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1.

UVOD

Skupina SIJ je bila v preteklosti bolj prepoznavna po državnem lastništvu in pomoči, ki jo je
država namenjala skupini, kot pa po pomembnosti za slovensko ekonomijo in družbo. V letih
po sklenitvi pridružitvenega sporazuma se je skupina osamosvojila in krenila na pot
normalnega gospodarskega sistema, za katerega veljajo enake tržne zakonitosti kot za ostale
udeležence, brez pomoči, ki je drugi subjekti niso deležni. Celo nasprotno - evropska komisija
je postavila za jeklarstvo še strožje pogoje za pridobivanje ugodnih posojil za razvoj, ekologijo,
izobraževanje in podobno.

S ponosom lahko rečemo, da smo nove izzive sprejeli, se jih uspešno lotili ter v zadnjih petih
letih poslovali ne samo s pozitivno ničlo, ampak s pomembnim dobičkom.

V teh letih smo postali mnogo bolj prepoznavni in uspešni tudi v slovenskem prostoru: v letu
2007 smo postali osma skupina po prihodkih, deseta po ustvarjenem dobičku in četrti največji
izvoznik v Sloveniji. Tudi posamezne družbe skupine se uvrščajo visoko med uspešnimi
podjetji, zlasti obe jeklarski družbi Acroni in Metal Ravne, pomembno mesto v svoji dejavnosti
pa dosega tudi družba Noži Ravne.
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1.1.

PREDSTAVITEV SKUPINE

Skupino SIJ sestavljajo poleg matične družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. še štiri jedrne
družbe s šestimi hčerinskimi družbami, dve invalidski podjetji, družba ODPAD, d.o.o., ki se
nam je pridružila v letu 2008, ter dve družbi, katerih dejavnost je vezana na izvajanje storitev.

SIJ - SLOVENSKA
INDUSTRIJA JEKLA,
D.D.

OSTALE DRUŽBE

JEDRNE DRUŽBE

ACRONI ITALIA
70%

ACRONI
DEUTSCHLAND

ACRONI
SCANDINAVIA

IUENNA STAHL
PLIBERK

METAL RAVNE

INVALIDSKI PODJETJI

OSTALE DRUŽBE

ŽELEZARNA
JESENICE

ŽIČNA CELJE

ODPAD
74,9 %

KOPO
INTERNATIONAL
NEW JERSEY

SERPA
85,61%

RAVNE STEEL
CENTER
45 %

NOŽI RAVNE

opomba: družbe, ki nimajo navedenih %, so v 100% lasti

Znotraj skupine je predstavljena tudi pridružena družba Ravne Steel Center d.o.o., ki v letu
2008 ni predmet konsolidiranja, kar pa se bo spremenilo v letu 2009, ko je družba Metal Ravne
postala 100 % lastnica te družbe.
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1.1.1.

DEJAVNOST SKUPINE

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 in specialnih
elektrod.

Proizvodni program lahko razdelimo v naslednje skupine:
•

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

•

dolgi program - ti proizvodi so predmet programa družbe Metal Ravne, 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.
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1.2.

POMEMBNEJŠI DOGODKI

17., 18. januar

2. Slovenski FORUM inovacij – »Inovativni potencial Slovenije«

2008

Na osrednji nacionalni predstavitvi podjetniških inovacij in izumov je
bilo predstavljenih 40 najboljših slovenskih inovacij in med njimi kar
štiri inovacije iz Acronija, kar nedvomno kaže na kadrovsko strokovni
razvojni potencial družbe Acroni in skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla.

4. februar 2008

Novinarska konferenca Metala Ravne in Srednje šole Ravne
Predstavitev ponovne uvedbe triletnega poklicnega programa
metalurg-metalurginja, katerega aktivno podpira Metal Ravne z
dodelitvijo štipendij, drugih ugodnosti in omogočanjem praktičnega
usposabljanja.

4. junij 2008

Slavnostna otvoritev nove kovačnice težkih odkovkov v Metalu
Ravne
Eno največjih naložb v slovenskem gospodarstvu v letu 2008 – prek 28
milijonov EUR vredno novo kovačnico težkih odkovkov - so namenu
predali minister za gospodarstvo dr. Andrej Vizjak, predstavnik
lastnikov IMH holdinga Andrey Zubitskiy, predsednik uprave SIJ –
Slovenska industrija jekla, d.d. Tibor Šimonka in direktor Metala
Ravne Andrej Gradišnik.

11. september

Otvoritev prenovljene valjarne v družbi Metal Ravne

2008

V prvi in 13 milijonov EUR vredni fazi prenavljanja valjarne sta bili
obnovljeni težka valjarska proga blooming in globinska peč, kar
omogoča predelavo ingotov z večjimi silami in posledično tudi
valjanje izdelkov večjih dimenzij.

17. september

Gospodarska zbornica Slovenije podelila zlato in srebrno priznanje

2008

inovatorjem Acronija in Metala Ravne
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Zlato priznanje je družba Acroni prejela za razvoj nikljevih zlitin
invar. Metal Ravne se je v sam inovativni vrh umestil s srebrnim
priznanjem za izboljšanje mikro čistoče jekel.

8. januar 2009

Podelitev Pantzevega priznanja za leto 2008
Posebna komisija je na predlog Društva metalurških inženirjev in
tehnikov podelila Pantzevo priznanje za leto 2008 Branku Banku,
direktorju za razvoj in tehnologijo v družbi Acroni.
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1.3.

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE

POSLOVANJE

2008

2007

Indeks

Proizvodnja odlitega jeka v tonah

486.258

482.713

100,7

Količinska prodaja v tonah

414.435

404.671

102,4

Vrednostna prodaja v EUR

702.851.130

678.905.418

103,5

Dobiček iz poslovanja v EUR

55.075.956

69.195.923

79,6

Čisti poslovni izid v EUR

37.904.407

59.881.629

63,3

Investicije (izvedena plačila) v EUR

72.952.978

64.626.057

112,9

Kapital v EUR

335.551.385

297.054.154

113,0

Bilančna vsota v EUR

631.717.862

554.813.631

113,9

KAZALCI

2008

Dodana vrednost v EUR na zaposlenega

2007

INDEKS

44.807

43.971

101,9

EBITDA v EUR

75.205.633

86.232.794

87,2

EBITDA marža

10,70

12,70

84,3

ROS

5,39

8,82

61,1

ROE

11,98

22,46

53,3

DRUGI PODATKI

2008

2007

INDEKS

Število zaposlenih na dan 31.12.

3.489

3.332

104,7

Povprečno število zaposlenih

3.490

3.382

103,2

420

376

111,7

Invalidi
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1.4.

PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE

1.4.1.

PRESENETILA NAS JE MOČ KRIZE

Že poleti smo postali pozorni na slabše
povpraševanje po nekaterih programih
naših družb, čeprav vsako poletje vlada
nekakšno zatišje. Jeseni se je tržna
situacija namesto oživljanja še poslabšala;
nikakor pa nismo mogli predvideti, da
bodo njena moč, širina in še vedno
nedoseženo dno tako velika, široka in
dno tako globoko. Čeprav smo najprej
pristopili k analiziranju, razglabljanju, od
kod in zakaj tako mogočen prihod krize,
smo kmalu ugotovili, da je to brezplodno
delo.

Ugotovili smo, da je nujno potrebno pričeti s pripravo ukrepov za odziv na novo situacijo, za
zmanjšanje njenega vpliva na naše poslovanje ter prilagajanje novo nastali situaciji.

Ukrepi številnih držav in evropske skupnosti zaenkrat še ne dajejo pomembnih rezultatov, zato
se moramo zanesti na svoje znanje, izkušnje in iznajdljivost ter pogum, da bomo preživeli in
hkrati ohranili naše razvojne načrte, pa čeprav z manjšim zamikom.

Verjamemo, da se bodo obrestovala naša pretekla intenzivna vlaganja in sedanja odločitev, da
kljub recesiji nadaljujemo s posodabljanjem proizvodnje, uresničujemo zastavljene razvojne
projekte ter krepimo in razvijamo našo tržno mrežo.
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Preživela bodo mnoga podjetja, ohranila svojo potenco in moč pa le tista, v katerih bodo z
zaupanjem, pripadnostjo in delavnostjo podprli odločitve menedžerjev vsi sodelavci, z večino
katerih smo preživeli že mnoge vzpone in padce in prepričani smo, da bomo tudi tega.

1.4.2.

KAKO SMO POSLOVALI

Da nas je kriza zares presenetila, kaže tudi podatek, da smo vse do meseca septembra
povečevali število zaposlenih, ki je dotlej v celotni skupini naraslo za več kot 250 delavcev.
Nadomeščali smo delavce, ki so odhajali iz različnih razlogov; v celotnem letu smo imeli 167
upokojitev, predvsem pa smo izboljšali strokovno usposobljenost zaposlenih v smeri
univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe, saj nadaljnji razvoj zahteva od nas strokovno
usposobljene in lojalne sodelavce.

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Zaposleni v letu 2008

ACRONI
1.565

Družbe v tujini
19 SUZ Jesenice ZIP CENTER
Ravne
147
SERPA 110
154
ODPAD Pivka
20

ELEKTRODE
Jesenice SIJ d. d.
NOŽI Ravne
185
38
199

METAL Ravne
1.050

V letu 2008 smo odlili skoraj 486.258 ton jekla, kar je za 1 % več in prodali 414.435 ton
proizvodov, kar je 2,4 % več kot v preteklem letu.

Ustvarili smo za 3,5 %večje prihodke, predvsem na račun zelo dobrega prvega polletja ter še
vedno sprejemljivega tretjega četrtletja. Realizirali smo 850 milijonov EUR nekonsolidiranih
prihodkov ter 703 milijona evrov konsolidiranih prihodkov.
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SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Delež izvoza v letu 2008

12,3%

26,9%

23,3%

Nemčija

5,4%

8,7%

Italija

Avstrija

23,4%

ZDA

ostala EU

ostalo

Največji delež v prodaji predstavlja izvoz, ki je v letu 2008 predstavljal 75,9 %, kar je za
približno eno odstotno točko manj kot v letu 2007. Največje odstopanje je bilo v prodaji na
nemški trg, kamor smo prodali za 1,3 % več proizvodov kot v letu 2007, na italijanski trg, kjer
se je naša prodaja znižala za 2,2 % in avstrijski trg, kjer je bila prodaja za slab odstotek nižja (0,8
%). Prodaja na ostale evropske trge je bila za 2,9 % višja.
Z intenzivno investicijsko politiko se nam nekoliko spreminja struktura bilance stanja. Povečali
smo delež proizvajalnih strojev na aktivni strani ter povečali dolgoročne obveznosti na pasivni
strani. Poslovne terjatve so se povečale, zmanjšal pa nivo zalog.

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Struktura bilance stanja

Kapital 2008
28%

Dolgoročna
sredstva 2008
25%

Kapital 2007
26%

Dolgoročna
sredstva 2007
21%
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Nekoliko smo spremenili tudi strukturo zadolženosti, saj smo zmanjšali kratkoročne finančne
obveznosti oziroma jih nadomestili z dolgoročnimi viri, kar pomeni, da smo z njimi financirali
tudi del obratnega kapitala.

1.4.3.

KAM SMO INVESTIRALI

Uvodoma je bilo omenjeno, da ostaja naš cilj izvajanje začetih razvojnih projektov tudi v
kriznih časih. V preteklih nekaj letih smo namenjali investicijam ne samo posebno pozornost,
ampak tudi pomembna denarna sredstva. Naj omenim samo nekaj številk; v letu 2007 smo za
investicije namenili 64,6 milijonov, v letu 2008 pa skoraj 73 milijonov EUR. V letu 2007 so se
veliki projekti zaključevali v družbi Acroni, v letu 2008 pa v družbi Metal Ravne.

Leto 2008 je bilo v družbi Acroni namenjeno dvema področjema:
•

pripravi in podpisu pogodb z dobavitelji opreme za investicije, ki se bodo izvedle
ob glavnem remontu v jeklarni v letu 2009,

•

zaključevanju pričetih investicij, ki niso vezane izključno na glavni remont.

V letu 2008 so potekale priprave na projektih "Sistema hladilne vode", "Kompresorske postaje"
ter "Modernizacija livne naprave", s katerim bo omogočeno vlivanje najzahtevnejših kvalitet
jekla v večjih dimenzijah slabov, kar prinaša družbi učinek razširitve prodajnega asortimenta
izdelkov in drastično izboljšanje kvalitete materiala.

V ostalih obratih je bil dan poudarek na odpravi ozkih grl ter posodobitvi proizvodnje debele
pločevine, ki ji bomo tudi v nadaljnjih letih posvečali posebno pozornost v skladu z začrtano
strategijo družbe.

Poleg priprave investicij, ki se bodo izvedle v letu 2009, pa so v letu 2008 uspešno zaključili
naslednje večje investicije: drugo zakladalno mesto v obratu jeklarna, nova čistilna naprava za
škajno jamo Blooming in Štekel, modernizacijo dresirnega ogrodja, zamenjava stare Drever
peči z modernejšo Wellman pečjo, sodobni plazemski sekatorji, ki omogočajo natančen odrez
robov in zagotavljajo ustrezno razrezno kapaciteto za debelejše debele plošče.
Skupno so za investicije v družbi namenili preko 36 milijonov EUR.
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Za družbo Metal Ravne je bilo leto 2008 prelomno, tako po rezultatih kot tudi po naložbah. V
letu 2008 so zaključili strateške investicije, ki so jih pričeli že v letu 2006 oziroma 2007.

S prenovo valjarne gredic so posodobili obstoječo valjarno ter s tem pridobili tako boljšo
kvaliteto kot tudi višjo produktivnost v valjarni. V letu 2008 je bila zaključena tudi prva faza
nove kovačnice težkih odkovkov, kjer so v decembru 2007 pričeli z montažo stiskalnice, s
katero je mogoče izdelovati odkovke večjih presekov. Prva faza projekta je bila zaključena
meseca maja, pričeli pa so že z drugo fazo - montažo dveh peči za toplotno obdelavo in
pripravo temeljev za montažo dveh ogrevnih peči. Ta investicija je strateškega pomena za
družbo, saj s tem vstopa na trg, ki priznava višjo dodano vrednost kot na ostalih programih.

Dopolnitev razvoja kovaškega programa je tudi generalno popravilo kovaškega stroja, ki
zagotavlja kakovostno proizvodnjo kovanih profilov v višini 5.000 ton letno. Pričeli so s
posodobitvijo jeklarne, kjer je glavni cilj doseči optimalni minimum prilagoditve velikosti
prostora in dobavo opreme za potrebe litja ingotov.

V družbi Metal Ravne so namenili v letu 2008 za investicije 36,5 milijona EUR sredstev.

V družbi Elektrode se je v letu 2008 izvajal Projekt prenove in razširitve proizvodnje varilne
žice, ki poteka v tehnološko dveh ločenih delih. Prvi del obsega prenovo proizvodnje masivnih
žic, drugi pa, s postavitvijo linije in spremembo tehnologije, razširitev proizvodnje polnjene
varilne žice. Skupaj z drugimi manjšimi investicijami je družba porabila za investicije 1,2
milijona EUR.

V družbi Noži Ravne so bila investicijska vlaganja namenjena predvsem v povečanje kapacitet
rezkanja ter novo popuščno peč. Skupaj so vlaganja znašala 0,7 milijona EUR.

Ker so družbe naše skupine družbeno odgovorna podjetja, so znotraj investicij potekali tudi
okoljevarstveni in energetsko varčevalni projekti: nova čistilna naprava za škajno jamo (manjša
poraba hladilne vode), prenova dresirnega ogrodja (sprememba tehnologije čiščenja valjev) v
družbi Acroni ter sanacija tehnološkega odlagališča žlindre v družbi Metal Ravne.

Vse prenove obstoječih tehnologij pomenijo tudi energetsko varčnejše naprave, s čimer se
skupina vključuje v varčno rabo vseh vrst energentov.
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1.4.4.

SKUPINA SIJ

POGLED NAPREJ

SKUPINA SIJ
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1.5.

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni
svet) je v letu 2008 spremljal in preverjal poslovanje družb skupine SIJ - Slovenska industrija
jekla in družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in 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.

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2008 tri redne in dve korespondenčni seji in sicer:
•

5. seja dne 3. aprila 2008

Seja nadzornega sveta je bila na sedežu družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d..
•

6. seja dne 23. oktobra 2008

Seja nadzornega sveta je potekala na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani, s pomočjo videokonferenčnega sistema.
•

7. seja dne 17. decembra 2008

Seja nadzornega sveta je potekala na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani, s pomočjo videokonferenčnega sistema.
•

2. korespondenčna seja dne 29. maja 2008

•

3. korespondenčna seja dne 24. septembra 2008

Vsem sejam nadzornega sveta v letu 2008 je predsedoval g. Andrey Zubitskiy.

