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2. UVOD
2.1. KRATKA PREDSTAVITEV
Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla ima že dolgo zgodovino delovanja, vse od leta 1974 dalje. V
tem času je doživela številne spremembe, najprej v smislu priključevanja številnih družb, po
osamosvojitvi pa krčenja skupine v postopku finančne in programske sanacije.
V skupino je bilo v preteklosti poleg proizvodnih družb vključenih tudi precejšnje število storitvenih
družb; od infrastrukture do trgovine. Danes skupino sestavlja 15 družb, od tega dve jeklarski in štiri
predelovalne.
V skupini SIJ že precej časa ne proizvajamo železa, ampak so naše družbe postale sodobne jeklarne,
sicer globalno majhne, ki iščejo svoj delež v tržnih nišah.
Ob finančni pomoči države smo z letom 2001 zaključili finančno sanacijo skupine SIJ, od takrat naprej
pa smo z lastnimi silami iz leta v leto ustvarjali boljše rezultate, za katere pa verjamemo, da so lahko
še boljši, saj smo dobili aktivnega lastnika, za katerega verjamemo, da nam bo pomagal povzpeti se v
globalno dobičkonosno in konkurenčno skupino.
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Zadnja leta posamezne družbe in skupina kot celota poslujejo pozitivno, poleg tega pa zavzemajo v
svojih tržnih nišah vedno pomembnejše tržne deleže.
Trudimo se, postati razpoznavni ne samo v slovenskem, ampak tudi v širšem evropskem ter
svetovnem prostoru. Naše prioritete razvijamo zlasti pri proizvodnji debele nerjavne pločevine,
specialnih in orodnih jekel, industrijskih nožev za kovine ter specialnih elektrod.
Postali smo družbeno odgovorna skupina, ki se aktivno vključuje v ožje lokalno in širše slovensko
skupnost. Smo ekološko osveščeni in vlagamo v zmanjšanje emisij v okolje na vseh področjih
delovanja.



Skupina SIJ je v letu 2007 ustvarila 59.881.629 EUR čistega dobička po davkih. V letu
2006 je znašal čisti dobiček po davkih 24.597.432 EUR.



Število zaposlenih v skupini se je povečalo. V letu 2006 je bilo povprečno 3.204
zaposlenih. V letu 2007 je bilo povprečno zaposlenih 3.332 delavcev.



Knjigovodska vrednost delnice matične družbe, SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., ki je
bila v letu 2006 dosežena v višini 155,45 EUR, znaša v letu 2007 155,83 EUR.



Skupina SIJ je izboljšala svoj položaj med največjimi slovenskimi izvozniki, saj je v letu
2007 napredovala iz petega na četrto mesto.
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2.2. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2007

01.03.2007

Vlada je potrdila predlog komisije za privatizacijo o izboru najugodnejšega ponudnika
za nakup 55,35 % deleža družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d..

23.04.2007

Zaključeni postopki v zvezi s sklenitvijo pogodbe o nakupu poslovnega deleža s strani
družbe DILON, d.o.o., ki je v 100 % lasti družbe DILON COOPERATIEF U.A.
Amsterdam. Skupino upravlja holding družba IMH Holding.

10.7.2007

Skupščina SIJ - Slovenske industrije jekla, d.d. sprejme sklep, da se v družbi SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. računovodska poročila sestavljajo v skladu z
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

13.2.2008

Družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. je prejela prestižno nagrado »rating leta
2007«, ki jo podeljujeta družbi Dun & Bradstreet in njen slovenski partner, bonitetna
hiša I, d.o.o. Ljubljana.
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2.3. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE
2.3.1. Konsolidirani rezultati skupine

2007

Indeks
2007/2006

2006

Proizvodnja odlitega jeka v tonah

482.713

469.892

102,7

Količinska prodaja v tonah

404.671

390.332

103,7

Vrednostna prodaja v EUR

678.905.418

557.944.322

121,7

59.881.629

24.597.432

243,4

43.971

39.066

112,6

Kapital v EUR

297.054.154

236.068.993

125,8

Bilančna vsota v EUR

554.813.631

514.921.417

107,7

3.382

3.204

105,6

Čisti poslovni izid v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

Povprečno število zaposlenih

SKUPIN A SIJ
ČIS TI POS LOVNI IZID 2000-2007
59.882

v 000 €

39.434
24.597
12.295

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-20.180

-52.791
-66.110
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2.3.2. Proizvodnja
Proizvodnja odlitega jekla

ODLITO JEKLO v tonah

DRUŽBA

I.I.- XII.2007

I.I.- XII.2006

indeks

ACRONI

369.839

361.926

102

METAL Ravne

112.874

107.966

105

SKUPAJ

482.713

469.892

103

SKUPIN A SIJ
Odlito jeklo 2000 - 2007

424.280
364.807

363.704

2000

2001

436.637

441.193

2004

2005

469.892

482.713

2006

2007

380.700

2002

2003

v tona h

2.3.3. Prodaja
Vrednostna prodaja leta 2007 je bila v prvem polletju leta 2007 odlična, kasneje pa so se tržne
razmere nekoliko ohladile, pri trgovcih so se pričele kopičiti zaloge, zato se je povpraševanje, zlasti na
nerjavnih jeklih močno zmanjšalo.
Prodaja na domačem trgu je predstavljala 23,2 % in je bila dosežena v višini 157,4 milijona EUR, kar je
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vrednostno na nivoju leta 2006, ko je predstavljala 28,2 % vse prodaje. Delež prodaje v izvozu se je
povečal glede na preteklo leto za 5 odstotnih točk. Izvoz pa se je vrednostno povečal kar za 30,2 %.
Največji delež prodaje v izvozu dosežemo v državah EU, Amerike in ex YU.

SKUPIN A SIJ
V REDNOST NA PRODA JA 2000 - 2007
V 000 €
678.905
557.929
475.104
388.307
331.988

341.612

2000

2001

308.690

318.941

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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2.4. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE
2.4.1. Uvod

Leto, ki ga zaključujemo, je bilo za

globalno nepomembnih družb v fleksibilne in z

slovenske jeklarje prelomno. Svet okoli nas

vrhunsko tehnologijo opremljene jeklarne, ki

se nenehno spreminja in spremembe smo z

bodo igrale vidno vlogo v izbranih tržnih nišah.

napovedano privatizacijo pričakovali tudi
mi. Srečala sta se dva različna koncepta
vodenja poslovnih funkcij, kar je zahtevalo
od nas prilagajanje novemu konceptu in
danes lahko rečemo, da smo ta postopek
uspešno zaključili. Uvedli smo nov pristop k
centralizaciji ključnih poslovnih funkcij:
nabave, prodaje, razvoja, ki je že rodil prve
rezultate. Prepričan sem, da bomo v
prihodnosti iz naslova sinergij, ki nam jih
prinaša novo partnerstvo dosegli še boljše
rezultate.
V družbi SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
vlagamo velike napore v preoblikovanje
skupine SIJ v enega izmed stebrov visoke
tehnološke družbe. Temu je izhodišče
zastavljena

vizija

in

strategija

našega

delovanja: preoblikovanje naših majhnih,
V mesecu februarju je bila podpisana pogodba o prodaji 55,35 % poslovnega deleža, 23. aprila pa je
bila prodaja s plačilom kupnine zaključena. Lastniška struktura se je z dne 23. april 2007 spremenila
tako, da je sedaj večinski lastnik družba DILON, d.o.o., Tivolska 78 Ljubljana, Republika Slovenija pa je
obdržala 25,001 % vseh delnic.
Leto 2007 je bilo tržno ugodno leto, ki ga je v prvi polovici leta zaznamovala izredna rast nekaterih
ferolegur, zlasti niklja, ter višja cena električne energije in plina, kar je povišalo stroške proizvodnje, le
del pa se je lahko prelevil tudi v višje prodajne cene. Kljub temu, da nikoli nismo v popolnosti
zadovoljni z doseženimi rezultati, lahko rečemo, da je za nami zelo uspešno poslovno leto.
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Dosegli smo nekonsolidirano prodajo v višini 928 milijonov EUR, kar je za 26,7 % več kot v preteklem
letu ter konsolidirano prodajo v višini 679 milijonov EUR oziroma za 21,7 % več kot v preteklem letu.
Dobiček, ki smo ga v skupini ustvarili v višini 59.881.629 EUR, bomo v celoti prelili v pomembne
investicijske projekte, ki nam bodo omogočili nadaljnjo rast in konkurenčnost. V vseh družbah
potekajo pomembna vlaganja v tehnološko posodobitev obstoječih naprav, nadaljnji razvoj ter
ekologijo. Skupno smo v letu 2007 namenili za investicije preko 56 milijonov EUR sredstev, od tega 53
% v družbi Acroni in 41 % v družbi Metal Ravne, med ostalimi družbami ima trenutno pomembnejša
vlaganja še družba Elektrode.
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2.4.2. Aktivna investicijska politika

Z izboljševanjem poslovanja in ustvarjanjem dobrih rezultatov, se je povečala naša investicijska
sposobnost, ki smo jo v preteklih letih morali podrejati zagotavljanju tekočega poslovanja. Poleg
družbe Acroni, d.o.o., ki že tretje leto zapored pospešuje naložbene aktivnosti, so se te aktivnosti
intenzivirale tudi v družbah Metal Ravne, d.o.o. in Elektrode, d.o.o.. Pomembnejše investicije so bile po
posameznih družbah sledeče:

Acroni,
Acroni, d.o.o.
Družba Acroni, d.o.o. je v letu 2007 porabila za investicijske projekte 29,3 milijonov EUR, večji med
njimi pa so bili:

-

Povečanje kapacitet skladišča vložka jeklenega odpadka.

-

Drugi nivo vodenja valjanja debele pločevine - investicija je nadgradnja vodenja valjanja in
izboljševanje avtomatizacije valjanja v vseh pogledih na valjavskem ogrodju. Glavni cilj je
bistveno izboljševanje ravnosti pločevine, kar smo dosegli na tako inovativen način, da smo za
samo investicijo prejeli več priznanj - tudi na državnem nivoju.

-

Sistem kontrole ravnosti pločevine na valjavskem stroju Sendzimir - je investicija, ki je
pripomogla k izboljšanju ravnosti hladno valjane pločevine.

-

Rekonstrukcija potisne peči z izvlečno napravo je vsekakor investicija, ki je bila po
zahtevnosti vgrajene opreme največji zalogaj preteklega leta. Uspešno izvedena investicija je
pripomogla k visokemu dvigu produktivnosti potisne peči v smislu ogrevanja slabov. Na drugi
strani je vgradnja izvlečne naprave pripomogla k izboljšanju kvalitete slabov ter, kar je še
pomembnejše, popolni odpravi nekaterih napak, ki so nas pestile v preteklosti.

-

OXY FUEL gorilci - z investicijo smo dosegli povečanje produktivnosti EOP peči, hkrati pa
zmanjšujemo porabo električne in skupne energije potrebne za taljenje jeklenega vložka, saj je
energija, ki jo vnašamo optimalno porazdeljena po celotnem obsegu peči.

Med ekološkimi investicijami še posebno velja izpostaviti investicijo v nadaljnje zmanjšanje porabe in
ekološko čiščenje hladilne vode - to je investicija:

-

Čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel,
Steckel kjer smo z izvedbo investicije zaprli vse
glavne hladilne vode v obratu vroče valjarne, jih speljali v zaprte tokokroge, kjer jih očistimo,
ohladimo in vrnemo nazaj v proces. Navedimo, da smo s tem porabo hladilne vode zmanjšali
za neverjetnih 1000 % glede na predhodno stanje.
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Metal Ravne,
Ravne, d.o.o.
V družbi Metal Ravne, d.o.o. se je za izvajanje investicij namenilo v letu 2007 za 22 milijonov EUR
sredstev, in sicer:

-

Generalno popravilo kovaškega stroja - za zagotovitev načrtovanega obsega proizvodnje v
kovačnici je poleg načrtovanih novih vlaganj v proizvodne zmogljivosti kovačnice kovaški stroj
eden izmed ključnih agregatov.

-

V okviru projekta Parni kotel načrtujejo znižati stroške obratovanja, obenem pa izboljšati
same parametre pare, ki jih želimo doseči že v začetni fazi vakuumiranja.

-

Posodobitev jeklarne - cilj je doseči optimalni minimum prilagoditve velikosti prostora in
dobavo opreme za potrebe litja ingotov. Projekt zajema dograditev hale z rekonstrukcijo
ceste ter dobavo livne opreme.

-

Prenova valjarne gredic.
gredic.

-

Nova
No va kovačnica težkih odkovkov - v decembru so pričeli z montažo sodobne in zmogljive
stiskalnice, s katero bo mogoče izdelovati odkovke večjih presekov ter si s tem zagotoviti
obstoj družbe tudi v času vse večje globalizacije.

-

Žarilna peč v kovačnici - Maerz št.9 - nova peč z izvoznim ognjiščem, opremljena s sodobno
gorilniško opremo. Poteka poskusno obratovanje.

Elektrode Jesenice,
Jesenice, d.o.o.
V družbi Elektrode Jesenice, d.o.o. se izvaja projekt prenove in razširitev proizvodnje varilnih žic v
vrednosti 4,2 milijonov EUR.
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2.4.3. Poslovni rezultati

Kot smo že omenili, smo s poslovanjem v letu 2007 zelo zadovoljni, saj smo naše aktivnosti in napore
usmerjali poleg v obvladovanje proizvodnih in prodajnih možnosti tudi v intenzivno naložbeno
dejavnost.

2.4.3.1.

Odlito jeklo

ODLITO JEKLO V TONAH

2.4.3.2.

LETO

ACRONI

METAL

SKUPAJ

2000

275.422

89.385

364.807

2001

283.689

80.015

363.704

2002

300.793

79.907

380.700

2003

326.993

97.287

424.280

2004

332.443

104.194

436.637

2005

333.930

107.263

441.193

2006

361.926

107.966

469.892

2007

369.839

112.874

482.713

Prodaja

V letu 2007 smo količinsko prodali za 5 % več kot v preteklem letu, vrednostna konsolidirana prodaja
pa je bila za 21,7 % večja kot v preteklem letu.

2007

2006

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na
domačem trgu

157.409.551

157.343.039

100,0%

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v izvozu

521.495.867

400.601.283

130,2%

678.905.418

557.944.322

121,7%

SKUPAJ

07/06
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2.4.3.3.

Poslovni rezultati

ODVISNA DRUŽBA

POSLOVNI IZID
2007

POSLOVNI IZID
2006

Acroni, d.o.o., Jesenice

32.432.656

13.436.000

Metal Ravne, d.o.o., Ravne

12.862.398

7.985.034

Noži, d.o.o, Ravne

1.321.209

43.640

Elektrode, d.o.o. Jesenice

1.270.631

635.265

SUZ, d.o.o. Jesenice

4.416

179

ZIP Center, d.o.o., Ravne

5.108

60.613

11.217.770

(755.146)

1.831

18.936

Serpa, d.o.o.

773.037

249.827

Acroni Deutschland Gmbh

677.198

397.866

Acroni Italia Srl

923.368

72.474

KOPO International Inc

112.476

388.366

IUENNA STAHL Gmbh

414.258

149.315

(449.331)

1.915.063

Nekonsolidirani dobiček

61.567.025
61.567.025

24.597.432

Konsolidirani
onsolidirani dobiček

59.881.629

24.597.432

Železarna Jesenice, d.o.o., Jesenice
Žična, d.o.o. Celje

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
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2.4.4. Izjava o odgovornosti uprave
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2.5. POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA
2.5.1. Uvod

Nadzorni svet družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. je v letu 2007 tekoče spremljal in preverjal
poslovanje družb skupine SIJ in družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ter sprejemal svoje
odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom
o finančnem poslovanju podjetij, statutom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., poslovnikom o
delu nadzornega sveta in drugimi veljavnimi predpisi.

2.5.2. Seje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., je imel v letu 2007 štiri redne in eno
korespondenčno sejo in sicer:
11. seja dne 05. marca 2007
v sestavi članov nadzornega sveta: predsednica Marija Zagožen in člani dr. Franc Vodopivec, dr. Božidar
Brudar, prof. dr. Janez Kopač, dr. Jože Kobe, Izidor Rejc in Milan Škafar.
1. seja
seja dne 23. aprila 2007
v sestavi članov nadzornega sveta: predsednik Viacheslav Korchagin in člani Igor Malevanov, Vladimir
Lomberg, Aleš Rojs, Marija Zagožen, Borut Frantar; član nadzornega sveta g. Dmitry Bochkarev, ki ni bil
prisoten na seji, je podal pisno soglasje k izvolitvi predsednika in namestnika predsednika nadzornega
sveta.
2. seja dne 16. maja 2007
v sestavi članov nadzornega sveta: predsednik Viacheslav Korchagin in člani Igor Malevanov, Aleš Rojs,
Marija Zagožen, Borut Frantar; član nadzornega sveta g. Dmitry Bochkarev, ki ni bil prisoten na seji, je
posredoval pisna stališča do posamičnih točk dnevnega reda.
3. seja dne 31. maja 2007
v sestavi članov nadzornega sveta: predsednik Viacheslav Korchagin in člani Igor Malevanov, Aleš Rojs,
Marija Zagožen, Borut Frantar; član nadzornega sveta g. Dmitry Bochkarev ni bil prisoten na seji.
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4. seja dne 25. oktobra 2007
v sestavi članov nadzornega sveta: predsednik Dmitry Bochkarev in člani Igor Malevanov, Aleš Rojs,
Marija Zagožen, Borut Frantar; član nadzornega sveta g. Alexander Sivoronov ni bil prisoten na seji.
1. Korespondenčna seja nadzornega sveta z dne 20.07.2007

2.5.3. Obravnavane teme

Nadzorni svet je na svojih sejah obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje odločitve:
1.

