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SKUPINA SIJ V ŠTEVILKAH 

  
2008 2009 2010 

Prodaja v tonah 608.937 458.807 637.015 

Čisti prihodki od prodaje v EUR 702.851.130 371.152.894 590.916.742 

Kosmati poslovni izid v EUR 144.601.842 30.566.265 82.810.654 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) v EUR 55.075.956 -32.273.194 11.130.692 

EBITDA 
(EBIT + amortizacija + popravki vrednosti  
 obratnih sredstev) 

v EUR 75.205.633 -7.965.600 40.488.894 

EBITDA marža 
(EBITDA / čisti prihodki od prodaje) 

v % 10,7 -2,1 6,9 

Saldo finančnega poslovanja v EUR -6.401.352 -1.759.308 -6.185.245 

Dobiček / Izguba pred davki  v EUR 48.024.713 -34.054.520 4.945.447 

Čisti dobiček / izguba v EUR 37.904.408 -26.890.145 3.862.652 
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2008 2009 2010 

Neto denarni tok v EUR 58.034.086 -2.582.549 33.220.854 

Investicije v EUR 72.952.978 72.436.755 46.724.072 

Neto finančni dolg na dan 31.12. v EUR 150.787.933 192.212.685 237.449.067 

Pokritje sredstev s kapitalom  v % 1,2 0,9 0,8 

Finančni dolg / kapital  v % 45,0 62,3 75,7 

     

Kapital na dan 31.12. v EUR 335.551.385 308.702.836 313.636.485 

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v % 12,0 -8,3 1,2 

Vrednost kapitala na delnico v EUR 337 310 315 

Dobiček / Izguba na delnico v EUR 38 -27 4 

 

 

 

Povprečno število zaposlenih 
 

3.490 3.345 3.321 

Vlaganja v izobraževanje v EUR 924.792 636.807 604.613 

Vlaganja v razvoj in raziskave (R&D) v EUR 2.892.359 2.478.193 2.438.447 

Delež R&D v prihodkih od prodaje  v % 0,41 0,67 0,41 
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1.1 SKUPINA SIJ - NA KAJ SMO BILI PONOSNI V LETU 2010 

Januar  Acroni je doniral defibrilator Gasilsko-reševalni službi (GARS) Jesenice. 

 

Marec Obisk indijskega veleposlanika v Sloveniji dr. Villura Sundararajana v Metalu Ravne, ki je na 

indijskem trgu prisoten z orodnimi jekli, hitroreznimi in specialnimi jekli ter jekli za plastiko. 

 

 

HK Acroni zopet državni prvak; 

hokejisti Acronija Jesenice, 

katerih glavni sponzor je 

Acroni, so v sezoni 2009/10 

osvojili že 31. zvezdico 

slovenskega državnega 

prvenstva.  

  

 

April Nakup steel centra Niro Wenden GmbH; SIJ – Slovenska industrija jekla je kupila 85-odstotni delež v 

nemškem steel centru Niro Wenden. 

 

Maj Podpis sporazuma med Občino Jesenice, Železarno Jesenice in družbo SIJ – Slovenska industrija 

jekla d.d.; s podpisom tega pomembnega sporazuma so se med podpisniki zaključila 20-letna 

pogajanja in uredila premoženjsko-pravna razmerja obsežnega sklopa gospodarske in 

negospodarske infrastrukture. Sporazum omogoča nadaljnje razvijanje Jesenic, kar je zelo 

pomembno tako za lokalno skupnost kot tudi za Acroni. 
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Spominski Telcerjev pohod na Uršljo goro; v spomin na dolgoletnega organizatorja pohodov 

slovenskih  jeklarjev Francija Telcerja so njegovi nasledniki pripravili 1. Telcerjev pohod, ki bo postal 

tradicionalen. 

 

Podelitev regijskih nagrad koroškim inovatorjem; v okviru Območne gospodarske zbornice 

Koroška so v novem ulivališču jeklarne Metal Ravne podelili nagrade koroškim inovatorjem; za 

svoje inovativne dosežke so prejeli zlato medaljo tako raziskovalci Metala Ravne kot Nožev Ravne. 

 

Junij Družba Metal Ravne je pridobila IPPC dovoljenje; Ministrstvo za okolje in prostor Republike 

Slovenije je izdalo IPPC okoljsko dovoljenje (Integrated Pollution Prevention and Control) jeklarni 

Metala Ravne. 

 

  

 

 

 

Z nakupom 60-odstotnega deleža v 

nemškem steel centru SMG Edelstahl 

bomo izboljšali ponudbo in omogočili 

hitrejšo dobavo jekel in proizvodov v 

ustreznih dimenzijah in kvaliteti ter 

zagotavljali dodatno mehansko in 

toplotno obdelavo na tem delu nemškega 

trga. 

 

Julij Nakup 100-odstotnega deleža italijanskega steel centra SIDERTOCE S.p.a iz Gravellone Toce 

 

Kupili smo 100-odstotni delež 

italijanskega steel centra 

SIDERTOCE iz Gravellone 

Toce. S tem nakupom smo 

pridobili pomemben prodajni 

center za proizvode naše 

družbe Metal Ravne v okolici 

Milana. 
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Avgust  Obisk ruskega veleposlanika  

  

 

 Acroni je obiskal ruski veleposlanik v 

Sloveniji Doku Zavgajev, ki je na 

srečanju s predstavnikom lastnikov, 

upravo SIJ, d.d. in vodstvom Acronija 

izrazil zadovoljstvo, da je skupina SIJ 

uspešna in da se dosledno spoštujejo 

dogovori kupoprodajne pogodbe med 

Republiko Slovenijo in rusko skupino 

OAO KOKS. 

                         

                           Nakup 60–odstotnega deleža steel centra Griffon & Romano iz Milana 

 

Z nakupom 60-odstotnega deleža v steel 

centru Griffon & Romano smo, skladno z 

zastavljenimi cilji, skupaj z ostalimi steel centri 

pridobili še en predelavno-prodajni center, ki 

nam omogoča kakovostnejše servisiranje 

kupcev visoko zahtevnih jeklenih izdelkov, 

zlasti iz programa družbe Acroni.

 

September    Otvoritev novega proizvodnega obrata v Serpi, hčerinskem podjetju Metala Ravne 

 

Z novim univerzalnim rezkalnim 

strojem, novim mostnim dvigalom in 

posodobljeno stružnico bomo v Serpi, 

katere dejavnosti so tesno povezane 

z razvojem jeklarske in 

kovinskopredelovalne industrije na 

lokaciji, lahko izvajali zahtevnejše 

dodelave ter dosegali višjo stopnjo 

dodane vrednosti jeklarskih 

proizvodov. 
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Podelitev državnih nagrad inovatorjem; najinovativnejšim je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

podelila priznanja za inovacije v letu 2009. Inovatorji Acronija in Metala Ravne so prejeli zlato 

nagrado, inovatorji Nožev Ravne pa srebrno. 

 

 

 

Dva od zlatih inovatorjev iz Metala Ravne, (drugi z leve) Marko 

Ažman  in Gregor Herkovič 

 

 

 

Nagrajeni Acronijevi inovatorji (drugi z leve) Boštjan Bradaškja, 

Stanislav Jakelj in mag. Milan Klinar 

 

 

8. konferenca trženja Metala Ravne v Portorožu; udeležili so se je predstavniki Metalovih 

hčerinskih družb, prodajni agenti in podjetja, ki tržijo proizvode Metala Ravne po vsem svetu. 