Nadzorni svet je spremljal problematiko poslovanja SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in
družb skupine SIJ - Slovenska industrija jekla in se seznanjal z izvajanjem načrtovanih ciljev
preko informacij in poročil uprave družbe.

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

1.

Nadzorni svet je na seji v aprilu 2008 sprejel sklep, da se g. Dmitry Bochkarev razreši
funkcije predsednika nadzornega sveta in se za novega predsednika nadzornega sveta
izvoli g. Andrey Zubitskiy.
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2.

Nadzorni svet je na svoji prvi redni seji v letu 2008, ki je bila v aprilu 2008, preveril letno
poročilo družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in letno poročilo skupine SIJ Slovenska industrija jekla za leto 2007. Obravnaval je tudi revizorjevo poročilo.

Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb. Po opravljeni preveritvi nadzorni
svet tudi na letno poročilo ni imel pripomb in ga je na seji dne 3.4.2008 soglasno potrdil in
ugotovil, da je s tem letno poročilo v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih
družbah in statutom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., tudi formalno sprejeto.

Družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d. je v letu 2007 ustvarila izgubo v višini 449.330
EUR, ki skupaj s preneseno izgubo iz preteklega leta predstavlja nepokrito izgubo v višini
7.943.096 EUR. Nadzorni svet je potrdil predlog uprave, da se prenesena izguba v celoti
pokrije iz kapitalskih rezerv in sicer se izguba v višini 4.877.667 EUR pokrije v skladu z 2.
točko 10. odstavka 64. člena ZGD-1, izguba v višini 3.065.429 EUR pa se pokrije v skladu s
1. točko 10. odstavka 64. člena ZGD-1. Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev, da
potrdi zgoraj navedeni predlog za pokrivanje izgube.

Hkrati je predlagal skupščini delničarjev, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2007, da potrdi predlog za izplačilo
nagrad članom nadzornega sveta za uspešno delo v letu 2007 in da potrdi predlog za
imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih
računovodskih izkazov skupine za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2008.

3.

Nadzorni svet je preko celega leta spremljal in analiziral poslovanje družb skupine, tržne
razmere na jeklarskem trgu ter ukrepe za prilagajanje tržnim spremembam, v drugem
polletju 2008 se je na vsaki seji seznanil tudi z vplivom finančne krize na poslovanje družb
skupine.

4.

Nadzorni svet se je posebej seznanil z analizo poslovanja invalidskih podjetij SUZ, d.o.o.
Jesenice in ZIP Center, d.o.o. Ravne na Koroškem ter se strinjal, da so invalidska podjetja
pomemben segment skupine.

5.

Nadzorni svet je sprejel načrt poslovanja družbe za leto 2008 in se seznanil z
gospodarskim načrtom družb skupine za isto obdobje ter s planom donacij
sponzorstev za leto 2008.

in
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1.6.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE
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POSLOVNO POROČILO

Z zaupanjem.
Z močjo jekla.
Z ognjem v srcu.
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2.

POSLOVNO POROČILO

2.1.

VODENJE IN UPRAVLJANJE

Upravljanje družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. poteka po dvotirnem sistemu. Družbo
vodi dvočlanska uprava, njeno delovanje pa nadzoruje sedem članski nadzorni svet.

Način delovanja in sodelovanja med družbami skupine SIJ ter način vodenja in upravljanja
skupine je določen s Pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini
SIJ, ki je na voljo javnosti v Sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.

2.1.1.

UPRAVA

Družbo SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. vodi dvočlanska uprava s štirimi izvršnimi
direktorji.

Uprava je imenovana za dobo največ pet let in je lahko po poteku mandata ponovno
imenovana. Predsednik uprave zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa
skupaj s predsednikom.

Uprava družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. hkrati vodi in upravlja tudi skupino
oziroma družbe skupine, ker istočasno nastopa tudi v vlogi najvišjega organa družb, to je
skupščine posamezne družbe.
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Tibor Šimonka

univ. dipl. ekonomist, 56 let

Predsednik uprave

v družbi SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. zaposlen
od leta 1999

Viacheslav Korchagin

univ. dipl. ekonomist, 34 let

Namestnik

v družbi SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. zaposlen

predsednika uprave

od leta 2008
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Izvršni direktorji

Vasilij Prešern

Izvršni direktor za strategijo, razvoj in investicije,

Dušica Radjenovič

Izvršna direktorica za komercialne zadeve,

Igor Malevanov

Izvršni direktor za ekonomiko in finance,

Evgeny Zverev

Izvršni direktor za pravne zadeve.

Jedrne družbe skupine vodijo naslednji direktorji:

Slavko Kanalec

Direktor družbe Acroni, d.o.o.,

Andrej Gradišnik

Direktor družbe Metal Ravne, d.o.o.,

Darko Ravlan

Direktor družbe Noži Ravne d.o.o.,

Jakob Borštnar

Direktor družbe Elektrode Jesenice, d.o.o.

Mandat direktorjev družb traja po statutu družb štiri leta.
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2.1.2.

NADZORNI SVET

Člane nadzornega sveta izvoli in odpokliče skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje
in so lahko ponovno izvoljeni.

Vsem članom nadzornega sveta, ne glede na začetek teka mandata, poteče mandat 11.4.2011.
Člani Nadzornega sveta so:

Andrey Zubitskiy

predstavnik kapitala

Predsednik

član nadzornega sveta od 4.12.2007 dalje

Marija Zagožen

predstavnica kapitala

Namestnica

predstavnica RS
članica nadzornega sveta od 20.7.2005 do 10.4.2007 in
ponovno izvoljena od 11.4.2007 dalje

Mikhail Manaenkov

predstavnik kapitala

Član

član nadzornega sveta od 4.12.2007 dalje

Dmitry Bochkarev

predstavnik kapitala

Član

član nadzornega sveta od 11.4.2007 dalje

Alexander Sivoronov

predstavnik kapitala

Član

član nadzornega sveta od 10.7.2007 dalje

Aleš Rojs

predstavnik kapitala

Član

član nadzornega sveta od 11.4.2007 dalje

Borut Frantar

predstavnik kapitala

Član

predstavnik RS
član nadzornega sveta od 11.4.2007 dalje
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2.1.3.

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

2.1.3.1.

Lastniška struktura na dan 31.12.2008

Registrirano lastništvo
Število
delnic

DELNIČARJI

%
lastništva

DILON d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana

550.511

55,3491

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana
OAO KOKS, 1 ST STAKHANOVSKAYA STR. 6,
Kemerovo, Ruska Federacija

248.655

25,0001

167.762

16,867

D.P.R. d.d., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem

11.468

1,153

8.205

0,8249

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

58

0,0058

MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo
HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Spodnja Kanomlja
23, Spodnja Idrija

20

0,002

10

0,001

UNIOR, d.d. Kovaška cesta 10, Zreče
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98,
Ljubljana

10

0,001

7.917

0,7961

994.616

100,0000

Skupaj

SIJ -SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA d.d.
Lastniška struktura na dan 31.12.2008
1,15%
1,63%

25,00%

72,22%

SKUPINA KOKS

REPUBLIKA SLOVENIJA

D.P.R. d.d.

Ostali
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Osnovni kapital matične družbe je razdeljen na 994.616 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.

Družba ima 7.917 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,8 % osnovnega kapitala, v letu 2008 družba
ni dodatno pridobivala lastnih delnic.

Delnice družbe SIJ – Slovenske industrije jekla, d.d. ne kotirajo na primarnem niti na
sekundarnem trgu. Vpisane so v KDD – centralna klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana kot
nematerializirani vrednostni papirji z oznako SIJR.
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2.2.

STRATEGIJA RAZVOJA

Vizija skupine SIJ oziroma matične družbe in njenih odvisnih
družb je, postaviti permanentno razvijajoča se skupina, ki se
bo, ob nenehnem napredovanju svojega poslovanja, pridružila
svetovnemu

jeklarskemu

okolju

ter

neprestano

delovala

v

smeri zadovoljevanja potreb kupcev, zaposlenih in okolja.

Z namenom preseči doseženo konkurenčno stopnjo, družbe skupine stalno dopolnjujejo
poslovno in tržno strategijo, iščejo nove produkte in tržne niše ter poskušajo s povečano
naložbeno politiko vzdrževati tehnološki korak s konkurenco.

Vizijo uresničujemo in ji sledimo z letnimi cilji, zastavljenimi v petletnih in letnih planih:
•

dvigovanje kakovosti proizvodov in podpore ter storitev kupcem,

•

širiti prisotnost v uveljavljenih in novih tržnih nišah,

•

z obsežnimi naložbenimi projekti ohranjati ter izboljševati konkurenčnost in
obstoj na trgu,

•

z vložki v razvoj in raziskave materialov napredovati v proizvodnji visoko
kakovostnih materialov, ki podpirajo zahteve kupcev,

•

z vlaganjem v organizacijo, izobraževanje in trening kadrov širiti okvire za
uspešno delovanje tudi v prihodnje.

Družbe skupine se med seboj razlikujejo glede na tehnološko usposobljenost, organizacijo
vodenja, izvajanje investicijskih ciklov in gibanje prodajnih trendov. Posamezni ukrepi za
realizacijo zastavljenih strateških ciljev se po družbah torej razlikujejo, na splošno pa jih
predstavljajo naslednji ukrepi:
•

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

•

utrditev in izboljšanje obstoječih ter iskanje novih nabavnih poti, selekcija
dobaviteljev, zanesljivost in kakovost dobav surovin ter blaga,

•

investicije v smislu dvigovanja nivoja konkurenčnosti in razvoja novih materialov
in proizvodov,

•

nadgradnja kakovosti kadrov z izobraževanjem in razvojem strokovnosti
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zaposlenih ne samo s klasičnim izobraževanjem, temveč tudi z doseganjem
višjega nivoja pripadnosti, zavedanja skupnih ciljev in družbene odgovornosti.

Investicije v družbah so usmerjene predvsem v:
•

investicije za dvig obsega in kakovosti proizvodnje, s tem pa v višji nivo
konkurenčnosti,

•

investicije v raziskave in razvoj, predvsem v proizvodnjo izdelkov z višjo dodano
vrednostjo ter implementacijo novih tehnoloških postopkov,

•

zamenjavo tehnološko zastarelih ali dotrajanih naprav, vzpostavljanje pretočnosti
na napravah in boljše izkoriščenosti,

•

izgradnjo informacijskega sistema za podporo vodenja posameznih poslovnih
funkcij in upravljanje,

•

okolju prijazno proizvajanje in ohranjanje naravnih dobrin.
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2.3.

ANALIZA POSLOVANJA

2.3.1.

TRŽNE RAZMERE V LETU 2008

2.3.1.1.

Svetovna proizvodnja

Čeprav je svetovna proizvodnja surovega jekla leta 2008 že drugo leto zapored presegla 1.330
milijonov ton, je bil v letu 2008 zabeležen količinski padec proizvodnje za 1,2 %.

Proizvodnja je bila nižja skoraj v vseh vodilnih deželah in regijah v Evropi, obeh Amerikah in
nekdanjih državah Rusije. Izjema sta bili Azija in Bližnji Vzhod; Kitajska je bila vodilna pri
proizvodnji jekla in je imela 2,6 % pozitivno rast glede na leto 2007. V svetovnem merilu je bila
negativna slika proizvodnje jekla prisotna od septembra pa do konca leta 2008, v decembru
2008 je bil mesečni upad celo 24,3 % v primerjavi z mesecem decembrom leto prej.

V državah EU-27 je bilo proizvedenih za 5,3 % manj kot v letu 2007. Redukcija je bila prisotna v
vodilnih proizvajalkah jekla, Nemčiji, Italiji in Franciji.
V Severni Ameriki je proizvodnja upadla za 5,5 %, ZDA pa so v celoti proizvedle za 6,8 %
manj.
Države bivše Rusije so lani znižale proizvodnjo za 8,1 %, od tega Rusija za 5,4 %, Ukrajina pa
celo za 13,1 %.
Proizvodnja jekla naj bi v letu 2009 beležila 10 % padec v primerjavi z letom 2008.

2.3.1.2.

Prodajni trg

Globalno povpraševanje po jeklu se je v tretjem kvartalu 2008 drastično znižalo, saj je svetovna
finančna in gospodarska kriza potisnila svetovno ekonomijo v recesijo. Najbolj prizadeta
industrijska sektorja sta gradbeništvo in avtomobilska industrija, ki sta istočasno tudi sektorja,
ki porabita največje količine jekla.

Vse velike proizvajalke jekla so že v zadnjem kvartalu 2008 napovedale in tudi realizirale
zmanjšanje obsega proizvodnje, da bi na ta način uravnotežile ponudbo z zmanjšanim
povpraševanjem. Istočasno je evropsko jeklarsko združenje (EUROFER) pričelo z aktivnostmi
(anti-dumping, količinsko omejevanje uvoza), da povečan uvoz jekla iz tretjih držav ne bi
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izničil poskusov evropskih proizvajalcev po stabilizaciji trga. Težka situacija s konca leta 2008
se bo po napovedih strokovnjakov nadaljevala vsaj še do zadnjega kvartala 2009. Najbolj sta
prizadeta jeklarska trga Evropske unije in Severne Amerike, vendar tudi kitajski trg kaže znake
upadanja proizvodnje in prodaje jeklarskih izdelkov.

2.3.1.3.

Nabavni trg

Podobno usodo kot prodajni trg je posledično doživel tudi nabavni, saj so zaradi zmanjšanja
naročil že v tretjem, predvsem pa v četrtem kvartalu, jeklarne po vsem svetu omejile oz.
ustavile proizvodnjo, z namenom zmanjšanja obstoječih zalog gotovih proizvodov, kar pa je
povzročilo kolaps na surovinskem trgu.

Jekleni odpadek, kot glavna surovina pri proizvodnji jekla, je bil v prvi polovici leta v
znamenju intenzivnega trgovanja, saj so se cene do poletja več kot podvojile, kasneje pa so
padle na najnižji nivo zadnjih nekaj let. Polna skladišča in nižja proizvodnja so tudi tu določala
ceno in povpraševanje.

Naša najpomembnejša legura je nedvomno nikelj. Njegove cene so se v prvih treh mesecih leta
gibale med 31.500 in 33.500 USD/tono. V drugem polletju so cene padle na nivo 9.000 - 10.000
USD/tono, kar naj bi pomenilo najnižji nivo vsaj za nekaj časa. Proizvajalci niklja so v večini
primerov z ustavitvijo proizvodnje poskušali zajeziti padanje cene, vendar neuspešno.

Podobno se je trg obnašal pri drugi najpomembnejši leguri ferokrom, kjer se je cena po visokem
nivoju v začetku leta 2008, v drugem kvartalu znižala in trgovanje se je skorajda ustavilo. Vsi
akterji še vedno čakajo na oživljanje trga za trgovanje s to leguro.

2.3.1.4.

Vpliv trga na poslovanje skupine SIJ

Kljub temu, da je še do meseca septembra kazalo, da bo leto 2008 ponovno rekordno, smo se
prvič po dolgoletni stalni rasti soočili s padcem.

Strm padec povpraševanja po naših izdelkih, izven vseh napovedi, je terjal hitro prilagajanje in
uravnavanje zalog na prodajni in nabavni strani. Kljub fleksibilnim pogodbam se učinku
prevelikih nakupov ter zalog, glede na strm padec proizvodnje, ni bilo mogoče v celoti izogniti.
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Izkoriščanje pozitivnih sinergijskih učinkov v skupini SIJ smo poglabljali tudi v preteklem letu,
kar smo s pridom izkoriščali tako v prvem delu leta, kjer je bil glavni poudarek v zanesljivi
oskrbi, kakor tudi v izjemnih razmerah; v najkrajšem možnem času smo poskušali prilagoditi
poslovanje krizni situaciji.

Skladno z zastavljenimi cilji smo v preteklem letu povečali delež oskrbe na domačem trgu na
področju jeklenega odpadka za 24 %, cilja na področju legiranega odpadka pa na predvideno
raven nismo povečali, oskrba se je zaradi specifičnih tržnih razmer v primerjavi s predhodnim
letom znižala za 1 %.

Prednost vertikalne integracije znotraj skupine KOKS smo izkoristili s spremenjenim načinom
nabave niklja, ki omogoča hitrejše prilagajanje tržnim spremembam.

Krizni situaciji smo se v zadnjem kvartalu prilagajali z zmanjšano proizvodnjo in podaljšanjem
novoletnih praznikov, saj smo se na ta način izognili pretiranemu povečanju zalog
nedokončanih in gotovih proizvodov.

2.3.2.

PROIZVODNJA

2.3.2.1.

Proizvodnja odlitega jekla

Proizvodnja

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Odlito jeklo 2004 - 2008
v tonah

odlitega

jekla je bila zadnjih pet let
v

nenehnem

482.713

porastu,

486.258

469.892

povprečno je rasla po
stopnji 2,8 %.

436.637

2004

441.193

2005

2006

2007

2008
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2.3.3.

