2 657 523 89

Veterinarska ambulanta PP d  o  
o., Potrčeva 6, Ptuj, Slovenija Veterinarstvo 45 916 341 30

Perutnina Austria GmbH, 
Haushammerstrasse 1, 
Seiesberg, Avstrija

Trgovinska dejavnost 100 1 804 754 168

PP - Agro d. o. o., Tržaška cesta 
41A, Maribor, Slovenija Mešano kmetijstvo 100 11 282 7 532 411

NAŠA d. o. o., Potrčeva cesta 
10, Ptuj, Slovenija Trgovinska dejavnost 100 221 (124) (59)

Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec - odvisne družbe
Eko ENERGIJA d o o , Rudolfa 
Steinerja 7, Čakovec, Hrvaška

Proizvodnja 
električne energije 100 141 116 17
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Odstotek 

glasovalnih 
pravic

Vrednost 
sredstev  

na dan 
30 . 6 . 2017

Vrednost 
kapitala  

na dan  
30 . 6 . 2017

Čisti  
poslovni izid 

za obdobje, 
končano  

na dan  
30 . 6 . 2017

Perutnina Ptuj - Topiko - odvisne družbe
TOP-VETERINA d  o  o , Dušana 
Popivode b.b., Bačka Topola, Srbija Veterinarstvo 100 309 84 16

SIJ ACRONI - odvisne družbe
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o., Cesta 
železarjev 8, Jesenice, Slovenija

Trgovanje z lastnimi 
nepremičninami 100 10 160 9 660 42

SIJ METAL RAVNE - odvisne družbe
KOPO International Inc., 100 
Village Court, Suite # 202, Hazlet, 
New Jersey 07730, ZDA

Trgovinska dejavnost 100 26 342 1 924 171

ODPAD - odvisne družbe

DANKOR, d o o , Europske 
avenije 22, Osijek, Hrvaška

Pridobivanje 
sekundarnih surovin 

iz ostankov
91 1 471 305 81

METAL-EKO SISTEM DOO JAGODINA, Put 
Kneza Mihaila 107, Jagodina, Srbija 

Pridobivanje 
sekundarnih surovin 

iz ostankov
70 4 223 1 637 198

''TOPMETAL'' d.o.o. Laktaši, Karađorđeva 
69, 78250 Laktaši, Bosna in Hercegovina

Pridobivanje 
sekundarnih surovin 

iz ostankov
51 1 638 666 (224)

SIJ Ravne Steel Center - odvisne družbe
SIDERTOCE S. p. A., Via XX. Settembre 
198, C  P  34, Gravellona Toce, Italija Trgovinska dejavnost 100 12 480 3 757 367

SIJ MWT GmbH, Celsiusstrasse 
17, Nemčija Trgovinska dejavnost 100 3 603 205 (109)

ORO MET d o o , Neverke 
56, Košana, Slovenija

Proizvodnja 
orodja za stroje 51 10 536 4 489 592

NOŽI RAVNE - odvisne družbe
SIJ Ravne Systems (UK) Limited, 12 
Conqueror Court, Sittingbourne, 
Kent, ME10 5BN, Velika Britanija 

Trgovinska dejavnost 100 481 31 19

SIJ Ravne Systems USA Inc , 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Country of New 
Castle, Delaware 19808, ZDA

Trgovinska dejavnost 100 591 (216) (22)

SIJ Asia - odvisne družbe
SIJ Steel (Shanghai) Co., Ltd., Rm.320, 
2449 Gonghexin Road, Zhabei 
District, Shanghai 200072, Kitajska

Trgovinska dejavnost 100 51 46 (3)

V letu 2017 je družba Noži Ravne likvidirala družbo Ravne Knives UK (North). Učinek 20 tisoč EUR je 
pripoznan v poslovnih odhodkih  

Januarja 2017 je družba Perutnina Ptuj d. d. pridobila prevladujoč vpliv nad družbo NAŠA d. o. o..  
S 1. januarjem 2017 je družba vključena v konsolidirane izkaze Skupine SIJ. Učinek prve pripoznave 
družbe je prikazan v poglavju Poslovne združitve. 
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Računovodsko  
poročilo Skupine SIJ

za obdobje, končano na dan
30. 6. 2017



.

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
000 EUR Pojasnilo 1-6 2017 1-6 2016

Čisti prihodki od prodaje 1  512 407  413 898 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 2  (399.499)  (325.953)

Kosmati poslovni izid  112 .907  87 .946 

Stroški prodajanja 2  (43.698)  (34.143)

Stroški splošnih dejavnosti 2  (52.139)  (37.519)

Drugi poslovni prihodki 3  8 212  41 412 

Drugi poslovni odhodki 3  (2.532)  (998)

Poslovni izid iz poslovanja  22 .751  56 .699 

Finančni prihodki 4  841  686 

Finančni odhodki 4  (11.203)  (10.456)

Finančni izid  (10 .361)  (9 .770)

Delež dobička v pridruženih družbah  56  6 

Poslovni izid pred davki  12 .446  46 .935 
Davek iz dobička  (1.282)  (659)

Odloženi davek  471  1 391 

Čisti poslovni izid poslovnega obdobja  11 .635  47 .667 

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa  (13)  5 

Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid

Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova 
za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev  47  (29)

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb 
računovodskih izkazov poslovanja v tujini  285  114 

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu  76  7 

Vseobsegajoči donos  12 .030  47 .764 

Čisti poslovni izid, ki pripada:  11 .635  47 .667 
Lastnikom obvladujoče družbe  10 963  46 882 

Neobvladujočemu deležu  672  786 

Osnovni in popravljeni dobiček na delnico (EUR) 5  11,34  48,48 

 Vseobsegajoči donos, ki pripada:  12 .030  47 .764 
Lastnikom obvladujoče družbe  11 250  46 981 