 

Oktober Obisk veleposlanika Črne Gore v Metalu; veleposlanik Črne Gore dr. Ranko Milović je v spremstvu 

Martina Debelaka, direktorja Združenja kovinskih materialov Slovenije, prišel na strokovni obisk 

jeklarne Metal Ravne. 

 

November  Otvoritev nove proizvodne linije za transport debele pločevine v Acroniju; v vroči valjarni Acronija 

smo skupaj s častno gostjo, ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radič, namenu slavnostno 

predali novo proizvodno linijo za debelo pločevino, ki postaja vse pomembnejši del Acronijevega 

proizvodnega programa. 
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Nova linija je zasnovana tako, da omogoča kontinuirani proces transporta, ravnanja, razreza, 

ohlajanja in zlaganja plošč brez dodatnih manipulacij z žerjavi, obenem pa je oprema zasnovana na 

način, ki preprečuje nastanek površinskih napak na pločevini. Povečana teža slabov bo omogočila 

valjanje daljših plošč in s tem maksimalno izkoriščenost ogrevnih kapacitet potisne peči. 

 

Obisk ministrice za gospodarstvo v Metalu Ravne; v okviru obiska slovenske vlade na Koroškem je 

3. novembra 2010 Metal Ravne obiskala ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić. 

 

December  Praznovanje 390-letnice jeklarstva na Koroškem; na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu, 

ki ga vsako leto pripravi Pihalni orkester železarjev Ravne, je bila osrednja tema 390-letnica 

jeklarstva na Koroškem. 

 

 

Podelitev Pantzevega priznanja v Acroniju 

 

 

Tradicionalno so v Acroniju ob koncu  

leta podelili Pantzevo priznanje in 

druga interna priznanja.  

 

Pantzev nagrajenec za življenjsko delo 

na področju metalurške in drugih 

dejavnosti je bil v letu 2010 Zdravko 

Smolej. 

  

 

Zdravko Smolej (levo) je Pantzevo priznanje prejel iz rok 

glavnega direktorja Acronija Slavka Kanalca 
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1.2 POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE 

Preden se celoviteje ozrem na leto 2010, bi rad 

izpostavil nekatere najpomembnejše mejnike oz. 

dosežke v letu 2010: 

 

 Realizirane investicije so potrdile naša 

pričakovanja in nas še bolj približale dolgoročno 

zastavljenim ciljem, tako na kovaškem 

programu v Metalu Ravne kot tudi na 

proizvodnji debele pločevine v Acroniju. 

 

 S ciljem približanja naših proizvodov in storitev 

končnemu kupcu ter realizacije višje dodane 

vrednosti smo nadaljevali z naložbami v 

prodajno mrežo ter kupili štiri nove »steel 

centre«. Po odpravi začetnih težav in asimilaciji 

novih družb v delovanje skupine SIJ prve 

pozitivne rezultate pričakujemo že v letu 2011. 

 

 Veseli me, da naša inovacijska dejavnost, kljub 

opazni krizi motiviranosti in pripadnosti 

podjetjem in skupini SIJ, ne zamira, nasprotno, 

iz leta v leto dosegamo dobre rezultate in 

žanjemo priznanja na regijski in državni ravni. 

 

 Našo usmerjenost v energetsko učinkovitost 

potrjuje tudi prejeto posebno priznanje družbi 

Acroni za energetsko učinkovito podjetje, ki je v 

letu 2010 pridobila tudi certifikat EN 16001. 

 

 Kriza je delno prizadela naša vlaganja v 

družbeno okolje. Kljub temu smo ohranili našo 

prisotnost na ključnih področjih, vezanih zlasti 

na sponzoriranje športa; hokejski klub Acroni je 

v sezoni 2010/2011 osvojil 32. naslov državnega 

prvaka, 9. v samostojni Sloveniji, ob naši pomoči 

se na Koroškem ohranjajo plavanje, odbojka in 

alpsko smučanje. 
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TRG JE V LETU 2010 OKREVAL 

Lahko rečemo, da so bila tržna gibanja našim programom v pretežnem delu leta naklonjena. Prvo četrtletje je 

kriza še kazala svoje zobe, vendar pa so se naročila pričela povečevati; najprej na ploščatem, kasneje tudi na 

dolgem programu. V odvisnosti od okrevanja različnih industrijskih panog so različno dinamiko kazala tudi 

naročila po različnih programih. Kriza se v tem letu kar ni hotela umakniti iz gradbeništva in ladjedelništva, na 

katera je močno vezana naša proizvodnja dodajnih materialov in proizvodov za varjenje, kjer je količinska prodaja 

komaj presegla prodajo, doseženo v kriznem letu 2009. Z velikimi težavami se je ubadala tudi proizvodnja 

industrijskih nožev, kjer so največ težav (poleg nezadostnih naročil v začetku leta) povzročala velika cenovna 

nesorazmerja, ki so bila še globlja zaradi daljših proizvodnih ciklov. Na obeh programih smo v letu 2010 beležili 

izgubo tudi v letnem obsegu. 

Svetovna poraba jekla je po prvih ocenah v letu 2010 dosegla 1.283,6 mio ton oziroma 13,4 % rast glede na preteklo 

leto, brez Kitajske celo 20,7 % rast. Rast porabe na Kitajskem se je nekoliko upočasnila (+5,1 % rast), v Indiji pa 

dosegla 9,6 %. Največje rasti porabe jekla beležijo Brazilija, Rusija in nekatere azijske države. 

Države EU 27, ki so naš največji trg, so zabeležile 20,7 % rast porabe jekla. V svetovni porabi predstavljajo le 10,9 % 

delež in je za 5,3 odstotne točke nižji kot delež, dosežen v letu 2007. Kljub vsemu se količinske potrebe po jeklu 

povečujejo tudi v Evropi, kar tudi družbam naše skupine zagotavlja dolgoročno rast in razvoj. 

Na nekaterih programih smo v zadnjih letih dosegli pomemben napredek in pomembne tržne deleže. Govorim o 

nerjavni debeli pločevini, kjer smo bili v letu 2010 s 26 % deležem drugi največji dobavitelj v Evropi, dinamo jeklu, 

kjer naš delež znaša blizu 10 % in orodnem jeklu s 14 % deležem.  Pomemben dobavitelj orodnega jekla smo tudi v 

ZDA, kjer naš delež dosega 5 % celotne porabe. 

DOSEŽENI REZULTATI 

S krepitvijo trga so bile dane tudi možnosti pozitivnega poslovanja skupine SIJ. Pri tem ugotavljam, da smo te 

možnosti omejeno izkoristili; rezultate so nam delno krojili zaostanki v proizvodnji, ki so v določeni meri nastali iz 

objektivnih (izvajanje investicij), v določeni pa iz subjektivnih razlogov (planiranje in organiziranje proizvodnega 

procesa in vzporedne logistike). Z zamikom v realizaciji naročil so se ob rasti nabavnih cen cenovne škarje zapirale 

in povzročale slabšo profitabilnost poslovanja.  

 

Zadovoljni smo tudi s povečevanjem deleža izvoza naših proizvodov, saj je bil domači trg zelo šibak in celo bolj 

turbulenten kot v letu 2009. Delež izvoza smo povečali nad doseženega v letih 2008 in 2009 in je znašal 82,7 %. 

Kot skupek naših aktivnosti smo v letu 2010 ustvarili 40,5 mio EUR dobička pred davki, amortizacijo in obrestmi, 

kar je za 56 mio EUR več kot v letu 2009, ter čisti dobiček v višini 3,9 mio oziroma za 30,7 mio EUR več kot v letu 

2009. 