Nadzorni svet je tekoče spremljal problematiko poslovanja družb in se seznanjal z realizacijo
načrtovanih ciljev na podlagi informacij in poročil uprave družbe.

2.

Nadzorni svet je v marcu 2007 obravnaval informacijo o poslovanju družb skupine SIJ v letu
2006, na osnovi nerevidiranih podatkov. V mesecu maju 2007 je obravnaval informacijo o
poslovanju družb skupine SIJ v obdobju januar-april 2007 z oceno poslovanja do konca leta
2007. V mesecu oktobru 2007 pa se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poslovanju družb
skupine SIJ v obdobju januar - september 2007 z ugotovitvijo, da so doseženi rezultati zelo
dobri.

3.

Ob obravnavi poročil o poslovanju je nadzorni svet zaradi pridobitve natančnejših informacij
zahteval še pridobitev podatkov o tem, v kolikšni meri so na dosežene rezultate družbe
Acroni, d.o.o. v prvih mesecih leta 2007 vplivale zaloge iz leta 2006; zadolžil upravo družbe,
da pripravi razširjeno analizo poslovanja družb ZIP center, d.o.o. Ravne na Koroškem in SUZ,
d.o.o. Jesenice; in pregled podatkov o socialnem in materialnem položaju delavcev v družbah
skupine SIJ.

4.

Nadzorni svet je tudi tekoče spremljal vodenje družbe tako, da je preveril letno poročilo
družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ za leto 2006. Obravnaval je tudi
revizorjevo poročilo, v katerem revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., ugotavlja, da
računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, v vseh pomembnih pogledih resnično in
pošteno predstavljajo finančno stanje družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine
SIJ, njun poslovni izid ter izid denarnih tokov in da je poslovno poročilo skladno z
računovodskimi izkazi; Nadzorni svet na revizorjevo poročilo, in po opravljeni preveritvi tudi
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na letno poročilo, ni imel pripomb in ga je na seji 31.05.2007 soglasno potrdil. S tem je bilo
letno poročilo v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in s statutom
družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. tudi formalno sprejeto. Nadzorni svet je hkrati tudi
ugotovil, da so vse družbe skupine SIJ pridobile pozitivno revizijsko mnenje na posamične
računovodske izkaze, ki so po mnenju revizorja v vseh pomembnih pogledih poštena
predstavitev finančnega stanja posamezne družbe na dan 31.12.2006 ter njenega poslovnega
izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
Nadzorni svet je sprejel tudi poročilo o poslovanju skupine SIJ v obdobju I. - XII. 2006 na
osnovi revidiranih podatkov.
Nadzorni svet je ugotovil, da je družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. v letu 2006 dosegla
458.851 TSIT (1.914.751 EUR) čistega dobička, ki skupaj s prenesenim dobičkom sestavljata
bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2006 znaša 1.721.589 TSIT (7.184.063,59 EUR), ter potrdil
predlog uprave, da se bilančni dobiček v višini 1.721.589 TSIT (7.184.063,59 EUR) ne razporedi
in se v celoti prenese v naslednje leto.
Nadzorni svet je tudi predlagal skupščini delničarjev, da podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2006, da potrdi predlog za
izplačilo nagrade članom nadzornega sveta za uspešno delo v letu 2006 in predlog za
nagrajevanje članov nadzornega sveta od 01.05.2007 dalje. Ob tem je nadzorni svet sprejel
tudi sklep o nagradi članom uprave družbe za uspešno delo v letu 2006.
5.

Nadzorni svet v prejšnji sestavi je sprejel na znanje informacijo predsednice komisije za
vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo
delnice v družbi SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., s prodajo odvisnih družb skupine SIJ, o
prodaji delnic SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., katerih lastnik je Republika Slovenija; o tem,
da je k prodaji delnic že dala soglasje tudi Vlada Republike Slovenije; in o tem, da je bila z
izbranim ponudnikom tudi že sklenjena pogodba o prodaji delnic.

6.

Nadzorni svet je precej pozornosti posvetil Pogodbi o ureditvi medsebojnih odnosov in
enotnem vodstvu v skupini SIJ in predlagal skupščini delničarjev, da se Pogodba o ureditvi
medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ potrdi.

7.

Nadzorni svet je na zadnji seji v letu 2007 sprejel na znanje poročilo o ključnih podatkih iz
preliminarnega načrta jedrnih družb skupine SIJ za leti 2008 in 2009.

8.

Nadzorni svet je potrdil investicijske programe družb Acroni, d.o.o. za obdobje 2007 do 2010,
Metal Ravne, d.o.o., Noži Ravne d.o.o. in Elektrode Jesenice, d.o.o. za obdobje 2007 - 2009, v
skupni vrednosti 246,32 milionov EUR. S potrditvijo investicijskih programov so bili potrjeni
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vsi investicijski projekti, ki so navedeni v citiranih planih, v planiranih vrednostih.
Na področju investiranja je nadzorni svet odobril povečanje predračunske vrednosti v okviru
izvajanja investicije “Nova kovačnica težkih odkovkov 1. faza” in se tudi seznanil s tržno analizo
za izdelke iz nove kovačnice težkih odkovkov v družbi Metal Ravne, d.o.o..
Precej pozornosti je nadzorni svet posvetil tudi projektom izgradnje in nakupov steel centrov.
Ob tem je zadolžil upravo, da pripravi vso potrebno dokumentacijo, vključno s poslovnim
načrtom in da s potekom aktivnosti seznanja nadzorni svet.
9.

Na kadrovskem področju je nadzorni svet sprejel na znanje izjavo g. Vladimira Lomberga, da z
dnem 18.07.2007 nepreklicno odstopa s funkcije člana uprave družbe in hkrati sprejel sklep,
da se g. Viacheslav Korchagin z dnem 19.07.2007 imenuje za člana uprave družbe za
mandatno obdobje 4 leta.
Nadzorni svet je na svoji prvi seji dne 23.04.2007 ugotovil, da so bili na seji skupščine
delničarjev izvoljeni novi člani nadzornega sveta in sprejel sklep, da se za predsednika
nadzornega sveta družbe izvoli g. Viacheslav Korchagin in da se za namestnico predsednika
nadzornega sveta družbe izvoli ga. Marija Zagožen.
G. Vladimir Lomberg, je z dnem 16.05.2007 podal izjavo, da odstopa s funkcije člana
nadzornega sveta družbe, zato je nadzorni svet predlagal skupščini delničarjev, da se za
nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli g. Aleksander Sivoronov, kateremu traja mandat
do 11.04.2011. Nadalje je nadzorni svet na 1. korespondenčni seji sprejel na znanje izjavo g.
Viacheslava Korchagina, da z dnem 19.07.2007 nepreklicno odstopa s funkcije člana in s tem
tudi predsednika nadzornega sveta družbe in hkrati sprejel sklep, da se za novega predsednika
nadzornega sveta družbe izvoli g. Dmitry Bochkarev. Nadzorni svet je tudi ugotovil, da je
izjavo o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta z dnem izvolitve novega člana nadzornega
sveta na skupščini delničarjev podal tudi g. Igor Malevanov in sprejel sklep, da se skupščini
delničarjev predlaga, da se za nadomestna člana nadzornega sveta izvolita g. Andrej Zubitskiy
in g. Mikhail Manaenkov, za mandatno obdobje do 11.04.2011.

10. Nadzorni svet je razpravljal tudi o drugih zadevah, ki so v pristojnosti odločanja skupščine
delničarjev in predlagal skupščini delničarjev, da sprejme sklep, da se za revidiranje
računovodskih izkazov družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in konsolidiranih
računovodskih izkazov skupine SIJ, za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2007, imenuje
revizijska družba Deloitte Revizija, d. o. o. in sklep, da se v skupini SIJ sestavljajo računovodska

22

SKUPINA SIJ - Slovenska industrija jekla
Letno poročilo 2007

poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
11. Nadzorni svet je večkrat razpravljal o posameznih določilih poslovnika o delu nadzornega
sveta družbe in na 3. seji dne 31.05.2007 poslovnik o delu nadzornega sveta družbe tudi
sprejel.
Vabila za seje in gradiva, ki so bila podlaga za sprejemanje odločitev nadzornega sveta so bila članom
nadzornega sveta poslana po elektronski pošti, praviloma v roku, ki ga določa nadzorni svet. Izjemoma
je bilo dopolnilno pisno gradivo za posamezne točke dnevnega reda predloženo na sami seji. Gradiva
so praviloma vsebovala tudi predloge sklepov.

Predsednik
nadzornega sveta
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3. POSLOVNO POROČILO
3.1. TEMELJNI PODATKI O SKUPINI
Skupina SIJ obstaja že iz obdobja pred letom 1990, ko so bile družbe skupine združene v SOZD
Slovenskih železarn. Sestava skupine se je nenehno spreminjala, tako z vstopi kot tudi izstopi družb. V
letu 2005 se je skupina spremenila z izločitvijo družbe Stroji in tehnološka oprema, Ravne na
Koroškem, v likvidaciji. V letu 2006 je bil prodan 59 odstotni delež v družbi Metalweld Fiprom Polska.
V letu 2007 ni bilo sprememb v skupini.
Konec leta 2007 sestavlja skupino, ki je predmet konsolidacije, 15 družb, od tega osem hčerinskih, pet
vnukinj in matična družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d..
V letu 2007 je bila s strani družbe Acroni, d.o.o. ustanovljena nova družba Acroni Skandinavija, ki pa v
letu 2007 še ni pričela s poslovanjem.

24

SKUPINA SIJ - Slovenska industrija jekla
Letno poročilo 2007

3.1.1. Izkaznica obvladujoče družbe

Firma:

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

Sedež:

Gerbičeva 98, Ljubljana

Registracija:

Okrožno sodišče v Ljubljani

Številka vložka:

SRG 1/03550/00

Datum vpisa:

22.02.1995

Registriran osnovni kapital:

145.266.065,76 EUR

Lastništvo:

- 55,3491 % DILON d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana
- 25,0001 % Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana
- 16,8670 % OAO KOKS, 1ST Stakhanovskaya str. 6,
Kemerovo, Rusija
- 2,7838 % ostali delničarji

Organizacijska oblika:

delniška družba

Matična številka:

5046432

Davčna številka:

SI51018535

Davčni zavezanec:

po ZDDPO - 2, po Zakonu o DDV
po Pravilniku o izvajanju Zakona o DDV
po Zakonu o davčni službi
po Zakonu o davčnem postopku

Šifra dejavnosti:

70.150 Dejavnost holdingov
- s 01.01.2008 70.100 Dejavnost uprav podjetij

Število zaposlenih:

29

Poslovno leto:

koledarsko
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3.1.2. Organi obvladjoče družbe

1. Skupščina družbe
2. Nadzorni svet družbe
3. Uprava družbe

3.1.2.1.

Skupščina družbe

Na dan 31.12.2007 je imela družba 10 delničarjev, večinski delničar je postala družba DILON, d.o.o., ki
je v sestavi skupine KOKS, ki je tudi postal eden od delničarjev družbe z nakupom delnic od DSU, družb
pooblaščenk DP Lameta, d.d. in Železar Štore D.P. Štore, d.d., Merkurja, d.d., Žične Celje, d.o.o. ter
Elektro Slovenija, d.o.o..

Registrirano lastništvo
DELNIČARJI

Št. delnic

% lastništva

DILON d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana

550.511

55,3491

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana

248.655

25,0001

OAO KOKS, 1 ST STAKHANOVSKAYA STR. 6, Kemerovo, Rusija

167.762

16,8670

11.468

1,1530

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem

8.205

0,8249

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

7.917

0,7961

DP Lameta d.d. , Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice

58

0,0058

MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo

20

0,0020

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

10

0,0010

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče

10

0,0010

994.616

100,00

D.P.R. d.d. , Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem

SKUPAJ
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3.1.3. Nadzorni svet družbe SIJ - Slovenska industrija
indust rija jekla, d.d.

V letu 2007 je bilo zaradi spremembe lastništva več sprememb med člani nadzornega sveta. V
nadaljevanju so navedene vse spremembe v Nadzornem svetu v letu 2007.

3.1.3.1. Nadzorni svet v času od 01.01.2007 do 11.04.2007:
1.

Marija Zagožen, predsednica nadzornega sveta

2.

prof. dr. Franc Vodopivec, namestnik predsednice nadzornega sveta

3.

dr. Božidar Brudar, član nadzornega sveta

4.

prof. dr. Janez Kopač, član nadzornega sveta

5.

Dr. Jože Kobe, član nadzornega sveta

6.

Izidor Rejec, član nadzornega sveta

7.

Milan Škafar, član nadzornega sveta

3.1.3.2. Nadzorni svet v času od 11.04.2007 do 16.05.2007:
1.

Viacheslav Korchagin, predsednik

2.

Marija Zagožen, namestnica predsednika

3.

Vladimir Lomberg, član - odstop s funkcije 16.05.2007

4.

Dmitry Bochkarev, član

5.

Igor Malevanov, član

6.

Aleš Rojs, član

7.

Borut Frantar, član

3.1.3.3. Nadzorni svet v času od 10.07.2007 do 19.07.2007:
1.

Viacheslav Korchagin, predsednik - odstop s funkcije člana in predsednika 19.07.2007

2.

Marija Zagožen, namestnica predsednika

3.

Dmitry Bochkarev, član

4.

Igor Malevanov, član

5.

Aleš Rojs, član

6.

Borut Frantar, član

7.

Alexander Sivoronov
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3.1.3.4. Nadzorni svet v času od 20.07.2007 do 04.12.2007:
1.

Dmitry Bochkarev, predsednik

2.

Marija Zagožen, namestnica predsednika

3.

Igor Malevanov, član - odstop z učinkom dne 04.12.2007

4.

Aleš Rojs, član

5.

Borut Frantar, član

6.

Alexander Sivoronov

3.1.3.5. Nadzorni svet v času do 04.12.2007 dalje:
1.

Dmitry Bochkarev, predsednik

2.

Marija Zagožen, namestnica predsednika

3.

Alexander Sivoronov, član

4.

Aleš Rojs, član

5.

Borut Frantar, član

6.

Andrej Zubitskiy, član

7.

Mikhail Manaenkov, član

3.1.4. Uprava družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

V letu 2007 je bilo več zamenjav članov Uprave. V nadaljevanju so navedene vse spremembe
v Upravi družbe v letu 2007.

3.1.4.1.

Uprava od 01.01.2007 do 16.05.2007

1.

Tibor Šimonka, predsednik

2.

prof. dr. Vasilij Prešern, član

3.

mag. Darko Mikec, član

4.

Janez Trček, član
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3.1.4.2.

Uprava od 16.05.2007 do 18.07.2007

1.

Tibor Šimonka, predsednik

2.

Vladimir Lomberg, član

3.1.4.3.

Uprava od 19.07.2007 dalje

1.

Tibor Šimonka, predsednik

2.

Viacheslav Korchagin, član
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3.2. POSLANSTVO IN VIZIJA SKUPINE
3.2.1. Vizija skupine

Temeljna vizija skupine SIJ je postati uspešna, donosna, tržno in razvojno usmerjena globalno
konkurenčna skupina z razpoznavno blagovno znamko:



postati eden izmed vodilnih proizvajalcev posameznih programov jekel in jeklenih
izdelkov



postati sinonim za kakovostnega in zanesljivega partnerja priznanega na domačem
in tujem trgu



biti dober in odgovoren delodajalec



biti skrben do okolja, v katerem delujemo

S to vizijo smo začrtali tudi nadaljnje dejavnosti ter poslovanje družb in skupine kot celote.
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3.3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE
Matična družba, SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana ima, kot 100 odstotni
lastnik na dan 31.12.2007 naložbe v hčerinskih družbah. Za družbo Stroji in tehnološka oprema Ravne
na Koroškem v likvidaciji je bil v mesecu februarju 2008 objavljen stečaj.
Preko hčerinskih družb obvladuje družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. tudi družbe vnukinje v
državi in tujini. Obe jeklarski družbi imata vsaka po dve hčerinski družbi v tujini, preko katerih izvajata
prodajo na določenih trgih v EU in tudi ZDA. Acroni d.o.o. Jesenice posluje preko Acroni Italy in Acroni
Deutschland, Metal Ravne pa izvaja zunaj trgovinsko poslovanje preko družb Iuenna Pliberk (74
odstotno lastništvo) in Kopo International New York, medtem, ko ima v domovini še 85,61 odstotni
delež v proizvodni in storitveni družbi Serpa Ravne ter 45 odstotni delež v družbi Ravne Steel d.o.o..
Glede na skupno proizvodnjo in blagovni promet ter število zaposlenih sodi skupina med velike
gospodarske subjekte.