Neobvladujočemu deležu  780  784 
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI 
IZKAZI SKUPINE SIJ
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
000 EUR Pojasnilo 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva  694 .979  708 .858 
Neopredmetena sredstva 6  48 076  47 825 
Opredmetena osnovna sredstva 7  606 865  620 694 
Naložbene nepremičnine  4 208  4 094 
Naložbe v pridružene družbe  1 678  1 622 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  1 280  1 225 
Finančne terjatve  134  256 
Poslovne terjatve  1 101  2 239 
Druga sredstva  5 004  4 073 
Odložene terjatve za davek  26 633  26 829 

Kratkoročna sredstva  493 .762  439 .299 
Sredstva (skupine) za odtujitve  4 092  4 102 
Zaloge 8  218 062  238 397 
Finančne terjatve  24 898  19 679 
Poslovne terjatve 9  154 541  112 099 
Terjatve za davek iz dobička  1 149  1 384 
Denar in denarni ustrezniki 10  77 856  59 443 
Druga sredstva 11  13 164  4 196 

Skupaj sredstva  1 .188 .741  1 .148 .157 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital 12  425 .246  423 .471 
Kapital lastnikov obvladujoče družbe  390.462  389.043 
Vpoklicani kapital  145 266  145 266 
Kapitalske rezerve  11 461  11 461 
Rezerve iz dobička  811  811 
Rezerva za pošteno vrednost  (382)  (385)
Prevedbene razlike  433  149 
Zadržani dobički  232 873  231 741 

Neobvladujoči delež  34 .784  34 .429 
Dolgoročne obveznosti  381 .869  328 .473 
Rezervacije za zaslužke zaposlencev  15 833  15 763 
Druge rezervacije  1 237  1 365 
Razmejeni prihodki  5 398  5 532 
Finančne obveznosti 13  352 567  298 413 
Poslovne obveznosti  621  612 
Odložene obveznosti za davek  6 213  6 787 

Kratkoročne obveznosti  381 .625  396 .212 
Finančne obveznosti 13  115 448  131 193 
Poslovne obveznosti 14  257 607  259 237 
Obveznosti za davek iz dobička  653  1 333 
Druge obveznosti  7 917  4 450 

Skupaj obveznosti do virov sredstev  1 .188 .741  1 .148 .157 
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2017

000 EUR 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvla-

dujoči 
delež

SkupajVpoklicani 
kapital

Kapi-
talske 

rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno  

vrednost

Prevedbene 
razlike

Zadržani 
dobički Skupaj

Stanje na dan  
31 . 12 . 2016  145 .266  11 .461  811  (385)  149 231 .741 389 .043 34 .429 423 .471 

Zmanjšanje neob-
vladujočega deleža  0  0  0  0  0  140  140  (425)  (285)

Dividende  0  0  0  0  0  (9.970)  (9 .970)  0  (9 .970)
Skupaj transakcije z 
lastniki  0  0  0  0  0  (9 .830)  (9 .830)  (425) (10 .255)

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta  0  0  0  0  0  10 963  10 .963  672  11 .635 

Druge spremembe 
v vseobsegajočem 
donosu

 0  0  0  3  285  (1)  286  108  394 

Skupaj spremembe 
v vseobsegajočem 
donosu

 0  0  0  3  285  10 .962  11 .250  780  12 .030 

Stanje na dan  
30 . 6 . 2017  145 .266  11 .461  811  (382)  433  232 .873 390 .462  34 .784 425 .246 

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 31 . 12 . 2016

000 EUR 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvla-

dujoči 
delež

SkupajVpoklicani 
kapital

Kapi-
talske 

rezerve

Rezerve iz  
dobička

Rezerva za 
pošteno 

vrednost

Prevedbene 
razlike

Zadržani 
dobički Skupaj

Stanje na dan  
31 . 12 . 2015  145 .266  11 .461  129  (369)  221  188 .207  344 .915  3 .802 348 .718 

Odkup neobvladu-
jočega deleža  0  0  0  (2)  0  122  120  (618)  (498)

Nakup odvisnih družb  0  0  0  0  0  0  0  29 884  29 .884 

Dividende  0  0  0  0  0  (5.811)  (5 .811)  0  
(5 .811)

Oblikovanje 
zakonskih rezerv  0  0  682  0  0  (682)  0  0  0 

Skupaj transakcije z 
lastniki  0  0  682  0  0  (6 .371)  (5 .691)  29 .266  23 .576 

Čisti poslovni izid 
poslovnega obdobja  0  0  0  0  0  49 905  49 .905  1 420  51 .325 

Druge spremembe v 
vseobsegajočem donosu  0  0  0  (15)  (72)  0  (87)  (59)  (147)

Skupaj spremembe 
v vseobsegajočem 
donosu

 0  0  0  (15)  (72)  49 .905  49 .818  1 .360  51 .178 

Stanje na dan  
31 . 12 . 2016  145 .266  11 .461  811  (385)  149  231 .741  389 .043  34 .429 423 .471 

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNEGA TOKA
000 EUR Pojasnilo 1-6 2017 1-6 2016

Denarni tok pri poslovanju
Poslovni izid pred davki  12 .446  46 .935 
Prilagojen za:
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 6, 7  33 108  27 643 
Delež dobička v pridruženih družbah  (56)  (6)
Presežek poštene vrednosti nad neto pridobljenimi sredstvi  0  (28.412)
Prihodke od obresti 4  (649)  (296)
Odhodke od obresti 4  8 118  8 123 
Druge prilagoditve  (137)  (6.320)

Denarni tok pri poslovanju pred obratnim kapitalom  52 .829  47 .666 

Spremembe v obratnem kapitalu
Sprememba poslovnih terjatev  (52.260)  (25.825)
Sprememba zalog  20 931  1 343 
Sprememba poslovnih obveznosti  13 187  1 430 
Sprememba davkov, razen davka iz dobička  1 446  3 109 
Direktni izdatki  (1.637)  (1.444)

Spremembe v obratnem kapitalu  (18.334)  (21.388)
Neto denarni tok pri poslovanju  34 .495  26 .278 