 

S povečanjem obsega poslovanja za preko 59 % so se povečale tudi potrebe po višjem obratnem kapitalu ter s 

tem potrebe po svežih finančnih sredstvih. Tekom leta smo izvajali ukrepe za optimiziranje zalog, redno izterjavo 

terjatev in podaljševanje plačilnih rokov na nabavni strani. Ob ustvarjenem prostem denarnem toku (EBITDA) 
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smo se morali v letu 2010 dodatno zadolžiti predvsem za potrebe naložb v nakup poslovne mreže in investicij v 

tehnološko posodobitev v družbah skupine (47 mio EUR). Skupaj smo neto finančni dolg povečali za 45 mio EUR. 

POSLOVANJE IN ZAPOSLENI 

Graditev odgovornosti zaposlenih je eden od pomembnih elementov uspešnega poslovanja. Nadaljevali smo delo 

na izboljševanju odličnosti v poslovnih procesih, toda pot je dolga in trda, rezultati so lahko le dolgoročno merljivi. 

Trajnostni razvoj je ena od naših strateških usmeritev, s katero želimo zagotoviti motivirane in odgovorne 

zaposlene v varnem delovnem okolju. V letu, ki je za nami, z doseženim nismo zadovoljni, saj se je nivo 

pripadnosti in posledično odgovornega ravnanja s sredstvi družbe pri zaposlenih opazno poslabšal, kar pa 

moramo sprejeti kot opomnik za naše delo v tekočem in prihodnjih letih. 

V zadnjih dveh letih nismo povečevali zaposlenosti, s ciljem povečanja produktivnosti dela pa je naša naloga v 

prihodnjih letih optimizirati število zaposlenih glede na obseg poslovanja. 

URESNIČEVANJE STRATEGIJE 

Če se za hip ustavim še pri uresničevanju zastavljene vizije in strategije poslovanja, moram ugotoviti, da uspešno 

izpolnjujemo poslanstvo naše skupine z ohranjanjem in razvojem jeklarstva na Gorenjskem in Koroškem. Ob 

intenzivnih aktivnostih za zmanjšanje posledic krize in uresničevanje naše vizije nenehne rasti ter ob potrditvi s 

strani domačih in tujih kupcev ter varovanju okolja smo nekoliko postavili v ozadje skrb za zadovoljstvo oz. 

motivacijo zaposlenih, zato je naša naloga te odmike v letu 2011 vsaj delno odpraviti. 

Našim strateškim ciljem uspešno sledimo tudi z izvajanjem zastavljene naložbene politike in posledično izgradnjo 

ustrezne programske strukture. 

V letu 2011 smo pristopili k prenovi obstoječe strategije s ciljem maksimirati uspešnost našega poslovanja na dolgi 

rok ter z optimalnimi strukturami proizvodnih programov zmanjšati občutljivost na tržne amplitude jeklarskega in 

drugih trgov. 

Naši cilji za prihodnost so popolnoma jasni: s podporo naših dobaviteljev, lojalnostjo naših kupcev, utrditvijo 

tržnega položaja preko lastne prodajne mreže ter ob podpori vseh zaposlenih ustvariti nivo uspešnega 

poslovanja z vidika vseh deležnikov našega poslovnega procesa, še posebej pa povečevati vrednost premoženja 

naših lastnikov. 

Za doslej izkazano podporo in trdo delo se vsem iskreno zahvaljujem. 

 

 

        Predsednik uprave  

        Tibor Šimonka 
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1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA  

1.3.1 PREDSTAVITEV NADZORNEGA SVETA 

Sedemčlanski nadzorni svet družbe SIJ, d.d. sestavlja pet predstavnikov večinskega delničarja in dva člana 

Republike Slovenije. Sedanji nadzorni svet je nastopil mandat 11.4.2007, spremembe v članstvu niso spremenile 

trajanja mandata celotnega nadzornega sveta in posameznega člana. 

 

 

ANDREY ZUBITSKIY 

Predsednik nadzornega sveta 

Izvolitev za predsednika na 5. seji nadzornega sveta 

03.04.2008 

delničar Dilon Cooperatief 

 

Član NS od 04.12.2007  

17. seja skupščine delniške družbe 

 

Potek mandata 11.04.2011 

 

 

MARIJA ZAGOŽEN 

Namestnica predsednika nadzornega sveta 

Izvolitev za namestnico na 1. seji nadzornega sveta 

23.04.2007 

zastopa delničarja Republiko Slovenijo 

 

Članica NS od 11.04.2007  

15. seja skupščine delniške družbe 

 

Potek mandata 11.04.2011 

 

 

BORUT FRANTAR      

Član 

 

Član NS od 11.04.2007 
15. seja skupščine delniške družbe 
 
Potek mandata 11.04.2011 

 

 

KONSTANTIN ZAYTSEV 

Član 

 

 

 

Član NS od 26.08.2009   

19. seja skupščine delniške družbe 

 

Potek mandata 11.04.2011 

 

LEONID NOVIKOV  

Član 

 

 

 

Član NS od 26.08.2009  

19. seja skupščine delniške družbe 

 

Potek mandata 11.04.2011 

 
 

SERGEY CHERKAEV  

Član 

 

 

 

 

 

 

Član NS od 26.08.2009 

19. seja skupščine delniške družbe 

 

Potek mandata 11.04.2011 
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SERGEY FROLOV  

Član 

 

Član NS od 30.08.2010  

20. seja skupščine delniške družbe 

Potek mandata 11.04.2011 

 

DMITRY BOCHKAREV  

Član 

 

 
 
 

 

Član NS od 11.04.2007  

15. seja skupščine delniške družbe 

Predsednik NS od 20.07.2007 do 03.04.2008 

Odpoklic s funkcije člana nadzornega sveta na 20. seji 

skupščine delniške družbe dne 30.08.2010 

 

Nadzorni svet je ugotovil, da bo članom nadzornega sveta družbe dne 11.04.2011 potekel štiriletni mandat, in 

sprejel sklep, da se vse delničarje seznani s tem, da bi lahko podali svoje predloge za člane nadzornega sveta 

najpozneje do 31.01.2011. 

1.3.2 DELOVANJE NADZORNEGA SVETA 

Nadzorni svet je v letu 2010 spremljal in preverjal poslovanje družb skupine SIJ in družbe SIJ, 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, d.d., poslovnikom o delu nadzornega sveta in drugimi 

veljavnimi predpisi. 

 

Nadzorni svet je imel v letu 2010 tri redne seje in dve korespondenčni seji. Zaradi racionalizacije poslovanja so vse 

seje potekale s pomočjo video-konferenčnega sistema na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani. Na vseh sejah je 

bila zagotovljena sklepčnost nadzornega sveta.  

Vsem sejam nadzornega sveta družbe v letu 2010 je predsedoval g. Andrey Zubitskiy. 

 

Vsebine, ki jih je spremljal in obravnaval nadzorni svet, so bile vezane predvsem na problematiko poslovanja 

družb v skupini SIJ. Ob svojem delu se je seznanjal z izvajanjem načrtovanih ciljev in učinkovitostjo poslovanja 

posameznih družb skupine SIJ ter skupine kot celote. Podlaga za obravnavo so bile informacije in poročila uprave 

in strokovnih služb družbe. 