SIJ-SLOVENSKA
INDUSTRIJA JEKLA d. d.
31.12.2007

ZT

JEDRNE
DRUŽBE

DRUGE
PROIZ. DRUŽBE

Acroni Jesenice

SUZ Jesenice

Acroni Italia

Elektrode Jesenice

INVALIDSKA
PODJETJA

NEAKTIVNE
DRUŽBE
Železarna Jesenice

70,00%
ZT

Acroni Deutschland

Metal Ravne
ZT

ZIP Ravne

Iuenna Stahl Plib.

Serpa Ravne

74,00%

Metal Ravne 85,61%

STO Ravne
v likvidaciji
SIJ d.d. 89,23%

Metal Ravne 10,77%
ZT

KOPO Int. NY
Noži Ravne

Ravne Steel Center
Metal Ravne 45%

Žična Celje
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3.4. DEJAVNOST SKUPINE
Dejavnost družb skupine SIJ je proizvodnja izdelkov iz kvalitetnih jekel v obliki vroče valjane pločevine
in trakov, hladno valjane pločevine, valjanih in kovanih palic, profilov, žic, odkovkov, industrijskih nožev,
dodajnih materialov in praškov za varjenje, vijakov in specialnih elektrod.
Proizvodni program lahko razdelimo v naslednje skupine:


ploščati program - družba Acroni proizvaja visoko kakovostna nerjavna jekla,
elektropločevino, konsuktrcijska jekla, jekla odporna proti obrabi, jekla za toplotno
obdelavo, jekla za posebne namene;



dolgi program - ti proizvodi so predmet programa družbe Metal, ki proizvaja orodna
jekla za delo v vročem in hladnem, hitrorezna jekla, konstrukcijska jekla in druga
specialna jekla;



proizvodnja industrijskih nožev - družba Noži Ravne proizvaja visokokakovostne
industrijske nože in žage za kovinsko, lesno, papirno, grafično, tobačno, kemično in
prehrambeno industrijo, proizvodnjo plastike;



predelava žice - Elektrode Jesenice so proizvajalec dodajnih materialov za varjenje
kot so: elektrode, varilne žice, palice, ipd.;



proizvodnja žebljev in paličnih jekel - je proizvodni program družbe SUZ Jesenice.

Dejavnost družb skupine SIJ je proizvodnja proizvodov iz kvalitetnih jekel v obliki vroče valjane
pločevine in trakov, hladno valjane pločevine, valjanih in kovanih palic, profilov, žice, odkovkov,
industrijskih nožev, dodajnih materialov in praškov za varjenje, vijakov in specialnih elektrod.
Skupina daje poseben poudarek proizvodnji, usmerjeni v izdelavo specialnih jekel ter proizvodom višje
dodane vrednosti, kar skupino uvršča med pomembne proizvajalce jekla v Evropi, zato prepoznavnost
skupine seže tudi v svetovni razpon.

3.5. VLOGA MATIČNE DRUŽBE
Matična družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. preko uprave vodi in upravlja s svojimi naložbami v
družbah skupine kot skupščina posamezne družbe.
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Način izvajanja te funkcije je definiran s postavitvijo in izvajanjem sistema skupnih poslovnih politik:


razvojne politike,



kadrovske politike,



prodajno - nabavnih politik,



računovodskih politik,



finančnih politik,



kontrolnih politik.

Vodenje skupne poslovne politike temelji na:


varovanju interesov lastnikov in doseganje čim večjega donosa, ter



razvoju in povečevanju konkurenčnosti ter tržne moči družb.

Skupna strateška politika:


oblikovanje skupne prodajne mreže,



strateška povezovanja z namenom iskanja sinergij za družbe skupine,



finančna podpora projektom skupnega značaja za družbe skupine,



projekt prenove proizvodnih procesov,



skupni marketing in tržne raziskave,



razvoj kadrov.

Poslanstvo skupine lahko strnemo v tri glavne segmente:


skrb za ohranitev in nadaljnjo rast družb skupine,



skrb za donosno, ciljno usmerjeno poslovanje,



skrb za zaposlene.

3.6. POVEZANE DRUŽBE IN KAPITALSKE POVEZAVE
Konsolidirane računovodske izkaze sestavlja matična družba, SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana.
Konsolidirano letno poročilo za skupino SIJ je dostopno na sedežu matične družbe SIJ - Slovenska
industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana.
Matična družba skupine SIJ je družba DILON d.o.o., ki je v 100 % lastni družbe DILON COOPERATIEF
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U.A., Amsterdam (Nizozemska). Konsolidirane računovodske izkaze za ožji krog odvisnih družb
sestavlja družba DILON d.o.o., konsolidirane računovodske izkaze za širši krog odvisnih družb pa
sestavlja družba OAO KOKS iz Kemerova (Ruska federacija).
Konsolidirano letno poročilo za skupino DILON je moč dobiti na sedežu družbe DILON d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana. Konsolidirano letno poročilo za skupino OAO KOKS je moč dobiti na sedežu
družbe OAO KOKS, 1st Stakhanovskaya ulitsa 6, 650021 Kemerovo, Ruska federacija.

3.7. ZAPOSLENI
V letu 2007 je bilo v skupini SIJ povprečno zaposlenih 3.332 delavcev, na dan 31.12.2007 pa 3.382
zaposlenih.

3.7.1. Zaposleni po spolu

SPOL

31.12.2007

31.12.2006

2007/2006

Ženske

588

580

101,38

Moški

2.794

2.624

106,48

Skupaj

3.382

3.204

105,56
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3.7.2. Zaposleni po izobrazbi

Zaposleni po izobrazbi

31.12.2007

31.12.2006

Doktor znanosti

8

6

133,33

magister, specializacija

20

27

74,07

univerzitetna diploma

169

169

100,00

visoka strokovna izobrazba

68

55

123,64

univerzitetna višja izobrazba

131

62

211,29

višja strokovna

9

83

10,84

delovodski izpit

13

11

118,18

srednješolska izobrazba

819

760

107,76

srednja poklicna izobrazba - 3 leta

960

875

109,71

nižja poklicna izobrazba - 2 letna

385

394

97,72

tečaji

453

445

101,80

osnovna izobrazba in usposodobitve

347

317

109,46

3.382

3.204

105,56

Skupaj

2007/2006

3.8. OSNOVNI KAPITAL MATIČNE DRUŽBE
Družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98 je vpisana v sodni register pod št.
registrskega vložka 1/03550/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. SRG 94/16109 z dne
22.02.1995 in s spremembo osnovnega kapitala z dne 27.10.2004, spremembo naziva družbe z dne
06.01.2005 in spremembo statuta družbe z dne 27.12.2006.
Registriran osnovi kapital družbe je tako na dan 31.12.2007 izkazan v višini 145.266.066 EUR in je
razdeljen na 994.616 delnic po nominalni vrednosti 146,05 EUR za delnico, knjigovodska vrednost
ene delnice znaša 155,83 EUR.
Na dan 31.12.2007 je imela družba 10 delničarjev, osnovni kapital družbe se v letu 2007 ni spremenil.
Delnice SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ne kotirajo niti na primarnem niti na sekundarnem trgu.
Vpisane so v KDD - centralna klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana, kot nematerializirani vrednostni
papirji z oznako SIJR in ISIN.
V marcu 2007 je glavni delničar družbe, Republika Slovenija, prodala 55,35 % delnic kupcu DILON,
d.o.o..
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3.9. EKOLOGIJA
Ohranjanje zdravega okolja in varovanje ekološkega ravnotežja v mikro in makro okolju, sta
pomembna elementa strategije razvoja in investicijskih projektov zlasti v obeh jeklarskih družbah, ki
sta zavezanki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja IPPC.
Novi investicijski projekti se zato izvajajo v skladu z načeli tehnik BAT - trenutno najboljši razpoložljivi
tehniki, kar pomeni, da se že pri načrtovanju novih tehnoloških procesov in tudi pri posodabljanju
obstoječih upošteva stopnja zaščite okolja.
V prehodnem obdobju za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja do leta 2010 bomo ekološkim
investicijam še naprej namenjali kar največ pozornosti in vanje usmerili visok del sredstev, namenjenih
za investicije.
V programu, pripravljenem v letu 2003 z nazivom «Program prilagajanja zahtevam za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja« (IPPC), ki ga je potrdilo Ministrstvo za okolje in prostor, sta družbi
opredelili naloge in definirali projekte za še boljše varovanje okolja:


ureditev odlagališč odpadkov v obeh družbah,



ureditev odpraševalne naprave in sanacija brežine Save v družbi Acroni,



zmanjšanje specifičnih porab energentov



izvedba zaprtega sistema hladne vode, ipd..

3.10. STRATEGIJA ZA PRIHODNOST
Glavni strateški cilj skupine SIJ je slediti osnovni viziji in poslanstvu skupine in sicer:


zagotavljati lastnikom donosnost in trajno rast,



dosegati povprečni denarni tok iz poslovanja v višini 10 odstotkov prihodkov,



ime skupine naj postane sinonim za odličnost,



dosegati najvišje standarde kakovosti izdelkov in storitev,



kupcem zagotavljati najvišjo možno kakovost in vrednost,



spodbujati razvoj kadrov z izobraževanjem.
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Začrtano strategijo bomo uresničili preko:


osvajanja novih trgov z realizacijo povečanega oziroma spremenjenega obsega,



vrste prodajnega programa,



utrditvijo in izboljšanjem obstoječih ter iskanjem novih nabavnih in prodajnih poti,



naložbami v posodobitev ter odpravo ozkih grl,



izboljšanjem operativne odločnosti.

3.11. OSTALI ZAHTEVNEJŠI PROJEKTI
Projekti, ki potekajo v družbah skupine so podrejeni ciljem, definiranim v strategiji razvoja. Poseben
poudarek je dan naložbam v izboljšanje tehnologije s ciljem, zagotoviti odpravo ozkih grl, izboljšati
kvaliteto proizvodov in povečati produktivnost dela. Prav tako je namenjena posebna pozornost
projektom s področja trženja izdelkov in razvoja lastne prodajne mreže. Tudi v prihodnosti bo skupina
družb SIJ posebno pozornost posvečala ekološkim projektom, ki so povezani s sanacijo onesnaževanja
zraka in odpadnih voda ter izboljšanjem delovnega okolja zaposlenih.
Med najzahtevnejšimi projekti, v katerega je bila vključena matična družba in posredno tudi družbe
skupine SIJ, je bil projekt privatizacije, ki je bil sicer voden s strani Ministrstva za gospodarstvo oziroma
njegove posebne komisije.
Matična družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. je vodila projekt prehoda na nove računovodske
standarde Mednarodne standarde računovodskega poročanja, pri čemer je igrala tako vlogo avtorja
prilagoditve knjigovodskega sistema kot tudi vlogo koordinatorja med družbami z namenom čim bolj
poenotiti računovodske sisteme in usmeritve.

3.12. OCENA IN PREDVIDEVANJA
V skupini družb SIJ tudi za leto 2008 ocenjujemo, da bodo tržne razmere na jeklarskih in drugih trgih
pretežni del leta še vedno ugodne. Posebno pozornost bomo, poleg obvladovanju trga strateških
surovin in prodajnih trgov, namenjali ekonomiziranju poslovnih stroškov. Posebno področje našega
delovanja bo tudi vodenje ustrezne motivacijske kadrovske politike, tako z namenom pridobivanja
novih kadrov kot tudi ustreznega motiviranja obstoječih zaposlenih.
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3.13. PRIČAKOVANI RAZVOJ SKUPINE
Dobra strategija pomeni 90 odstotkov uspešnosti poslovanja, operativna odličnost pa prinaša še
ostalih 10 odstotkov k uspešnosti posamezne družbe in skupine kot celote.
Poslanstvo skupine SIJ je širjenje in nadaljevanje razvoja jeklarstva v Sloveniji, prepoznavnost
blagovnih znamk (Acroni in Ravne), razvijanje konkurenčnosti in rast družbene odgovornosti.
Poleg osnovne vloge lastnika in upravljavca naložb v družbah skupine, bo matična družna SIJ Slovenska industrija jekla d.d. izvajala in koordinirala še naslednja področja, ki jih vodi Uprava matične
družbe in z njimi upravlja kot skupščina posamezne družbe skupine SIJ:


varovanje interesov lastnikov in doseganje čim višjega donosa,



razvoj in povečanje konkurenčnosti ter tržne moči posamezne družbe in skupine kot celote,



zmanjšanje tveganj zaradi napačnih strateških odločitev, slabih poslovnih odločitev,
nepravočasnega informiranja o delovanju posamezne družbe

Zaradi izkoriščanja sinergij velikega sistema bomo nadaljevali razvijanje skupnih poslovnih politik na
področjih:


razvojne politike,



kadrovske politike,



prodajno - nabavne politike,



računovodskih politik,



finančnih politik,



kontrolnih in nadzornih politik.

Aktivnosti, potrebne za doseganje ciljev lahko združimo v štiri skupne ukrepe:


krepitev funkcije vodenja, upravljanja, nadziranja,



prenova poslovnih procesov znotraj matične družbe in skupine družb,



razvoj kadrov,



krepitev skupine.
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3.14. UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI
Delovanje skupino izpostavlja različnim tveganjem: kreditnemu tveganju, obrestnemu tveganju,
valutnemu tveganju, plačilno-sposobnostnemu tveganju, itd. Celotna dejavnost upravljanja s tveganji
v skupini se osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov in skuša minimizirati potencialne negativne
učinke na finančno uspešnost skupine. Z upravljanjem s finančnimi tveganji se ukvarjajo finančne
službe.
a) Kreditno tveganje
Skupina omejuje svojo izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kupcih s številnimi aktivnostmi:
omejevanjem izpostavljenosti do posamičnim poslovnih partnerjev z analiziranjem njihove finančne
bonitete; stalnim nadzorom nad kupci in v primeru slabe bonitetne ocene proda blaga samo pod
pogojem, da prejme ustrezen inštrument zavarovanja; sprotnim spremljanjem odprtih terjatev in
stalno izterjavo; in zavarovanjem terjatev pri različnih zavarovalnicah. Ocenjujemo, da

kreditno

tveganje v skupini ni veliko.
b) Obrestno tveganje
Obrestno tveganje skupine izvira iz dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti. Finančne
obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.
Skupina stalno nadzira izpostavljenost obrestnemu tveganju, pri čemer se osredotoča predvsem na
dolgoročno zadolženost z variabilno obrestno mero in s tem potencialno rast stroškov financiranja.
Glede na trenutno stopnjo zadolženosti in delno ščitenje variabilnega dela obrestne mere ter stalni
nadzor izpostavljenosti obrestnemu tveganju, skupina ocenjuje to tveganje kot zmerno.
c) Valutno tveganje
Skupina deluje tudi v mednarodnem okolju in je tako v določeni meri izpostavljena valutnemu
tveganju. Z vstopom Slovenije v ERM2 ter prevzemom evra v letu 2007 se je izpostavljenost
valutnemu tveganju močno zmanjšala. Kljub temu skupina pazljivo spremlja izpostavljenost
valutnemu tveganju in jo zmanjšuje z načrtnim usklajevanjem prilivov in odlivov v tuji valuti predvsem
v USD, ki je v primerjavi z EUR izgubil največ vrednosti.
d) PlačilnoPlačilno -sposobnostno tveganje
Nizka izpostavljenost plačilno-sposobnostnemu tveganju ne zahteva izvajanja dodatnih aktivnosti.
Likvidnostno rezervo skupine predstavljajo revolving posojila pri bankah, ki se lahko črpajo v primeru
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potrebe po dodatnih likvidnostnih sredstvih. Dolgoročno plačilno sposobnost zagotavlja skupina tudi
z vpostavljanjem ustreznega finančnega ravnotežja in usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti ter
dosledno izterjavo dolgov. Na ta način ohranja najvišjo boniteto pri poslovnih partnerjih in finančnih
institucijah. Matična družba skupine SIJ je za leto 2007 prejela prestižno nagrado «Rating leta«, ki jo
podeljuje družba I d.o.o. v sodelovanju z največjo bonitetno hišo na svetu Dun&Bradstreet.

3.15. IZJAVA O UPRAVLJANJU
Matična družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ne uporablja nobenega kodeksa, prav tako pa
takšen kodeks ni v uporabi znotraj celotne skupine SIJ.

3.16. DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
V skupini SIJ ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi nastopili po koncu poslovnega leta.
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KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO

4.

4.1. KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA

Pojasnilo

31.12.2007

31.12.2006

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
sred stva

244.736.350

201.962.676

Neopredmetena sredstva

4.8.1.