Denarni tok pri naložbenju
Izdatki pri naložbah v odvisne družbe  (285)  (15.928)
Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih  (35.374)  (37.161)
Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih  368  593 
Izdatki pri neopredmetenih sredstvih  (1.929)  (973)
Izdatki pri danih posojilih  (4.700)  (6.001)
Prejemki pri danih posojilih  259  66 
Prejete obresti  84  110 
Prejemki pri drugih sredstvih  103  17 

Neto denarni tok pri naložbenju  (41 .474)  (59 .277)

Denarni tok pri financiranju
Prejemki pri prejetih posojilih  509 013  387 327 
Izdatki pri prejetih posojilih  (471.001)  (314.436)
Izdatki pri finančnih najemih  (1.339)  (909)
Izdatki za finančne storitve  (1.109)  0 
Izdatki za obresti  (6.699)  (6.160)
Izplačane dividende  (3.530)  (5.811)

Neto denarni tok pri financiranju  25 .335  60 .012 

Denar in denarni ustrezniki na dan 1 . 1 .  59 .443  44 .587 
Prevedbene razlike  58  201 
Povečanje  18 356  27 013 

Denar in denarni ustrezniki na dan 30 . 6 .  77 .856  71 .801 
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM V  
KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

1 . Čisti prihodki iz prodaje
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

V Sloveniji 94 809 78 763

V tujini 417 597 335 135

Čisti prihodki od prodaje 512 .407 413 .898

2 . Poslovni odhodki
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Stroški blaga, materiala in storitev  367 028  296 498 

Stroški dela  83 917  67 283 

Stroški amortizacije  33 108  27 643 

Drugi stroški  4 032  4 004 

Sprememba vrednosti zalog  7 251  2 186 

Poslovni odhodki  495 .335  397 .614 

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2017

000 EUR Proizvajalni stroški 
prodanih proizvodov Stroški prodajanja Stroški splošnih 

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev  318 029  33 041  15 958  367 028 

Stroški dela  44 915  9 024  29 977  83 917 

Stroški amortizacije  27 216  1 416  4 476  33 108 

Drugi stroški  2 088  216  1 728  4 032 

Sprememba vrednosti zalog  7 251  0  0  7 251 

Poslovni odhodki  399 .499  43 .698  52 .139  495 .335 

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2016

000 EUR Proizvajalni stroški 
prodanih proizvodov Stroški prodajanja Stroški splošnih 

dejavnosti Skupaj

Stroški blaga, materiala in storitev  257 141  26 626  12 731  296 498 

Stroški dela  40 069  6 443  20 771  67 283 

Stroški amortizacije  24 490  793  2 359  27 643 

Drugi stroški  2 066  280  1 658  4 004 

Sprememba vrednosti zalog  2 186  0  0  2 186 

Poslovni odhodki  325 .953  34 .143  37 .519  397 .614 
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3 . Drugi poslovni prihodki in odhodki
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Usredstveni lastni proizvodi  1 222  2 967 

Prihodki iz naslova dobljenih subvencij  2 705  1 421 

Prihodki od poslovnih združitev 0  28 412 

Odprava slabitev in odpisov vrednosti  1 789  33 

Odpis obveznosti  8  6 726 

Drugi prihodki  2 487  1 854 

Drugi poslovni prihodki  8 .212  41 .412 

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev  (398)  (343)

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog  (10)  (396)

Oblikovanje popravkov terjatev  (1.139) 0

Drugi odhodki  (985)  (259)

Drugi poslovni odhodki  (2 .532)  (998)

Neto drugi poslovni prihodki  5 .679  40 .415 

Prihodek od poslovnih združitev v obdobju januar – junij 2016 predstavlja negativni presežek 
pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti na datum prevzema družb v skupinah Perutnina Ptuj 
in Holding PMP. Na dan izdelave poročila za obdobje januar – junij 2016 prevzemna družba še ni 
razpolagala s poštenimi vrednostmi sredstev in obveznosti, zato je bil presežek začasno ugotovljen 
na osnovi knjigovodskih vrednosti. Ob ugotovitvi poštenih vrednosti, je skupina prilagodila začasne 
zneske za nazaj na datum prevzema 

4 . Finančni izid
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki od obresti  644  296 

Tečajne razlike  197  31 

Drugi prihodki  0  359 

Finančni prihodki  841  686 

Odhodki od obresti  (9.240)  (9.015)

Tečajne razlike  (173)  (47)

Drugi odhodki  (1.791)  (1.394)

Finančni odhodki  (11 .203)  (10 .456)

Finančni izid  (10 .361)  (9 .770)
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5 . Čisti dobiček na delnico

1-6 2017 1-6 2016

Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe (000 EUR)  10 963  46 882 

Tehtano število izdanih navadnih delnic  967 016  967 016 

Osnovni in popravljeni dobiček na delnico (EUR)  11,34  48,48 

Čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega poslovnega izida poslovnega leta, ki pripada 
lastnikom obvladujoče družbe, s tehtanim povprečnim številom delnic, ki so v prometu med 
letom, pri čemer se izključi število lastnih delnic. 

6 . Neopredmetena sredstva
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Dolgoročne premoženjske pravice  26 012  25 873 

Dobro ime  20 670  20 599 

Sredstva v pridobivanju  1 394  1 353 

Sedanja vrednost  48 .076  47 .825 

Neopredmetena sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 30. junij 2017 znaša 613 tisoč evrov, so 
dana kot poroštva za obveznosti.

Skupina je preverila vrednosti neopredmetenih sredstev in ugotovila, da njihova sedanja vrednost 
ne presega njihove nadomestljive vrednosti. 

7 . Opredmetena osnovna sredstva
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Zemljišča  59 298  59 821 

Zgradbe  181 116  188 784 

Oprema  315 627  322 838 

Drugo  12 518  13 242 

Sredstva v pridobivanju  38 306  36 009 

Sedanja vrednost  606 .865  620 .694 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 30. junij 2017 znaša 104.704 tisoč 
evrov, so dana kot poroštva za obveznosti.