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

 Nadzorni svet je temeljito preveril letno poročilo družbe SIJ, d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine 

SIJ za leto 2009. Hkrati je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, ki ugotavlja, da sta poslovni poročili 

družbe SIJ, d.d. in skupine SIJ v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet na predloženi 

letni poročili in revizorjevo poročilo ni imel pripomb in je ugotovil, da sta letni poročili realni prikaz 

poslovanja družbe SIJ, d.d. in skupine SIJ ter da dopolnjujeta informacije, ki so mu bile posredovane 

tekom poslovnega leta 2009, in letni poročili soglasno potrdil. S tem sta bili obe letni poročili v skladu z 

določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statutom družbe SIJ, d.d. tudi formalno 
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sprejeti. Nadzorni svet je hkrati tudi ugotovil, da so vse družbe skupine SIJ pridobile pozitivno revizijsko 

mnenje o posamičnih računovodskih izkazih. V skladu s prvim odstavkom 57. člena so revizorji pregledali 

tudi poslovna poročila, ki so po njihovem mnenju usklajena z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

 Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave družbe SIJ, d.d., da se skupščini družbe predloži v 

potrditev sklep, da izkazan bilančni dobiček leta 2009 v višini 2.701.703 EUR ostane nerazporejen. Hkrati 

je tudi predlagal skupščini družbe, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki 

se je končalo 31.12.2009. Skupščini družbe SIJ, d.d. je tudi predlagal, da se članom nadzornega sveta za 

uspešno delo v letu 2009 izplača nagrada v višini 10.000 EUR bruto za posameznega člana. 

 Nadzorni svet je potrdil gospodarski načrt skupine SIJ za leto 2010 in načrt družbe SIJ, d.d. za leto 2010 in 

se na zadnji seji v letu 2010 seznanil tudi s planskimi izhodišči, prvimi ocenami in aktivnostmi za poslovno 

leto 2011. 

 Nadzorni svet je potrdil strategijo razvoja skupine SIJ za obdobje od 2010 do 2015. 

 Nadzorni svet je tudi predlagal skupščini družbe SIJ, d.d. spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se 

nanašajo na uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev določb statuta z 

Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sprejem čistopisa statuta družbe. 

 Nadzorni svet je sprejel odločitve o nakupu poslovnih deležev družb v Italiji in Nemčiji in se na vsaki seji 

seznanil z aktivnostmi, ki so potekale v zvezi s potencialnimi nakupi poslovnih deležev.  

 Nadzorni svet se je seznanil s: 

o poročilom o izpolnjevanju obveznosti po pogodbi o prodaji delnic družbe 

o nameravano izdajo obveznic družbe 

o problematiko družbe Alpos 

o sklicem skupščine družbe in 

o posledicami finančne in ekonomske krize na poslovanje družb v Rusiji 

1.3.3 OCENA DELA UPRAVE IN SODELOVANJA Z NADZORNIM SVETOM 

Nadzorni svet je vse leto temeljito spremljal in nadzoroval vodenje družbe SIJ, d.d. in skupine SIJ. Na vseh sejah je 

sodelovala uprava s strokovnimi službami. Predsednik uprave je praviloma pred vsako točko dnevnega reda 

pripravil uvodno obrazložitev ter skupaj s članom uprave in sodelavci izčrpno odgovarjal na postavljena 

vprašanja. Nadzorni svet je ocenil, da uprava v doseganje zastavljenih ciljev vlaga maksimalne napore. Uprava in 

nadzorni svet sta dobro sodelovala, komunikacija je večkrat potekala tudi izven rednih sej nadzornega sveta. 

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

vsem članom nadzornega sveta pravočasno posredovana po elektronski pošti. 
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1.3.4 POTRDITEV LETNEGA POROČILA IN PREDLOG O UPORABI BILANČNEGA 

DOBIČKA ZA LETO 2010 

Nadzorni svet je letno poročilo družbe SIJ, d.d. in skupine SIJ temeljito preveril v okviru zakonskega roka. 

Obravnaval je tudi revizorjevo poročilo, v katerem revizijska hiša Deloitte revizija d.o.o. ugotavlja, da so 

računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja posamične družbe na 

dan 31.12.2010 ter njihovega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano poslovno leto v skladu z 

Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. V skladu s prvim odstavkom 57. člena 

so revizorji pregledali tudi poslovna poročila, ki so po njihovem mnenju usklajena z revidiranimi računovodskimi 

izkazi. 

 

Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo uprave verodostojen odraz dogajanj ter celovita informacija o 

poslovanju v letu 2010. Ker na letno poročilo ni imel pripomb oziroma zadržkov, ga je soglasno potrdil. S tem se 

smatra, da je bilo letno poročilo v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statutom 

družbe SIJ, d.d. tudi formalno sprejeto. 

 

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi  bilančnega dobička. 

 

Družba SIJ, d.d. je v letu 2010 dosegla 10.032.522 EUR čistega dobička oziroma, po oblikovanju zakonskih rezerv, 

9.530.896 EUR dobička, ki skupaj s prenesenim dobičkom v višini 2.701.703 EUR sestavlja bilančni dobiček, ki na 

dan 31.12.2010 znaša 12.232.599 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe SIJ, d.d. predlagata skupščini, da bilančni 

dobiček ostane nerazporejen. 

 

 

        Predsednik nadzornega sveta 

 

                  Andrey Zubitskiy 
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1.4 PREDSTAVITEV SKUPINE 

 

Skupina SIJ je ena večjih skupin v Sloveniji, po prihodkih dosega šesto mesto, po izvozu peto in po številu 

zaposlenih 14. mesto. 

Obvladujoča družba je SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. s sedežem v Ljubljani, jeklarski družbi sta locirani na 

Jesenicah in Ravnah na Koroškem, ki sta tudi domicilni občini za ostale predelovalne družbe Elektrode Jesenice in 

SUZ ter Nože Ravne in ZIP center. 

 

 

 

Hčerinske družbe skupaj z družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. tvorijo koncern, ki je povezan pod enotnim 

vodstvom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. kot obvladujoče družbe. Med njimi je podpisana pogodba o 

ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ. 

 

 v lasti družbe  Acroni

v lasti družbe Metal Ravne

v lasti družbe Odpad Pivka

 prodajna mreža v lasti SIJ d.d.

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

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA 
JEKLA, D.D.

JEKLARSKE  DRUŽBE
PREDELOVALNE

DRUŽBE

METAL RAVNE

ACRONI ITALIA
NOŽI RAVNE

ACRONI 
DEUTSCHLAND

RAVNE STEEL 
CENTER

IUENNA STAHL 
PLIBERK

KOPO 
INTERNATIONAL 

NEW JERSEY

SERPA
85,61%

JESENICE

RAVNE NA KOROŠKEM

ŽELEZARNA 

JESENICE

ŽIČNA CELJE

ODPAD d.o.o. 

PIVKA
74,9 %

DANKOR
OSIJEK
51,0 %

PRODAJNA MREŽA OSTALE DRUŽBE

NIRO WENDEN

85 %

SIDERTOCE

SMG EDELSTAHL

60 %

GRIFFON & 

ROMANO
60 %
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1.4.1 LASTNIKI 

Največji lastnik družbe je družba Dilon d.o.o. Ljubljana, ki skupaj z rusko družbo OAO KOKS (obe v večinski lasti 

družine Zubitskiy) in Republiko Slovenijo obvladuje družbo SIJ, d.d. in skupino SIJ. Ostali delničarji so manjšinski 

lastniki družbe SIJ, d.d. 

 

  

 

 

Družba Lameta, ki je imela v lasti 58 delnic 

družbe SIJ, d.d., je v mesecu januarju 2010 

prodala delnice, zato ima družba SIJ, d.d. 

odtlej devet delničarjev. 

1.4.2 SKUPINA DILON 

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

Amsterdama (Nizozemska). Večinski lastnik družbe DILON Cooperatief U.A. je družina Zubitskiy, ki obvladuje tudi 

družbo OAO KOKS in njene odvisne družbe. Tako med ostale povezane osebe družbe spadajo tudi družbe 

skupine DILON, skupine DILON Cooperatief in skupine KOKS. 