1.141.933

308.581

Opredmetena osnovna sredstva

4.8.2.

237.877.551

191.991.945

Naložbene nepremičnine

4.8.3.

973.522

1.006.858

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo

4.8.4.

905.949

641.380

Finančne naložbe v pridružene družbe

4.8.5.

517.244

203.026

Druge dolgoročne poslovne terjatve

4.8.6.

536.906

1.054.425

Terjatve za odloženi davek

4.8.7

2.783.245

6.756.461

310.015.599

312.369.869
312.369.869

Kratkoročna sredstva (brez aktivnih časovnih
razmejitev)
Sredstva namenjena za prodajo

4.8.8.

4.551.889

5.262.858

Zaloge

4.8.9.

136.657.438

126.071.726

Finančne naložbe namenjene trgovanju

4.8.10.

497.697

321.603

Kratkoročno dana posojila in depoziti

4.8.11.

143.452

3.413.279

Kratkoročne poslovne terjatve

4.8.12.

132.056.127

144.977.043

Denarna sredstva

4.8.13.

36.108.996

32.323.360

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

4.8.14.

61.682
61.682

588.872

Skupaj kratkoročna sredstva

310.077.281

312.958.741

Skupaj sredstva

554.813.631

514.921.417

297.054.154

236.068.993

Kapital večinskega lastnika

295.655.490

235.166.244

Osnovni kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

19.404.273

19.404.273

Rezerve iz dobička

(2.148.193)

(2.148.193)

106.534

106.534

(2.254.727)

(2.259.735)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Skupaj kapital

Zakonske rezerve
Lastne delnice

4.8.15.
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Pojasnilo

31.12.2007

31.12.2006

Rezerve za lastne delnice

-

Presežek prevrednotenja

5.008

413.352

147.544

(163.939)

(51.035)

Preneseni čisti poslovni izid

73.498.215

48.008.932

Čisti poslovni izid poslovnega leta

59.385.716

24.538.657

1.398.664

902.749

17.709.494

12.199.717

Tečajne razlike

Manjšinski kapital
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Rezervacije

4.8.16.

8.792.904

3.177.758

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
zaposlencem

4.8.17.

687.710

913.273

4.8.18.

8.228.880

8.108.686

67.381.981

54.609.511

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročno prejeta posojila

4.8.19.

62.029.282

51.176.235

Druge dolgoročne finančne obveznosti

4.8.20.

5.223.104

3.266.363

129.595

166.406

-

507

167.850.644

205.468.644

Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Obveznosti za odložene davke

4.8.7.

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročno prejeta posojila

4.8.21.

42.589.317

87.916.663

Druge kratkoročne finančne obveznosti

4.8.22.

2.113.927

2.618.167

Kratkoročne poslovne obveznosti

4.8.23.

110.898.482

113.101.296

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

4.8.24

12.248.917

1.832.517

Kratkoročne
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

4.8.25

4.817.358

6.574.551

Skupaj obveznosti

257.759.477

278.852.424

Skupaj obveznosti do virov sredstev

554.813.631

514.921.417

Pojasnila in usmeritve na straneh od 48 do 94 so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov
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4.2. KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Pojasnilo

Čisti prihodki od prodaje
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z
amortizacijo)

LETO 2007

LETO 2006

4.8.26.

678.905.418

557.944.322

4.8.27.

(528.558.362)

(448.723.443)

150.347.056

109.220.879

Kosmati
Kosmati poslovni izid
Stroški prodajanja (z amortizacijo)

4.8.27.

(34.569.646)

(29.872.877)

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

4.8.27.

(43.483.641)

(45.404.993)

Drugi poslovni odhodki

4.8.29.

(6.536.201)

(2.418.443)

Drugi poslovni prihodki

4.8.28.

3.438.355

4.982.405

69.195.923

36.506.971

Dobiček iz poslovanja
Prihodki/odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih
naložb

4.8.30.

80.484

(164.834)

Finančni prihodki

4.8.31.

2.470.930

2.034.203

Finančni odhodki

4.8.32.

(7.303.261)

(6.930.541)

314.218

-

Delež dobička v pridruženi družbi
Pozitivne tečajne razlike

4.8.33.

636.076

625.097

Negativne tečajne razlike

4.8.34

(478.367)

(358.471)

Drugi prihodki

4.8.35

13.272.660

-

78.188.664

31.712.426

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dodička

4.8.36.

Odloženi davki

4.8.36.

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Delež večinskih lastnikov v čistem dobičku
Delež manjšinskih lastnikov v čistem dobičku

Dobiček na delnico večinskih lastnikov

(14.348.161)

(2.104.488)

(3.958.875)

(5.010.506)

59.881.629

24.597.432

59.385.716

24.538.657

495.913

58.775

4.8.37

- čisti dobiček na delnico

60,19

24,87

- popravljen dobiček na delnico

60,19

24,87

Pojasnila in usmeritve na straneh od 48 do 94 so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov
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4.3. KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV
LETO 2007

LETO 2006

Denarni tok iz poslovanja
Dobiček pred obdavčitvijo

78.188.664

31.712.426

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih
sredstev
Delež dobička
v pridruženi družbi

17.036.868

15.820.176

(314.218)

-

Finančni prihodki

(2.415.782)

(1.663.481)

Finančni odhodki

6.926.260

6.345.150

Prilagojen za:

Tečajne razlike, neto
Dobiček/(izgube) pri prodaji finančnih naložb
Odprava popravkov vrednosti
Druge prilagoditve
Nedenarne transakcije
Denarni tok iz poslovanja pred gibljivim kapitalom

(157.710)

(266.626)

(13.353.144)

164.834

2.710.278

386.429

(2.888.556)

(2.151.708)

215.643

117.029

85.948.303

50.464.229

Spremembe gibljivega kapital
Zmanjšanje/povečanje poslovnih terjatev
Povečanje zalog
Zmanjšanje poslovnih obveznosti
Zmanjšanje davkov, razen davka od dohodka
Plačilo obveznosti za davek iz dobička
Druga vplačila direktno na kapital (preneseni čisti poslovni izid)
Neto denarni tok iz poslovanja

14.590.794

(24.259.562)

(11.079.729)

(12.560.319)

627.965

32.858.996

1.331.289

239.956

(3.931.762)

(685.970)

945.620

-

88.432.480

46.057.330

(59.185.458)

(65.537.460)

Denarni tok iz naložbenja
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev
Neto prodaja finančnih naložb, razpoložljivih za trgovanje
Spremembe denarnih sredstev z omejeno uporabo

214.669

937.640

13.353.144

(164.834)

187.692

(221.186)

(4.694.902)

(1.864.468)

Plačilo danih posojil

7.981.385

1.054.425

Prejete plačane obresti iz naslova danih posojil

2.418.764

1.749.798

17.460

369.408

Dana posojila

Prejete dividende
Neto prodaja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo
Prodaja neopredmetenih sredstev
Neto denarni tok iz naložbenja

550.195

158.421

(1.087.145)

(388.274)

(40.244.196)

(63.906.530)

Denarni tok iz financiranja
Nova prejeta posojila

316.277.644

97.798.598

Plačila prejetih posojil

(351.102.494)

(73.707.864)

44

SKUPINA SIJ - Slovenska industrija jekla
Letno poročilo 2007

LETO 2007

LETO 2006

Plačila obveznosti iz naslova finančnih leasingov

(2.710.669)

(2.115.534)

Plačila obresti iz naslova prejetih posojil

(7.076.524)

(5.920.235)

(44.612.043)

16.054.965

3.576.242

(1.794.235)

30.307.939
33.884.181

32.102.174
30.307.939

Neto denarni tok iz financiranja
Neto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev

Denar in denarni ustrezniki na začetku obdobja
Denar in denarni ustrezniki na koncu obdobja

Denar in denarni ustrezniki

2007

2006

Denar in denarni ustrezniki v bilanci stanja na 31.12.

36.108.996

32.323.360

zmanjšanje za denarna sredstva z omejeno uporabo

(33.494)

(221.186)

(2.191.321)

(1.794.235)

33.884.181

30.307.939

zmanjšanje za odobrene limite na tekočem računu
Denar in denarni ustrezniki za potrebe izdelave izkaza
denarnih tokov

Pojasnila in usmeritve na straneh od 48 do 94 so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov
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4.4. KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA
4.4.1. Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za poslovno leto 2007
Manjšinski
Kapital večinskega lastnika

kapital

Skupaj

Rezerve za
Osnovni

Kapitalske

Zakonske

lastne

Lastne

Preneceni čisti

Čisti dobiček

Presežek iz

Tečajne

kapital

rezerve

rezerve
rez erve

delnice

delnice

dobiček

poslovnega leta

prevrednotenja

razlike

145.266.06
6

19.404.273

106.534

5.008

(2.259.735)

48.008.932

24.538.657

147.544

(51.035)

235.166.244

902.749

236.068.993

- finančne naložbe razpoložljive za prodajo,

-

-

-

-

-

-

-

265.808

-

265.808

-

265.808
265.8 08

Vračila davka po odločbi

-

-

-

-

-

945.618

-

-

-

945.618

-

945.618

Tečajne razlike

-

-

-

-

-

-

-

-

(112.904)

(112.904)

-

(112.904)

Neto spremembe neposredno na kapitalu

-

-

-

-

-

945.618

-

265.808

(112.904)

1.098.522

-

1.098.522

Čisti dobiček iz poslovnega leta

-

-

-

-

-

-

59.385.716

-

-

59.385.716

495.915

59.881.631

Skupna sprememba na kapitalu v letu 2007

-

-

-

-

-

945.618

59.385.716

265.808

(112.904)

60.484.238

495.915

60.980.153

Prenosi

-

-

-

-

-

24.538.657

(24.538.657)

-

-

-

-

-

Prodaja lastnih delnic

-

-

-

(5.008)

5.008

5.008

-

-

-

5.008

-

5.008

145.266.066

19.404.273

106.534

-

73.498.215

59.385.716

413.352

(163.939)

295.655.490

1.398.664

297.054.154
297.05 4.154

Stanje na dan 31 December 2006

Skupajl

Poštena vrednost iz prevrednotenja,
z upoštevanimi davki::

Stanje na dan 31 December 2007

(2.254.727)
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4.4.2. Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za poslovno leto 2006
Manjšinski
kapital

Kapital večinskega lastnika

Skupaj

Rezerve za

Stanje na dan 01 Januar 2006

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

lastne

Lastne

Preneceni čisti

Čisti dobiček

Presežek iz

Tečajne

kapital

rezerve

rezerve

delnice

delnice

dobiček

poslovnega leta

prevrednotenja

razlike

Skupajl

145.266.066

19.404.273

106.534

5.008

(2.259.735)

48.008.932

-

147.544

(19.329)

210.659.293

843.974

211.503.267

- finančne naložbe razpoložljive za prodajo,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tečajne razlike

-

Poštena vrednost iz prevrednotenja,
z upoštevanimi davki::

Neto spremembe neposredno na kapitalu

-

-

-

-

-

-

-

(31.706)

(31.706)

-

(31.706)

-

-

-

-

-

-

-

(31.706)

(31.706)

-

(31.706)

Čisti dobiček iz poslovnega leta

-

-

-

-

-

-

24.538.657

-

-

24.538.657

58.775

24.597.432

Skupna sprememba na kapitalu v letu 2006

-

-

-

-

-

-

24.538.657

-

(31.706)

24.506.951

58.775

24.565.726

145.266.066

19.404.273

106.534

5.008

(2.259.735)

48.008.932

24.538.657

147.544

(51.035)

235.166.244

902.749

236.068.993

Stanje na dan 31 December 2006

Pojasnila in usmeritve na straneh od 48 do 94 so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov

47

SKUPINA SIJ - Slovenska industrija jekla
Letno poročilo 2007

4.5. RAČUNOVODSKE USMERITVE
Glavne računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov so
navedene spodaj.

4.5.1. Podlaga za izdelavo letnega poročila

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ za leto 2007 so prvi konsolidirani računovodski izkazi, ki
so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (odslej MSRP), sprejetimi
v EU, ki jih je Slovenija prevzela z vstopom v EU. 1. januar 2006 je dan prehoda, po katerem je skupina
pripravila otvoritveno bilanco stanja v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU.
V prejšnjih poslovnih letih in v poslovnem letu 2006 je skupina SIJ pripravila konsolidirane
računovodske izkaze, ki so bili pripravljeni v skladu s finančnimi zahtevami in zahtevami poročanja, ki
so jih določali Slovenski računovodski standardi (odslej SRS).
Skupina je računovodska načela in metode vrednotenja uskladila z MSRP, ki jih je sprejela EU.
Primerljivi podatki za finančno leto 2006 so prav tako pripoznani in merjeni v skladu z MSRP in
odsevajo prilagoditve na MSRP.
Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ so pripravljeni v skladu z MSRP, ki jih je sprejela EU.
Predstavljeni so v EUR. Med razkrivanjem in vrednotenjem postavk smo neposredno uporabljali
določbe standardov. Izjema je bilo le vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost
izbire med več različnimi metodami vrednotenja.
Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU, od uprave
zahteva podajanje sodb, ocen in predvidevanj, ki vplivajo na izvajanje smernic ter podane vsote
sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in pripadajoča predvidevanja temeljijo na
izkušnjah iz preteklosti in na številnih drugih dejavnikih, za katere obstaja prepričanje, da so v danih
okoliščinah verjetni, rezultati teh izkušenj pa predstavljajo osnovo za podajanje sodb o knjigovodski
vrednosti sredstev in obveznosti. Ocene in temeljne predpostavke za sestavljanje računovodskih
izkazov je potrebno neprestano preverjati.
Konsolidirani računovodski izkazi podajajo pošten in resničen prikaz finančnega položaja, finančne
uspešnosti in denarnih tokov skupine. Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov pa je potrebno
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upoštevati tudi načeli previdnosti in poštene vrednosti, kot to določajo MSRP.
Pri izbiri računovodskih smernic in odločanju o njihovi uporabi, kot tudi pri pripravi teh konsolidiranih
računovodskih izkazov, je uprava skupine upoštevala naslednje tri zahteve: Konsolidirani računovodski
izkazi so razumljivi, če jih njihovi uporabniki razumejo brez težav. Informacije so primerne, če
uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev. Informacije so bistvene, če bi njihov
izpust ali neresnično podajanje lahko vplival/vplivalo na ekonomske odločitve uporabnikov.
Računovodske smernice, ki so podane v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, ki
so prikazana, kot tudi pri sestavljanju začetne bilance stanja v skladu z MSRP dne 1. januarja 2006, ob
prehodu na prvo uporabo MSRP.
Usklajevanja in opisi učinkov prehoda s SRS na MSRP na sredstva in obveznosti do virov sredstev ter
kapital in čisti poslovni izid so podani v točki 4.7.1..
Ti konsolidirani računovodski izkazi so bili pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, ki so bile
spremenjene s prevrednotenjem za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev ter finančnih sredstev in
finančnih obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z MSRP kot jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (IASB) in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. Pri pripravi
konsoidarnih računovodskih izkazov niso bili upoštevani novi standardi, ki še niso v veljavi na dan
31.12.2007 in sicer:
- MSRP 8 - Področni odseki (velja od 1.1.2009) - Standard bo nadomestil MRS 14 in veljal le za
družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu ali so zaprosile za sprejem v
trgovanje. Za skupino pojasnilo pomeni, da ji ni potrebno razkrivati podatkov po področnih in
območnih odsekih.
- OPMSRP 11 - MSRP2 Delnice skupine in lastne delnice (velja od 1.3.2007) - Obravnava
obračunavanje odobritve lastnih delnic zaposlenim in odobritve delnic družb v skupini zaposlenim.
- OPMSRP 12 - Koncesije (velja od 1.1.2008) - Določa kako koncesionarju pripoznavajo koncesije, če
koncedent nadzoruje katere storitve, komu in po kakšni ceni mora koncesionar opravljati in če
koncedent nadzoruje preostalo vrednost infrastrukture ob izteku koncesijske pogodbe. Pojasnilo za
skupino ni pomembno, ker skupina nima koncesij.
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- OPMSRP 14 - MRS 19 - (velja od 1.1.2008) - Omejitev sredstev pokojninskega načrta, minimalne
potrebe po financiranju in njuno medsebojno delovanje. Pojasnilo za skupino ni pomembno.
Upravljanje s finačnimi tveganji je opredeljeno v poslovnem delu konsolidiranega letnega poročila pod
točko 3.14..