PRODAJA

2.3.3.1.

Količinska prodaja

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Količinska prodaja 2004 - 2008
v tonah

Dosegli smo 2 % količinsko
414.435

rast prodaje glede na preteklo

404.671

leto. Primerjava s preteklimi

390.328

obdobji kaže na nenehno rast
362.605

2004

2.3.3.2.

vrednostne prodaje.

359.322

2005

2006

2007

2008

Vrednostna prodaja

Vrednostna prodaja je proti koncu leta 2008 pričela omagovati pod težo prihajajoče recesije in je
bila v zadnjem kvartalu precej nižja kot v preostalih treh.

V

kumulativnih

devetih

mesecev

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Vrednostna prodaja 2004 - 2008
v 000 EUR

rezultatih
je

bila

678.905

prodaja še za okoli 6 % nad

558.021
475.112

prodajo iz leta 2007, kasneje
pa se je njen trend pričel

702.851

388.299

linearno zniževati in je na
letnem nivoju samo še 3,5 %
večja od prodaje v preteklem
letu.

2004

2005

2006

2007
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Med programi je vrednostno največji delež zavzemala debela in hladno-valjana pločevina ter
fazonski odkovki, delež prve se je primerjalno nekoliko zmanjšal, preostalih dveh pa glede na
preteklo leto povečal.

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Deleži prodaje po programih v letu 2008

8,8%
2,0%

2,7%

13,8%

39,3%

9,0%

16,0%

2.3.4.

8,3%

Debela pločevina

Vroče valjana pločevina

Hladno valjana pločevina

Valjani produkti

Fazonski odkovki

Industrijski noži

Elektrode in varilna žica

Drugi proiz. in storit.

POSLOVNI IZID

Zaradi slabših tržnih razmer v drugi polovici leta, ko se je že z začetkom tretjega kvartala
pričelo kazati krčenje povpraševanja, so se poslovni rezultati v drugem polletju poslabšali.

Po zelo dobrem drugem kvartalu se je v tretjem kvartalu po uspešnosti ponovil prvi kvartal,
zadnji kvartal pa je bil zaradi upadanja naročil in nižjega nivoja prodajnih cen izrazito
negativen. Vrednost zalog se je v zadnjem četrtletju znižala tako zaradi manjših količin, kot
tudi zaradi nižjih cen.
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SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Dobiček iz poslovanja 2004 - 2008
v 000 EUR
69.196
55.076

35.645

36.507

2005

2006

18.100

2004

2007

2008

Skupina je v letu 2008 dosegla dobiček iz poslovanja v višini 55,1 milijon EUR, kar je za 20 %
manj kot v preteklem letu.

Dobiček pred davki je bil zaradi intenzivne naložbene politike ter posledično višjih finančnih
stroškov nižji kot leta 2007 za 39 %, čisti dobiček v višini 37,9 milijona EUR pa je bil nižji za 37
%. V primerjavi z letom 2007 v letu 2008 ni bilo prihodkov, ki bi izhajali iz izrednega
poslovanja (v letu 2007 je bilo takih prihodkov za 13.272.660 EUR iz naslova nakupa in prodaje
izvedenega finančnega inštrumenta). Iz tega razloga rezultat leta 2008 primerjalno zaostaja za
rezultatom leta 2007 za 14,5 %.
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2.3.4.1.

Oblikovanje poslovnega izida primerjalno z letom 2007

POSTAVKA

POSLOVNI PRIHODKI

2008

2007

Indeks

709.328.851

682.343.772

104,0

702.851.130

678.905.418

103,5

6.477.721

3.438.354

188,4

SPREMEMBA VREDNOSTI
ZALOG

-20.047.477

7.501.935

-267,2

POSLOVNI ODHODKI

625.915.126

612.008.658

102,3

525.473.531

519.760.449

101,1

Stroški dela

80.311.917

75.211.340

106,8

Amortizacija

20.129.678

17.036.869

118,2

8.290.292

8.641.126

95,9

55.075.956

69.195.923

79,6

Finančni prihodki

2.452.987

3.501.708

70,1

Finančni odhodki

9.504.230

7.781.628

122,1

-

13.272.660

-

ČISTI DOBIČEK PRED DAVKI

48.024.713

78.188.663

61,4

Davek iz dobička

10.286.076

14.348.160

71,7

165.771

-3.958.875

-

37.904.407

59.881.629

63,3

Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki

Stroški materiala in storitev

Drugi poslovni odhodki
DOBIČEK IZ POSLOVANJA

Drugi - izredni prihodki

Odloženi davek
ČISTI DOBIČEK
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2.3.5.

FINANČNI POLOŽAJ SKUPINE

2.3.5.1.

Struktura bilance stanja
SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Struktura bilance stanja
Ostala krat. sredstva
10,1%
Kratkoročne
poslovne terjatve
25,0%

Kapital
53,1%

Zaloge
19,6%
Rezerv.in DR pas.čas.
omejitve
2,8%

Ostala dolgoročna
sredstva
1,1%

Dolgoročne
obveznosti
14,1%

Dolgoročne finančne
naložbe
0,3%
Opredmetena
osnovna sredstva
43,8%

Ostala pasiva
1,0%

Kratkoročne
obveznosti
29,0%

Struktura aktive in pasive se je v letu 2008 v primerjavi s preteklim letom nekoliko spremenila.
Kapital je višji za 13 %, znotraj njega se je najbolj povečal preneseni čisti poslovni izid iz
preteklih let (za 91,6 %), kapitalske rezerve pa so se zmanjšale zaradi pokrivanja izgube po
sklepu skupščine družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

Na aktivni strani so se povečala dolgoročna sredstva (za 16,8 %), med njimi najbolj proizvajalna
oprema (za 38,5 %), med kratkoročnimi sredstvi, ki so porasla za 11,5 %, pa so se zmanjšale
zaloge za skoraj 10 %, za 19,6 % pa so se povečale terjatve.

Neto finančni dolg skupine je znašal na zadnji dan leta 2008 124,7 milijona EUR in je bil v
primerjavi s preteklim letom za 76 % višji zaradi zadolževanja za izvajanje naložbene politike.
Obresti na celoten finančni dolg znašajo le 1,25 % čistih prihodkov od prodaje.
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2.3.6.

KAZALNIKI POSLOVANJA

2008

2007

Indeks

5,39

8,82

61,1

55.075.956

69.195.923

79,6

EBIT marža (%)

7,84

10,19

76,9

EBITDA v EUR

75.205.633

86.232.794

87,2

EBITDA marža (%)

10,7

12,7

84,3

DONOSTNOST SREDSTEV ROA

6,39

11,20

57,0

DONOSNOST KAPITALA ROE

11,98

22,46

53,3

NETO ZADOLŽENOST/EBITDA

1,66

0,82

202,4

DONOSNOST PRODAJE ROS (%)
EBIT v EUR

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Dobiček na prodajo ROS; 2004 - 2008
8,82

8,30

Dobiček na prodajo najbolj sledi
tržnim
5,39

trendom

in

naši

uspešnosti prilagajanja le-tem.
Ne glede na velika nihanja tega

4,41
3,18

kazalca, pa ima v zadnjih petih
letih nenehen trend povprečne
rasti .

2004

2005

2006

2007

2008
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EBITDA je eden izmed kazalcev, ki

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
EBITDA marža; 2004 - 2008

ga v skupini in posameznih družbah

12,70
11,90

še posebej skrbno spremljamo, saj
nam

kaže

sredstva,

ki

so

10,70

10,00

9,80

razpoložljiva za investiranje dokler
lastniki

puščajo

dobiček

nerazporejen. V letu 2008 smo imeli
na razpolago 75 milijonov EUR
sredstev

za

financiranje

tako

obratnega kapitala kot naložb. V

2004

2005

2006

2007

2008

celoti smo ga namenili za investicije.

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Dobiček na kapital ROE; 2004 - 2008
22,46

Podoben trend gibanja kot
dobiček na čiste prihodke od
prodaje, ima tudi dobiček na

19,82

lastniški kapital.
Vrednost
11,98

10,87

dobičkom.

7,09

2004

vzporedno

2005

2006

2007

2008

kapitala
s

raste

prenesenim
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2.4.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

2.4.1.

TVEGANJA IZ OKOLJA

Med pomembnejšimi tveganji so identificirana tveganja sprememb davčne in delovno-pravne
zakonodaje ter tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč. Delno se lahko zavarujemo edino
pred tveganji naravnih in drugih nesreč z zavarovanjem premoženja in ljudi, tveganja
povezana s spremembo zakonodaje so bolj nepredvidljiva in se pred njimi lahko zavarujemo s
sistematičnim spremljanjem in pravočasnim odzivom.

2.4.2.

FINANČNA TVEGANJA

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 družb skupine, usklajeno s finančno službo
matične družbe skupine.

2.4.2.1.

Kreditno tveganje

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

omejevanjem

izpostavljenosti

do

posamičnim

poslovnih

partnerjev

z

analiziranjem njihove finančne bonitete, stalnim nadzorom nad kupci, saj v primeru slabe
bonitetne ocene proda blago samo pod pogojem, da prejme ustrezen inštrument zavarovanja,
sprotnim spremljanjem odprtih terjatev in stalno izterjavo ter zavarovanjem terjatev pri
zavarovalnici. Ocenjujemo, da kreditno tveganje v skupini ni visoko.

2.4.2.2.

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje skupine izvira iz dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti.
Finančne obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.
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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 pričakovane zaostrene gospodarske razmere pričakujemo
zniževanje bazne obrestne mere (EURIBOR, LIBOR) in povečevanje poslovnih marž. Trenutno
ocenjujemo tveganje spremembe obrestne mere kot zmerno.

2.4.2.3.

Valutno tveganje

Skupina deluje tudi v mednarodnem okolju in je tako v določeni meri izpostavljena valutnemu
tveganju. S prevzemom evra v letu 2007 se je izpostavljenost valutnemu tveganju močno
zmanjšala. Kljub temu skupina pazljivo spremlja izpostavljenost valutnemu tveganju in jo
zmanjšuje z načrtnim usklajevanjem prilivov in odlivov v tuji valuti, predvsem v USD, ki ima v
primerjavi z EUR največja medletna gibanja.

2.4.2.4.

Plačilno-sposobnostno tveganje

Likvidnostno tveganje tekom leta 2008 ni bilo pomembno, saj je skupina ustvarjala presežna
denarna sredstva. V trenutnih svetovnih gospodarskih razmerah pa se le-ta povečuje, zato
posebno pozornost namenjamo denarnemu toku. Upravljanje s tem tveganjem uravnavamo z
usklajevanjem prilivov in odlivov ter poslovnim sodelovanjem s kupci in dobavitelji, kjer
zaradi slabše plačilne discipline podaljšujemo plačilne roke pri dobaviteljih. Likvidnostno
rezervo skupine predstavljajo revolving posojila pri slovenskih bankah, ki se lahko črpajo v
primeru potrebe po dodatnih likvidnostnih sredstvih.

2.4.3.

POSLOVNA TVEGANJA

2.4.3.1.

Prodajno tveganje

Največje tveganje za skupino in posamezno družbo skupine je, da bi bili pri prodaji omejeni le
na nekaj velikih kupcev ali samo na določeno tržišče in bi izguba enega kupca pomenila veliko
nevarnost za obstoj posamezne družbe skupine. Naša usmeritev je razpršitev prodaje na čim
več različnih uporabnikov naših proizvodov in na čim več trgov, ki morajo biti tudi ekonomsko
upravičeni. Prodaja je zato porazdeljena na vse svetovne trge in različnim vrstam kupcem:
veletrgovcem s skladišči, lokalnim skladiščnim centrom ter končnim porabnikom jekla.
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Prodajno tveganje predstavlja tudi možnost, da kupec svojih obveznostim ne poravna. Za
obvladovanje tega tveganja imamo terjatve do stalnih kupcev zavarovane pri zavarovalnici. Z
novimi kupci in kupci iz rizičnih držav pa poslujemo samo na osnovi predplačil ali bančnih
garancij in akreditivov.

2.4.3.2.

Nabavno tveganje

Vsak nakup je tveganje. Nabavna tveganja so predvsem nepričakovane spremembe cen, rokov
dobav, kakovosti vhodnih surovin, materialov in storitev.
Za obvladovanje teh tveganj izvajamo naslednje aktivnosti:
•

dnevno spremljanje tržnih razmer in predvidevanje tržnih sprememb,

•

izvajamo strateške nakupe na podlagi dolgoročnih pogodb z dobavitelji,

•

oblikujemo poslovne procese z dobavitelji na podlagi partnerskih odnosov,

•

razpršili smo nabavo strateških materialov na več dobaviteljev,

•

izvajali smo presoje ustreznosti dobaviteljev (ocenjevanje dobaviteljev) za
zagotavljanje kakovosti materialov.

Glede na tržno situacijo v letu 2008 lahko trdimo, da je bilo tudi nabavno tveganje v tem
obdobju zelo visoko, vendar smo ga zelo dobro obvladovali.
Kljub neugodnim tržnim razmeram v letu 2008 je skupina pravočasno prepoznavala nabavna
tveganja in vzporedno temu uspešno izvajala aktivnosti za optimalno delovanje poslovnih
procesov v skupini.

2.4.3.3.

Investicijsko tveganje

Investicijska tveganja so povezana z doseganjem načrtovanih naložb, z uspešno realizacijo
naložb v razvoj novih proizvodov in uspešnim uvajanjem novih tehnologij. To vrsto tveganj
omejujemo tako, da nadziramo učinke naložb ter stalno zvišujemo raven kakovosti priprave in
izvedbe investicijskih projektov.
Že v začetni fazi projektne ocene se pripravi čim bolj realen časovni načrt, določi obseg in
velikost projekta ter kompleksnost same strukture projekta. Vodja projekta s pristojnostmi, ki
jih ima, pripomore k zadovoljivemu planiranju in sledenju poteka projekta.
Z uspešnim upravljanjem tveganj povečujemo uspešnost, izboljšamo učinkovitost vodenja ter
izvedbo naložbe.
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2.4.4.

OSTALA TVEGANJA

2.4.4.1.

Kadrovsko tveganje

Največja tveganja na kadrovskem področju so:
•

nezmožnost

zagotavljanja

optimalnega

števila

ustrezno

usposobljenih

sodelavcev, kar pomeni ohranjanje kritične mase zaposlenih, ki se lahko hitro
prilagaja spreminjajočemu se obsegu proizvodnje,
•

pomanjkanje delavcev s poklicno izobrazbo,

•

pomanjkanje interesa mladih za tehnične poklice - metalurške poklice,

•

štipendiranje,

•

visoka povprečna starost zaposlenih.

Zaradi narave dela je povečano tveganje za nastanek invalidnosti. Starost zaposlenih riziko
invalidnosti še povečuje. Aktivnosti, ki jih izvajamo, da zmanjšujemo kadrovsko tveganje, so
posodabljanje proizvodnih procesov, zmanjševanje telesnih naporov in izboljšanje pogojev
dela, štipendiranje in sistematična poklicna usmerjenost ter ozaveščanje zaposlenih, da
prevzemajo skrb za zdravo in varno delo.

2.4.4.2.

Okoljevarstveno tveganje

Pri tem tveganju obstaja določena nevarnost ob morebitni okoljski nesreči (onesnaženju).
Veliko tveganje pa predstavlja tudi spreminjajoča se okoljska zakonodaja, ki ima lahko za
posledico ukinitev določene proizvodne dejavnosti ali zaostritev okoljevarstvenih zahtev, ki bi
povišale stroške poslovanja skupine, saj je jeklarska industrija pod velikim pritiskom
zakonodaje znotraj EU in civilne družbe, da sledi postavljenim normativom varovanja okolja.
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2.5.

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Uprava skupine ne uporablja pri svojem delu nobenega kodeksa upravljanja, prav tako pa
takšen kodeks ni v uporabi znotraj celotne skupine SIJ.

2.6.

VPLIVANJE OBVLADUJOČE DRUŽBE

V družbah skupine v letu 2008 niso bili opravljeni pravni posli, iz katerih bi bile družbe
skupine prikrajšane zaradi vplivanja obvladujoče družbe DILON, d.o.o. Ljubljana in z njo
povezanih družb.

2.7.

DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA

Zaradi ekonomske in finančne krize so večini družb znotraj skupine močno upadla naročila,
zato so družbe Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne, SUZ in Elektrode Jesenice prešle v prvih treh
mesecih na skrajšani 36 urni delovni teden. Družbe so z dnem prehoda na krajši delovni čas
zaprosile za subvencijo države.

Drugih pomembnejših poslovnih dogodkov po koncu poslovnega leta ni bilo.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Z motivacijo.
Z dobroto.
Z varovanjem.
Izboljšujemo življenje.
.
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3.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iz naše vizije izhaja, da želimo biti dober in odgovoren delodajalec ter hkrati vzpodbujati
zaposlene k odgovornemu, angažiranemu in k ciljem družbe ter skupine usmerjenemu delu.