 

  

55,35% 

25,00% 

16,87% 

1,15% 
1,63% 

Lastniška struktura na dan 31.12.2010 

Dilon, d.o.o.

Republika Slovenija

OAO KOKS

D.P.R. d.d.

Ostali

SIJ - SLOVENSKA 
INDUSTRIJA JEKLA, D.D.

JEKLARSKE  DRUŽBE
PREDELOVALNE

DRUŽBE
PRODAJNA MREŽA OSTALE DRUŽBE

DILON  
COOPERATIEF U.A.

DILON  D.O.O.
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1.4.3 NAŠ PROIZVODNI PROGRAM 

  

PLOŠČATI PROGRAM PROIZVODI 

  debela pločevina 

Nerjavna jekla  debeline  8–100 mm 

   širine 2000 mm 

Konstrukcijska jekla           
 

hladno valjana pločevina 

   debeline 0,5–3 mm 

Elektro jekla  širine 1000 mm 

 

 

vroče valjana pločevina 

Specialna jekla  debeline 3–6 mm 

 
 širine 1000 mm 

 

profili 

 

 

DOLGI PROGRAM PROIZVODI 

Jeklarski program 

ingoti 

gredice z zaobljenimi robovi 

široki ploščati profili 

 

Valjavski program 

gredice z zaobljenimi robovi  

okrogli profili 

kvadratni profili 

ploščati profili 

luščene in luščeno  

polirane palice 

brušene in brušeno  

polirane palice 

Kovaški program 

 

gredice 

kovane palice 

odkovki 

diski 

puše 
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INDUSTRIJSKI NOŽI PROIZVODI 

 

noži za les 

 

Dolgi noži 
noži za papir 

 

Kratki noži 
noži za plastiko 

 

 
noži za kovine 

 

VARILNI IN DODAJNI MATERIALI PROIZVODI 

 MAG žice 

 MIG žice 

Nelegirani varilni in dodajni materiali polnjena žica 

 varilne palice 

Srednje legirani varilni in dodajni materiali 

EPP žica 

 

 

Visoko legirani varilni in dodajni materiali 
varilni praški 

nizkolegirane elektrode 

 
specialne elektrode 

 

OSTALI PROGRAMI PROIZVODI 
 

proizvodnja prirobnic  

in drugih  

proizvodov iz jekla 

 

 

 

 

 

predelava odpadkov 

 

 

 

storitve  

vlečena in brušena jekla 

http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
http://www.elektrode.si/html/slo/foto_galerija/images/galerija_2/slika_13.jpg
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1.4.4 KJE SMO PRISOTNI 

Večino naših proizvodov prodamo na evropskem trgu, kjer ustvarimo 86,4 % našega izvoza in 71,4 % celotne 

prodaje. 

 

 

 

 

 

 

  

Nemčija 
22,3% 

Italija 
23,3% 

Avstrija 
5,3% 

ZDA 
 4,6% 

ostala EU 
18,8% 

druge 
države 

8,1% 

Rusija 
0,3% 

Slovenija 
17,3% 

Trgi 2010  

Nemčija 
19,4% 

Italija 
20,7% 

Avstrija 
6,0% ZDA 

 4,4% 

ostala EU 
18,3% 

druge 
države 
10,0% 

Rusija 
0,4% 

Slovenija 
20,8% 

Trgi 2009  
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Z okrepitvijo izvoza ter finančnimi težavami največjega slovenskega trgovca kovinskih materialov se je delež 

domačega trga v letu 2010 zmanjšal za 3,5 odstotne točke. Povečanje deleža nemškega trga je odraz krepitve 

nemške ekonomije, ki precej odstopa od ostalih evropskih držav, ter dveh novih družb, ki sta se priključili skupini 

v letu 2010.  

Z nakupom novih prodajnih centrov se poleg nemškega trga krepi tudi italijanski trg, katerega delež se je povečal 

za 2,6 odstotne točke. 

 

Prekomorska prodaja v ZDA ostaja na približno enaki ravni kot v preteklem letu, posebej močna je bila prodaja v 

drugem in tretjem kvartalu, ko smo tudi izkoristili ugodna tečajna razmerja. Ostale izvenevropske države ne 

predstavljajo pomembnejšega deleža v naši prodaji, čeprav smo s svojimi proizvodi prisotni skoraj po celem svetu. 
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1.4.5 KOMU PRODAJAMO 

Naši glavni kupci so razporejeni v vseh industrijskih panogah, največji delež pa predstavljajo strojna in kovinsko 

predelovalna industrija, sektor kemije, petrokemije in energetike, gradbeništvo, avtomobilska industrija in 

proizvodnja cevi. 

 

 

 

 

 

 

Naši glavni kupci so servisni centri, distributerji in končni uporabniki. Naš cilj je povečati delež znanih uporabnikov 

z znanimi zahtevami in potrebami. 

 

Panoge, kjer smo prisotni s svojimi proizvodi: 

Proizvodnja jeklenih konstrukcij ali delov 

konstrukcij 

Gradbeništvo 

Proizvodnja strojev in opreme 

Avtomobilska industrija 

Proizvodnja električnih strojev in opreme 

Ladjedelništvo 

Proizvodnja cevi 

Kovinski izdelki 

Kemična industrija, petrokemija 

Energetika 

Papirna industrija 

Orodjarstvo 

Proizvodnja gradbenih strojev  

Mali gospodinjski aparati 
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1.5 NAŠA SUROVINSKA BAZA 

Nabava surovin in strateških materialov ter storitev je centralizirana v okviru obvladujoče družbe SIJ, d.d., kjer 

sledimo cilju izkoriščanja sinergij in ugodnosti centralizacije količin nakupov. 

Strateška nabava vključuje nabavo ključnih surovin in strateških materialov, kot so jekleni odpadek, legirani 

odpadek, ferolegure, kovinski in nekovinski dodajni materiali, ognjevzdržni materiali ter ostale potrebne surovine, 

vezane na proizvodnjo končnih izdelkov. Centralna nabava vodi enotno nabavno politiko, ključna pogajanja in 

nakupe na ravni skupine, predvsem s ciljem izkoriščanja sinergijskih učinkov med posameznimi družbami znotraj 

skupine SIJ. Prav tako se enotno izvaja politika do ključnih dobaviteljev ter politika upravljanja zalog strateških 

surovin.  

Pozitivni učinki se kažejo v večji nabavni moči na trgu, doseganju boljših in enotnih pogojev na ravni skupine ter 

fleksibilnem dopolnjevanju potreb posameznih družb ter večji strokovnosti in natančnejšem spremljanju 

posameznih trgov surovin.  

 

 

 
Naši glavni dobavitelji za posamezne vrste materiala so locirani po celem svetu: 
 

Surovina Letna količina Dobavitelji 

Legirani odpadek 65.000 t EU Dobavitelji 90 % 

Jekleni odpadek 335.000 t Domači trg 70 % 

Nikelj 2.000 t FeNi proizvajalci 

Krom 18.500 t Najpomembnejši globalni dobavitelji 

Molibden 1.200 t Najpomembnejši globalni proizvajalci in trgovci 
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2.1 VODSTVO SKUPINE 

 

 

 

 

Tibor Šimonka, 1953 

01. 06. 1999  imenovan za člana uprave za ekonomiko 

in finance 

01. 09. 2002  imenovan za predsednika uprave  

01. 09. 2006  ponovno imenovan za predsednika uprave 

za dobo 5 let 

 

 

s 01. 09. 2011  podaljšan mandat predsednika uprave     

za dobo 5 let 

 

 

Viacheslav Korchagin, 1975 

11. 04. 2007 izvoljen za člana nadzornega sveta  

19. 07. 2007 imenovan za člana uprave  

 

 

s 19. 07. 2011 podaljšan mandat člana uprave 

                    za dobo 5 let 
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2.1.1 IZVRŠNI DIREKTORJI 

Znotraj skupine SIJ posamezna strokovna področja vodijo in usklajujejo izvršni direktorji. Njihova pooblastila so 

vezana na Pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla. 