4.5.2. Konsolidacija

Odvisne družbe, v katerih ima skupina neposredno ali posredno lastniški delež večji od polovice
glasovalnih pravic ali pa lahko na kakšen drug način vpliva na poslovanje, se konsolidirajo. V
računovodske izkaze skupine se odvisne družbe konsolidirajo od dne, ko skupina prevzame kontrolni
delež v njih, njihovo konsolidiranje pa se preneha, ko skupina v njih nima več kontrolnega deleža. Vse
transakcije ter terjatve in obveznosti med družbami v skupini se za namene konsolidiranja izločijo.
Zaradi zagotavljanja konsistentnih in pravilnih podatkov za potrebe konsolidacije in računovodskega
poročanja skupine je v odvisnih družbah treba uskladiti računovodske usmeritve z usmeritvenimi
obvladujoče družbe.
Skupina obravnava transakcije z manjšinjskimi lastniki enako kot transakcije z zunanjimi partnerji.
Dobički in izgube manjšinskih lastnikov se kažejo v izkazu poslovnega izida skupine. Nakupi v zvezi s
prevzemeni se odražajo v povečanju manjšinskega kapitala in povečanju dobrega oz slabega imena, kot
razlika med deležem manjšinskih lastnikov v knjigovodski vrednosti in deležem manjšinskih lastnikov v
pošteni vrednosti prevzete družbe.

4.5.3. Sestava skupine povezanih družb

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze matične družbe SIJ –
Slovenska indrustrija jekla, d.d. in računovodske izkaze družb v skupini.
Skupino družb, v katerih ima družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. svoje finančne naložbe,
sestavljajo naslednje družbe
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Vrednost
Dejavnost družbe % udeležbe kapitala družbe
31.12.07

Obvladujoča
Obvlad
ujoča družba
SIJ - Slovenska industrija jekla,
d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana

Dejavnost
holdinga

Poslovni izid
leta 2007

154.992.403

(449.331)

100

161.829.849

32.432.656

100

66.473.112

12.862.398

100

9.518.781

1.321.209

100

4.759.426

1.270.632

100

781.491

4.416

100

64.810

5.108

100

19.881.481

11.217.770

100

1.653.331

1.831

Vrednost
Dejavnost družbe % udeležbe kapitala družbe
31.12.07

Poslovni izid
leta 2007

Hčerinske družbe SIJSIJ-a
Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44,
4270 Jesenice
Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14,
2390 Raven na Koroškem
Noži Ravne d.o.o, Koroška cesta 14,
2390 Raven na Koroškem
Elektrode Jesenice d.o.o., Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice
SUZ d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44,
4270 Jesenice
ZIP Center d.o.o., Koroška cesta 14,
2390 Raven na Koroškem
Železarna Jesenice d.o.o., Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice
Žična Celje d.o.o., Cesta v Trnovlje 7,
3000 Celje

Proizvodnja jekla
Proizvodnja jekla
Proizvodnja
industrijskih nožev
Proizvodnja
dodajnih
materialov za
varjenje
Proizvodnja
vlečenih žic
Usposabljanje,
izobraževanje
invalidov
Trgovanje z
lastnimi
nepremičninami
Storitvena
dejavnost

Hčerinske družbe ACRONIACRONI-ja
Acroni Italia s.r.l., Via del San Michele
334, Gorica, Italija
Acroni Deutschland GmbH,
Paulsmuhlenstrasse 42, Duesseldorf,
Nemčija
Acroni Scandinavia AB, Box 17136, 200
01 Malmö, Švedska

Trgovinska
dejavnost
Trgovinska
dejavnost
Trgovinska
dejavnost

70

1.886.850

923.368

100

776.465

677.198

100

10.584

-

74

1.434.581

414.258

100

839.849

112.476

3.194.008

773.037

Metal--a
Hčerinske družbe Metal
Iunna Stahl Productions und
Handelsgesellschaft m.b.H., Pliberk,
Avstrija

Trgovinska
dejavnost

Trgovinska
KOPO International Inc., New York, ZDA
dejavnost
Serpa d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Storitvena
Raven na Koroškem
dejavnost

85,61
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4.5.4. Naložbe v pridružene družbe

Naložbe v pridružene družbe se obračunavajo na osnovi kapitalske metode. Pridružene družbe so
družbe v katerih ima Skupina med 20% in 50% glasovalnih pravic, in v katerih pomembno vpliva na
poslovanje, vendar jih ne obvladuje.
Kapitalska metoda določa, da se delež skupine v dobičku/izgubi pridružene družbe pripozna v izkazu
poslovnega izida.

Dejavnost družbe % udeležbe
Ravne Steel center d.o.o., Litostrojska
cesta 60, 1000 Ljubljana

Trgovinska
dejavnost

45

Vrednost kapitala
družbe 31.12.07

Poslovni izid
leta 2007

1.422.890

462.155

4.5.5. Valuta poročanja

a) Funkcijska in predstavitvena valuta
Postavke, prikazane v finančnih izkazih posameznih družb skupine so nominirane v valuti primarnega
okolja - države, v kateri poslujej posamezna družba (ta valuta je t.i. funkcijska valuta). Konsolidirani
računovodski izkazi so izkazani v EUR, ki je funkcijska in predstavitvena valuta obvladujoče družbe.
b) Transakcije in stanja
Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi tečaja, veljavnega na dan
transakcije. Dobički in izgube, ki nastanejo pri teh transakcijah in pri pretvorbi denarnih sredstev ter
obveznosti, denominiranih v tuji valuti, so pripoznane v izkazu poslovnega izida.
Tečajne razlike, izhajajoče iz dolžniških vrednostnih papirjev in drugih monetarnih finančnih sredstev,
pripoznanih po pošteni vrednosti, so vključene v dobičke in izgube pri transakcijah s tujimi valutami.
c) Družbe v skupini
Izkazi poslovnega izida in izkazi finančnega izida odvisnih družb v tujini, kjer funkcijska valuta družbe ni
EUR, so preračunani v poročevalsko valuto obvladujoče družbe na podlagi povprečnega deviznega
tečaja, bilance stanja pa so preračunane v poročevalsko valuto z uporabo tečaja, veljavnega na dan 31.
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december. V primeru, da pride do prodaje družbe v tujini, se tečajne razlike, realizirane pri prodaji,
pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot del dobička oz izgube pri prodaji.

4.5.6. Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo na osnovi prodaje proizvodov, storitev in trgovskega blaga in prevzema le teh s
strani kupcev (brez DDV in trošarine). Prihodki iz prodaje so pripoznani, ko se pomembno tveganje in
koristi lastništva blaga prenese od prodajalca na kupca.
Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom
glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s
pretečenim obdobjem in glede na neodplačni del glavnice ter veljavno obrestno mero.
Prihodki od zamudnih obresti se pripoznajo šele, ko so te plačane. Prihodki od dividend se pripoznajo,
ko nastane pravica do prejema plačila iz naslova dividend.

4.5.7. Pripoznavanje odhodkov

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki
se torej pripoznajo hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oziroma povečanja dolgov.
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in
nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v
zalogah proizvodov in nedokončani proizvodnji, so od svojem nastanku že pripoznani kot poslovni
odhodki.
Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.

4.5.8. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijo in
slabitve.
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Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Pričakovane
funkcionalne življenjske dobe po posameznih skupinah sredstev znašajo:
Nepremičnine

od 20 do 50 let

Računalniška oprema

od 2 do 3 leta

Motorna vozila

8 let

Druga oprema

od 1 do 8 let

Zemljišča se ne amortizirajo, saj se zanje predpostavlja neomejena življenjska doba. Ravno tako se ne
amortizirajo sredstva v pridobivanju; do takrat, ko so razpoložljiva za uporabo.
Kjer je knjigovodska vrednost sredstva večja od ocenjene nadomestljive vrednosti, se sredstvo
prevrednoti na ocenjeno nadomestljivo vrednost.
Dobički in izgube, nastale pri odtujitvi zemljišč, zgradb in opreme se ugotavljajo na osnovi njihove
knjigovodske vrednosti in vplivajo na poslovni izid iz poslovanja.
Stroški finančnih obveznosti za financiranje investicij v opredmetena osnovna sredstva so izkazani med
odhodki ob nastanku. Stroški, ki nastanejo v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi povečujejo
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi;
pri tem stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej
zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti. Popravila in vzdrževanja
opredmetenih osnovnih sredstev so izkazana kot odhodki v poslovnem letu, v katerem nastanejo.

4.5.9. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so v lasti skupine, da bi prinašale najemnino iz
poslovnega najema ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje (MRS 40). Kot naložbena
nepremičnina se določi zemljišče in zgradba, posedovana za povečanje vrednosti dolgoročne naložbe
ali dana v poslovni najem in ne za prodajo v bližnji prihodnosti. Naložbena nepremičnina se pripozna
kot sredstvo izključno, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi pritekale v skupino in če je
nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.
Za merjenje naložbenih nepremičnin uporablja skupina model nabavne vrednosti, zato so naložbene
nepremičnine izkazane po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
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Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti posamezne nepremičnine. Zemljišča se ne amortizirajo. Dobe koristnosti naložbenih
nepremičnin skupina samostojno določi in so med 20 in 30 leti.
Če knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin presega njihovo nadomestljivo vrednost, se morajo
takšna sredstva oslabiti v skladu z MRS 36. Izguba zaradi oslabitve naložbenih nepremičnin, ki se meri
po modelu nabavne vrednosti, se pripozna takoj v izkazu poslovnega izida.

4.5.10.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene patente, licence, blagovne znamke, dobro
ime, neopredmetena sredstva v razvijanju, programska računalniška oprema in druga neopredmetena
sredstva (MRS 38). Neopredmeteno sredstvo se pripozna kot sredstvo izključno, če je verjetno, da
bodo bodoče gospodarske koristi pritekale v skupino in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti.
Skupina uporablja model nabavne vrednosti (MRS 38.74.), zato so neopredmetena sredstva izkazana
po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo
zaradi oslabitve.
Kadar računalniški programi niso sestavni del ustrezne računalniške strojne opreme se obravnavajo kot
neopredmetena sredstva. Neopredmetena sredstva imajo življenjsko dobo od 2 do 10 let.

4.5.11.

Finančni inštrumenti

Skupina lahko svoje finančne naložbe razvršča v sledeče kategorije: finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovni izid, posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo in
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Razvrstitev je odvisna od namena, za katerega je bila
investicija pridobljena.
a) Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovni izid
Naložbe, pridobljene z namenom ustvarjanja dobička iz kratkoročnih (manj kot eno leto) fluktuacij v
ceni so razporejene kot sredstva, namenjena trgovanju in spadajo med kratkoročna sredstva. Ta
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sredstva se merijo po pošteni vrednosti, realizirani/nerealizirani dobički in izgube, izhajajoče iz
sprememb v pošteni vrednosti pa so vključene v izkaz poslovnega izida v obdobju, v katerem so
nastale.
b) Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne
kotirajo na delujočem trgu. Vključene so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12
mesecev po datumu bilance stanja. V tem primeru so razvrščene med dolgoročna sredstva. Posojila in
terjatve so v bilanci stanja izkazane med poslovnimi in drugimi terjatvami.
Posojila in terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo tudi plačane. Izmerijo se po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.
Skupina v breme poslovnih odhodkov oblikuje popravke vrednosti neporavnanih terjatev oz izvede
oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev in danih posojil, glede na starost posamezne
terjatve oz posojila. Za neporavnane terjatve do kupcev nad 90 dni, skupina oblikuje popravek
vrednosti terjatev v višini 100% vrednosti neporavnanih terjatev.
c) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot
razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena v nobeni od ostalih kategorij. Vrednotena so prav tako po
pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti. Tista finančna sredstva, za katera ni
mogoče ugotoviti poštene vrednosti, so vrednotena po nabavni vrednosti. Učinki prevrednotenj
povečujejo ali zmanjšujejo vrednost kapitala - presežek iz prevrednotenja.
Na začetku se pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na pošteno vrednost.

4.5.12.

Izpeljani finančni inštrumenti

Izpeljani finančni inštrumenti so inštrumenti, ki jih uporabljamo za varovanje pred izpostavljenostjo
finančnim tveganjem. Uporabljajo se kot orodje za varovanje pred spremembo poštene vrednosti ali
denarnega toka, tveganju izpostavljene varovane postavke. Kot predmet trgovanja predstavlja
samostojen finančni inštrument, ki je izpostavljen tveganjem.
Na začetku se pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na pošteno vrednost.
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Dobiček ali izguba iz prevrednotenja izpeljanega finančnega inštrumenta za varovanje poštene
vrednosti pred tveganjem se pripozna v poslovnem izidu. Prevrednotenje finančnega inštrumenta, ki se
uporablja za varovanje denarnega toka, se pripozna neposredno v kapitalu, kadar je varovanje uspešno,
medtem ko se neuspešni del dobička ali izgube iz inštrumenta za varovanje pred tveganjem pripozna v
poslovnem izidu.

4.5.13.

Oslabitev nefinančnih sredstev

Sredstva, ki imajo neomejeno življenjsko dobo in se ne amortizirajo, se letno preizkušajo za oslabitev.
Sredstva, ki se amortizirajo, se preverjajo za oslabitev, kadarkoli dogodki ali okoliščine nakazujejo, da je
sredstvo oslabljeno. Izguba zaradi oslabitve se pripozna v višini, za katero knjigovodska vrednost
sredstva presega njegovo nadomestitveno vrednost. Nadomestitvena vrednost je višja izmed poštene
vrednosti sredstva, zmanjšane za stroške prodaje in vrednosti pri uporabi.

4.5.14.

Sredstva namenjena za prodajo

Takšno sredstvo ali skupina namenjena za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni
vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša.

4.5.15.

Denar in denarni ustrezniki

Za namene izkaza denarnih tokov denar in denarni ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, depozite na
vpogled pri bankah, z originalno ročnostjo do treh mesecev in naložbe v instrumente denarnega trga,
brez prekoračitev bančnih računov. Prekoračitve stanj na bančnih računih so v bilanci stanja vključena
med kratkoročne finančne obveznosti.

4.5.16.

Kratkoročne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva, ki se bodo po predvidevanjih
pojavila v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; terjatev se nanaša na
znane ali še ne znane pravne ali fizične osebe, do katerih bodo tedaj nastale prave terjatve, s sredstvi
pa so mišljeni proizvodi in storitve, ki jih bodo bremenili.
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Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški. Vračunani
stroški nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti oziroma poslovnega izida.

4.5.17.
4.5.17.1.

Kapital
Delniški kapital

Navadne delnice se razvrščajo med kapital. Transakcijski stroški, ki so neposredno povezani z izdajo
novih delnic, ki ni povezana s prevzemom družbe, so prikazani kot zmanjšanje kapitala. Vsakršni
presežki poštene vrednosti prejetega vplačanega zneska nad knjigovodsko vrednostjo izdanih novih
delnic je pripoznano kot vplačani presežek kapitala.

4.5.17.2.

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih skupina pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske
zneske delnic ali zneske osnovnih vložkov, zneski ki presegajo knjigovodske vrednosti pri odtujitvi
predhodno pridobljenih lastnih delnic, z zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega
kapitala.

4.5.17.3.

Lastne delnice

Če obvladujoča družba oziroma njene odvisne družbe kupijo lastniški delež v obvladujoči družbi, se
plačan znesek, vključno s transakcijskimi stroški, brez davka, odšteje od celotnega kapitala kot lastne
delnice (trezorske delnice), vse dokler se teh delnic ne umakne, ponovno izda ali proda.

4.5.17.4.

Dividende

Dokler niso odobrene na skupščini delničarjev, so predvidene dividende obravnavane kot zadržani
dobički.

4.5.18.

Rezervacije

Rezervacije so pripoznane, ko skupina izkazuje pravno obveznost kot rezultat preteklih dogodkov, za
katere obstaja v prihodnosti velika verjetnost, da bo morala to obveznost poravnati, in je možna
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zanesljiva ocena te obveznosti. Rezervacije se ne smejo oblikovati za kritje prihodnjih izgub iz
poslovanja.

4.5.19.

Dolgoročne pasivne časovne
časovne razmejitve

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v
obdobju, daljšem od leta dni, pokrivali predvidene odhodke. Med dolgoročne pasivne časovne
razmejitve se uvrščajo tudi državne podpore in donacije. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na
račun dolgoročno odloženih prihodkov se prenašajo med prihodke tistega poslovnega leta, v katerem
se pojavljajo stroški oz odhodki, za pokrivanje katerih so oblikovane.

4.5.20.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
odpravnine zaposlencem

V skladu z MSRP je treba v bilanci stanja pripoznati rezervacijei, ki predstavljajo rezervacije iz naslova
bodočih obveznosti do zaposlencev, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, v skladu s
kolektivno pogodbo. Podlaga za oblikovanje rezervacij so aktuarski izračuni.

4.5.21.