Želimo biti skrbni do okolja, v katerem delujemo, ne samo zaradi zavezujočih predpisov,
ampak tudi zaradi naših lokalnih skupnostih, v katerih delujemo in živimo.

Želimo biti del družbe in zato smo družbeno odgovorni; sponzoriramo športne dejavnosti,
kulturne in izobraževalne ustanove ter uspešne posameznike, ki promovirajo ne samo ime
naših družb in skupine, ampak tudi našo državo.

3.1.

ZAPOSLENI

3.1.1.

GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Gibanje števila zaposlenih 2004 - 2008
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V letih po osamosvojitvi Slovenije, se je število zaposlenih kar nekaj let zmanjševalo, delno
zaradi prodaje družb, delno pa zaradi prestrukturiranja družb in skupine. Od leta 2004 je
zaposlenost zopet v porastu. V letu 2008 se je število zaposlenih povečalo za 3,2 %, kar je največ
v zadnjih petih letih.

3.1.2.

INVALIDI

Po stečaju dveh podjetij za prestrukturiranje kadrov (CPK in Logistični center) v letu 2002, je
delež invalidov padel pod 10 %, vendar pa od takrat dalje zopet nenehno narašča. V letu 2008
je znašal delež invalidov že 12 %.
Vzrok invalidnosti je v 82 % bolezen, 12 % poškodba na delu, 1 % poklicna bolezen in 5 %
drugi razlogi.

SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Zaposleni in invalidi 2000 - 2008
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3.1.3.

2004

2005

Invalidi

2006

2007

2008

delež invalidov v %

STAROSTNA STRUKTURA

Že kar nekaj let ugotavljamo, da se nam starostna struktura poslabšuje, saj znaša starost
delavcev v skupini med 42 in 43 let. Največ imamo zaposlenih delavcev s povprečno starostjo
preko 50 let, kar pomeni, da bomo (ob nespremenjeni zakonodaji) v naslednjih 7-8 letih
nadomestili kar eno tretjino zaposlenih.
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SKUPINA SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
Zaposleni po starostni strukturi v letu 2008

44
527

1057

664
1197

do 20 let

3.1.4.

30 - 40

40 - 50

50 in več

ZAPOSLENI PO SPOLU

SPOL
MOŠKI

3.1.5.

20 - 30

31.12.2008

31.12.2007

2.884

2.794

ŽENSKE

605

588

SKUPAJ

3.489

3.382

ŠTIPENDIRANJE

Zaradi visoke starostne strukture posebno pozornost namenjamo štipendiranju, saj so
metalurški poklici izredno deficitarni. V preteklosti je bilo ukinjenih kar nekaj študijskih smeri
iz metalurškega področja na vseh nivojih izobraževanja. S podporo družb skupine SIJ so se
oziroma se bodo obnovili nekateri programi poklicnih in srednjih šol.

V skupini štipendiramo na različnih nivojih izobraževanja 163 dijakov in študentov.
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3.2.

KOMUNICIRANJE

Skupina deluje v vedno bolj razvitem in konkurenčnem tržnem okolju, čemur se prilagaja s
hitrejšo odzivnostjo na potrebe svojih poslovnih partnerjev, zagotavljanjem konkurenčnih
pogojev zaposlovanja potrebnih strokovnjakov, skrbi za okolje in nenazadnje izvajanjem
različnih oblik vključevanja v ožjo in širšo skupnost.

3.2.1.

KOMUNICIRANJE Z ODJEMALCI

Skupina goji dolgoročne odnose s svojimi kupci in skrbi za stalen proces komuniciranja. Z
našimi kupci se redno srečujemo ter sodelujemo tako na prodajnem kot tudi na tehničnem
področju. Poleg tega enkrat letno izvajamo analize zadovoljstva naših kupcev, na osnovi
katerih sprejemamo ukrepe za nadaljnje izboljševanje sodelovanja.

3.2.2.

KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

Odprto komuniciranje in hitro posredovanje informacij je ključno za obveščenost, motiviranost
in pripadnost sodelavcev. Uporabljamo različna orodja internega komuniciranja. Skrbimo za
to, da bi bili naši zaposleni kar najbolj seznanjeni z dogajanjem v podjetju, hkrati pa zaposlene
spodbujamo, da tudi sami izražajo svoja mnenja in predloge. Informacije o pomembnejših
dogodkih redno objavljamo v internem glasilu SIJ, ki izhaja enkrat mesečno in v katerem
seznanjamo sodelavce z razvojno strategijo, načrti in dosežki ter z različnimi pomembnimi
poslovnimi in družabnimi dogodki znotraj skupine in v lokalnem okolju. Informacije
posredujemo sodelavcem tudi po elektronski pošti oziroma jih objavljamo na oglasnih deskah
v posameznih delovnih okoljih.

3.2.3.

KOMUNICIRANJE Z DRUŽBENIM OKOLJEM

Posamezne družbe skupine predstavljajo v posameznih lokalnih skupnostih pomembnega
akterja, zato skušamo vsi skupaj prispevati k izboljšanju kakovosti življenja tako naših
zaposlenih kot ostalih prebivalcev.

SKUPINA SIJ

LETNO POROČILO 2008

POSLOVNO POROČILO

Slovenska industrija jekla

49
3.2.3.1.

Šport

Družba Acroni je generalni sponzor Hokejskega kluba Jesenice, družba Metal Ravne dejavno
podpira Plavalni klub Fužinar, alpsko smučanje in odbojko, družba SIJ - Slovenska industrija
jekla pa alpsko smučanje, smučarske skoke in namizni tenis.

3.2.3.2.

Izobraževanje in kultura

Sponzoriramo razne kulturne prireditve in podpiramo strokovna poslovna srečanja ter
doniramo sredstva v humanitarne namene.

3.2.4.

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Za komuniciranje z mediji skrbi Služba za odnose z javnostmi družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d. Medije in druge deležnike seznanjamo s pomembnimi poslovnimi dogodki na
novinarskih konferencah, z obvestili za javnost, vabili na pomembne dogodke in drugimi
oblikami komuniciranja. Zavedamo se, da je kredibilno in pravočasno obveščanje deležnikov
temelj za dobro sodelovanje in zaupanje.

3.2.5.

OKOLJSKO KOMUNICIRANJE

Kupce, dobavitelje, zaposlene, institucije oblasti in širšo javnost redno obveščamo o naših
aktivnostih in principih delovanja. Družbe skupine delujejo v neposredni bližini stanovanjskih
naselij. Prijetno sobivanje s krajani in drugimi zainteresiranimi javnostmi je naš temeljni cilj.
Smo odprta skupina z dostopno politiko. Pobude s strani javnosti sprejemamo, se nanje
odzivamo in jih resno upoštevamo pri našem delu.
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3.3.

VAROVANJE OKOLJA

Zavedamo se, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za razvoj naše
dejavnosti. Varstvo okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in
obravnavamo ga kot sestavni del politike vodenja.

Družbe skupine posvečajo veliko pozornost okolju in ekologiji. V zadnjih letih so bila izvedena
številna vlaganja v posodobitev infrastrukture in uskladitev z zahtevami veljavne zakonodaje,
še posebej na področju ravnanja z odpadki, emisijami v vodo in zrak ter emisijami hrupa. SIJSlovenska industrija jekla, d.d. za svoje delovanje in poslovanje ne potrebuje nobenega
okoljevarstvenega dovoljenja, družbe skupine, ki takšna dovoljenja potrebujejo, pa so jih
pridobile oziroma so v ustreznih postopkih za njihovo pridobitev.

Obe jeklarski družbi, Acroni in Metal Ravne sta zavezani spoštovanju IPPC direktiv in
posledično zelo striktni evropski in slovenski zakonodaji; obe sta v postopku njegovega
pridobivanja oziroma jima je bilo odobreno ustrezno prehodno obdobje. Družbi imata
odobrene in potrjene ustrezne sanacijske programe.

Acroni ima za pridobitev IPPC dovoljenja odobreno prehodno obdobje do oktobra 2010.
Družba ima na voljo oziroma v rezervacijah predvidena vsa potrebna sredstva za izvedbo
celotnega sanacijskega programa.

Metal Ravne ima za pridobitev IPPC dovoljenja odobreno prehodno obdobje do leta 2012 in
potrjen sanacijski program, ki bo izveden v roku.

Skupina in njene posamezne družbe bodo tudi v prihodnje izvajale investicije, potrebne za
doseganje zakonsko predpisanih standardov in zahtev na področju ekologije in okolja.
Predvidena vrednost investicij na področju okolja za naslednja tri leta znaša preko 11 milijonov
EUR.

Svoj odnos do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujemo, kar potrjujeta tudi
mednarodna standarda Sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001 in Sistem varnosti in zdravja pri
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delu OHSAS 18001 - družba Acroni ima pridobljena oba certifikata, družba Metal Ravne pa
ISO 14001.

V družbah uvajamo nove tehnološke postopke, ki čim manj obremenjujejo okolje ter čim manj
vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih. Enako skrbno ravnamo tudi z vsemi energenti ter
spremljamo racionalno rabo energije. Vseskozi spremljamo nastajanje odpadkov, emisije v
ozračje in odpadne vode.

Prav tako smo že pred nekaj leti v obeh jeklarskih družbah pričeli s sanacijo hladilnih sistemov.
Cilji projekta »Zmanjšanje porabe tehnološke vode« so bili predvsem ekološka posodobitev
sistema, zmanjšanje porabe tehnoloških vod, izboljšanje kvalitete tehnoloških vod, zapiranje
krogotokov, avtomatizacija procesa, zmanjšanje stroškov oskrbe z vodo in zmanjšanje
obratovalnih stroškov.

Učinkovita raba energije se odraža tako pri nižjih stroških poslovanja kot tudi pri manjši emisiji
škodljivih snovi v okolje.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO

Ujeti v čas.
Ujeti v prostor.
Ujeti v jeklo.
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4.

KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO

4.1.

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

4.1.1.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA
Pojasnilo

31.12.2008

31.12.2007

285.946.887

244.736.350

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva

4.3.1.

2.823.439

1.141.933

Opredmetena osnovna sredstva

4.3.2.

276.854.886

237.877.551

Naložbene nepremičnine

4.3.3.

347.067

973.522

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo

4.3.4.

1.366.346

905.949

Finančne naložbe v pridružene družbe

4.3.5.

736.452

517.244

Dolgoročne poslovne terjatve

4.3.7.

862.830

536.906

Terjatve za odloženi davek
Kratkoročna sredstva (brez aktivnih
časovnih razmejitev)

4.3.8.

2.955.867

2.783.245

345.567.812

310.015.599

Sredstva namenjena za prodajo

4.3.9.

4.900.950

4.551.889

Zaloge

4.3.10.

123.858.093

136.657.438

Finančne naložbe namenjene trgovanju

4.3.11.

90.787

497.697

Kratkoročno dana posojila in depoziti

4.3.12.

25.940.132

143.452

Kratkoročne poslovne terjatve

4.3.13.

157.885.510

132.056.127

Denarna sredstva in denarni ustrezniki

4.3.14.

32.892.340

36.108.996

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

4.3.15.

203.163

61.682

Skupaj kratkoročna sredstva

345.770.975

310.077.281

Skupaj sredstva

631.717.862

554.813.631

335.551.385

297.054.154

Kapital večinskega lastnika

333.543.460

295.655.490

Osnovni kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

11.461.177

19.404.273

Rezerve iz dobička

(2.134.473)

(2.148.193)

120.254

106.534

(2.254.727)

(2.254.727)

386.255

413.352

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

Zakonske rezerve
Lastne delnice
Presežek iz prevrednotenja

4.3.16.
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Pojasnilo
Tečajne razlike
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Manjšinski kapital
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

31.12.2008

31.12.2007

(72.184)

(163.939)

140.827.031

73.498.215

37.809.588

59.385.716

2.007.925

1.398.664

17.675.845

17.709.494

Rezervacije

4.3.17.

7.300.228

8.792.904

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za jubilejne nagrade in
odpravnine zaposlencem

4.3.18.

687.307

687.710

4.3.19.

9.688.310

8.228.880

89.153.499

67.381.981

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročno prejeta posojila

4.3.20.

81.461.999

62.029.282

Druge dolgoročne finančne obveznosti

4.3.21.

6.942.221

5.223.104

Dolgoročne poslovne obveznosti

4.3.22.

646.603

129.595

Obveznosti za odložene davke

4.3.8.

102.676

-

182.890.153

167.850.644

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročno prejeta posojila

4.3.23.

92.673.353

42.589.317

Druge kratkoročne finančne obveznosti

4.3.24.

2.602.700

2.113.927

Kratkoročne poslovne obveznosti

4.3.25.

87.249.585

110.898.482

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

4.3.26.

364.515

12.248.917

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

4.3.27.

6.446.980

4.817.358

Skupaj obveznosti

296.166.477

257.759.477

Skupaj obveznosti do virov sredstev

631.717.862

554.813.631

Pojasnila in usmeritve na straneh od 60 do 111 so sestavni del konsolidiranih računovodskih
izkazov
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4.1.2.

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Pojasnilo

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

2008

2007

4.3.28.

702.851.130

678.905.418

4.3.29.

(558.249.288)

(528.558.362)

144.601.842

150.347.056

Kosmati poslovni izid
Stroški prodajanja (z amortizacijo)

4.3.29.

(46.698.229)

(34.569.646)

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

4.3.29.

(43.506.717)

(43.483.641)

Drugi poslovni prihodki

4.3.30.

6.477.721

3.438.355

Drugi poslovni odhodki

4.3.31.

(5.798.661)

(6.536.201)

55.075.956

69.195.923

Dobiček iz poslovanja
Prihodki/odhodki iz naslova prevrednotenja
finančnih naložb

4.3.32.

(553.694)

80.484

Finančni prihodki

4.3.33.

2.143.488

2.470.930

Finančni odhodki

4.3.34.

(8.764.048)

(7.303.261)

219.208

314.218

Delež dobička v pridruženi družbi
Pozitivne tečajne razlike

4.3.35.

90.291

636.076

Negativne tečajne razlike

4.3.36.

(186.488)

(478.367)

Drugi prihodki

4.3.37.

-

13.272.660

48.024.713

78.188.664

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička

4.3.38.

(10.286.076)

(14.348.161)

Odloženi davki

4.3.38.

165.771

(3.958.875)

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA
LETA

37.904.408

59.881.629

Delež večinskih lastnikov v čistem dobičku

37.823.307

59.385.716

81.101

495.913

- čisti dobiček na delnico

38,33

60,19

- popravljen dobiček na delnico

38,33

60,19

Delež manjšinskih lastnikov v čistem dobičku
Dobiček na delnico večinskih lastnikov

4.3.39.

Pojasnila in usmeritve na straneh od 60 do 111 so sestavni del konsolidiranih računovodskih
izkazov
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4.1.3.

KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV
2008

2007

Dobiček pred obdavčitvijo

48.024.710

78.188.664

Prilagojen za:
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

20.129.680

17.036.868

(219.208)

(314.218)

(62.991)

-

Finančne prihodke

(2.137.726)

(2.415.782)

Finančne odhodke

8.764.008

6.926.260

96.198

(157.710)

553.693

(13.353.144)

(2.198.243)

2.710.278

2.420.318

(2.672.913)

75.370.439

85.948.303

(22.729.407)

14.590.794

12.527.676

(11.079.729)

Zmanjšanje/povečanje poslovnih obveznosti
Zmanjšanje/povečanje davkov, razen davka od
dohodka

(19.681.260)

627.965

(1.322.971)

1.331.289

Plačilo obveznosti za davek iz dobička
Druga vplačila direktno na kapital (preneseni čisti
poslovni izid)

(23.518.309)

(3.931.762)

-

945.620

20.646.168

88.432.480

(5.270.103)

-

(52.165.633)

(59.185.458)

Denarni tok iz poslovanja

Delež dobička v pridruženi družbi
Presežek poštene vrednosti neto sredstev nad nabavno
vrednostjo naložbe (slabo ime)

Tečajne razlike, neto
Dobiček/izgubo pri prodaji finančnih naložb
Odpravo/oblikovanjem popravkov vrednosti
Druge prilagoditve
Denarni tok iz poslovanja pred gibljivim kapitalom
Spremembe gibljivega kapitala
Povečanje/zmanjšanje poslovnih terjatev
Zmanjšanje/povečanje zalog

Neto denarni tok iz poslovanja
Denarni tok iz naložbenja
Nakup odvisnih družb
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev
Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev
Neto prodaja finančnih naložb, razpoložljivih za
trgovanje

80.430

214.669

189.987

13.353.144

Spremembe denarnih sredstev z omejeno uporabo

(14.107)

187.692

(56.147.048)

(4.694.902)

30.350.368

7.981.385

Dana posojila
Plačilo danih posojil
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2008
Prejete plačane obresti iz naslova danih posojil

2007

1.854.690

2.418.764

33.378

17.460

23.380

550.195

(885.294)

(1.087.145)

(81.949.952)

(40.244.196)

234.022.192

316.277.644

(173.547.409)

(351.102.494)

Plačila obveznosti iz naslova finančnega najema

(1.694.301)

(2.710.669)

Plačila obresti iz naslova prejetih posojil

(8.663.084)

(7.076.524)

(300.000)

-

49.817.398

(44.612.043)

(11.486.386)

3.576.242

Denar in denarni ustrezniki na dan 1.1.