Skupina je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da njihova sedanja 
vrednost ne presega njihove nadomestljive vrednosti.
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8 . Zaloge
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Zaloge materiala  85 891  94 439 

Zaloge nedokončane proizvodnje  74 592  76 101 

Zaloge gotovih proizvodov  40 659  51 118 

Zaloge trgovskega blaga  16 920  16 738 

Zaloge  218 .062  238 .397 

Zaloge na dan 30. 6. 2017 niso dane kot poroštva za obveznosti. Skupina je na dan 30. junij 2017 
preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih proizvodov je ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost 
nižja od proizvajalne vrednosti, zato je slabila zaloge za 10 tisoč evrov. 

9 . Poslovne terjatve
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Terjatve do kupcev  144 257  96 214 

Terjatve za DDV  3 362  6 406 

Dani predujmi in varščine  3 642  3 120 

Druge terjatve  3 279  6 359 

Kratkoročne poslovne terjatve  154 .541  112 .099 

Skupina ima večino terjatev do kupcev zavarovanih pred komercialnimi tveganji pri zavarovalnici. 
Terjatve do kupcev, katerih vrednost 14.948 tisoč evrov, so dana kot poroštva za obveznosti. 

Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. 

10 . Denar in denarni ustrezniki
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Denar na računih in gotovina  59 499  46 268 

Denarni ustrezniki  18 358  13 174 

Denar in denarni ustrezniki  77 .856  59 .443 

Denarni ustrezniki zajemajo dane depozite bankam z ročnostjo do treh mesecev v višini 18.358 tisoč 
evrov  Obrestna mera za dane depozite je nespremenljiva  
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11 . Druga sredstva

000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Druga sredstva  13 164  4 196 

Druga kratkoročna sredstva  13 .164  4 .196 

Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, ki bodo kratkoročno 
enakomerno obremenjevala poslovni izid. Ker je večina vnaprejšnjih plačil razmejena znotraj 
poslovnega leta, so sredstva v obdobju poročanja višja kot na dan 31. december 2016. 

12 . Kapital
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Kapital lastnikov obvladujoče družbe  390.462  389.043 
Vpoklicani kapital  145 266  145 266 

Kapitalske rezerve  11 461  11 461 

Rezerve iz dobička  811  811 

Rezerve za pošteno vrednost  (382)  (385)

Prevedbene razlike  433  149 

Zadržani dobički  232 873  231 741 

Neobvladujoči delež  34.784  34.429 
Kapital  425 .246  423 .471 

Vpoklicani kapital obvladujoče družbe je izkazan v višini 145.266 tisoč evrov in je razdeljen na 
994.616 delnic. Nominalna vrednost delnice je 146,05 evrov. Število delnic se do izdelave poročila ni 
spremenilo  

Lastniška struktura obvladujoče družbe

Delničar Število delnic 
30 . 6 . 2017

Število delnic
31 . 12 . 2016

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana  718 351  718 351 

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana  248 655  248 655 

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana  27 600  27 600 

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

Skupaj  994 .616  994 .616 

Lastniška struktura obvladujoče družbe se do izdelave poročila ni spremenila. 
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Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju 
kapitala obvladujoče družbe.

Rezerve iz dobička
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Zakonske rezerve  3 065  3 065 

Lastne delnice  (6.009)  (6.009)

Rezerve za lastne delnice  3 754  3 754 

Rezerve iz dobička  811  811 

Obvladujoča družba je pridobila lastne delnice v višini 2.255 tisoč evrov 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). Lastne delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih deležev v odvisnih 
družbah za delnice obvladujoče družbe, ki so v lasti družb pooblaščenk. Delnice so bile pridobljene 
»ex lege« in ne v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, zato obvladujoča družba zanje ni 
oblikovala sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane po nabavni vrednosti.

Obvladujoča družba do izdelave poročila ni pridobila novih lastnih delnic. Lastne delnice so 
izkazane po nabavni vrednosti.

13 . Finančne obveznosti
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Prejeta posojila  254 441  199 682 

Obveznosti za izdane obveznice  94 115  94 115 

Obveznosti iz finančnega najema  4 011  4 614 

Obveznosti iz naslova obresti  0  3 

Dolgoročne finančne obveznosti  352 .567  298 .413 

Prejeta posojila  79 226  96 496 

Obveznosti za izdane komercialne zapise  30 000  30 000 

Obveznosti iz naslova obresti  3 943  2 441 

Obveznosti iz finančnega najema  2 162  2 256 

Druge finančne obveznosti  118 0

Kratkoročne finančne obveznosti  115 .448  131 .193 

Skupaj finančne obveznosti  468 .015  429 .606 

72
Računovodsko poročilo

Skupine SIJ 
v prvem polletju leta 2017



..
Prejeta posojila

Prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta od bank v državi in tujini. Prejeta posojila so v višini  
77.705 tisoč evrov zavarovana z nepremičninami, premičninami, terjatvami in zalogami. Druga 
prejeta posojila niso zavarovana. Obrestna mera za večino prejetih posojil je spremenljiva in vezana 
na EURIBOR  

Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ4. Obveznice je obvladujoča 
družba izdala novembra 2014 v skupni nominalni vrednosti 42.897 tisoč evrov. Celotna izdaja 
obveznic obsega 42.897 apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 24. november 2019. Obrestna 
mera za izdane obveznice je nespremenljiva in znaša 4,50 odstotka letno. Obresti dospevajo v 
plačilo letno za nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob 
dospetju  Z obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi 

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ5. Obveznice je obvladujoča 
družba izdala julija 2015 v skupni nominalni vrednosti 51.218 tisoč evrov. Celotna izdaja obveznic 
obsega 51.218 apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 21. julij 2020. Obrestna mera za izdane 
obveznice je nespremenljiva in znaša 4,00 odstotka letno. Obresti dospevajo v plačilo letno za 
nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju. Z 
obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi  

Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za izdane komercialne zapise v višini 30.000 tisoč evrov se nanašajo na 12-mesečne 
komercialne zapise z oznako SIK03, ki jih je obvladujoča družba izdala 16. decembra 2016 kot 
tretjo zaporedno izdajo. Skupna nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 30.000 tisoč 
evrov in obsega 30.000 apoenov po tisoč evrov. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 1,20 
odstotka letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir. Obresti so obračunane vnaprej 
ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti 
komercialnega zapisa. Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa dospejo v plačilo 16. decembra 
2017  S komercialnimi zapisi se trguje na Ljubljanski borzi  Drugo izdajo zapisov z oznako SIK02 je 
obvladujoča družba ob zapadlosti odplačala. 
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14 . Poslovne obveznosti

000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Obveznosti do dobaviteljev  227 811  232 179 

Obveznosti do zaposlencev  10 991  9 101 

Prejeti predujmi  2 382  2 029 

Obveznosti za davščine  7 857  6 414 

Druge obveznosti  8 565  9 513 

Kratkoročne poslovne obveznosti  257 .607  259 .237 

15 . Poročanje po odsekih

Poročanje po odsekih za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2017

000 EUR Jeklarstvo

Servisni 
centri in 

prodajna 
mreža

Suro-
vinska 

baza
Predelava

Upravlja-
nje in 
druge 

storitve

Pre-
hrambna 

dejavnost

Transak-
cije med 
področji

Skupaj

Konsolidi-
rani raču-
novodski 

izkazi

Poslovni prihodki  299 822  99 167  45 806  39 095  9 823  123 492  617 205 

Izločitev  (1.984)  (5.287)  (3.347)  (5.470)  (65)  (131)  (88.515)  (104.798)

Prihodki  297 .838  93 .880  42 .460  33 .625  9 .757  123 .361  (88 .515)  512 .407  512 407 

Poslovni odhodki  290 281  95 471  44 913  34 305  8 126  122 911  596 006 

Izločitev  (1.984)  (5.287)  (3.347)  (5.470)  (65)  (131)  (84.388)  (100.671)

Odhodki  288 .298  90 .184  41 .566  28 .835  8 .061  122 .780  (84 .388)  495 .335  495 335 

Drugi poslovni 
prihodki (odhodki)  2 545  (100)  (120)  (3.007)  269  1 968  4 125  5 679  5 679 

Poslovni izid iz 
poslovanja  12 .085  3 .596  773  1 .783  1 .965  2 .550  (2)  22 .751  22 751 

Finančni izid  (6.154)  (856)  (396)  (409)  (1.578)  (968)  0  (10.361)  (10.361)

Delež v dobičku 
v pridruženih 
družbah

 56  0  0  0  0  0  0  56  56 

Davki  24  (572)  (101)  (100)  (20)  (40)  0  (810)  (810)

Čisti  
poslovni izid  6 .011  2 .168  276  1 .274  367  1 .542  (2)  11 .635  11 635 

30 . 6 . 2017          

Sredstva  689 209  133 411  34 896  69 216  369 178  284 578  (391.748)  1 .188 .741  1 188 741 

Obveznosti  417 198  105 833  24 825  48 148  163 062  141 603  (137.175)  763 .495  763 495 
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Poročanje po odsekih za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2016

000 EUR Jeklarstvo

Servisni 
centri in 

prodajna 
mreža

Suro-
vinska 

baza
Predelava

Upravlja-
nje in 
druge 

storitve

Pre-
hrambna 

dejavnost

Transak-
cije med 
področji

Skupaj

Konsolidi-
rani raču-
novodski 

izkazi

Poslovni prihodki  259 961  66 486  35 585  38 369  9 120  84 627  494 148 

Izločitev  (1.267)  (150)  (2.707)  (3.470)  (57)  (5)  (72.593)  (80.250)

Prihodki  258 .695  66 .336  32 .878  34 .898  9 .063  84 .622  (72 .593)  413 .898  413 898 

Poslovni odhodki  249 831  66 088  34 789  36 334  8 296  82 481  477 818 

Izločitev  (1.267)  (150)  (2.707)  (3.470)  (57)  (5)  (72.548)  (80.204)

Odhodki  248 .564  65 .938  32 .082  32 .864  8 .238  82 .476  (72 .548)  397 .614  397 614 

Drugi poslovni 
prihodki (odhodki)  2 642  1  (4)  1 141  35 379  1 970  (715)  40 415  40 415 

Poslovni izid  
iz poslovanja  12 .773  400  792  3 .175  36 .204  4 .116  (760)  56 .699  56 699 

Finančni izid  (5.318)  (758)  (422)  (49)  (2.352)  (863)  0  (9.770)  (9.770)

Delež v dobičku 
v pridruženih 
družbah

 6  0  0  0  0  1  0  6  6 

Davki  656  78  (44)  (206)  23  225  0  732  732 

Čisti poslovni 
izid  8 .118  (280)  326  2 .920  33 .875  3 .470  (760)  47 .667  47 667 

30 . 6 . 2016          
Sredstva  668 017  109 955  31 924  67 574  386 757  287 657  (403.726)  1 .148 .157  1 148 157 

Obveznosti  391 313  92 206  23 776  46 100  192 583  151 915  (173.208)  724 .685  724 685 

16 . Poslovne združitve

1. januarja 2017 je skupina pridobila prevladujoč vpliv nad družbo NAŠA d. o. o. z nakupom 
100-odstotnega deleža. Nakup je strateška in dolgoročna naložba s katero skupina uresničuje 
strategijo širitve proti končnemu kupcu. Knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti prevzete 
družbe ne odstopajo bistveno od poštenih vrednosti, zato so kot take upoštevane v prvi konsolidaciji. 