Odloženi davki

Odloženi davek je izkazan v celoti z upoštevanjem metode obveznosti na podlagi začasnih razlik med
davkom, ki temelji na sredstvih in obveznostih in izkazanih zneskov davka v računovodskih izkazih.
Odloženi davek je izračunan z uporabo davčne stopnje (in zakonodaje), ki je zakonsko določena in
veljavna na dan konsolidirane bilance stanja in se pričakuje, da bo uporabljena, ko bo terjatev za
odloženi davek realizirana oziroma poravnana.
Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago
obdavčljivi dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Obveznosti za odloženi davek se
pripozna za vse obdavčjive začasne razlike. V pripoznanje obveznosti je vključeno, da bo knjigovodska
vrednost poravnana v prihodnjih obdobjih z odtokom dejavnikov, ki uresničujejo gospodarsko korist, iz
skupine. Ko dejavniki odtekajo iz skupine, se lahko njih znesek deloma ali v celoti odšteje pri
ugotavljanju obdavčljivega dobička skupine, ki je kasnejše od obdobja, v katerem se obveznosti
pripozna.
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V letu 2007 se je davčna zakonodaja spremenila. Ukinja se večina davčnih olajšav, spreminja se tudi
davčna stopnja, ki v letu 2007 znaša 23 %, v letu 2008 bo 22 %, v letu 2009 21 %, od leta 2010 dalje pa
20 %.

4.5.22.

Poslovne obveznosti

Poslovne obveznosti se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku. Poslovne obveznosti se v knjigovodskih razvidih in konsolidirani bilanci stanja pripoznajo kot
obveznost ob upoštevanju pogodbenega datuma.

4.5.23.

Finančne obveznosti

Finančne obveznosti so pripoznane ob nastanku po pošteni vrednosti, brez pri tem nastalih
transakcijskih stroškov. V naslednjih obdobjih so finančne obveznosti merjene po odplačni vrednosti z
uporabo metode veljavnih obresti. Vsakršna razlika med prejemki (brez transakcijskih stroškov) in
obveznostmi je pripoznana v izkazu poslovnega izida skozi obdobje celotne finančne obveznosti.

4.5.24.

Izkaz denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto, za katero
se sestavlja. Izkaz denarnih tokov sestavljamo po posredni metodi (različica II.). V izkazu denarnih
tokov so tako izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri poslovanju, naložbenju in financiranju.
Denarni izid v obdobju ter začetno in končno stanje denarnih sredstev v obdobju so izkazani na koncu
izkaza denarnih tokov.

4.6. POROČANJE PO ODSEKIH
Skupina v konsolidiranem letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih
morajo v konoslidiranem letnem poročilu razkriti skupina, s katerih matične družbe lastniškimi ali
dolžniškimi vrednosticami se javno trguje in skupina, kjer matična družba šele izdaja lastniške ali
dolžniške vrednostnice na javnih trgih vrednostnic.
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4.7. PRIMERLJIVI PODATKI
Skupina SIJ je izdelala konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP prvič za leto 2007. V skladu
z določili MSRP - 1 se smatra datum prehoda 1. 1. 2006 zato je bilo potrebno vse kategorije sredstev
in obveznosti do virov sredstev najprej preračunati na ta datum. Za zagotavljanje primerljivosti, kot
enega temeljnih načel MSRP, je bilo potrebno konsolidirane računovodske izkaze za leto 2006
preračunati in izdelati v skladu z MSRP. Učinki preračunov oziroma prehoda iz SRS na MSRP so
predstavljeni v nadaljevanju.

4.7.1. Specifikacija učinkov prehoda na MSRP v izkazih skupine na dan
01.01.2006

V skladu z določbami MSRP - 1 je skupina pri prehodu na uporabo MSRP pripravila začetno
konsolidirano bilanco stanja, v kateri so pripoznana vsa sredstva in vse obveznosti do virov sredstevi,
katerih pripoznanje zahtevajo MSRP. Učinki prehoda po posameznih kategorijah sredstev in virov so
naslednji:

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev po SRS

01.01.06

Diskontiranje dolgoročni poslovnih tejatev

Vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev po MSRP

855.863
(71.047)

01.01.06

784.816

01.01.06

3.528.773

REZERVACIJE
Vrednost rezervacij po SRS
Diskontiranje rezervacij

Vrednost rezervacij po MSRP

(288.126)

01.01.06

3.240.647
3.240.647
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VREDNOST KAPITALA
Vrednost kapitala po SRS

01.01.06

208.683.943

Diskontiranje dolgoročni poslovnih tejatev

(71.047)

Diskontiranje rezervacij
Sprememba na prenesenem dobičku zaradi uskladitev dolgoročnih
finančnih naložb v odvisne družbe, ki se v postopku konsolidacije izločijo

288.126

Vrednost kapital po MSRP

2.602.245

01.01.06

211.503.267

VREDNOST KAPITALA
Vrednost kapitala po SRS

31.12.06

Sprememba v kapitalu pri prehodu na MSRP

2.819.324

Spremembe na čistem poslovnem izidu poslovnega leta 2006

Vrednost kapitala po MSRP

233.283.785

(34.116)

31.12.06

236.068.993

ČISTI POSLOVNI IZID
Vrednost čistega poslovnega izida po SRS

2006

Diskontiranje dolgoročni poslovnih tejatev

28.773

Diskontiranje rezervacij

Vrednost čistega poslovnega izida po MSRP

24.631.548

(62.889)

2006

24.597.432

V konsolidiranem izkazu denarnega toka, izkazanem po MSRP, ni večjih odstopanj od
konsolidiranega izkaza denarnega toka, izkazanega po SRS.
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4.8. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
4.8.1. Neopredmetena sredstva
sredstva

Dolgoročne
premoženjske
pravice

Dolgoročni
stroški
razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31.12.2006

1.062.492

70.802

1.133.294

Neposredne pridobitve

1.084.970

2.175

1.087.145

(43.307)

-

(43.307)

Nabavna vrednost na dan 31.12.2007
31.12.2007

2.104.155

72.977

2.177.132

Popravek vrednosti na dan 31.12.2006

(780.421)

(44.292)

(824.713)

Amortizacija

(246.191)

(7.192)

(253.383)

42.897

-

42.897

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007

(983.715)

(51.484)

(1.035.199)

Sedanja vrednost na dan 31.12.2006

282.071

26.510

308.581

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007

1.120.440

21.493

1.141.933

Odtujitve

Odtujitve

Med neopredmetenimi premoženjskimi pravicami skupina izkazuje računalniške in podobne programe
ter licence. Med dolgoročnimo stroški razvijanja pa skupina izkazuje dolgoročne stroške razvijanja
računalniških programov.
V poslovnem letu 2007 so največje pridobitve predstavljali nakupi novih računalniških programov ter
pridobitve licenc za uporabljanje računalniških programov.
Skupina nima obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev prav tako ta sredstva niso dana v
zastavo.
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4.8.2. Opredmetena osnovna sredstva

Zemljišče

Nabavna vrednost na dan 31.12.2006
Neposredne pridobitve

Osnovna
sredstva v
izgradnji

Zgradbe

Oprema

Drugo

Skupaj

19.983.166

223.716.264

588.112.539

549.364

18.116.281

850.477.613

-

-

-

-

63.527.861

63.527.861

Prenos iz investicij v teku

407.294

2.131.433

19.014.786

83.733

(21.637.246)

0

Odtujitve

(18.301)

(1.894.666)

(10.785.306)

(5.425)

(49.347)

(12.753.045)

Tečajne razlike

-

-

-

(6.911)

-

(6.911)

Druge spremembe

-

(186.616)

(30.862)

-

(355.170)

(572.648)

20.372.159

223.766.415

596.311.156

620.760

59.602.380

900.672.870

Popravek vrednosti na dan 31.12.2006

-

(154.045.434)

(504.155.178)

(285.055)

-

(658.485.667)

Amortizacija

-

(3.770.161)

(12.939.300)

(74.023)

-

(16.783.485)

Odpisi

-

1.489.634

10.401.252

11.011

-

11.901.897

Nabavna vrednost na dan 31.12.2007

Druge spremembe

-

522.164

49.772

-

-

571.936

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007

-

(155.803.797)

(506.643.454)

(348.067)

-

(662.795.319)

Sedanja vrednost na dan 31.12.2006

19.983.166

69.670.830

83.957.360

264.309

18.116.281

191.991.945

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007

20.372.159

67.962.618

89.667.703

272.694

59.602.379

237.877.551
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Večje nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na nakup:
 transportne opreme;
 lakirne komore;
 rekonstrukcijo konti peči;
 zamenjava elektroinštalacij in opreme v poslovni zgradbi na lokaciji Ravne;
 rekonstrukcija žarilne peči-prehod na plin;
 zamenjava posameznih delov srednje proge valjarne;
 nove hale za investicijo v proizvodnjo Varilnih žic;
 aktiviranje Oxyfuel gorilcev v jeklarni;
 investicije v kontrolo ravnosti pločevine v hladni valjarni;
 investicije v 2. nivo valjanja debele pločevine v vroči valjarni;
 investicije v linijo za toplotno obdelavo debele pločevine; ter
 nakup CNC rezkalnega stroja.
Opredmetena osnovna sredstva v izgradnji oziroma izdelavi se nanašajo na stroške gradbene
dokumentacije in ostale stroške (soglasja ipd.), potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja ob
pričetku izgradnje dela poslovne stavbe na lokaciji Gerbičeva 98, Ljubljana, rekonstrukcije škajnih jam
ter potisne peči v vroči valjarni, obnove peči Ebner ter Drever, ureditve logistike ter regalnega skladišča
v obratu predelava debele pločevine ter modernizacije livne naprave v jeklarni.
Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2007 znaša 96.124.836 EUR
so zastavljena (zemljišča in nepremičnine) kot zavarovanje za dolgoročno prejeta posojila domačih
bank.
Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prodaje in odpise opredmetenih osnovnih
sredstev.
Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva so znašala na dan 31.12.2007 54.556.386 EUR.
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredtev vzetih v finančni najem znaša na dan 31.12.2007
8.871.731 EUR.
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4.8.3. Naložbene nepremičnine

Zemljišče

Zgradbe

Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31.12.2006

556.284

1.566.879

2.123.163

Nabavna vrednost na dan 31.12.2007

556.284

1.566.879

2.123.163

Popravek vrednosti na dan 31.12.2006

-

(1.116.305)

(1.116.305)

Amortizacija

-

(33.336)

(33.336)

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007

-

(1.149.641)

(1.149.641)

Sedanja vrednost na dan 31.12.2006

556.284

450.574

1.006.858

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007

556.284

417.238

973.522

Naložbene nepremičnine so izkazane po modelu nabavne vrednosti. Vrednost naložbenih
nepremičnin se zmanjšuje za obračunano amortizacijo. V poslovnem letu 2007 je skupina ustvarila
41.007 EUR stroškov ter 87.182 EUR prihodkov. Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin ne
presega njihove iztržljive vrednosti.
Naložbene nepremičnine se nanašajo na:
2

 46.2763 m kmetijska zemljišča na lokaciji občine Jesenice (zemljišča niso obremenjena s
hipotekami in niso zastavljena);
2

 Stavba – Pokojninski (Objekt na Cesti železarjev 4, Jesenice, v skupni izmeri 1.223 m );
2

 Skladišče maziv (v skupni izmeri 255 m , stoji na parcelni št. 1247/1 k.o. Jesenice);
2

 Skladišče vložka (v skupni izmeri 737 m , stoji na parcelni št. 1247/1 k.o. Jesenice);
2

 Stanovanje na Mariborski cesti 53 v Celju v izmeri 22,98 m ;
2

 Stanovanje na Mariborski cesti 76A v Celju v izmeri 27,13 m ;
2

 Stanovanje v Miličinskega ulici 8 v Celju v izmeri 42,41 m ;
2

 Stanovanje v Miličinskega ulici 11 v Celju v izmeri 34,80 m ,
2

 Stanovanje v Miličinskega ulici 12 v Celju v izmeri 62,82 m ter
2

 Stanovanje v Zoisovi ulici 3 v Celju v izmeri 48,15 m .

66

SKUPINA SIJ - Slovenska industrija jekla
Letno poročilo 2007

4.8.4. Finančne naložbe razpoložljive za prodajo

31.12.2007

31.12.2006

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - nabavna vrednost

380.768

382.007

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - poštena vrednost

525.181

259.373

905.949

641.380

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo

Dolgoročne finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po nabavni vrednosti, se nanašajo
na naložbe v delnice in deleže v domače družbe, s katerih delnicami se ne trguje na organiziranem trgu
in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti.
Za dolgoročne finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po pošteni vrednosti, katerih
pošteno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti, se poštena vrednost dobičkov in izgub odraža
neposredno v kapitalu. V letu 2007 je bil za te naložbe povečan presežek iz prevrednotenja v višini
265.808 EUR.

4.8.5. Finančne
Finančne naložbe v pridružene družbe

31.12.2007
Finančne naložbe v pridružene družbe

Finančne naložbe v pridružene družbe

31.12.2006

517.244

203.026

517.244

203.026

Naložbe v pridružene družbe so vrednotene na osnovi kapitalske metode. Kapitalska metoda določa,
da se delež skupine v dobičku/izgubi pridružene družbe pripozna v izkazu poslovnega izida.
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4.8.6. Dolgoročne poslovne terjatve

31.12.2007
Dolgoročne poslovne terjatve

31.12.2006

737.462

1.405.175

Popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev

(200.556)

(350.750)

Dolgoročne poslovne terjatve

536.906

1.054.425

Izkazana vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.
Dolgoročne poslovne terjatve so se zmanjšale zaradi poplačil terjatev oziroma odpisa dolgoročnih
poslovnih terjatev in njih oblikovanega popravka vrednosti v višini 150.194 EUR, dolžnikom, nad
katerimi je bil v letu 2007 zaključen stečajni postopek.

4.8.7. Terjatve/obveznosti za odloženi davek

31.12.2007
Terjatve za odloženi davek
Obveznosti za odloženi davek

Terjatve/obveznosti za odloženi davek, neto

31.12.2006

31.12.2006

2.783.245

6.756.461

-

(507)

2.783.245

6.755.954

Spremembe v
izkazu
poslovnega
izida

31.12.2007

Obveznost za odloženi davek

(507)

507

-

Obveznost
Obveznost za odloženi davek

(507)

507

-

Druge rezervacije

450.676

-

450.676

4.010.651

(3.887.820)

122.831

Zaloge

255.071

(135.544)

119.527

Poslovne terjatve

332.161

(93.900)

238.261

1.558.810

(106.146)

1.452.664

149.092

250.194

399.286

6.756.461

(3.973.216)
(3.973.216 )

2.783.245

6.755.954

(3.972.709
(3.972.7 09)
09)

2.783.245

Neizkoriščene davčne izgube

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlencem
Drugo
Terjatve za odloženi davek

Terjatve/obveznosti za odloženi davek
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Med terjatvami za odložene davke ni izkazana terjatev iz naslova neizkoriščene davčne izgube matične
družbe skupine SIJ, ki je na dan 31.12.2007 znašala 83.930.570 EUR, ker matična družba skupine SIJ v
prihodnosti ne pričakuje obdavčljivih dobičkov. Iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub bi znašale
terjatve za odloženi davek 16.786.114 EUR. Neizkoriščena davčna izguba se nanaša na neizkoriščeno
davčno izgubo iz poslovnih letih 2001 in 2002 ter poslovnega leta 2007, v katerem smo obračunali
vpliv prehoda na MSRP na davčno bilanco matične družbe skupine SIJ.

4.8.8. Sredstva namenjena za prodajo

31.12.2007
Sredstva namenjena za prodajo

Sredstva namenjena za prodajo

31.12.2006

4.551.889

5.262.858

4.551.889

5.262.858

Skupina ima v posesti zemljišča in gradbene objekte (gospodarske zgradbe, hidrogradnje in stanovanja)
na lokaciji Jesenice in Celje. Aktivnosti za prodajo potekajo konstantno. Tako kot v letu 2006 je
skupina tudi v letu 2007 prodala zemljišča na območju občine Jesenice. Zemljišča in zgradbe niso
obremenjene s hipotekami in niso zastavljene. Knjigovodska vrednost sredstev namenjenih za prodajo
ne presega njihove iztržljive vrednosti.

4.8.9. Zaloge

31.12.2007

31.12.2006

Zaloge materiala

42.536.202

38.659.687

Zaloge nedokončane proizvodnje

56.933.458

46.299.730

Zaloge gotovih proizvodov

44.660.703

48.199.344

Popravek vrednosti zalog

(7.472.925)

(7.087.035)

136.657.438

126.071.726

Zaloge
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Tabela gibanja popravkov vrednosti zalog

2007

2006

Stanje na dan 01. Januar

7.087.035

5.947.730

Oblikovani popravki v letu 2007

3.156.371

2.258.916

Poraba/odprava v letu

(2.770.481)

(1.119.611)

Stanje na dan 31. December

7.472.925

7.087.035

Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove iztržljive vrednosti. Skupina nima zastavljenih zalog za
jamstvo za prejeta posojila. V poslovnem letu 2007 je skupina pri letni inventuri ugotovila inventurnih
viškov v znesku 460.881 EUR in inventurnih primanjkljajev v višini 17.200 EUR.

4.8.10.

Finančne naložbe, namenjene trgovanju

31.12.2007

31.12.2006

Finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

497.697

321.603

Finančne naložbe, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

497.697

321.603

Finančne naložbe, namenjene trgovanju, izmerjene po pošteni vrednosti, preko poslovnega izida, se
nanašajo na naložbe v delnice družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Prevrednotenje

31.12.2006 na tržno vrednost

Prodaja

Nakup

31.12.2007

Delnice

321.603

75.288

(313.755)

414.561

497.697

Skupaj

321.603

75.288

(313.755)
(313.755)

414.561

497.697
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4.8.11.