 

Posamezna področja pokrivajo: 

Prof. dr. Vasilij Prešern, 1947  področje strateškega razvoja in investicij 

01. 02. 1992 direktor službe za strateški razvoj 

01. 01. 1993 direktor za razvoj in raziskave 

11. 04. 1994 direktor za strateški razvoj in marketing 

15. 12. 1994 začasni član uprave za strateški razvoj in marketing 

01. 02. 1995 član uprave Slovenskih železarn 

15. 04. 1996 namestnik predsednika uprave 

29. 10. 1997 član uprave Slovenskih železarn 

17. 05. 2007 imenovan za izvršnega direktorja za investicije 

15. 11. 2007 sprememba naziva v izvršni direktor za strategijo, 

razvoj in investicije 

 

Mag. Dušica Radjenovič, 1965 področje komerciale in marketinga 

01. 04. 1994 pomočnica člana uprave za marketing 

01. 11. 1998 prehod v Metal Ravne d. o. o. kot članica  

 poslovodstva za komercialo 

01. 04. 2002 – 31. 05. 2006: zaposlena izven skupine SIJ 

01. 06. 2006 Acroni Jesenice: članica poslovodstva za  

 komercialo 

01. 07. 2007   SIJ d. d.: izvršna direktorica za komercialne zadeve 

 

Igor Malevanov, 1976 področje ekonomike in financ 

12. 07. 2007 imenovan za izvršnega direktorja za ekonomiko in  

finance 

 

Evgeny Zverev, 1981 področje kadrov in pravnih zadev 

 12. 07. 2007  imenovan za izvršnega direktorja za pravne zadeve 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Letno poročilo                                                                                                                  SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
  2

9
 

St
ra

n
  2

9
 

2.1.2 SKUPŠČINA 

V letu 2010 je bila 28.7.2010 sklicana in izvedena edina skupščina delničarjev. Delničarji so se seznanili z letnim 

poročilom družbe SIJ, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine. Skupščina je potrdila predlog uprave, da 

ostane bilančni dobiček v višini 2,7 mio EUR nerazporejen, ter podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu. 

Istočasno je imenovala tudi revizorja za poslovno leto 2010. 

2.1.3 DEJAVNOSTI SKUPINE 

Glavna dejavnost skupine, ki ustvarja tudi večino njenih prihodkov, je proizvodnja jekla, ki je glavni poslovni 

predmet družb Acroni in Metal Ravne. V okviru predelovalne dejavnosti družbe opravljajo dejavnosti od 

kovinskopredelovalne (Noži Ravne, Elektrode Jesenice, SUZ) do zbiranja raznih vrst odpadkov (Odpad Pivka in 

Dankor Osijek) in različnih storitvenih dejavnosti (ZIP Center). Prodajna mreža, ki obsega že devet družb na 

različnih lokacijah od Slovenije do ZDA, Nemčije, Avstrije in Italije, opravlja različne vrste postopkov končne 

dodelave jeklarskih proizvodov (različne vrste razreza in termične obdelave) in pomeni višjo dodano vrednost za 

jeklarske proizvode ter približevanje naših proizvodov končnim uporabnikom in njihovim potrebam. 

 

 

Fotografija iz oglasne kampanje(2006) 
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2.2 RAZVOJNA STRATEGIJA SKUPINE SIJ 

Delovanje skupine je podrejeno uresničevanju njenega poslanstva, vizije nadaljnjega razvoja in vrednot, ki nam 

bodo omogočile doseganje zastavljenih strateških ciljev. 

 

 

  

 

 

 

Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bomo v naslednjih 10 letih postali specializirani jeklarji na področju 

proizvodnje debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih 

visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, industrijskih nožev za kovine in plastiko ter visoko legiranih dodajnih 

varilnih materialov.  

Nadaljevali bomo našo usmeritev v graditev lastne prodajne mreže in se širili na trge, ki so danes manj pokriti, a 

zadosti veliki, da so zanimivi za prodajo naših proizvodov.  

POSLANSTVO 

ohraniti in razvijati  

jeklarsko dejavnost  

na tradicionalnih 

 področjih v Sloveniji 

VIZIJA 

kontinuirana razvoj in rast 

mednarodna potrditev in 
večanje konkurenčne 

sposobnosti 

zadovoljstvo kupcev 

zadovoljstvo zaposlenih 

varovanje okolja 

VREDNOTE 

poslovnost 

pripadnost skupini 

strokovnost 

gospodarnost 

verodostojnost 

težnja k nenehni rasti 

ST
R

AT
EG

IJ
A

 

Korporativno 
upravljanje skupine 

Vodenje skupnih politik s 
ciljem racionalizacije 

delovanja skupine 

Varovanje likvidnosti s 
skupnim upravljanjem z 

denarnimi sredstvi 

Povečevanje vrednosti 
premoženja  lastnikov 
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2.3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

Skupina je zaradi heterogene sestave izpostavljena različnim vrstam tveganja, ki so različne tako zaradi različnih 

geografskih kot tudi tržnih in poslovnih pogojev, v katerih delujejo posamezni deli skupine. 

Različnim tveganjem smo izpostavljeni tudi na različnih poslovnih področjih, tako z vidika lastnikov kot tudi z 

vidika ostalih interesnih skupin, kot so posojilodajalci, kupci, dobavitelji in zaposleni. 

Pod tveganjem razumemo v skupini SIJ vse, kar bi lahko imelo škodljive posledice za aktivnosti, ki jih skupina vodi 

za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. 

PODROČJA TVEGANJA 

V letu 2010 so se tveganja glede na leto 2009 le delno spremenila, saj se finančno-gospodarska kriza še vedno ni 

umaknila konjunkturi, na finančnem področju so še vedno v ospredju tveganja plačilne sposobnosti, na 

poslovnem področju pa tveganja, vezana na obseg naročil. 

2.3.1 STRATEŠKA IN POSLOVNA TVEGANJA 

Ta tveganja so zlasti odvisna od programskega asortimenta družb skupine, tržnega okolja in strateških investicij, 

vezanih na sprejete tržne usmeritve. Strateška tveganja so vezana na: 

 uresničevanje razvojne strategije 

 okoljevarstvene omejitve 

 globalna tržna gibanja 

Poslovna tveganja izhajajo iz poslovnega okolja, obnašanja kupcev ter ekonomskih razmer, v katerih skupina SIJ 

deluje. Opredelimo jih lahko na naslednjih področjih: 

 presežne proizvodne zmogljivosti na jeklarskem trgu 

 pretežna orientiranost na evropski trg 

 ekspanzija azijskih proizvajalcev jekla 

 šibka tržna situacija 

Z dnevnim spremljanjem parametrov poslovanja preko uvedenega poročevalskega sistema in dnevnimi 

aktivnostmi poskušamo v družbi SIJ d.d. ta tveganja sproti ovrednotiti in postaviti ustrezne ukrepe za njihovo 

zmanjšanje. Enako smo v primerih, ko smo zaznali odmike od začrtanih trendov v posameznih družbah, ukrepali 

tudi v letu 2010.  