33.884.182

30.307.939

Denar in denarni ustrezniki na dan 31.12.

22.397.796

33.884.181

Prejete dividende
Neto prodaja finančnih naložb, razpoložljivih za
prodajo
Prodaja neopredmetenih sredstev
Neto denarni tok iz naložbenja
Denarni tok iz financiranja
Nova prejeta posojila
Plačila prejetih posojil

Izplačila dividend
Neto denarni tok iz financiranja
Neto zmanjšanje/povečanje denarnih sredstev

Denar in denarni ustrezniki

2008

2007

Denar in denarni ustrezniki v bilanci stanja na dan
31. 12.

32.892.340

36.108.996

zmanjšani za denarna sredstva z omejeno uporabo

(47.601)

(33.494)

(10.446.943)

(2.191.321)

22.397.796

33.884.181

zmanjšani za odobrene limite na transakcijskem računu
Denar in denarni ustrezniki za potrebe izdelave izkaza
denarnih tokov na dan 31. 12.

Pojasnila in usmeritve na straneh od 60 do 111 so sestavni del konsolidiranih računovodskih
izkazov
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4.1.4.

KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA

4.1.4.1.

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za poslovno leto 2008
Kapital večinskega lastnika

Osnovni
kapital
Stanje na dan 31.12.2007
Poštena vrednost iz
prevrednotenja,
z upoštevanimi davki:
- finančne naložbe
razpoložljive za prodajo

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Lastne
delnice

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti dobiček

Manjšinski
kapital
Presežek iz
prevrednotenja

Tečajne
razlike

Skupaj

Skupaj

145.266.066

19.404.273

106.534

(2.254.727)

73.498.215

59.385.716

413.352

(163.939)

295.655.490

1.398.664

297.054.154

-

-

-

-

-

-

(27.097)

-

(27.097)

-

(27.097)

Nakup manjšinskih deležev

-

-

-

-

Tečajne razlike
Neto spremembe neposredno
na kapitalu

-

-

-

-

-

-

Čisti dobiček poslovnega leta
Skupne spremembe na
kapitalu v letu 2008

-

-

-

Poravnavanje izgube

-

Oblikovanje zakonskih rezerv

-

Prenos
Izplačila dividend
Stanje na dan 31.12.2008

-

-

-

-

-

828.162

828.162

4

-

-

91.755

91.759

-

91.759

-

4

-

(27.097)

91.755

64.662

828.162

892.824

-

-

-

37.823.308

-

-

37.823.308

81.099

37.904.407

-

-

-

4

37.823.308

(27.097)

91.755

37.887.970

909.261

38.797.231

(7.943.096)

-

-

7.943.096

-

-

-

-

-

-

-

13.720

-

-

(13.720)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.385.716

(59.385.716)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(300.000)

(300.000)

145.266.066

11.461.177

120.254

(2.254.727)

140.827.031

37.809.588

386.255

(72.184)

333.543.460

2.007.925

335.551.385
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4.1.4.2.

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za poslovno leto 2007

Kapital večinskega lastnika

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Lastne
delnice

Stanje na dan 31.12.2006
Poštena vrednost iz
prevrednotenja,
z upoštevanimi davki:
- finančne naložbe
razpoložljive za prodajo

145.266.066

19.404.273

106.534

-

-

-

-

Vračilo davka po odločbi

-

-

-

-

Tečajne razlike
Neto spremembe
neposredno na kapitalu
Čisti dobiček poslovnega
leta
Skupne spremembe na
kapitalu v letu 2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prenosi

-

Prodaja lastnih delnic
Stanje na dan 31.12.2007

Manjšinski
kapital
Čisti dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti dobiček

5.008 (2.259.735)

Presežek iz
prevrednote
nja

Tečajne
razlike

Skupaj

Skupaj

48.008.932

24.538.657

147.544

(51.035)

235.166.244

902.749

236.068.993

-

-

-

265.808

-

265.808

-

265.808

-

945.618

-

-

-

945.618

-

945.618

-

-

-

(112.904)

(112.904)

-

(112.904)

-

945.618

-

265.808

(112.904)

1.098.522

-

1.098.522

-

-

-

59.385.716

-

-

59.385.716

495.915

59.881.631

-

-

-

945.618

59.385.716

265.808

(112.904)

60.484.238

495.915

60.980.153

-

-

-

-

24.538.657

(24.538.657)

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.008)

5.008

5.008

-

-

-

5.008

-

5.008

145.266.066

19.404.273

106.534

- (2.254.727)

73.498.215

59.385.716

413.352

(163.939)

295.655.490

1.398.664

297.054.154

Pojasnila in usmeritve na straneh od 60 do 111 so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov
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4.2.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

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

4.2.1.

PODLAGA ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ za leto 2008 so pripravljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (odslej MSRP), sprejetimi v EU. Med
razkrivanjem in vrednotenjem postavk smo neposredno uporabljali določbe standardov.
Izjema je bilo le vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med več
različnimi metodami vrednotenja.
Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov.
Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri
seštevkih v preglednicah.
Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP, 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 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.
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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 EU, in sicer:

a) Trenutno veljavni standardi in tolmačenja
Trenutno so veljavne naslednje dopolnitve obstoječih standardov, ki jih je izdal IASB in sprejela
EU:
•

Dopolnitve MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« in MSRP 7
»Finančni instrumenti: Razkritja« – Prerazvrstitev finančnih sredstev (velja od vključno
01.07.2008).

Sprejetje dopolnitev obstoječih standardov še ni prineslo sprememb v konsolidiranih
računovodskih usmeritvah skupine.

b) Standardi in tolmačenja, ki še niso sprejeta
Na dan odobritve konsolidiranih računovodskih izkazov je EU sprejela naslednje standarde,
prenovitve standardov in tolmačenja, ki še niso v veljavi:
•

MSRP 8 »Področni odseki«, ki ga je EU sprejela dne 21.11.2007 (velja za letna obdobja,
ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

•

Dopolnitve MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« in MRS 27 »Skupinski in ločeni
računovodski izkazi« - Investicijski stroški odvisne družbe, skupaj obvladovane
družbe ali pridružene družbe, ki jih je EU sprejela dne 23.01.2009 (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

•

Dopolnitve različnih standardov in tolmačenj, ki izhajajo iz Letnega projekta izboljšav
MSRP (MRS 1, MSRP 5, MRS 8, MRS 10, MRS 16, MRS 19, MRS 20, MRS 23, MRS 27,
MRS 28, MRS 29, MRS 31, MRS 34, MRS 36, MRS 38, MRS 39, MRS 40, MRS 41),
prvenstveno z vidika odprave neskladij in jasnejšega besedila, ki jih je EU sprejela dne
23.01.2009 (večina dopolnitev se uporabi za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno
01.01.2009).
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•

Dopolnitve MRS 32 »Finančni instrumenti: Predstavljanje« in MRS 1 »Predstavljanje
računovodskih izkazov« - Prodajljivi finančni instrumenti in obveznosti, ki izhajajo iz
likvidacije, ki jih je EU sprejela dne 21.01.2009 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od
vključno 01.01.2009).

•

MRS

1

(prenovljen)

»Predstavljanje

računovodskih

izkazov«

-

Prenovljeno

predstavljanje, ki ga je EU sprejela dne 17.12.2008 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo
od vključno 01.01.2009).
•

MRS 23 (prenovljen) »Stroški izposojanja«, ki ga je EU sprejela 10.12.2008 (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

•

Dopolnitve MSRP 2 »Plačilo z delnicami« - Odmerni pogoji in odpovedi, ki jih je EU
sprejela dne 16.12.2008 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

•

IFRIC 11 »MSRP 2 - Skupina in transakcije z lastnimi delnicami«, ki ga je EU sprejela
01.06.2007 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno 01. 03. 2008).

•

IFRIC 13 »Programi nagrajevanja zvestobe strank«, ki ga je EU sprejela 16.12.2008 (velja
za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

•

IFRIC 14 »MRS 19 - Omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede
minimalnega financiranja in njihove medsebojne povezanosti«, ki ga je EU sprejela dne
16.12.2008 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.01.2009).

Skupina se je odločila, da ne uporabi teh standardov, prenovitev standardov in tolmačenj pred
datumi njihove veljavnosti. Skupina predvideva, da prva uporaba teh standardov, prenovitev
standardov in tolmačenj ne bo imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske
izkaze skupine.

c) Standardi in tolmačenja, ki jih je izdal IASB in jih še ni sprejela EU
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, ne razlikujejo bistveno od predpisov, ki jih je sprejel
IASB, z izjemo naslednjih standardov, dopolnitev obstoječih standardov in tolmačenj, ki niso
bili odobreni za uporabo na dan 03.03.2009:
•

MSRP 3 (prenovljen) »Poslovne združitve« (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od
vključno 01.07.2009).

•

MSRP 1 (prenovljen) »Prva uporaba MSRP« (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od
vključno 01. 01. 2009).
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•

Dopolnitve MRS 27 »Skupinski in ločeni računovodski izkazi« (velja za letna obdobja,
ki se pričnejo od vključno 01.07.2009).

•

Dopolnitve MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« - Priznane
postavke varovanja pred tveganjem (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od vključno
01.07.2009).

•

Dopolnitve MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« in MSRP 7
»Finančni instrumenti: Razkritja« – Prerazvrstitev finančnih sredstev, datum
veljavnosti in prehod (velja od vključno 01.07.2008).

•

IFRIC 12 »Programi koncesij za storitve« (velja za letna obdobja, ki se pričnejo od
vključno 01.01.2008).

•

IFRIC 15 »Dogovori za izgradnjo nepremičnin« (velja za letna obdobja, ki se pričnejo
od vključno 01.01.2009).

•

IFRIC 16 »Varovanja čistih finančnih naložb v podjetje v tujini pred tveganji« (velja za
letna obdobja, ki se pričnejo od vključno 01.10.2008).

•

IFRIC 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom« (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo od vključno 01.07.2009).

•

IFRIC 18 »Prenos sredstev od kupcev« (velja za prenos sredstev od kupcev, ki so
prejeta od vključno 01.07.2009).

Skupina predvideva, da prva uporaba teh standardov, dopolnitev obstoječih standardov in
tolmačenj, ne bo imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze skupine.
Hkrati pa računovodstvo varovanja pred tveganjem za portfelj finančnih sredstev in
obveznosti, katerih načel EU ni sprejela, ostaja neurejeno. Glede na predvidevanja skupine
uporaba računovodstva varovanja pred tveganjem za portfelj finančnih sredstev in obveznosti,
v skladu z MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje«, ne bi imela bistvenega
vpliva ob uporabi na bilančni presečni datum.

Upravljanje s finančnimi tveganji je opredeljeno v poslovnem delu konsolidiranega letnega
poročila pod točko 2.4.
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4.2.2.

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 usmeritvami obvladujoče družbe.
Skupina obravnava transakcije z manjšinskimi lastniki enako kot transakcije z zunanjimi
partnerji. Dobički in izgube manjšinskih lastnikov se kažejo v izkazu poslovnega izida skupine.
Nakupi v zvezi s prevzemi se odražajo v povečanju manjšinskega kapitala in povečanju
dobrega oz. slabega imena, kot razlika med deležem manjšinskih lastnikov v knjigovodski
vrednosti in pošteni vrednosti prevzete družbe.

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 družbe SIJ – Slovenska industrija jekla d.d..
Matična družba skupine SIJ je družba DILON d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana. 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.,
Gerbičeva 98, Ljubljana. Konsolidirano letno poročilo za skupino OAO KOKS je moč dobiti na
sedežu družbe OAO KOKS, 1st Stakhanovskaya ulitsa 6, 650021 Kemerovo, Ruska Federacija.

4.2.3.

SESTAVA SKUPINE POVEZANIH DRUŽB

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze matične družbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in računovodske izkaze družb v skupini.
Skupino družb, v katerih ima družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. svoje finančne
naložbe, sestavljajo družbe prikazane v spodnji tabeli:

LETNO POROČILO 2008

RAČUNOVODSKO POROČILO

SKUPINA SIJ
Slovenska industrija jekla

65

Dejavnost
družbe

Vrednost
% udeležbe kapitala družbe
31.12.2008

Poslovni
izid
2008

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

Dejavnost
holdinga

155.239.712

274.406

SIJ - hčerinske družbe
Acroni, d.o.o., Cesta Borisa
Kidriča 44, Jesenice

Proizvodnja
jekla

100

182.640.447

20.810.598

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

Proizvodnja
jekla

100

80.024.040

13.550.928

100

10.771.453

1.252.672

100

5.431.448

672.019

100

789.657

8.166

100

70.735

5.925

100

20.279.868

437.033

100

1.672.049

18.718

74,90

3.632.860

95.269

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

Proizvodnja
industrijskih
nožev
Proizvodnja
dodajnih
materialov za
varjenje

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

Proizvodnja
vlečenih žic

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

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

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

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

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

Usposabljanje,
izobraževanje
invalidov
Trgovanje z
lastnimi
nepremičnina
mi
Drugo
podjetniško in
poslovno
svetovanje
Pridobivanje
sekundarnih
surovin iz
ostankov
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Dejavnost
družbe

Vrednost
% udeležbe kapitala družbe
31.12.2008

Poslovni
izid
2008

ACRONI - hčerinske družbe
Acroni Italia s.r.l., Via del San
Michele 334, Gorica, Italija

Trgovinska
dejavnost

70

639.173

18.376

Acroni Deutschland GmbH,
Paulsmuhlenstrasse 42,
Duesseldorf, Nemčija

Trgovinska
dejavnost

100

987.186

210.721

Trgovinska
dejavnost

100

9.200

-

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

Trgovinska
dejavnost

100

1.842.744

408.163

KOPO International Inc., New
Jersey, ZDA

Trgovinska
dejavnost

100

858.853

(27.966)

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

Proizvodnja
metalurških
strojev

85,61

3.073.243

338.853

Acroni Scandinavia AB, Box
17136, 200 01 Malmö, Švedska
METAL RAVNE - hčerinske
družbe

V letu 2008 smo v konsolidacijo z dnem 1.5.2008 vključili družbo ODPAD d.o.o. Pivka.

4.2.4.

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

Trgovinska
dejavnost

Vrednost
% udeležbe kapitala družbe
31.12.2008

45

873.192

Poslovni
izid
2008

232.860
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4.2.5.

VALUTA POROČANJA

a) Funkcijska in predstavitvena valuta
Postavke, prikazane v finančnih izkazih posameznih družb skupine, so nominirane v valuti
primarnega okolja - države, v kateri posluje posamezna družba (ta valuta je t.i. funkcijska
valuta). Konsolidirani računovodski izkazi so izkazani v EUR, ki je funkcijska in
predstavitvena valuta obvladujoče družbe.

b) Transakcije in stanja
Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi tečaja, veljavnega na
dan transakcije. Dobički in izgube, ki nastanejo pri teh transakcijah in pri pretvorbi denarnih
sredstev ter obveznosti, denominiranih v tuji valuti, so pripoznane v izkazu poslovnega izida.
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. 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.

4.2.6.

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
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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.

4.2.7.

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 ob svojem nastanku že
pripoznani kot poslovni odhodki.
Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.

4.2.8.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

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

Nepremičnine

od 20 do 77 let

Proizvajalna oprema

od 3 do 27 let

Računalniška oprema

od 2 do 6 let

Motorna vozila

od 4 do 10 let

Druga oprema

od 1 do 12 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.
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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.

4.2.9.

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.
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 41 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.
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4.2.10.

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.

4.2.11.

DOBRO IME

Dobro ime, ki se pojavi pri konsolidiranju, predstavlja presežek nabavne vrednosti nad
deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in
pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve.
Dobro ime se pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda zaradi oslabitve. Vsaka
oslabitev se takoj pripozna v poslovnem izidu in se naknadno ne odpravi.
Ob odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v ugotavljanje
poslovnega izida pri odtujitvi.
Negativno dobro ime, ki se pojavi pri konsolidiranju, predstavlja primanjkljaj nabavne
vrednosti nad deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev,
obveznosti in pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve. Negativno dobro ime
se na datum pridobitve takoj pripozna v izkazu poslovnega izida.

4.2.12.