Izkaz finančnega položaja družbe NAŠA d. o. o. na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je 
prikazan v nadaljevanju 
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000 EUR Poštena vrednost 

1 . 1 . 2017
Knjigovodska vrednost  

1 . 1 . 2017

SREDSTVA
Denar in denarni ustrezniki  7  7 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva  72  72 

Zaloge  50  50 

Poslovne terjatve  17  17 

Finančne terjatve  10  10 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Poslovne obveznosti  135  135 

Finančne obveznosti  86  86 

NETO SREDSTVA PREVZEMA  (64)  (64)
Nakupna cena  8 

Vrednost neto prevzetih sredstev  (64)

DOBRO IME  72 

V obdobju od nakupa družbe je skupina iz tega naslova ustvarila 522 tisoč evrov prihodkov in  
59 tisoč evrov čiste poslovne izgube. 

Povezane osebe

Povezane osebe so obvladujoča družba (vključno z njenimi obvladujočimi družbami in družbami 
v njihovih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in pristojni za 
upravljanje družb. 

Posli/transakcije med povezanimi osebami,  
izločeni iz konsolidiranih računovodskih izkazov
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki/odhodki  113 128  83 168 

 000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Poslovne terjatve/obveznosti  77 167  81 901 

Finančne terjatve/obveznosti  88 306  97 031 

Naložbe v odvisne družbe  271 883  271 507 
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Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

000 EUR
30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  1 280  1 280  1 225  1 225 

Finančne terjatve  25 032  25 032  19 936  19 936 

Poslovne terjatve  155 642  155 642  114 338  114 338 

Denar in denarni ustrezniki  77 856  77 856  59 443  59 443 

Finančne obveznosti  (468.015)  (473.535)  (429.606)  (435.519)

Poslovne obveznosti  (258.228)  (258.228)  (259.849)  (259.849)

Skupaj  (466 .434)  (471 .953)  (494 .514)  (500 .427)

Merjenje poštene vrednosti
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni  681  634 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni  259 129  194 308 

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prve ravni  (124.115)  (124.115)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti tretje ravni  (602.129)  (565.341)

Dogodki po datumu poročanja

Po datumu poročanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane računovodske izkaze za 
obdobje, končano na 30. junij 2017.
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Računovodsko  
poročilo družbe SIJ d d 

za obdobje, končano na dan
30. 6. 2017



IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
000 EUR Pojasnilo 1-6 2017 1-6 2016

Čisti prihodki od prodaje 1  8 154  7 615 

Kosmati poslovni izid  8 .154  7 .615 

Stroški splošnih dejavnosti 2  (6.167)  (6.444)

Drugi poslovni prihodki 3  177  115 

Drugi poslovni odhodki 3  (233)  (186)

Poslovni izid iz poslovanja  1 .931  1 .100 

Finančni prihodki 4  2 564  2 200 

Finančni odhodki 4  (4.223)  (4.637)

Finančni izid  (1 .659)  (2 .438)

Čisti poslovni izid poslovnega obdobja  272  (1 .338)

Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa  (13)  5 

Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid

Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova 
za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev  47  (29)

Vseobsegajoči donos  307  (1 .362)

Čisti poslovni izid poslovnega obdobja  272  (1 .338)
Osnovni in popravljeni dobiček na delnico (EUR) 5  0,28  - 

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SIJ d.d.
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
000 EUR Pojasnilo 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva  273 .015  283 .627 
Neopredmetena sredstva  724  740 

Opredmetena osnovna sredstva  6 189  6 041 

Naložbene nepremičnine  2  2 

Naložbe v odvisne družbe  240 557  240 272 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  1 036  975 

Finančne terjatve 6  22 815  33 787 

Poslovne terjatve  29  29 

Druga sredstva  519  626 

Odložene terjatve za davek  1 142  1 155 

Kratkoročna sredstva  89 .622  121 .932 
Sredstva (skupine) za odtujitev  30  35 

Finančne terjatve 6  66 122  72 964 

Poslovne terjatve 7  20 594  39 363 

Terjatve za davek iz dobička  153  357 

Denar in denarni ustrezniki 8  1 026  8 286 

Druga sredstva 9  1 697  928 

Skupaj sredstva  362 .637  405 .557 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital 10  195 .868  205 .532 
Vpoklicani kapital  145 266  145 266 

Kapitalske rezerve  11 461  11 461 

Rezerve iz dobička  811  811 

Rezerve za pošteno vrednost  185  151 

Zadržani dobički  38 146  47 843 

Dolgoročne obveznosti  105 .304  157 .824 
Rezervacije za zaslužke zaposlencev  391  391 

Finančne obveznosti 11  104 913  157 433 

Kratkoročne obveznosti  61 .465  42 .202 
Finančne obveznosti 11  52 856  38 017 

Poslovne obveznosti 12  8 451  4 002 

Druge obveznosti  157  182 

Skupaj obveznosti do virov sredstev  362 .637  405 .557 
Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 30 . 6 . 2017

000 EUR Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerve za 
pošteno 

vrednost

Zadržani 
dobički Skupaj

Stanje na dan 31 . 12 . 2016  145 .266  11 .461  811  151  47 .843  205 .532 
Dividende  0  0  0  0  (9.970)  (9 .970)
Skupaj transakcije z lastniki  0  0  0  0  (9 .970)  (9 .970)
Čisti poslovni izid poslovnega leta  0  0  0  0  272  272 
Druge spremembe v 
vseobsegajočem donosu  0  0  0  34  0  34 

Skupaj spremembe v  
vseobsegajočem donosu  0  0  0  34  272  307 

Stanje na dan 30 . 6 . 2017  145 .266  11 .461  811  185  38 .146  195 .868 

Izkaz gibanja kapitala za obdobje, končano na dan 31 . 12 . 2016

000 EUR Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerve za 
pošteno 

vrednost

Zadržani 
dobički Skupaj

Stanje na dan 31 . 12 . 2015  145 .266  11 .461  129  157  34 .390  191 .403 
Dividende  0  0  0  0  (5.811)  (5 .811)
Oblikovanje zakonskih rezerv  0  0  682  0  (682)  0 
Skupaj transakcije z lastniki  0  0 682  0  (6 .492)  (5 .811)
Čisti poslovni izid poslovnega obdobja  0  0  0  0  19 946  19 .946 
Druge spremembe v 
vseobsegajočem donosu  0  0  0  (6)  0  (6)