 

Prizadevali smo si spoštovati okoljevarstvene omejitve, v obeh jeklarskih družbah Metal Ravne in Acroni smo 

pridobili okoljevarstveno dovoljenje IPPC. 
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2.3.1.1 INVESTICIJSKO TVEGANJE 

Investicijska tveganja so povezana z doseganjem ciljev načrtovanih naložb in uspešnostjo realizacije naložb v 

razvoj novih proizvodov ter uvajanjem novih tehnologij. To vrsto tveganja omejujemo s stalnim višanjem 

kakovosti priprave in izvedbe investicijskih projektov ter kasnejšo potrditvijo projekta z nadziranjem doseženih 

učinkov.  

Že v fazi izdelave idejnega investicijskega projekta poskušamo glede na razpoložljive podatke čim bolj realno 

ovrednotiti predvidene ekonomske učinke, časovni načrt izvedbe in zagona, glede na obseg in kompleksnost pa 

opredeliti ustrezno organizacijsko strukturo. Vodja projekta ob projektnem timu v skladu s pristojnostmi aktivno 

sodeluje v vseh fazah. Glede na tržni položaj in strategijo podjetja z usmeritvijo v segmente zahtevnejših 

proizvodov in višje dodane vrednosti, neizvajanje ustreznih tehnoloških posodobitev dolgoročno predstavlja 

zmerno tveganje za konkurenčni položaj. 

 

Nadaljevali smo z izvajanjem strateških investicij, njihova usmerjenost je glede na gibanje tržnih zahtev potrjena 

tako na področju prodaje debele pločevine kot tudi na kovaškem programu. 

 

V letu 2010 smo uspevali povečevati obseg sprejetih naročil (zaradi zasedenosti določenih proizvodnih kapacitet 

smo na teh segmentih naročila že zavračali), tako da smo količinske načrte celo presegli, bolj pod udarom tržnega 

okolja pa smo bili na področju negativnih cenovnih razmerij med rastočim trendom nabavnih in zaostajanjem rasti 

prodajnih cen. 

2.3.1.2 PRODAJNA TVEGANJA 

Naše tržne aktivnosti so usmerjene tudi v povečevanje prodaje na druge, izvenevropske trge, a je cenovna 

konkurenčnost azijskih proizvajalcev jekla, predvsem kitajskih zaradi nelojalne konkurence, velika, prodor na te 

trge pa izredno težak. 

 

Tržna gibanja 

Gibanje trga in razmerje med ponudbo in povpraševanjem močno vplivata na naše prodajne priložnosti. Zato 

stalno natančno spremljamo trende na trgu jekla in surovin v različnih državah in panogah. Ugotovljenim 

gibanjem se prilagajamo in na ta način zmanjšujemo prodajno tveganje. 

 

Prodajna tveganja so vezana predvsem na nepričakovane spremembe cen surovin in energentov, dobavnih 

rokov, kakovosti vhodnih surovin, materialov in storitev na eni strani ter zamiku v oblikovanju ustreznih prodajnih 

cen na drugi strani.  
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Cenovna tveganja 

Cene naših izdelkov so podvržene stalnim spremembam, ki jih povzroča gibanje cen surovin ter razmerje med 

ponudbo in povpraševanjem. To tveganje obvladujemo s stalnim spremljanjem gibanja cen surovin, s stalnim 

izračunavanjem profitabilnosti in prilagajanjem cen trenutnim razmeram. Tveganje zmanjšujemo z uporabo 

doplačila za legure pri določenih izdelkih ter zavarovanjem cen surovin.  

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo za obvladovanje teh tveganj so: 

 Poglabljanje dolgoročnega partnerstva z globalno konkurenčnimi dobavitelji, ki razpolagajo z zadostno 

količino strateško pomembnih surovin in so se hkrati sposobni prilagajati tudi v zaostrenih tržnih 

razmerah tako količinsko kot cenovno. 

 Spremljanje tržnih razmer in predvidevanje tržnih sprememb. 

 Iskanje substitutov materialov. 

 Testiranje novih materialov in dobaviteljev. 

 Razprševanje nabave strateških materialov na več dobaviteljev. 

 

Tveganje kakovosti 

Slaba kakovost materialov in posledično proizvodov ima velik vpliv na stroške. Na eni strani so to stroški 

reklamacij kupcev, na drugi strani pa stroški notranjih reklamacij, kjer slabo kvaliteto določenih proizvodov 

odkrijemo na koncu tehnološke poti, ko so že nastali stroški predelave, ki bremenijo poslovni izid. 

Tveganje zunanjih reklamacij obvladujemo s povečano izhodno kontrolo, tveganje internih reklamacij pa 

obvladujemo s povečano samokontrolo v procesu in s pomočjo strokovnih timov. 

2.3.1.3 EKOLOŠKO TVEGANJE 

Ekološko tveganje je vezano zlasti na obe jeklarski družbi Acroni in Metal Ravne; hrup, prah, druge emisije in 

možne naravne nesreče so glavni dejavniki tveganja. Določeno tveganje lahko predstavljajo tudi obstoječa 

odlagališča odpadkov iz jeklarn, zlasti tista iz preteklih obdobij. Stalno tveganje pa predstavlja možnost nastanka 

velikih naravnih nesreč, še posebej potresov in poplav.  

Tveganje lahko predstavlja tudi vsaka sprememba vedno ostrejše okoljske zakonodaje, ki ima za posledico 

ukinitev delovanja proizvodnje. Do ekološkega tveganja lahko pride tudi v primeru okoljskih nesreč, ki 

predstavljajo tveganje nenameravanega onesnaženja okolja. Glede na postopek za prepoznavanje in ocenjevanje 

ekološkega tveganja ocenjujemo, da je stopnja tveganja zmerna. 
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2.3.2 OPERATIVNA TVEGANJA 

Poslovna tveganja so zlasti vezana na neustrezne ali celo napačne interne procese, delovanje zaposlenih, 

sistemske pomanjkljivosti ali izredne dogodke, vezane na naravne nesreče ali celo kriminalna dejanja. 

2.3.2.1 ENOTNO VODENJE IN UPRAVLJANJE 

Naš cilj je doseči močno in enotno korporativno politiko delovanja skupine ter s tem zmanjšati obseg poslovnih 

tveganj. S tem ciljem uvajamo poenotenje pravil in delovanja posameznih poslovnih funkcij, vendar takšne 

spremembe zahtevajo svoj čas. Pomemben napredek smo dosegli na področju usmerjanja strateškega razvoja 

skupine in njenih posameznih delov, enotnega sistema poročanja, strateške nabave osnovnih surovin. Precej dela 

nas še čaka na področju informatizacije poslovanja in povezave različnih operacijskih sistemov, poenotenja 

določenih organizacijskih postopkov in skupne kadrovske politike, ipd. 

2.3.2.2 KADROVSKO TVEGANJE 

Največja tveganja, s katerimi smo se srečevali na področju dela z ljudmi v letu 2010, so vezana na graditev 

pripadnosti zaposlenih posameznemu delovnemu okolju ter skupini SIJ kot celoti. Dodatno pa se srečujemo še z 

naslednjimi tveganji: 

 

 Deficitarnost posameznih poklicev: na trgu dela ni dovolj usposobljenih kadrov za delo v metalurgiji. 

Zato z Ministrstvom za šolstvo sodelujemo pri postavitvi programov izobraževanja po celotni vertikali od 

poklicnega do univerzitetnega znanja metalurgije.  

 Optimalno število zaposlenih: to uravnavamo s spremljanjem produktivnosti dela in negativnih kazalcev 

zdravja – bolniška odsotnost in invalidnost.  