FINANČNI INŠTRUMENTI

Skupina lahko svoje finančne naložbe razvršča v sledeče kategorije: finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do
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zapadlosti v plačilo in za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Razvrstitev je odvisna od
namena, za katerega je bilo sredstvo pridobljeno.

a) Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
Naložbe, pridobljene z namenom ustvarjanja dobička iz kratkoročnih (manj kot eno leto) nihanj
v ceni so razporejene kot sredstva, namenjena trgovanju in spadajo med kratkoročna sredstva.
Ta sredstva se merijo po pošteni vrednosti, realizirani/nerealizirani dobički in izgube,
izhajajoče iz sprememb v pošteni vrednosti pa so vključene v 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.

c) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so
označena kot razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena v nobeni od ostalih kategorij.
Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti. Tista finančna
sredstva, za katera ni mogoče ugotoviti poštene vrednosti, so vrednotena po nabavni vrednosti.
Učinki

prevrednotenj

povečujejo

ali

zmanjšujejo

vrednost

kapitala

-

presežek

iz

prevrednotenja. Na začetku se pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na
pošteno vrednost.

4.2.13.

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.
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Kot predmet trgovanja predstavlja samostojen finančni inštrument, ki je izpostavljen
tveganjem.
Na začetku se pripoznajo po nabavni vrednosti, kasneje pa se prevrednotijo na pošteno
vrednost. Dobiček ali izguba iz prevrednotenja izpeljanega finančnega inštrumenta za
varovanje poštene vrednosti pred tveganjem se pripozna v izkazu poslovnega izida.
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 izkazu poslovnega
izida.

4.2.14.

OSLABITEV SREDSTEV

a) Finančna sredstva
Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kako
objektivno znamenje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, če obstajajo
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do
zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva. Izguba zaradi
oslabitve s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med
neodpisano

vrednostjo

sredstva

in

pričakovanimi

prihodnjimi

denarnimi

tokovi,

razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim
sredstvom, namenjenim za prodajo, se izračuna glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.
Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano
izgubo v zvezi s finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, pripoznano neposredno v
kapitalu, se prenese na poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko
povezati z dogodkom, ki je nastal po priznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po
odplačni vrednosti in finančnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti,
se odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v izkazu poslovnega izida. Odpravo finančnih
sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, skupina izkazuje
neposredno v kapitalu.
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b) Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev
družbe (razen odloženih davkov) z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če
takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska
vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Oslabitev se izkaže v izkazu poslovnega
izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitev se razporedi tako, da
se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo
enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), in to sorazmerno s knjigovodsko
vrednostjo vsakega sredstva v enoti.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju
vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo
sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene
časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene preizkusa
oslabitve se sredstva združujejo v najmanjše denar ustvarjajoče enote, ki so najmanjše skupine
sredstev, ki ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz
drugih sredstev ali skupine sredstev.
Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina
izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih po datumu bilance stanja ovrednoti in tako
ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. Izguba zaradi oslabitve se
odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na katerih skupina določi nadomestljivo vrednost
sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana
knjigovodska vrednost ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju
amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi
oslabitve.

4.2.15.

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.
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4.2.16.

ZALOGE

Zaloge so ovrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed
njiju. Stroški zalog obsegajo stroške nabave, stroške pretvarjanja in druge stroške, ki se pojavijo
pri spravljanju zalog na njihovo sedanjo mesto in njihovo sedanjo stanje.
Stroški nabave obsegajo kupno ceno in druge dajatve, prevozne stroške, stroške pretovarjanja
in druge stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu,
materialom ali storitvam. Trgovinski popusti, drugi popusti in podobne postavke se pri
ugotavljanju stroškov nabave odštejejo. Vrednost gotovih proizvodov in proizvodnje v teku
vključuje celotne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške izdelavnega materiala, proizvodne
stroške dela, amortizacije, storitev in druge proizvajalne stroške.
Zaloge materiala se vodijo po metodi tehtanih povprečnih cen, zaloge gotovih proizvodov in
proizvodnje v teku pa po metodi stalnih cen z odmiki do dejanskih proizvajalnih cen.
Neto iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju,
zmanjšane za stroške dokončanja in prodaje.

4.2.17.

DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI

Denarna sredstva in denarni ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, depozite na vpogled pri
bankah, z originalno ročnostjo do treh mesecev in naložbe v instrumente denarnega trga, brez
prekoračitev bančnih računov. Prekoračitve stanj na bančnih računih so v bilanci stanja
vključena med kratkoročne finančne obveznosti. Denarna sredstva in denarni ustrezniki so
izkazani po nabavni vrednosti.

4.2.18.

KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva, ki se bodo po
predvidevanjih pojavila v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo
ocenjena; terjatev se nanaša na znane ali še ne znane pravne ali fizične osebe, do katerih bodo
tedaj nastale prave terjatve, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi in storitve, ki jih bodo bremenili.
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški.
Vračunani stroški nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti oziroma
poslovnega izida.
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4.2.19.

KAPITAL

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

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

4.2.19.3. 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.

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

4.2.20.

REZERVACIJE

Rezervacije so pripoznane, ko skupina izkazuje pravno obveznost kot rezultat preteklih
dogodkov, za katere obstaja v prihodnosti velika verjetnost, da bo morala to obveznost
poravnati, in je možna zanesljiva ocena te obveznosti. Rezervacije se ne smejo oblikovati za
kritje prihodnjih izgub iz poslovanja.
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4.2.21.

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

4.2.22.

REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE
ZAPOSLENCEM

V skladu z MSRP je treba v bilanci stanja pripoznati rezervacije, 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.

4.2.23.

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 obdavčljive 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.
V letu 2008 je davčna stopnja znašala 22 %, v letu 2009 bo 21 %, od leta 2010 dalje pa 20 %.
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4.2.24.

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.

4.2.25.

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.

4.2.26.

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.

4.2.27.

POROČANJE PO ODSEKIH

Skupina v konsolidiranem letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po
odsekih mora v konsolidiranem letnem poročilu razkriti skupina, s katerih matične družbe
lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se javno trguje in skupina, kjer matična družba šele
izdaja lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih trgih vrednostnic.
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4.3.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.3.1.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
Dolgoročne
premoženjske
pravice

Nabavna vrednost na dan
31.12.2007

Dolgoročni
stroški
razvijanja

Dobro ime

Sredstva v
pridobivanju

Skupaj

2.104.155

72.977

-

-

2.177.132

Nakup odvisne družbe

51.531

-

1.396.531

-

1.448.062

Neposredne pridobitve

-

-

-

163.707

163.707

Prenos iz investicij v teku

163.707

-

-

(163.707)

-

Odtujitve

(31.255)

-

-

-

(31.255)

Druge spremembe
Nabavna vrednost na dan
31.12.2008
Popravek vrednosti na dan
31.12.2007

364.402

(72.977)

-

-

291.425

2.652.540

-

1.396.531

-

4.049.071

(983.715)

(51.484)

-

-

(1.035.199)

Amortizacija

(218.582)

-

-

-

(218.582)

31.109

-

-

-

31.109

(54.445)

51.484

-

-

(2.961)

(1.225.633)

-

-

-

(1.225.633)

1.120.440

21.493

-

-

1.141.933

1.426.907

-

1.396.531

-

2.823.438

Odtujitve
Druge spremembe
Popravek vrednosti na dan
31.12.2008
Sedanja vrednost na dan
31.12.2007
Sedanja vrednost na dan
31.12.2008

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami skupina izkazuje računalniške in podobne
programe ter licence. Dobro ime je nastalo ob nakupu odvisne družbe in predstavlja presežek
nabavne vrednosti nad deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih
sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve (glej točko
4.3.40.)
V poslovnem letu 2008 so največje pridobitve predstavljali nakupi novih računalniških
programov ter pridobitve licenc za uporabljanje računalniških programov.
Skupina nima obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev, prav tako ta sredstva niso dana v
zastavo.
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4.3.2.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Zemljišče
Nabavna vrednost na dan 31.12.2007

Zgradbe

Oprema

Osnovna
sredstva v
izgradnji

Drugo

Skupaj

20.372.160

223.766.414

578.803.114

18.128.804

59.602.379

900.672.871

Nakup odvisne družbe

468.168

1.611.770

1.077.418

49.171

455.732

3.662.259

Neposredne pridobitve

-

-

-

-

55.951.868

55.951.868

1.355

12.703.321

47.120.913

1.096.257

(60.921.846)

-

Odtujitve

-

-

(4.877.406)

(343.653)

-

(5.221.059)

Tečajne razlike

-

-

-

1.585

-

1.585

52.653

272.610

(172.306)

(519.727)

(280.377)

(647.147)

20.894.336

238.354.115

621.951.733

18.412.437

54.807.756

954.420.377

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007

-

(155.803.801)

(495.984.320)

(11.007.199)

-

(662.795.320)

Amortizacija

-

(3.941.679)

(14.932.311)

(1.037.109)

-

(19.911.099)

Odtujitve

-

-

4.587.136

317.795

-

4.904.931

Tečajne razlike

-

-

-

(1.318)

Druge spremembe

-

(236.487)

277.145

196.657

-

237.315

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008

-

(159.981.967)

(506.052.350)

(11.531.174)

-

(677.565.491)

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007

20.372.160

67.962.613

82.818.794

7.121.605

59.602.379

237.877.551

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008

20.894.336

78.372.148

115.899.383

6.881.263

54.807.756

276.854.886

Prenos iz investicij v teku

Druge spremembe
Nabavna vrednost na dan 31.12.2008

(1.318)
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Večje nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na nakup potisne peči, kalilnih
bazenov, nakup komorne žarilne peči, nakup elpit peči, nakup stiskalnice, nakup CNC
rezkalnih strojev, nakup grafitnih nosilcev za peči, izgradnjo hale za proizvodnjo varilnih žic,
povečanje skladiščnih kapacitet za jeklene odpadke, rekonstrukcijo škajnih jam, rekonstrukcijo
opreme za predelavo debele pločevine, modernizacijo livne naprave v jeklarni, prestavitev
energetskega mostu na območju Javornika, obnovo 110 KW stikališča na Beli ter obnovo
manipulatorja na kovaškem stroju.
Osnovna sredstva v izgradnji se nanašajo na projekt modernizacije dresirnega ogrodja CT v
hladni valjarni, projekt izdelave naprav v predelavi debele pločevine in projekt izdelave
popuščne peči.
Druge spremembe opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na prenos sredstev iz
naložbenih nepremičnin med opredmetena osnovna sredstva, saj jih skupina ne daje več v
najem ter na prenos med neopredmetena sredstva.
Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2008 znaša 81.189.250
EUR, so zastavljena (zemljišča in nepremičnine) kot zavarovanje za dolgoročno prejeta posojila
domačih bank.
Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prodaje in odpisi opredmetenih
osnovnih sredstev.
Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva so na dan 31.12.2008 znašala
7.916.662 EUR. Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev vzetih v finančni najem na
dan 31.12.2008 pa znaša 10.315.410 EUR.
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4.3.3.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Zemljišče

Nabavna vrednost na dan 31.12.2007

Zgradbe

Skupaj

556.284

1.566.879

2.123.163

-

(3.724)

(3.724)

(556.284)

(279.377)

(835.661)

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008

-

1.283.778

1.283.778

Popravek vrednosti na dan 31.12.2007

-

(1.149.641)

(1.149.641)

Amortizacija

-

(30.753)

(30.753)

Odtujitve

-

2.295

2.295

Druge spremembe

-

241.388

241.388

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008

-

(936.711)

(936.711)

Sedanja vrednost na dan 31.12.2007

556.284

417.238

973.522

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008

-

347.067

347.067

Odtujitve
Druge spremembe

Naložbene nepremičnine so izkazane po modelu nabavne vrednosti. Vrednost naložbenih
nepremičnin se zmanjšuje za obračunano amortizacijo. V poslovnem letu 2008 je skupina
ustvarila 44.929 EUR stroškov ter 84.652 EUR prihodkov. Knjigovodska vrednost naložbenih
nepremičnin ne presega njihove iztržljive vrednosti.
Naložbene nepremičnine so se zmanjšale zaradi prenosa kmetijskih zemljišč na lokaciji občine
Jesenice med sredstva namenjena za prodajo ter prenosa nepremičnine med opredmetena
osnovna sredstva, ker jih skupina ne daje več v najem.

Naložbene nepremičnine se nanašajo na:
•

Zgradbo specialne jeklarne, Ravne na Koroškem v izmeri 1.334 m2,

•

Stanovanje v Milčinskega ulici 8 v Celju v izmeri 42,41 m2,

•

Stanovanje v Milčinskega ulici 11 v Celju v izmeri 34,80 m2,

•

Stanovanje v Milčinskega ulici 12 v Celju v izmeri 62,82 m2,

•

Stanovanje v Zoisovi ulici 3 v Celju v izmeri 48,15 m2.
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4.3.4.

FINANČNE NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO
31.12.2008

31.12.2007

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - nabavna vrednost

367.361

380.768

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - poštena vrednost

998.985

525.181

1.366.346

905.949

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 poslovnem letu 2008 je skupina finančno naložbo, razpoložljivo za prodajo, zaradi
pomembnega padca poštene vrednosti finančne naložbe oslabila v višini 342.705 EUR preko
poslovnega izida.

4.3.5.

FINANČNE NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE
31.12.2008

31.12.2007

Finančne naložbe v pridružene družbe

736.452

517.244

Finančne naložbe v pridružene družbe

736.452

517.244

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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4.3.6.

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
31.12.2008

31.12.2007

Dolgoročno dana posojila in depoziti

-

658.657

Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov

-

(658.657)

Dolgoročno dana posojila in depoziti

-

-

V letu 2008 je bilo dokončno odpisanih za 658.657 EUR dolgoročnih danih posojil drugim in
prav toliko popravkov vrednosti teh posojil zaradi zaključenih stečajnih postopkov nad
dolžniki.

4.3.7.

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
31.12.2008

31.12.2007

Druga dolgoročna sredstva

586.794

-

Dolgoročne poslovne terjatve

476.592

737.462

(200.556)

(200.556)

862.830

536.906

Oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev
Dolgoročne poslovne terjatve

Izkazana vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.
Dolgoročne poslovne terjatve so se zmanjšale zaradi poplačil terjatev s strani dolžnikov. Druga
dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost emisijskih kuponov.

4.3.8.

TERJATVE/OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK
31.12.2008

31.12.2007

Terjatve za odloženi davek

2.955.867

2.783.245

Obveznosti za odloženi davek

(102.676)

-

Terjatve/obveznosti za odloženi davek, neto

2.853.191

2.783.245
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4.3.8.1.

Tabela gibanja terjatev/obveznosti za odloženi davek

31.12.2007

Nakup
odvisne
družbe

Spremembe
v izkazu
poslovnega
izida

Spremembe v
kapitalu

31.12.2008

Finančne naložbe razpoložljive
za prodajo

-

-

-

(102.676)

(102.676)

Obveznosti za odloženi davek

-

-

-

(102.676)

(102.676)

Druge rezervacije

450.676

-

-

-

450.676

Neizkoriščene davčne izgube

122.831

-

46.818

-

169.649

Zaloge

119.527

-

(26.155)

-

93.372

Poslovne terjatve
Rezervacije za odpravnine in
jubilejne nagrade zaposlencem

238.261

-

24.238

-

262.499

1.452.664

6.469

140.790

-

1.599.923

399.286

-

(19.538)

-

379.748

2.783.245

6.469

166.153

-

2.955.867

2.783.245

6.469

166.153

(102.676)

2.853.191

Drugo
Terjatve za odloženi davek
Terjatve/obveznosti za odloženi
davek

Med terjatvami za odložene davke ni izkazana terjatev iz naslova neizkoriščene davčne izgube
matične družbe skupine SIJ, ki je na dan 31.12.2008 znašala 82.069.374 EUR, ker matična družba
skupine SIJ v prihodnosti ne pričakuje obdavčljivih dobičkov. Iz naslova neizkoriščenih
davčnih izgub bi znašale terjatve za odloženi davek 16.413.875 EUR. Neizkoriščena davčna
izguba se nanaša na neizkoriščeno davčno izgubo iz poslovnih letih 2001 in 2002 ter
poslovnega leta 2007, v katerem je obračunan vpliv prehoda na MSRP na davčno bilanco
matične družbe skupine SIJ.

4.3.9.

SREDSTVA NAMENJENA ZA PRODAJO
31.12.2008

31.12.2007

Sredstva namenjena za prodajo

4.900.950

4.551.889

Sredstva namenjena za prodajo

4.900.950

4.551.889
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Skupina ima v posesti zemljišča in gradbene objekte (gospodarske zgradbe, hidrogradnje in
stanovanja) na lokaciji Jesenice in Celje. Aktivnosti za prodajo potekajo konstantno. Zemljišča
in zgradbe niso obremenjene s hipotekami in niso zastavljene.
Sredstva za prodajo so se povečala zaradi prenosa kmetijskih zemljišč iz naložbenih
nepremičnin. Knjigovodska vrednost sredstev namenjenih za prodajo ne presega njihove
iztržljive vrednosti.