Kratkoročno dana posojila in depoziti

31.12.2007
Kratkoročno dana posojila in depoziti
Popravek vrednosti kratkoročno danih posojil in depozitov

1.478.972

4.750.663

(1.335.520)

(1.373.342)

-

35.958

143.452

3.413.279

Kratkoročni del dolgoročno danih posojil in depozitov

Kratkoročno dana posojila in depoziti

31.12.2006

Obrestna mera za kratkoročno dana posojila in depozite znaša od 2,8 do 7%, kratkoročno dana
posojila niso zavarovana. Izkazana vrednost kratkoročno danih posojil in depozitov ne presega njihove
pošteni vrednosti.
V letu 2007 je bilo dokončno odpisanih za 41.729 EURO kratkoročno danih posojil drugim in prav
toliko popravkov vrednosti teh posojil zaradi zaključenih stečajnih postopkov nad dolžniki.
Kratkoročno dana posojila pa so se glede na preteklo leto zmanjšala tudi zaradi odplačil oz vračil
vezanih depozitov, katerih sredstva je Skupina porabila za poplačilo svojih obveznosti.

4.8.12.

Poslovne terjatve

31.12.2007
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

31.12.2006

115.784.655

131.902.791

(1.273.514)

(3.186.834)

61.060

82.995

Kratkoročne terjatve za DDV

8.632.836

7.840.091

Dani predujmi in varščine

7.704.735

7.554.835

Druge kratkoročne poslovne terjatve

1.146.355

783.165

132.056.127

144.977.043

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev
Kratkoročne terjatve za obresti

Kratkoročne poslovne terjatve
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Tabela gibanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev
2007
Stanje na dan 01. Januar
Oblikovanje v poslovne letu
Dokončni odpisi terjatev
Izterjane odpisane terjatve

Stanje na dan 31. December

2006

3.186.834

3.562.654

321.214

1.103.690

(1.662.832)

(607.495)

(571.702)

(872.014)

1.273.514

3.186.834

Zapadlost terjatev do kupcev
2007
Nezapadle
Zapadle do 90 dni
Zapadle do 365 dni
Zapadle nad 365 dni

Stanje na dan 31. December

2006

103.752.525

104.601.453

9.931.546

22.170.358

514.149

1.918.239

1.586.435

3.212.741

115.784.655

131.902.791

Skupina ima pretežni del terjatev zavarovanih pred komercialnimi tveganji pri zavarovalnici SID-PKZ,
d.d. Ljubljana in Cofece Austria AG, Dunaj. Skupina nima terjatev do članov uprave in zaposlenih.
Izkazana vrednost vseh poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.

4.8.13.

Denarna sredstva in denarni ustrezniki

31.12.2007
Denarna sredstva v domači valuti
Denarna sredstva v tuji valuti
Denarna sredstva z omejeno uporabo

Denarna sredstva in denarni ustrezniki

31.12.2006

35.637.034

27.442.013

438.469

4.660.161

33.493

221.186

36.108.996

32.323.360
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Denarna sredstva v domači in tuji valuti zajemajo sredstva v blagajni ter denarna sredstva na
transakcijskih računih in na bilančni datum znašajo 5.684.571 EUR. Med denarnimi sredstvi pa skupina
izkazuje tudi depozit na odpoklic v višini 716.747 EUR, obrestna mera znaša 3,90%, odpoklic ni možen
pred potekom sedmih dni ter druge depozite v višini 29.674.184 EUR, ki imajo rok zapadlosti do 3
mesece. Obrestna mera za te depozite se giblje od 4,8% do 5,1%.
Denarna sredstva z omejeno uporabo predstavljajo sredstva po pogodbi o upravljanju, sklenjeno s
finančno družbo in depozit pri banki, ki je dan za zavarovanje garancije.

4.8.14.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

31.12.2007

31.12.2006

Krakoročno odloženi stroški

61.682

588.872

Kratkoročne aktivne časovne
časov ne razmejitve

61.682

588.872

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na plačila strokovne literature in drugih stroškov,
ki bodo bremenili poslovni izid poslovnega leta 2008. Glede na preteklo leto so se zmanjšale, ker je
skupina med njimi v preteklem letu izkazovala plačila strojelomov s strani zavarovalnice, prejeta v
januarju 2007.
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4.8.15.

Kapital

31.12.2007

31.12.2006

Kapital večinskega lastnika

295.655.490

235.166.244

Osnovni kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

19.404.273

19.404.273

Rezerve iz dobička

(2.148.193)

(2.148.193)

106.535

106.535

(2.254.727)

(2.259.735)

-

5.008

413.352

147.544

(163.940)

(51.036)

Preneseni čisti poslovni izid

73.498.215

48.008.932

Čisti poslovni izid poslovnega leta

59.385.716

24.538.657

1.398.664

902.749

297.054.154

236.068.993

Zakonske rezerve
Lastne delnice
Rezerve za lastne delnice
Presežek prevrednotenja
Tečajne razlike

Manjšinski kapital

Kapital

Osnovni kapital je izkazan v višini 145.266.066 EUR in je razdeljen na 994.616 delnic. Nominalna
vrednost delnice je 146,05 EUR. Število delnic se v letu 2007 ni spremenilo, spremenila pa se je
lastniška struktura. Spremembe lastništva so razvidne iz tabele v nadaljevanju.
Kapital večinskega lastnika je izkazan v višini 295.655.490 EUR in je višji od kapitala, izkazanega na dan
31.12.2006 za 60.489.246 EUR. Povišanje kapitala izhaja iz povečanja prenesenega dobička za 945.618
EUR, povečanja presežka iz prevrednotenja v višini 265.808 EUR, prodaje lastnih delnic obvladujoče
družbe v višini 5.008 EUR, ustvarjenega čistega poslovnega izida, ki pripada večinskim lastnikov v višini
59.385.716 EUR ter zmanjšanja za obračunane tečajne razlike v višini 112.904 EUR. V presežku iz
prevrednotenja so izkazane finančne naložbe družbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po pošteni
vrednosti preko kapitala.
Kapital manjšinskih lastnikov je izkazan v višini 1.398.664 EUR in je višji od kapitala, izkazanega na dan
31.12.2006 za 495.915 EUR. Povišanje kapitala izhaja iz čistega poslovnega dobička leta 2007, ki
pripada manjšinskim lastnikom.
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4.8.15.1.

Lastniška struktura obvladujoče družbe

DELNIČARJI

Registrirano
lastništvo
Št. delnic
Št. delnic
31.12.2007
31.12.2006

DILON d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana

550.511

-

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana

248.655

799.166

OAO KOKS, 1 ST STAKHANOVSKAYA STR. 6, Kemerevo, Rusija

167.762

-

11.468

11.468

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem

8.205

8.205

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

7.917

7.975

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

58

10.437

MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo

20

20

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

10

10

UNIOR d.d., Kovaška CESTA 10, Zreče

10

10

D.S.U. Ljubljana

-

85.600

Železar Štore D.P. Štore

-

7.639

Kovintrade Celje

-

30

Elektro Slovenija Ljubljana

-

61.658

Slovenske železnice d.d., Ljubljana

-

2.338

Žična d.o.o, Celje

-

60

994.616

994.616

D.P.R. d.d. , Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem

Skupaj

4.8.15.2.

Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve v višini 19.404.273 EUR so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala matične družbe po pokrivanju prenesenih izgub v preteklih letih. V letu 2007 ni
bilo sprememb.

4.8.15.3.

Rezerve iz dobička
31.12.2007
31.1 2.2007

1. Zakonske rezerve
2. Lastne delnice (odbitna postavka kapitala)
3. Sklad za lastne delnice

Rezerve iz dobička

31.12.2006

106.535

106.535

(2.254.727)

(2.259.735)

-

5.008

(2.148.192)
(2.148.192)

(2.148.192)
(2.148.192)
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Na dan 01.01.2006 je bila iz dolgoročnih finančnih naložb opravljena prerazporeditev lastnih delnic na
postavko kapitala, in sicer 7.917 lastnih delnic v višini 2.254.727 EUR, ki predstavljajo odbitno
postavko kapitala.

4.8.15.4.

Bilančni dobiček

31.12.2007
Preneseni čisti poslovni izid

73.498.215

Čisti poslovni izid poslovnega leta

59.385.716

Bilančni dobiček

132.883.931

Skupina ni pravna oseba oziroma lastnica pravice odločanja. Čisti poslovni izid odvisnih družb, ki je
vključen v konsolidacijo je razdeljiv na ravni odvisnih družb.

4.8.16.

Rezervacije

31.12.2007

31.12.2006

Rezervacije za ekološke sanacije

7.196.814

2.028.142

Rezervacije za tožbe

1.017.020

1.117.546

579.070

32.070

8.792.904

3.177.758

Druge rezervacije
Rezervacije

Rezervacije za ekološke sanacije se nanašajo na sanacijo nabrežine reke Save v višini 4.798.764 EUR,
sanacijo odlagališča žlindre v višini 1.898.050 EUR ter sanacijo vpliva hrupa v višini 500.000 EUR.
Rezervaciji za sanacijo nabrežine reke Save in odlagališča žlindre sta oblikovani v skladu z IPPC
direktivami, s katerimi EU skupini nalaga, da ustrezno sanira odlagališče bele žlindre na Javorniku ter
utrdi breg reke Save, ki se je v preteklih letih nasipal z odpadnim materialom. Rezervacija za sanacijo
brega reke Save, ki je bila oblikovana že v letu 2005, se je v letu 2007 povečala v skladu z novo študijo
Gradbenega instituta ZRMK. Rezervacija za sanacijo odlagališča bele žlindre in sanacijo vpliva hrupa
sta bili v letu 2007 oblikovani na novo in sicer na osnovi ocene stroškov Instituta za ekološki
inženiring.
Rezervacije za tožbe so se glede na preteklo leto znižale zaradi poplačila tožbenih zahtevkov. Druge
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rezevacije pa so se v poslovnem letu 2007 povečala zaradi oblikovanja dodatnih rezervacij za
nerešene reklamacije.

4.8.17.

Dolgoročne pasivne časovne
časovne razmejitve

31.12.2007
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - odstopljeni prispevki

31.12.2006

687.710

913.273

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

-

-

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

687.710

913.273

Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
31.12.200
31.12.2006
.2006
Dolgoročne subvencije - odstopljeni prispevki

4.8.18.

31.12.2007

913.273

1.286.773

(1.512.336)

687.710

-

347.787

(347.787)

-

1.634.560

(1.860.123)

Druge dolgoročne subvencije

Dolgorčne pasivne
pasiv ne časovne razmejitve

Črpanje in
sproščanje

Oblikovanje

913.273

687.710

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencem

31.12.2007

31.12.2006

Rezervacije za odpravnine zaposlencem

6.221.324

6.129.874

Rezervacije za jubilejne nagrade zaposlencem

2.007.556

1.978.812

8.228.880

8.108.686

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencem

Rezervacije so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačil jubilejnih nagrad in odpravnin, kot posledica
dolgoletnega službovanja zaposlenih, na dan bilance stanja, diskontirane na sedanjo vrednost.
Ocenjene rezervacije so bile oblikovane za pričakovana izplačila.
Aktuarski izračun je narejen na osnovi aktuarskega modela in predpostavk, ki izhajajo iz tablic
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smrtnosti, fluktuacije, rasti plač v RS in družbi ter krivulje donosnosti, ki predstavlja zvezo med tržnimi
donosi državnih obveznic na EUR območju in preostankom časa do zapadlosti obveznosti, diskontirani
za 3,93% do 4,69% odvisno od starostne strukture zaposlencev oziroma zapadlosti.
V letu 2007 so bile rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine izračunane s strani pooblaščenega
aktuarja. Na osnovi teh izračunov je bilo dodatno oblikovanih za 314.276 EUR rezervacij za odpravnine
zaposlencem ter za 88.710 EUR rezervacij za jubilejne nagrade zaposlencem, odpravljenih pa je bilo
za 222.826 EUR rezervacij za odpravnine zaposlencem ter za 59.966 EUR rezervacij za jubilejne
nagrade zaposlencem.

4.8.19.

Dolgoročno prejeta posojila

31.12.2007
Dolgoročno prejeta posojila

Dolgoročno prejeta posojila

31.12.2006

62.029.282

51.176.235

62.029.282

51.176.235

Dolgoročno prejeta posojila zajemajo posojila dobljena pri bankah v državi in tuji. Dolgoročno prejeta
posojila so zavarovana z nepremičnimani, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2007 znaša
96.124.836 EUR. Efektivna obrestna mera za dolgoročno prejeta posojila znaša 5,48%.

Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil:

2007

2006

Dolgoročno prejeta posojila na dan 1. Januar

51.176.235

66.177.975

Dolgoročno prejeta posojila

62.759.876

27.468.492

Poplačila dolgoročno prejetih posojil

(33.759.923)

(2.123.894)

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil

(18.150.023)

(40.335.705)

3.117

(10.633)

62.029.282

51.176.235

Tečajne razlike

Dolgoročno prejeta posojila na dan 31. December
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4.8.20.

Druge
Druge dolgoročne finančne obveznosti

31.12.2007
Druge dolgoročne finančne obveznosti

Druge dolgoročne finančne obveznosti

31.12.2006

5.223.104

3.266.363

5.223.104

3.266.363

Obrestna mera za dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnih leasingov znašajo od 6,0 do
6,4%.

Tabela gibanja drugih dolgoročnih finančnih obveznosti:

2007

2006

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga na dan 1.
Januar

3.266.363

1.486.569

Dogoročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga

4.303.114

4.276.598

(595.887)

(182.590)

(1.750.486)

(2.311.419)

-

(2.795)

5.223.104

3.266.363

Poplačila dolgoročnih obveznosti iz naslova finačnega leasinga
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finačnega leasinga
Tečajne razlike

Dolgoročne obveznosti iz naslova finačnega
finačnega leasinga na dan
31. December

4.8.21.

Kratkoročno prejeta posojila

31.12.2007
Kratkoročno prejeta posojila
Obveznosti iz naslova kratkoročnih finančnih inštrumentov
Odobreni limiti na tekočem računu

Kratkoročno prejeta posojila

31.12.2006

40.397.996

86.029.261

-

90.167

2.191.321

1.794.235

42.589.317

87.916.663

Kratkoročno prejeta posojila zajemajo posojila dobljena pri bankah v državi in tuji. Kratkoročno prejeta
posojila so zavarovana z nepremičnimani, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2007 znaša
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96.124.836 EUR. Efektivna obrestna mera za kratkoročno prejeta posojila znaša od 4,08 do 4,82%.

Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil:
2007

2006

Kratkročno prejeta posojila na dan 1. Januar

87.916.663

47.561.026
47.561.026

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil

18.150.023

40.335.705

253.517.768

70.330.106

(317.342.571)

(71.583.970)

Prevrednotenje

(45.191)

-

Tečajne razlike

(4.461)

(1.764)

397.086

1.275.560

42.589.317

87.916.663

Kratkoročno prejeta posojila
Poplačila kratkoročno prejetih posojil

Sprememba vrednosti sredstev odobrenih limitov na tekočem računu

Kratkoročno prejeta posojila na dan 31. December

4.8.22.

Druge kratkoročne finančne obveznosti

31.12.2007
Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti
Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga

Druge kratkoročne finančne obveznosti

31.12.2006

690.925

849.321

1.423.002

1.768.846

2.113.927

2.618.167

Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega leasinga:
2007
Kratkročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga na dan 1.
Januar
Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga
Poplačila kratkoročnih obveznosti iz naslova finačnega leasinga
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finačnega leasinga
Tečajne razlike

Kratkoročno prejeta posojila na dan 31. December

2006

1.768.846

1.380.457

18.362

9.215

(2.114.782)

(1.932.944)

1.750.485

2.311.419

91

699

1.423.002

1.768.846
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4.8.23.

Kratkoročne poslovne obveznosti

31.12.2007

31.12.2006

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

99.998.623

103.530.770

Poslovne obveznosti do zaposlencev

3.883.941

3.645.960

353.608

665.365

6.662.310

5.259.201

110.898.482

113.101.296

Dani predujmi
Druge poslovne obveznosti

Poslovne obveznosti

Obveznosti do zaposlencev zajemajo obveznosti za čiste plače in nadomestila za decembrske plače,
izplačane v mesecu januarju 2008.
Med drugimi poslovnimi obveznostmi so izkazane obveznosti za podjemno delo in avtorske pogodbe,
obveznosti za DDV, obveznosti za davke in prispevke delodajalca iz decembrskih plač in obveznost za
davke in prispevke do države, ki izhajajo iz neizvedene dokapitalizacije države v skladu z Zakonom o
prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn, d.d. v zvezi s programom
prestrukturiranja.

4.8.24.