Skupaj spremembe v  
vseobsegajočem donosu  0  0  0  (6)  19 .946  19 .939 

Stanje na dan 31 . 12 . 2016  145 .266  11 .461  811  151  47 .843  205 .532 
Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ DENARNEGA TOKA
000 EUR Pojasnilo 1-6 2017 1-6 2016

Denarni tok pri poslovanju
Poslovni izid pred davki  272  (1 .338)
Prilagojen za:

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev  266  204 

Prihodke od obresti 4  (1.734)  (1.559)

Odhodke od obresti 4  3 684  3 726 

Druge prilagoditve  (301)  (398)

Denarni tok pri poslovanju, pred obratnim kapitalom  2 .188  635 

Spremembe v obratnem kapitalu
Sprememba poslovnih terjatev  9 874  (10.862)

Sprememba poslovnih obveznosti  (1.481)  6 398 

Sprememba davkov, razen davka iz dobička  (771)  (200)

Izdatki za davek iz dobička  204  (888)

Spremembe v obratnem kapitalu  7.826  (5.552)
Neto denarni tok pri poslovanju  10 .014  (4 .917)

Denarni tok pri naložbenju
Izdatki pri naložbah v odvisne družbe  (285)  (26.179)

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih  (146)  (44)

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih  37  38 

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih  (43)  (47)

Prejemki pri drugih sredstvih  36  0 

Izdatki pri danih posojilih  (17.198)  (64.650)

Prejemki pri danih posojilih  35 385  71 302 

Prejete obresti  1 229  1 434 

Prejete dividende  8 265  0 

Neto denarni tok pri naložbenju  27 .280  (18 .147)

Denarni tok pri financiranju
Prejemki pri prejetih posojilih  120 500  123 800 

Izdatki pri prejetih posojilih  (160.000)  (94.670)

Izdatki pri finančnih najemih  (92)  (14)

Prejemki pri finančnih storitvah  400  365 

Izdatki za obresti  (1.832)  (1.598)

Izplačane dividende  (3.530)  (5.811)

Neto denarni tok pri financiranju  (44 .553)  22 .073 

Denar in denarni ustrezniki na dan 1 . 1 .  8 .286  9 .217 
Zmanjšanje  (7.260)  (991)

Denar in denarni ustrezniki na dan 30 . 6 .  1 .027  8 .226 
Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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RAZKRITJA K POSAMEZNIM  
POSTAVKAM V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

1 . Čisti prihodki iz prodaje
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

V Sloveniji  8 151  7 611 

V tujini  4  4 

Čisti prihodki od prodaje  8 .154  7 .615 

2 . Poslovni odhodki
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Stroški blaga, materiala in storitev  1 653  1 687 

Stroški dela  4 194  4 519 

Stroški amortizacije  266  204 

Drugi stroški  54  33 

Poslovni odhodki  6 .167  6 .444 

3 . Drugi poslovni prihodki in odhodki
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki iz naslova dividend  65  65 

Dobiček pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo  46  0 

Drugi prihodki  66  50 

Drugi poslovni prihodki  177  115 

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev  (233)  (183)

Drugi odhodki 0  (3)

Drugi poslovni odhodki  (233)  (186)

Neto drugi poslovni odhodki  (56)  (71)

4 . Finančni izid
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki od obresti  1 734  1 559 

Provizije za dana poroštva  829  639 

Tečajne razlike  1  1 

Finančni prihodki  2 .564  2 .200 

Odhodki od obresti  (3.684)  (3.726)

Drugi odhodki  (538)  (911)

Finančni odhodki  (4 .223)  (4 .637)

Finančni izid  (1 .659)  (2 .438)
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5 . Čisti dobiček na delnico

1-6 2017 1-6 2016

Čisti poslovni izid poslovnega obdobja (000 EUR)  272  (1.337)

Tehtano število izdanih navadnih delnic  967 016  967 016 

Osnovni in popravljeni dobiček na delnico (EUR)  0,28  - 

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 
število lastnih delnic  

6 . Finančne terjatve
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Dana posojila  22 504  33 354 

Terjatve iz finančnega najema  311  433 

Dolgoročne finančne terjatve  22 .815  33 .787 

Dana posojila  63 711  71 048 

Terjatve iz finančnega najema  256  293 

Terjatve za obresti  1 551  1 047 

Terjatve iz finančnih storitev  604  575 

Kratkoročne finančne terjatve  66 .122  72 .963 

Obrestna mera za dana posojila in za terjatve iz finančnega najema je nespremenljiva. Izkazana 
vrednost danih posojil in terjatev iz finančnega najema ne presega njihove iztržljive vrednosti. Dana 
posojila zapadejo v plačilo do leta 2020, terjatve iz finančnega najema do leta 2019. Dana posojila in 
terjatve iz finančnega najema niso dana kot poroštvo za obveznosti. 

7 . Poslovne terjatve
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Terjatve do kupcev  9 108  19 710 

Terjatve za DDV  20  16 

Dani predujmi in varščine  137  124 

Druge terjatve  11 329  19 513 

Kratkoročne poslovne terjatve  20 .594  39 .363 

Poslovne terjatve niso zavarovane in niso dane kot poroštva za obveznosti. Izkazana vrednost 
poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.