4.3.10.

ZALOGE
31.12.2008

31.12.2007

Zaloge materiala

47.873.742

42.536.202

Zaloge nedokončane proizvodnje

28.266.371

44.660.703

Zaloge gotovih proizvodov

52.103.264

56.514.358

418.094

419.100

(4.803.378)

(7.472.925)

123.858.093

136.657.438

Zaloge trgovskega blaga
Popravek vrednosti zalog
Zaloge

4.3.10.1. Tabela gibanja popravkov vrednosti zalog
2008

2007

Stanje na dan 1.1.

7.472.925

7.087.035

Oblikovani popravki v letu 2008

1.283.598

3.156.371

(3.953.147)

(2.770.481)

4.803.376

7.472.925

Poraba/odprava v letu
Stanje na dan 31.12.

V poslovnem letu 2008 je skupina pri letni inventuri ugotovila inventurne viške v znesku
11.121 EUR in inventurne primanjkljaje v višini 170.240 EUR.
Skupina nima zastavljenih zalog za jamstvo za prejeta posojila. Knjigovodska vrednost zalog
ne presega njihove iztržljive vrednosti.
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4.3.11.

FINANČNE NALOŽBE, NAMENJENE TRGOVANJU
31.12.2008

Finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida
Finančne naložbe, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

31.12.2007

90.787

497.697

90.787

497.697

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.

31.12.2007

Prevrednotenje
na tržno
vrednost

Prodaja

Nakup

31.12.2008

Delnice

497.697

(216.923)

(312.545)

122.558

90.787

Skupaj

497.697

(216.923)

(312.545)

122.558

90.787

4.3.12.

KRATKOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
31.12.2008

Kratkoročno dana posojila in depoziti
Oslabitev vrednosti kratkoročno danih posojil in depozitov
Kratkoročno dana posojila in depoziti

31.12.2007

26.816.372

1.478.972

(876.240)

(1.335.520)

25.940.132

143.452

Obrestna mera za kratkoročno dana posojila in depozite znaša od 3,6 do 8%, kratkoročno dana
posojila so zavarovana z zadolžnico oz. garantnim pismom. Izkazana vrednost kratkoročno
danih posojil in depozitov ne presega njihove poštene vrednosti.
V letu 2008 je bilo odpisano za 459.280 EUR kratkoročno danih posojil drugim in prav toliko že
oblikovanih slabitev vrednosti, na podlagi zaključenih stečajnih postopkov.

LETNO POROČILO 2008

RAČUNOVODSKO POROČILO

SKUPINA SIJ
Slovenska industrija jekla

87

4.3.13.

POSLOVNE TERJATVE
31.12.2008

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do
kupcev
Kratkoročne terjatve za obresti
Kratkoročne terjatve za DDV
Dani predujmi in varščine
Druge kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve

31.12.2007

127.363.580

115.784.655

(1.349.022)

(1.273.514)

155.957

61.060

8.241.904

8.632.836

21.267.156

7.704.735

2.205.935

1.146.355

157.885.510

132.056.127

4.3.13.1. Tabela gibanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev
2008

2007

1.273.514

3.186.834

21.956

-

829.170

321.214

Dokončni odpisi terjatev

(482.566)

(1.662.832)

Izterjane odpisane terjatve

(293.052)

(571.702)

Stanje na dan 31.12.

1.349.022

1.273.514

2008

2007

Stanje na dan 1.1.
Nakup odvisne družbe
Oblikovanje v poslovnem letu

4.3.13.2. Zapadlost terjatev do kupcev

Nezapadle

101.338.121

103.752.525

24.057.793

9.931.546

580.385

514.149

Zapadle nad 365 dni

1.387.281

1.586.435

Stanje na dan 31.12.

127.363.580

115.784.655

Zapadle do 90 dni
Zapadle do 365 dni
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Skupina ima pretežni del terjatev zavarovanih pred komercialnimi tveganji pri zavarovalnici
SID-PKZ, d.d. Ljubljana. Skupina nima terjatev do članov uprave in zaposlenih. Izkazana
vrednost vseh poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.

4.3.14.

DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI
31.12.2008

Denarna sredstva v domači valuti
Denarna sredstva v tuji valuti
Denarna sredstva z omejeno uporabo
Denarna sredstva in denarni ustrezniki

31.12.2007

32.137.620

35.637.034

707.119

438.469

47.601

33.493

32.892.340

36.108.996

Denarna sredstva v domači in tuji valuti zajemajo sredstva v blagajni ter denarna sredstva na
transakcijskih računih, ki na bilančni datum znašajo 2.698.025 EUR. Depoziti v višini 30.194.315
EUR imajo rok zapadlosti do treh mesecev. Obrestna mera za te depozite se giblje od 2,3% do
5,8%.
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.

4.3.15.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2008

31.12.2007

Kratkoročno odloženi stroški

203.163

61.682

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

203.163

61.682

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na plačila strokovne literature in drugih
stroškov, ki bodo bremenili poslovni izid poslovnega leta 2009.
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4.3.16.

KAPITAL
31.12.2008

31.12.2007

Kapital večinskega lastnika

333.543.460

295.655.490

Osnovni kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

11.461.177

19.404.273

Rezerve iz dobička

(2.134.473)

(2.148.193)

120.254

106.534

(2.254.727)

(2.254.727)

Presežek iz prevrednotenja

386.255

413.352

Tečajne razlike

(72.184)

(163.940)

140.827.031

73.498.215

37.809.588

59.385.716

2.007.925

1.398.664

335.551.385

297.054.154

Zakonske rezerve
Lastne delnice

Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Kapital manjšinskih lastnikov
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 2008 ni spremenilo.
Kapital večinskega lastnika je izkazan v višini 333.543.460 EUR in je višji od kapitala,
izkazanega na dan 31.12.2007 za 37.887.970 EUR. Povečal se je za ustvarjeni čisti poslovni izid,
ki pripada večinskim lastnikov v višini 37.823.308 EUR, za obračunane tečajne razlike v višini
91.755 EUR ter zmanjšal zaradi odprave presežka iz prevrednotenja v višini 27.097 EUR. V
presežku iz prevrednotenja so izkazane finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene
po pošteni vrednosti preko kapitala.
Kapital manjšinskih lastnikov je izkazan v višini 2.007.925 EUR in je višji od kapitala,
izkazanega na dan 31.12.2007 za 609.261 EUR. Povečal se je za ustvarjeni čisti poslovni izid , ki
pripada manjšinskim lastnikom v znesku 81.099 EUR, nakupa dodatnih manjšinskih deležev v
višini 828.162 EUR ter zmanjšal za 300.000 EUR zaradi izplačila dividend.
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4.3.16.1. Lastniška struktura obvladujoče družbe

DELNIČARJI

Registrirano
lastništvo
Št. delnic
Št. delnic
31.12.2008
31.12.2007

DILON d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana

550.511

550.511

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana
OAO KOKS, 1 ST STAKHANOVSKAYA STR. 6, Kemerovo,
Ruska Federacija

248.655

248.655

167.762

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

7.917

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

58

58

MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo
HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Spodnja Kanomlja 23,
Spodnja Idrija

20

20

10

10

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče

10

10

994.616

994.616

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

Skupaj

4.3.16.2. 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
2008 so se znižale za 7.943.096 EUR zaradi pokrivanja preteklih izgub na podlagi sklepa
skupščine v matični družbi skupine. Kapitalske rezerve na dan 31.12.2008 tako znašajo
11.461.177 EUR.

4.3.16.3.

Rezerve iz dobička
31.12.2008

Zakonske rezerve

31.12.2007

120.254

106.534

Lastne delnice (odbitna postavka kapitala)

(2.254.727)

(2.254.727)

Rezerve iz dobička

(2.134.473)

(2.148.193)
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Družba je pridobila lastne delnice na podlagi Zakona o prevzemu in načinu poravnave
obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Ur. l. RS št. 111/2001)
in v zvezi z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn (Ur. l. RS št. 13/1998). Te lastne
delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih deležev v odvisnih družbah za delnice
družbe, ki so v lasti družb pooblaščenk.
Delnice so bile pridobljene »ex lege« in ne v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, zato
zanje nismo oblikovali sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane po nabavni vrednosti.

4.3.16.4. Presežek iz prevrednotenja
31.12.2008
Poštena vrednost finančnih naložb razpoložljivih za prodajo

488.931

Obveznost za odloženi davek

(102.676)

Presežek iz prevrednotenja

386.255

4.3.16.5. Bilančni dobiček
31.12.2008
Preneseni čisti poslovni izid
Preostanek čistega poslovnega izida poslovnega leta
Bilančni dobiček

31.12.2007

140.827.031

73.498.215

37.809.588

59.385.716

178.636.619

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.

4.3.17.

REZERVACIJE
31.12.2008

31.12.2007

Rezervacije za ekološke sanacije

5.800.211

7.196.814

Rezervacije za tožbe

1.007.159

1.017.020

492.858

579.070

7.300.228

8.792.904

Druge rezervacije
Rezervacije
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4.3.17.1. Tabela gibanja rezervacij

31.12.2007

Oblikovanje

Črpanje in
sproščanje

31.12.2008

Rezervacije za ekološke sanacije
Rezervacije za tožbe
Druge rezervacije

7.196.814
1.017.020
579.070

8.818

(1.396.603)
(9.861)
(95.030)

5.800.211
1.007.159
492.858

Rezervacije

8.792.904

8.818

(1.501.494)

7.300.228

Rezervacije za ekološke sanacije se nanašajo na sanacijo nabrežine reke Save v višini 4.952.752
EUR, sanacijo odlagališča žlindre v višini 347.459 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.
V letu 2008 pa je bila izdelana nova študija glede odlagališča bele žlindre, na podlagi katere je
bilo odpravljenih za 1.396.603 EUR rezervacij.
Rezervacije za tožbe so se glede na preteklo leto znižale zaradi poplačila tožbenih zahtevkov,
druge rezervacije pa zaradi odprave rezervacij za nerešene reklamacije.

4.3.18.

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2008

31.12.2007

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - odstopljeni prispevki

518.940

687.710

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

168.367

-

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

687.307

687.710

4.3.18.1. Tabela gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev

31.12.2007
Dolgoročne subvencije odstopljeni prispevki
Druge dolgoročne subvencije
Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

Nakup
odvisne
družbe

Oblikovanje

Črpanje in
sproščanje

31.12.2008

687.710

-

1.472.719

(1.641.489)

518.940

-

212.761

648.564

(692.958)

168.367

687.710

212.761

2.121.283

(2.334.447)

687.307
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4.3.19.

REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE
ZAPOSLENCEM
31.12.2008

31.12.2007

Rezervacije za odpravnine zaposlencem

7.647.383

6.221.324

Rezervacije za jubilejne nagrade zaposlencem
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
zaposlencem

2.040.927

2.007.556

9.688.310

8.228.880

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
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 2008 so bile rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine izračunane s strani
pooblaščenega aktuarja. Na osnovi teh izračunov je bilo dodatno oblikovanih za 1.644.878 EUR
rezervacij za odpravnine zaposlencem ter za 116.879 EUR rezervacij za jubilejne nagrade
zaposlencem, odpravljenih pa je bilo za 242.541 EUR rezervacij za odpravnine zaposlencem ter
za 90.593 EUR rezervacij za jubilejne nagrade zaposlencem. Iz naslova nakupa odvisne družbe
so se rezervacije za jubilejne nagrade povišale za 7.084 EUR, iz naslova odpravnin pa za 23.723
EUR.

4.3.20.

DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA
31.12.2008

31.12.2007

Dolgoročno prejeta posojila

81.461.999

62.029.282

Dolgoročno prejeta posojila

81.461.999

62.029.282

Dolgoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Dolgoročno
prejeta posojila so zavarovana z nepremičninami, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2008

LETNO POROČILO 2008

RAČUNOVODSKO POROČILO

SKUPINA SIJ
Slovenska industrija jekla

94
znaša 81.189.250 EUR. Efektivna obrestna mera za dolgoročno prejeta posojila znaša med 3,6 in
4,9 %.

4.3.20.1. Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil
2008
Dolgoročno prejeta posojila na dan 1.1.

2007

62.029.282

51.176.235

171.348

-

Dolgoročno prejeta posojila

67.137.333

62.759.876

Poplačila dolgoročno prejetih posojil

(3.837.251)

(33.759.923)

(44.038.713)

(18.150.023)

-

3.117

81.461.999

62.029.282

Nakup odvisne družbe

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil
Tečajne razlike
Dolgoročno prejeta posojila na dan 31. 12.

4.3.21.

DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
31.12.2008

31.12.2007

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema

6.942.221

5.223.104

Druge dolgoročne finančne obveznosti

6.942.221

5.223.104

Obrestna mera za dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema znaša od 6,0
do 6,4%.
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4.3.21.1. Tabela gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova
finančnega najema
2008

2007

5.223.104

3.266.363

3.756.379

4.303.114

-

(595.887)

(2.044.827)

(1.750.486)

7.565

-

6.942.221

5.223.104

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na
dan 1.1.
Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema
Poplačila dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega
najema
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova
finančnega najema
Preračunane obresti
Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na
dan 31.12.

4.3.22.

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
31.12.2008

Emisijski kuponi
Druge dolgoročne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti

4.3.23.

31.12.2007

586.794

-

59.809

129.595

646.603

129.595

KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA
31.12.2008

31.12.2007

Kratkoročno prejeta posojila

82.226.411

40.397.996

Odobreni limiti na transakcijskem računu

10.446.942

2.191.321

Kratkoročno prejeta posojila

92.673.353

42.589.317

Kratkoročno prejeta posojila zajemajo posojila prejeta, pri bankah v državi in tuji. Kratkoročno
prejeta posojila niso zavarovana, kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil je zavarovan z
nepremičninami, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2008 znaša 81.189.250 EUR. Efektivna
obrestna mera za kratkoročno prejeta posojila znaša od 3,3 do 6,44%.
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4.3.23.1. Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil
2008
Kratkoročno prejeta posojila na dan 1.1.
Nakup odvisne družbe
Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil
Kratkoročno prejeta posojila
Poplačila kratkoročno prejetih posojil

42.589.317

87.916.663

749.640

-

44.038.713

18.150.023

166.884.856

253.517.768

(169.710.158)

(317.342.571)

-

(45.191)

(4.471)

-

(130.166)

(4.461)

8.255.622

397.086

92.673.353

42.589.317

Prevrednotenje
Odpisi prejetih posojil
Tečajne razlike
Sprememba vrednosti sredstev odobrenih limitov na
transakcijskem računu
Kratkoročno prejeta posojila na dan 31.12.

4.3.24.

2007

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
31.12.2008

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti

31.12.2007

799.168

690.925

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema

1.803.532

1.423.002

Druge kratkoročne finančne obveznosti

2.602.700

2.113.927

4.3.24.1. Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega
najema

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na
dan 1.1.
Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema
Poplačila kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega
najema
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova
finančnega najema
Tečajne razlike
Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na
dan 31.12.

2008

2007

1.423.002

1.768.846

30.004

18.362

(1.694.301)

(2.114.782)

2.044.827

1.750.485

-

91

1.803.532

1.423.002
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4.3.25.

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
31.12.2008

31.12.2007

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

71.890.469

99.998.623

Poslovne obveznosti do zaposlencev

3.964.703

3.883.941

715.589

353.608

Druge poslovne obveznosti

10.678.824

6.662.310

Poslovne obveznosti

87.249.585

110.898.482

Dani predujmi

Obveznosti do zaposlencev zajemajo obveznosti za čiste plače in nadomestila za decembrske
plače, izplačane v mesecu januarju 2009.
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«.

4.3.26.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PLAČILO DAVKA
31.12.2008

31.12.2007

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

364.515

12.248.917

Kratkoročne obveznosti za plačilo davka

364.515

12.248.917

Skupina je v letu 2007 ustvarila čisti poslovni izid v višini 59.881.627 EUR, kar je za 37 % več
kot v letu 2008. Posledično so bile v letu 2008 plačane visoke akontacije davka od dohodka
pravnih oseb, poračun plačila davka pa nizek v primerjavi z letom 2007.
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4.3.27.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2008

Rezervacije za arbitražni postopek

31.12.2007
-

443.718

Vračunani stroški reklamacij

1.240.000

-

Vračunane provizije kupcev

744.754

160.000

88.515

17.010

1.143.782

1.497.324

-

81.893

215.554

166.307

5.530

165.450

Vračunani stroški nagrad zaposlencem

947.820

1.483.844

Vračunani stroški božičnice

840.236

-

Druge pasivne časovne razmejitve

1.220.789

801.812

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

6.446.980

4.817.358

Vračunani stroški revizije
Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov
Vračunani stroški prejetih kreditov
Vračunane obveznosti iz naslova tožb
Vračunane obveznosti iz naslova poškodb pri delu

4.3.28.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

4.3.28.1. Analiza čistih prihodkov od prodaje po glavnih skupinah
2008

2007

Dolgi program

447.236.555

441.678.178

Ploščati program

160.232.130

143.802.303

95.382.445

93.424.937

702.851.130

678.905.418

Drugi proizvodi in storitve
Čisti prihodki od prodaje
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4.3.28.2. Analiza čistih prihodkov od prodaje po državah
2008

2007

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

169.489.280

157.409.551

Čisti prihodki od prodaje v tujini

533.361.850

521.495.867

- Nemčija

143.697.188

133.757.163

- Italija

124.689.333

133.275.932

- Avstrija

46.485.158

49.446.829

- ZDA

28.824.030

30.867.706

- ostalo

189.666.141

174.148.237

702.851.130

678.905.418

Čisti prihodki od prodaje

4.3.29.