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

31.12.2007
Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

31.12.2006

12.248.917

1.832.517

12.248.917

1.832.517
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4.8.25.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

31.12.2007

31.12.2006
31.12.2006

Rezervacije za arbitražni postopek

443.718

2.602.800

Vračunane provizije kupcev

160.000

444.946

17.010

10.500

1.497.324

1.246.478

Vračunani stroški revizije
Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov
Vračunani stroški prejetih kreditov

81.893

-

Vračunane obveznosti iz naslova tožb

166.307

-

Vračunane obveznosti iz naslova poškodb pri delu

165.450

-

-

178.555

Vračunani stroški emisijskih kuponov
Vračunani stroški nagrad zaposlencem

1.483.844

1.318.468

Odloženi prihodki - terjatve do MŠZŠ in MG

54.288

66.501

Odloženi prihodki - terjatve do štipendistov

26.971

3.910

3.261

23.162

Obračunane nevplačane obresti
DDV od predujmov

63.788

288.936

Razmejitve za stroške prodaje

183.107

-

Druge pasivne časovne razmejitve

470.398

390.297

4.817.359

6.574.553

Kratkoročne
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

4.8.26.

Čisti prihodki od prodaje

Analiza čistih prihodkov od prodaje po glavnih skupinah
2007

2006

Debela pločevina

304.844.028

217.271.834

Vroče valjana jekla

30.519.815

26.208.113

Hladno valjana jeka

106.314.335

117.269.432

Valjani produkti

65.803.938

53.718.149

Fazonski odkovki

77.998.365

72.564.464

Industrijski noži

14.114.368

11.643.185

Elektrode in varilna žica

19.212.437

16.082.971

Drugi proizvodi in storitve

60.098.132

43.186.174

678.905.418

557.944.322

Čisti prihodki od prodaje
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Analiza čistih prihodkov od prodaje po državah

2007

2006

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

157.409.551

157.343.039

Čisti prihodki od prodaje v tujini

521.495.867

400.601.283

678.905.418

557.944.322

Čisti prihodki
prihodki od prodaje

4.8.27.

Poslovni odhodki

Analiza stroškov po naravnih vrstah

2007
Nabavna vrednost prodanega blaga

2006

8.658.849

3.758.867

417.008.816

361.637.134

Stroški energije

49.014.183

47.211.542

Stroški storitev

45.078.602

45.594.445

Stroški dela

75.211.340

69.728.218

Stroški amortizacije

17.036.869

15.868.870

2.104.925

2.224.527

(7.501.935)

(22.022.290)

606.611.649
606.611.649

524.001.313

Stroški materiala

Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog

Poslovni odhodki
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Analiza stroškov po naravnih vrstah za leto 2007
Proizvajalni
stroški prodanih
proizvodov

Stroških
splošnih
dejavnosti

Stroški
prodajanja

Skupaj

Stroški dela

49.462.937

3.756.913

21.991.490

75.211.340

Stroški storitev

17.748.254

13.407.387

13.922.961

45.078.602

Stroški amortizacije

13.799.550

-

3.237.319

17.036.869

Stroški energije

47.888.252

71.138

1.054.795

49.014.185

407.161.304

8.675.359

1.172.151

417.008.814

-

8.658.849

-

8.658.849

-

-

2.104.925

2.104.925

(7.501.935)

-

-

(7.501.935)

528.558.361

34.569.646

43.483.641

606.611.649

Stroški
prodajanja

Stroških
splošnih
dejavnosti

Stroški materiala
Nabavna vrednost prodanega
blaga/materiala
Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog

Poslovni odhodki

Analiza stroškov po naravnih vrstah za leto 2006
Proizvajalni
stroški prodanih
proizvodov
proizvodov

Skupaj

Stroški dela

44.792.045

3.668.018

21.268.155

69.728.218

Stroški storitev

16.078.179

12.666.348

16.849.918

45.594.445

Stroški amortizacije

12.798.371

-

3.070.500

15.868.871

Stroški energije

46.028.497

86.657

1.096.388

47.211.542

351.048.642

9.692.987

895.505

361.637.134

-

3.758.867

-

3.758.867

-

-

2.224.527

2.224.527

(22.022.290)

-

-

(22.022.290)

448.723.444

29.872.877

45.404.993

524.001.313
524.001. 313

Stroški materiala
Nabavna vrednost prodanega
blaga/materiala
Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog

Poslovni odhodki
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4.8.28.

Drugi poslovni prihodki

2007

2006

Odprava popravkov vrednosti terjatev, posojil

1.560.771

328.378

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij

1.860.124

1.739.836

17.460

2.914.191

3.438.355

4.982.405

Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki

4.8.29.

Drugi poslovni odhodki

2007
Oblikovanje popravkov vrednosti zalog in obresti

2006

527.848

652.075

3.562.096

99.110

Izguba pri prodaji neopredmetenih in opredmetenih sredstev

625.559

663.583

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev

987.753

970.336

Drugi poslovni odhodki

832.945

33.339

6.536.201

2.418.443

Oblikovanje rezervacij

Drugi poslovni odhodki

4.8.30.

Prihodki/odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

2007
Prihodki/odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

Prihodki/odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih
naložb

2006
80.484

(164.834)

80.484

(164.834)

Prihodki iz naslova prevrednotenje finančnih naložb, namenjenih trgovanju, izmerjene po pošteni
vrednosti, preko poslovnega izida. V poslovnem letu 2006 je skupina iz tega naslova ustvarila
odhodke.
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4.8.31.

Finančni prihodki

2007
Finančni prihodki iz naslova obresti
Drugi finančni prihodki

Finančni prihodki

4.8.32.

2006

2.415.784

1.663.481

55.146

370.722

2.470.930

2.034.203

Finančni odhodki

2007
Finančni odhodki iz naslova obresti
Drugi finančni odhodki

Finančni
in ančni odhodki

4.8.33.

2006

6.926.260

6.345.150

377.001

585.391

7.303.261

6.930.541

Pozitivne tečajne razlike
r azlike

2007

2006

Tečajne razlike iz financiranja

-

34.992

Tečajne razlike iz naložbenja

636.076

590.105

Pozitivne tečajne razlike

636.076

625.097
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4.8.34.

Negativne tečajne razlike

2007

2006

Tečajne razlike iz financiranja

443.018

298.535

Tečajne razlike iz naložbenja

35.349

59.935

478.367

358.470

Negativne tečajne razlike

4.8.35.

Drugi prihodki

2007
Izredni prihodki

Drugi prihodki

2006

13.272.660

-

13.272.660

-

Skupina je pridobila in prodala opcije na osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.
Skupina je pridobila in prodala opcijo za 73.737 delnic in pri tem ustvarila za 13.272.660 EUR
prihodkov.

4.8.36.

Davki

2007
Davek iz dobička
Terjatve za odloženi davek

Davki

2006

14.348.161

2.104.488

3.958.875

5.010.506

18.307.036

7.114.994
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2007

2006

Poslovni izid pred obdavčitvijo

78.188.664

31.712.426

Obveznost za davek od dohodka po davčni stopnji države, kjer
ima družba sedež

18.833.274

8.188.515

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve

(520.927)

(677.845)

Davčno nepriznani odhodki - stalne razlike

2.003.010

2.862.881

Uveljavljanje olajšav za priznane davčne izgube

1.217.817

2.581.011

(3.226.139)

(5.839.568)

18.307.035

7.114.994

Davčne olajšave

Davki

4.8.37.

Dobiček na delnico

Čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega dobička, ki pripada delničarjem s tehtanim
povprečnim številom delnic, ki so v prometu med letom, pri čemer se izključi povprečno število
lastnih delnic.

2007
Dobiček večinskih lastnikov

2006

59.385.716

24.538.657

986.581

986.581

Čisti dobiček na delnico

60,19

24,87

Popravljen dobiček na delnico

60,19

24,87

Tehtano število izdanih navadnih delnic
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4.8.38.
4.8.38.1.

A)

Dodatna razkritja
Upravljanje s finančnimi tveganji

Plačilno sposobnostno tveganje

V tabeli so prikazane obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2007 po zapadlosti

31.12.2007
Obveznosti do dobaviteljev

do 3 mesecev

od 3
mesecev do
1 leta

od 1 leta do
5 let

nad 5 let

99.529.095

469.529

-

-

689.406

1.519

-

-

14.343.517

28.245.801

48.547.863

13.481.418

Obveznosti za bodoče obresti

134.984

274.197

8.273.631

12.334.858

Obveznosti za finančne leasinge

284.101

1.138.901

4.457.509

765.595

3.883.941

-

4.568.211

3.660.669

11.760.931

12.321.259

10.041.508

44.736

130.625.976

42.451.206

75.888.722

30.287.276

Obveznosti za obresti
Obveznosti za prejeta posojila in depozite

Obveznosti do zaposlenih
Druge obveznosti

Skupaj

Primerjalni podatki obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2006 po zapadlosti

31.12.2006
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za obresti
Obveznosti za prejeta posojila in depozite
Obveznosti za finančne leasinge
Obveznosti do zaposlenih
Druge obveznosti

Skupaj

do 3 mesecev

Od 3
mesecev do
1 leta

od 1 leta do
5 let

nad 5 let

102.636.288

894.482

-

-

842.284

7.037

-

-

9.453.405

78.463.258

41.712.109

9.464.126

552.361

1.216.486

2.515.141

751.221

3.645.960

-

4.290.735

3.817.951

11.808.121

2.523.512

3.731.581

877.381

128.938.418

83.104.775

52.249.566

14.910.679
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B) Kreditno tveganje
V tabeli je prikazana izpostavljenost kreditnemu tveganju za finančna sredstva, ki še niso
zapadla v poplačilo niti niso bila oslabljena
Skupina
1

31.12.2007
Terjatve do kupcev
Terjatve iz naslova obresti
Dana posojila in depoziti
Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev
Druge poslovne terjatve

Skupaj

Skupina
2

Skupina
3

8.065.069

87.246.391

8.441.064

-

103.752.524

50.850

-

544

-

51.394

143.452

-

-

-

143.452

30.390.930

-

-

-

30.390.930

3.093.542

1.420.520

120.970

-

4.635.032

41.743.843

Skupina
4

Skupaj

88.666.911 8.562.578

138.973.332

V tabeli je prikazana izpostavljenost kreditnemu tveganju za finančna sredstva, ki še niso
zapadla v poplačilo niti niso bila oslabljena, na dan 31.12.2006
Skupina
1

31.12.2006
Terjatve do kupcev
Terjatve iz naslova obresti
Dana posojila in depoziti
Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev
Druge poslovne terjatve

Skupaj

Skupina 1:
1

Skupina
2

Skupina
3

9.942.340

90.150.319

4.508.794

-

104.601.453

633.758

27.507

833

-

662.098

3.312.097

101.182

-

-

3.413.279

19.148.432

-

-

-

19.148.432

6.627.486

3.099.956

215.100

7.830

9.950.372

93.378.964 4.724.727

7.830

137.775.634

39.664.113

Skupina
4

Skupaj

izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in
izpolnitev obveznosti z njihove strani ni nikoli zamujala (poslovna stranka plačuje
obveznosti na rok);

Skupina 2:

izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in
izpolnitev obveznosti z njihove strani včasih zamuja (poslovna stranka obveznosti
ne poravnava vedno v roku);

Skupina 3:

izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte manj kot eno leto;

Skupina 4:

izpostavljenost do družb, ki obveznosti nikoli ne poravnajo v roku.
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Starostna struktura zapadlih a ne oslabljenih finančnih sredstev

31.12.2007
Terjatve do kupcev

do 3
mesecev

Skupaj

od 1 leta
do 5 let

nad 5 let

Skupaj

9.931.546

514.149

265.341

47.581

10.758.617

1.671

119

707

7.169

9.666

4.410.643

404.000

-

-

4.814.643

14.343.860

918.268

266.048

54.750

15.582.926

Terjatve iz naslova obresti
Dana posojila in depoziti

Od 3 mesecev
do 1 leta

Starostna struktura zapadlih a ne oslabljenih finančnih sredstev:

31.12.2006
Terjatve do kupcev

do 3
mesecev

od 1 leta
do 5 let

nad 5 let

Skupaj

22.170.358

1.918.239

25.907

-

24.114.504

9.767

-

-

-

9.767

30.923

-

-

-

30.923

22.211.048

1.918.239

25.907

-

24.155.194

Terjatve iz naslova obresti
Dana posojila in depoziti

Skupaj

Od 3 mesecev
do 1 leta

Tabela gibanja popravkov vrednosti

2007

Terjatve do kupcev

Popravek
vrednosti na
31.12.06

Oblikovanje
popravka
vrednosti v
letu

Odpis
popravka
vrednosti

Poplačilo
sredstev za
katere je bil
oblikovan
popravek
vrednosti

Popravek
vrednosti na
31.12.07

(3.186.834)

(321.214)

1.662.832

571.702

(1.273.514)

(587.780)

(462.292)

179.474

394.651

(475.947)

Dana posojila in depoziti

(2.286.573)

-

239.492

52.904

(1.994.177)

Druge poslovne terjatve

(2.203.110)

(332)

228.980

-

(1.974.462)

(8.264.297)

(783.838)

2.310.778
2.310.77 8

1.019.257

(5.718.100)
(5.718.100)

Terjatve iz naslova obresti

Skupaj
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Tabela gibanja popravkov vrednosti

2006

Terjatve do kupcev

Popravek
vrednosti na
31.12.06
31.12.06

Oblikovanje
popravka
vrednosti v
letu

Poplačilo
sredstev za
katere je bil
oblikovan
popravek
vrednosti

Odpis
popravka
vrednosti

Popravek
vrednosti na
31.12.07

(3.562.654)

(1.103.690)

607.495

872.014

(3.186.835)

(701.164)

(451.225)

112.317

452.292

(587.780)

Dana posojila in depoziti

(2.701.394)

-

414.821

-

(2.286.573)

Druge poslovne terjatve

(11.777.149)

-

760.260

8.813.779

(2.203.110)

(18.742.361)

(1.554.915)

1.894.893 10.138.085

(8.264.298)
(8.264.298)

Terjatve iz naslova obresti

Skupaj

C) Analiza občutlivosti
V tabeli je prikazana analiza občutljivosti finančnih odhodkov in poslovnega izida na spremembo
obrestne mere za prejeta posojila. Upoštevana sprememba obrestne mere bazira na hipotetičnih
predvidevanjih glede sprememb obrestne mere:

Vrednost
prejetih
posojil

Vpliv na
finančne
odhodke

Vpliv na
poslovni izid

Obrestna mera višja za 2 odstotno točko

104.618.599

1.886.338

(1.050.919)

Obrestna mera višja za 1 odstotni točki

104.618.599

942.601

(525.047)

Obrestna mera nižja za 1 odstotno točko

104.618.599

(942.601)

525.047

Obrestna mera nižja za 2 odstotni točki

104.618.599

(1.886.338)

1.050.919

4.8.38.2.

Posli s povezanimi osebami

Povezane osebe predstavljajo odvisne družbe, pridružene družbe in vodstvo družbe.

4.8.38.3.

Skupni zneski vseh prejemkov poslovodstva in drugih delavcev

Skupni znesek vseh prejemkov na podlagi pogodbe o vodenju poslov, ki so jih za opravljanje funkcije
oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, drugi delavci družbe, zaposleni na
podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani nadzornega sveta.
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4.8.38.4.

Prejemki poslovodstva

2007
Poslovodstvo
Osebe po individualni pogodbi
Člani nadzornega sveta

2006

783.273

661.359

5.992.169

4.458.107

17.306

44.008

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z Uredbo in
bonitete (dnevnice, kilometrine, nočitve… ).
Skupina SIJ v letu 2007 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev vodstvu skupine, članom
Skupščine ali članom Nadzornega sveta.

4.8.38.5.

Posli/transakcije

med

povezanimi

osebami,

izločeni

iz

konsolidiranih

računovodskih izkazov

2007

2006

Poslovne terjatve/Poslovne obveznosti

40.611.683

33.276.740

Dana posojila/Prejeta posojila

11.464.305

11.617.038

Prihodki/Odhodki

248.999.940

174.276.103

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe

133.583.248

133.572.515

4.8.38.6.

Zneski porabljeni za revizorja

2007
Stroški revidiranja letnega poročila

77.265

Drugi stroški revizijskih storitev

44.437
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4.8.39.

Zunajbilančna sredstva/ obveznosti
obveznost i

Zabilačna evidenca zajema zastavljena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost znaša 96.124.836
EUR in so dana kot zavarovanje za prejeta posojila, dane garancije v višini 11.093.163 EUR, obveznosti
za dane akreditive v višini 16.179.759 EUR.

4.8.40.

Dogodki
Dogodki po datumu bilance stanja

Družba skupine SIJ Metal Ravne d.o.o. je v mesecu januarju 2008 odkupil 26% delež v družbi IUENNA
in tako postal 100% lastnik. Drugih dogodkov po datumu bilance stanja, ki bi imeli pomemben vpliv na
konsolidirane računovodske izkaze ni bilo.
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5. REVIZORJEVO POROČILO
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