84
Računovodsko poročilo

družbe SIJ d.d.
v prvem polletju leta 2017



.
8 . Denar in denarni ustrezniki
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Denar na računih in gotovina  1 026  8 286 

Denar in denarni ustrezniki  1 .026  8 .286 

9 . Druga sredstva
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Odloženi stroški  1 697  928 

Druga kratkoročna sredstva  1 .697  928 

Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, ki bodo kratkoročno 
enakomerno obremenjevala poslovni izid  

10 . Kapital
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Vpoklicani kapital  145 266  145 266 

Kapitalske rezerve  11 461  11 461 

Rezerve iz dobička  811  811 

Rezerve za pošteno vrednost  185  151 

Zadržani dobički  38 146  47 843 

Kapital  195 .868  205 .532 

Vpoklicani kapital družbe je izkazan v višini 145.266.066 evrov in je razdeljen na 994.616 delnic. 
Nominalna vrednost delnice je 146,05 evrov. Število delnic se do izdelave poročila ni spremenilo. 

Delničarji družbe

Delničar Število delnic 
30 . 6 . 2017

Število delnic 
31 . 12 . 2016

DILON, d. o. o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana  718 351  718 351 

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana  248 655  248 655 

SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana  27 600  27 600 

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

Skupaj  994 .616  994 .616 
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Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 11.461 tisoč evrov so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju 
kapitala družbe.

Rezerve iz dobička
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Zakonske rezerve  3 065  3 065 

Lastne delnice  (6.009)  (6.009)

Rezerve za lastne delnice  3 754  3 754 

Rezerve iz dobička  811  811 

Družba je pridobila lastne delnice v višini 2.255 tisoč evrov 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). 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 družba zanje ni oblikovala sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane 
po nabavni vrednosti.

11 . Finančne obveznosti
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Prejeta posojila  10 000  62 500 

Obveznosti za izdane obveznice  94 115  94 115 

Obveznosti iz finančnega najema  798  818 

Dolgoročne finančne obveznosti  104 .913  157 .433 

Prejeta posojila  18 836  5 836 

Obveznosti za izdane komercialne zapise  30 000  30 000 

Obveznosti iz naslova obresti  3 410  1 557 

Obveznosti iz finančnega najema  413  426 

Druge kratkoročne obveznosti  198  199 

Kratkoročne finančne obveznosti  52 .856  38 .017 

Skupaj finančne obveznosti  157 .769  195 .451 

Prejeta posojila

Prejeta posojila zajemajo posojila prejeta od družb v skupini in prejeta od bank. Obrestna mera za 
prejeta posojila je nespremenljiva 

86
Računovodsko poročilo

družbe SIJ d.d.
v prvem polletju leta 2017



.
Obveznosti za izdane obveznice

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ4. Obveznice je družba izdala 
novembra 2014 v skupni nominalni vrednosti 42.897 tisoč evrov. Celotna izdaja obveznic obsega 
42.897 apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 24. november 2019. Obrestna mera za izdane 
obveznice je nespremenljiva in znaša 4,50 odstotka letno. Obresti dospevajo v plačilo letno za 
nazaj. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju. Z 
obveznicami se trguje na Ljubljanski borzi 

Obveznosti za izdane obveznice se nanašajo na obveznice z oznako SIJ5. Obveznice je družba izdala 
julija 2015 v skupni nominalni vrednosti 51.218 tisoč evrov. Celotna izdaja obveznic obsega 51.218 
apoenov po tisoč evrov. Datum dospetja je 21. julij 2020. Obrestna mera za izdane obveznice je 
nespremenljiva in znaša 4,00 odstotka letno. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj. Nominalna 
vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju. Z obveznicami se trguje 
na Ljubljanski borzi  

Obveznosti za izdane komercialne zapise

Obveznosti za izdane komercialne zapise v višini 30.000 tisoč evrov se nanašajo na 12-mesečne 
komercialne zapise z oznako SIK03, ki jih je družba izdala 16. decembra 2016 kot tretjo zaporedno 
izdajo. Skupna nominalna vrednost komercialnih zapisov znaša 30.000 tisoč evrov in obsega 30.000 
apoenov po tisoč evrov. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 1,20 odstotka letno. Komercialni 
zapis je diskontni vrednostni papir. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega 
zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obveznosti iz 
naslova komercialnega zapisa dospejo v plačilo 16. decembra 2017. S komercialnimi zapisi se trguje 
na Ljubljanski borzi. Drugo izdajo zapisov z oznako SIK02 je družba ob zapadlosti odplačala.

12 . Poslovne obveznosti
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Obveznosti do dobaviteljev  869  1 604 

Obveznosti do zaposlencev  306  678 

Obveznosti za davščine  756  1 527 

Druge obveznosti  6 521  193 

Kratkoročne poslovne obveznosti  8 .451  4 .002 
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Povezane osebe

Povezane osebe so obvladujoča družba (vključno z njenimi obvladujočimi družbami in družbami 
v njihovih skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in pristojni za 
upravljanje družb. 

Posli/transakcije z obvladujočo družbo
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki  532  187 

000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Terjatve  24 124  19 042 

Obveznosti  4 784  0 

Posli/transakcije z odvisnimi družbami
000 EUR 1-6 2017 1-6 2016

Prihodki  10 254  9 673 

Odhodki  722  772 

000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Terjatve  85 183  124 430 

Obveznosti  10 199  6 192 

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov

000 EUR
30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  1 036  1 036  975  975 

Finančne terjatve  88 937  88 937  106 750  106 750 

Poslovne terjatve  20 623  20 623  39 392  39 392 

Denar in denarni ustrezniki  1 026  1 026  8 286  8 286 

Finančne obveznosti  (157.769)  (163.289)  (195.451)  (201.363)

Poslovne obveznosti  (8.451)  (8.451)  (4.002)  (4.002)

Skupaj  (54 .597)  (60 .117)  (44 .050)  (49 .962)
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Merjenje poštene vrednosti
000 EUR 30 . 6 . 2017 31 . 12 . 2016

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni  653  606 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni  110 970  154 798 

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prve ravni  (124.115)  (124.115)

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti tretje ravni  (42.106)  (75.338)

Dogodki po datumu poročanja

Po datumu poročanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane računovodske izkaze za 
obdobje, končano na 30. junij 2017.
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