POSLOVNI ODHODKI

4.3.29.1. Analiza stroškov po naravnih vrstah za leto 2008
2008
Stroški blaga, materiala in storitev

2007

525.473.531

519.760.450

80.311.917

75.211.340

- stroški plač

55.774.931

51.073.510

- stroški socialnih zavarovanj

11.055.754

10.179.485

- drugi stroški dela

13.481.232

13.958.345

20.129.678

17.036.869

2.491.631

2.104.925

20.047.477

(7.501.935)

648.454.234

606.611.649

Stroški dela

Stroški amortizacije
Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog
Poslovni odhodki

LETNO POROČILO 2008

SKUPINA SIJ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Slovenska industrija jekla

100
4.3.29.2. Analiza stroškov po naravnih vrstah za leto 2008
Proizvajalni
stroški prodanih
proizvodov

Stroških
splošnih
dejavnosti

Stroški
prodajanja

Skupaj

Stroški dela

52.742.428

3.912.968

23.656.521

80.311.917

Stroški amortizacije
Stroški blaga, materiala in
storitev

16.671.607

72.103

3.385.968

20.129.678

468.776.093

42.713.158

13.984.280

525.473.531

11.683

-

2.479.948

2.491.631

20.047.477

-

-

20.047.477

558.249.288

46.698.229

43.506.717

648.454.234

Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog
Poslovni odhodki

4.3.29.3. 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 amortizacije
Stroški blaga, materiala in
storitev

13.799.550

-

3.237.319

17.036.869

472.797.810

30.812.733

16.149.907

519.760.450

-

-

2.104.925

2.104.925

(7.501.935)

-

-

(7.501.935)

528.558.362

34.569.646

43.483.641

606.611.649

Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog
Poslovni odhodki

4.3.30.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
2008

Odprava popravkov vrednosti terjatev, posojil

2007
-

1.560.771

2.193.388

-

12.672

-

2.334.445

1.860.124

62.991

-

Usredstveni lastni proizvodi

769.485

-

Prejete odškodnine

401.505

-

Drugi poslovni prihodki

703.235

17.460

6.477.721

3.438.355

Odprava popravkov vrednosti zalog
Odprava rezervacij
Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij
Slabo ime

Drugi poslovni prihodki

LETNO POROČILO 2008

SKUPINA SIJ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Slovenska industrija jekla

101

4.3.31.

DRUGI POSLOVNI ODHODKI
2008

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev in obresti

2007

501.179

-

-

527.848

3.953.962

-

-

3.562.096

Izguba pri prodaji neopredmetenih in opredmetenih sredstev

332.412

625.559

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev

662.553

987.753

Drugi poslovni odhodki

348.555

832.945

5.798.661

6.536.201

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog
Slabitev vrednosti zalog
Oblikovanje rezervacij

Drugi poslovni odhodki

4.3.32.

ODHODKI/PRIHODKI

IZ

NASLOVA

PREVREDNOTENJA

FINANČNIH NALOŽB
2008

2007

Odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

553.694

-

Odhodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

553.694

-

Odhodki so ustvarjeni iz naslova prevrednotenja finančnih naložb, namenjenih trgovanju,
izmerjene po pošteni vrednosti, preko poslovnega izida ter iz naslova prevrednotenja finančne
naložbe, razpoložljive za prodajo, zaradi pomembnega padca vrednosti naložbe.
V poslovnem letu 2007 je skupina iz prevrednotenja finančnih naložb, namenjenih trgovanju,
ustvarila prihodke.

2008

2007

Prihodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

-

80.484

Prihodki iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

-

80.484
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4.3.33.

FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki iz naslova obresti
Drugi finančni prihodki
Finančni prihodki

4.3.34.

2008

2007

2.137.726

2.415.784

5.762

55.146

2.143.488

2.470.930

2008

2007

8.764.007

6.926.260

41

377.001

8.764.048

7.303.261

2008

2007

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki iz naslova obresti
Drugi finančni odhodki
Finančni odhodki

4.3.35.

POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

Tečajne razlike iz financiranja
Tečajne razlike iz naložbenja
Pozitivne tečajne razlike

89.694

636.076

597

-

90.291

636.076

Pozitivne in negativne tečajne razlike iz financiranja nastajajo na deviznih računih družb
skupine zaradi spremembe tečajev valut, s katerimi poslujejo, pretežno pa izhajajo iz
sprememb tečajev USD in CHF.
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4.3.36.

NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE
2008

Tečajne razlike iz financiranja

184.243

443.018

2.245

35.349

186.488

478.367

Tečajne razlike iz naložbenja
Negativne tečajne razlike

4.3.37.

2007

DRUGI PRIHODKI
2008

2007

Izredni prihodki

-

13.272.660

Drugi prihodki

-

13.272.660

Skupina je v letu 2007 pridobila in prodala opcijo na osnovi Zakona o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic. Skupina je pri prodaji tega izvedenega finančnega inštrumenta
ustvarila za 13.272.660 EUR prihodkov.

4.3.38.

DAVKI

Davek iz dobička
Terjatve za odloženi davek
Davki

2008

2007

10.286.076

14.348.161

(165.771)

3.958.875

10.120.305

18.307.036
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2008

2007

48.024.713

78.188.664

10.697.784

18.833.274

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve

(273.931)

(520.927)

Davčno nepriznani odhodki

2.352.233

2.003.010

(1.857.684)

1.217.817

(798.097)

(3.226.138)

10.120.305

18.307.036

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Obveznost za davek od dohodka po davčni stopnji države,
kjer ima družba sedež

Uveljavljanje olajšav za priznane davčne izgube
Davčne olajšave
Davki

4.3.39.

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.

2008
Dobiček večinskih lastnikov

2007

37.823.307

59.385.716

986.699

986.581

Čisti dobiček na delnico

38,33

60,19

Popravljen dobiček na delnico

38,33

60,19

Tehtano število izdanih navadnih delnic

4.3.40.

POSLOVNE ZDRUŽITVE

V januarju 2008 je skupina odkupila 30 % delež družbe IUENNA Stahl Productions und
Handelsgesellshaft m.b.H. in s tem nakupom postala 100 % lastnik družbe. Skupina je razliko
med nakupno ceno in knjigovodsko vrednostjo kupljenega deleža pripoznala v izkazu
poslovnega izida v višini 62.991 EUR.

Dne 28.04.2008 je Skupina kupila 74,9 % delež v družbi Odpad d.o.o. Pivka in s tem pridobila
prevladujoč vpliv v družbi. Sredstva, obveznosti in potencialne obveznosti prevzete družbe so
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v poslovnih evidencah družbe izkazane po poštenih vrednostih, zato so kot take upoštevane v
prvi konsolidaciji.
Bilanca stanja družbe Odpad d.o.o. Pivka na dan, ko je skupina SIJ pridobila prevladujoč vpliv,
je prikazana v nadaljevanju.

Poštena
vrednost
SREDSTVA

Knjigovodska
vrednost pred
prevzemom

7.706.460

7.706.460

20.746

20.746

3.713.790

3.713.790

6.469

6.469

Zaloge

1.582.138

1.582.138

Poslovne terjatve

2.383.317

2.383.317

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.920.988

2.920.988

212.761

212.761

30.807

30.807

920.986

920.986

Poslovne obveznosti

1.756.434

1.756.434

NETO SREDSTVA

4.785.472

4.785.472

Manjšinski kapital (25,1 %)

1.201.153

1.201.153

NETO SREDSTVA PREVZEMA

3.584.319

3.584.319

Plačilo

4.980.850

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev

3.584.319

Dobro ime

1.396.531

Denar in denarni ustrezniki
Opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za odloženi davek

Rezervacije
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencem
Prejeta posojila

4.3.41.

DODATNA RAZKRITJA – UPRAVLJANJE S TVEGANJI

a) Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje skupina upravlja z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov in vnaprej
dogovorjenih kratkoročnih posojilnih linij pri bankah v obsegu, ki zagotavlja, da je skupina v
vsakem trenutku sposobna izpolniti svoje zapadle obveznosti.
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do 3 mesecev

od 3 mesecev
do 1 leta

od 1 leta do 5
let

Obveznosti do dobaviteljev

70.951.719

938.750

-

-

Obveznosti za prejeta posojila in depozite

17.517.626

64.708.786

61.414.243

20.047.755

6.949.225

1.358.568

646.603

887.471

95.418.570

67.006.104

62.060.846

20.935.226

31.12.2008

Druge poslovne in finančne obveznosti
Skupaj

31.12.2007

do 3 mesecev

od 3 mesecev
do 1 leta

od 1 leta do 5
let

nad 5 let

nad 5 let

Obveznosti do dobaviteljev

99.529.095

894.482

-

-

Obveznosti za prejeta posojila in depozite

14.343.517

28.245.801

48.547.863

13.481.418

Druge poslovne in finančne obveznosti

12.734.438

13.461.679

14.499.017

810.331

126.607.050

42.601.962

63.046.880

14.291.749

Skupaj

b) Kreditno tveganje
Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo poslovne terjatve
in dana posojila ter depoziti.

31.12.2008

Terjatve do kupcev

Skupina
1

Skupina
2

Skupina
3

Skupaj

12.881.781

70.669.377

17.786.963

101.338.121

Druge poslovne terjatve

7.406.623

10.401.840

5.684.063

23.492.526

Dana posojila in depoziti

25.940.132

-

-

25.940.132

Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev

30.194.316

-

-

30.194.316

Skupaj

76.422.852

81.071.217

23.471.026

180.965.095

31.12.2007

Skupina
1

Skupina
2

Skupina
3

Skupaj

Terjatve do kupcev

8.065.069

87.246.391

8.441.064

103.752.524

Druge poslovne terjatve

3.144.392

1.420.520

121.514

4.686.426

143.452

-

-

143.452

Depoziti z ročnostjo do 3 mesecev

30.390.930

-

-

30.390.930

Skupaj

41.743.843

88.666.911

8.562.578

138.973.332

Dana posojila in depoziti
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Skupina 1: izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in
izpolnitev obveznosti z njihove strani ni nikoli zamujala (poslovna stranka plačuje
obveznosti na rok);
Skupina 2: izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in
izpolnitev obveznosti z njihove strani občasno zamuja (poslovna stranka
obveznosti ne poravnava vedno v roku);
Skupina 3: izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte manj kot eno leto.

Starostna struktura v plačilo zapadlih, a ne oslabljenih finančnih sredstev
od 3 mesecev do od 1 leta do
1 leta
5 let

31.12.2008

do 3 mesecev

Terjatve do kupcev

24.057.794

580.385

27.197

11.062

24.676.438

7.816

877.296

-

-

885.112

-

-

-

-

-

24.065.610

1.457.681

27.197

11.062

25.561.550

Druge poslovne terjatve
Dana posojila in depoziti
Skupaj

od 3 mesecev do od 1 leta do
1 leta
5 let

nad 5 let

Skupaj

31.12.2007

do 3 mesecev

Terjatve do kupcev

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
Skupaj

nad 5 let

Skupaj

Gibanje oslabitev vrednosti finančnih sredstev

2008

Popravek
vrednosti
na 31.12.07

Oblikovanje
popravka
vrednosti v
letu

Nakup
odvisne
družbe

Odpis
popravka
vrednosti

Poplačilo
sredstev za
katere je bil
oblikovan
popravek
vrednosti

Popravek
vrednosti
na 31.12.08

Terjatve do kupcev
Druge poslovne
terjatve
Dana posojila in
depoziti

1.273.514

21.956

829.170

(293.052)

(482.565)

1.349.023

2.450.409

-

429.726

(1.444.402)

(275.155)

1.160.578

1.994.177

-

-

(1.117.937)

-

876.240

Skupaj

5.718.100

21.956

1.258.896

(2.855.391)

(757.720)

3.385.841
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2007

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

Terjatve do kupcev

3.186.834

321.214

(1.662.832)

(571.702)

1.273.514

Druge poslovne terjatve

2.790.890

462.624

(408.454)

(394.651)

2.450.409

Dana posojila in depoziti

2.286.573

-

(239.492)

(52.904)

1.994.177

Skupaj

8.264.297

783.838

(2.310.778)

(1.019.257)

5.718.100

c) Tveganje spremembe obrestne mere
Sprememba obrestne mere za 100 ali 200 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala
(zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse
ostale spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene. Analiza je za leto 2007
pripravljena na enak način:

2008

2007

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 200 bt

(2.485.008)

(1.568.905)

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt

(1.243.437)

(785.111)

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt

1.243.437

785.111

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 200 bt

2.485.008

1.568.905

4.3.42.

POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

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

4.3.42.1. Skupni zneski vseh prejemkov poslovodstva in drugih delavcev
Skupni znesek vseh prejemkov na podlagi pogodbe o vodenju poslov, ki so jih za opravljanje
funkcije oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, drugi delavci družbe,
zaposleni na podlagi pogodb, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani
nadzornega sveta.
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2008

2007

Vodstvo

2.393.376

1.573.509

Osebe po individualni pogodbi

6.622.796

5.201.934

40.000

17.306

Člani nadzornega sveta

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z
Uredbo (dnevnice, kilometrine, nočitve, ipd.) in bonitete.
Skupina SIJ v letu 2008 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev vodstvu skupine,
članom Skupščine ali članom Nadzornega sveta.
Vodstvo skupine predstavlja vodstvo holding družbe in poslovodstva odvisnih družb, temu
ustrezno so razkriti tudi podatki za poslovno leto 2007.

4.3.42.2. Posli/transakcije med povezanimi osebami, izločeni iz
konsolidiranih računovodskih izkazov
2008

2007

Poslovne terjatve/Poslovne obveznosti

21.502.526

40.611.683

Dana posojila/Prejeta posojila

12.433.140

11.464.305

Prihodki/Odhodki

144.335.250

248.999.940

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe

138.874.097

133.583.248

4.3.43.

ZNESKI PORABLJENI ZA REVIZIJO
2008

Stroški revidiranja letnega poročila

132.000

LETNO POROČILO 2008

RAČUNOVODSKO POROČILO

SKUPINA SIJ
Slovenska industrija jekla

110

4.3.44.

IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na
izobrazbo

2008

DELEŽ

Nedokončana in dokončana OŠ

373

10,7%

Verificirani tečaji

444

12,7%

2 letna poklicna šola

411

11,8%

3 letna poklicna šola

974

27,9%

4 letna srednja šola

837

24,0%

Višja strokovna izobrazba

162

4,6%

Visoka strokovna izobrazba

61

1,8%

Univerzitetna visoka izobrazba

197

5,6%

Specializacija, magisterij

25

0,7%

Doktorat

6

0,2%

Skupaj

4.3.45.

3.490

100,0%

ZABILANČNA EVIDENCA

Zabilančna evidenca na dan 31.12.2008 zajema zastavljena osnovna sredstva, katerih sedanja
vrednost znaša 81.189.250 EUR in so dana kot zavarovanje za prejeta posojila, prejete garancije
v višini 27.537.862 EUR, dane garancije v višini 4.350.190 EUR, obveznosti za dane akreditive v
višini 39.128.234 EUR, obveznosti iz naslova danih menic 4.609.335 EUR in za 83.687.727 EUR
neizkoriščenih limitov oz. nečrpanih odobrenih prejetih posojil.
Zabilančna evidenca na dan 31.12.2007 je zajemala zastavljena osnovna sredstva, katerih
sedanja vrednost je znašala 96.124.836 EUR in so bila dana kot zavarovanje, dane garancije v
višini 11.093.163 EUR ter obveznosti za dane akreditive v višini 16.179.759 EUR.
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4.3.46.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Skupina je v mesecu januarju 2009 kupila 30% delež v družbi Acroni Italia S.r.l. in s tem postala
100% lastnik družbe. V mesecu marcu 2009 je kupila 55% delež v družbi Ravne Steel Center
d.o.o. in tudi postala 100% lastnik.
V letu 2009 se posledice ekonomske in finančne krize odražajo tudi na poslovanju družb
skupine, kar je opazno zlasti na upadanju naročil, različno po posameznih programih.
Drugih dogodkov po datumu bilance stanja, ki bi imeli pomemben vpliv na konsolidirane
računovodske izkaze ni bilo.
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