 Uvajanje sprememb v organizaciji in delitvi dela po zaključenih tehnoloških in informacijskih 

posodobitvah proizvodnje in procesov dela:  spreminjanje in prilagajanje spremembam je naporno in 

povzroča odpor pri zaposlenih, zato uvajanje kakršnih koli sprememb zahteva veliko dela z zaposlenimi:  

usposabljanje, premeščanje, spremembe utečenih komunikacijskih tokov ipd.  

2.3.2.3 TVEGANJA DELOVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Kot najpomembnejša tveganja na področju informacijske tehnologije opredeljujemo tveganja motenj v delovanju 

strojne opreme, lokalnega omrežja, komunikacijskih povezav, sistemske programske opreme, tveganja 

nezanesljivosti in neustreznosti aplikativne programske opreme ter tveganja, povezana z varnostjo 

informacijskega sistema. 

Obvladovanje navedenih tveganj zagotavljamo z rednim spremljanjem in takojšnjim odzivanjem na odstopanja, 

poleg tega imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe z dobavitelji, ki nam zagotavljajo delovanje sistema tudi v 
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primeru izpada njegovih vitalnih segmentov. Poleg vsega navedenega je sam sistem organiziran na način, ki že v 

osnovi zmanjšuje ta tveganja (podvajanja najvitalnejši delov sistema, dostop do svetovnega spleta prek dveh 

različnih ponudnikov, podvajanje komunikacijskih poti, zaščita pred izgubo podatkov). 

2.3.2.4 TVEGANJA, POVEZANA S POŠKODBAMI IN/ALI UNIČENJEM PREMOŽENJA 

V skupini SIJ je večina družb locirana znotraj večjih industrijskih predelov, kjer je nevarnost izbruha požara in 

ostalih poškodb premoženja večja. Zato je v družbah vzpostavljen nadzor nad objekti preko pogodbenih 

varnostnih služb, ki opravljajo tudi obhodno službo. Nadzor nad kritičnimi točkami se ponekod dodatno izvaja z 

video nadzorom. Premoženje imamo pred najbolj pretečimi nevarnostmi zavarovano pri zavarovalnici. 

2.3.3 FINANČNA TVEGANJA 

Cilj obvladovanja finančnih tveganj je zmanjšati negativne vplive finančne nestabilnosti naših kupcev ter cenovnih 

in tečajnih gibanj na poslovni rezultat, denarni tok ter finančni položaj skupine in njenih posameznih družb.  

Med finančna tveganja uvrščamo likvidnostno tveganje, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, 

tveganje nepripravljenosti bank za obnovitev posojil ob njihovi zapadlosti ipd. 

Kljub zaostrenim razmeram na finančnem trgu in še vedno nepopolnem okrevanju jeklarskega trga smo bili pri 

obvladovanju finančnih tveganj v letu 2010 uspešni. 

2.3.3.1 OBRESTNO TVEGANJE 

Obrestno tveganje izvira iz naših dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti, ki so se v letu 2010 v celoti 

nekoliko povečale. Finančne obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka. 

Skupina stalno nadzira izpostavljenost obrestnemu tveganju, pri čemer se osredotoča na variabilnost obrestnih 

mer in potencialno rast dolga po variabilni obrestni meri. Glede na trend zniževanja variabilnega dela obrestnih 

mer skupina v letu 2010, tako kot v 2009, ni uporabljala inštrumentov za ščitenje spremembe obrestne mere. 

Zaradi izredno nizke vrednosti variabilnega dela obrestne mere (EURIBOR), ki je bil na zgodovinskem dnu, je bila 

stopnja tega tveganja nizka. V letu 2010 smo bili priča višanju obrestnih marž za večino obstoječih kreditov in pri 

vseh novih kreditih, vendar so bile nominalne obrestne mere zaradi nizkega EURIBOR-ja še vedno na relativno 

nizki ravni. Z okrevanjem gospodarstva se v prihodnosti pričakuje počasno višanje variabilnega dela obrestne 

mere, zato bomo gibanje spremljali in ustrezno ukrepali. V primeru dviga variabilnega dela obrestne mere bomo 

ta dvig skušali ublažiti z znižanjem fiksnega dela obrestne mere (obrestna marža), za kar bodo potrebna ponovna 

pogajanja z bankami. Analiza občutljivosti pokaže, da bi dvig obrestne mere za 100 odstotnih točk pomenil za 2,2 

mio EUR nižji poslovni izid pred obdavčitvijo. 
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2.3.3.2 KREDITNO TVEGANJE 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kupcih omejujemo s številnimi aktivnostmi: nadzor izpostavljenosti 

posamičnim poslovnim partnerjem, stalen nadzor veleprodajnih kupcev, prodaja blaga pod pogojem prejema 

ustreznih inštrumentov zavarovanja (garancije, akreditivi, avansi), zavarovanje terjatev pri zavarovalnici in stalna 

izterjava terjatev. Zniževanje limitov pri zavarovalnicah v letu 2009 in v prvi polovici leta 2010 se je ustavilo, zato 

so se tudi tveganja nekoliko zmanjšala. 

V letu 2010 je bilo to tveganje zaradi prisilnih poravnav določenih poslovnih partnerjev povečano, vendar se je 

strategija obvladovanja tega tveganja izkazala za pravilno in večjih popravkov vrednosti terjatev v tem letu nismo 

imeli, zato ocenjujemo, da je bilo kreditno tveganje zmerno. 

2.3.3.3 TEČAJNO TVEGANJE 

Skupina deluje v mednarodnem okolju in je tako v določeni meri izpostavljena tečajnemu tveganju. S prevzemom 

evra kot plačilnega sredstva se je izpostavljenost valutnemu tveganju za večino družb skupine sicer zmanjšala, še 

vedno pa obstaja tveganje zaradi gibanja tečaja ameriškega dolarja. Izpostavljenost dolarju nenehno spremljamo, 

tveganja pa reguliramo z usklajevanjem dolarskih prodaj in nabav. V letu 2011 bomo delno prešli na uporabo 

izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi bomo ščitili večji del nabav strateških surovin. 

2.3.3.4 PLAČILNO-SPOSOBNOSTNA TVEGANJA 

Denarni tok skupine in njenih družb natančno spremljamo za več mesecev naprej, zato tekoče usklajujemo prilive 

in odlive ter varujemo pozitivni denarni tok. Likvidnostno rezervo skupine predstavljajo revolving posojila pri 

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

spremljamo gibanje terjatev in redno sprejemamo ukrepe za ravnanje z neplačniki. Z bankami se tekoče 

dogovarjamo o podaljševanju obstoječih kratkoročnih posojil, večje investicije financiramo z dolgoročnimi viri. V 

letu 2011 začnejo zapadati glavnice dolgoročnih posojil, vendar imamo vire za pokritje teh odlivov v letu 2011 v 

večini že zagotovljene. 

2.3.3.5 NEPRIPRAVLJENOST BANK ZA OBNOVITEV POSOJIL OB NJIHOVI ZAPADLOSTI 

V letu 2010 so banke zaradi številnih stečajev in prisilnih poravnav kot posledice gospodarske in finančne krize 

postale izredno previdne pri kreditiranju gospodarstva. Iz tega razloga se je tovrstno tveganje močno povečalo, 

vendar pa zaradi dobre bonitete, ki jo uživa skupina SIJ, nismo imeli večjih težav pri zagotavljanju kreditnih virov. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Letno poročilo                                                                                                                  SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
  3

7
 

St
ra

n
  3

7
 

2.4 SPREMLJANJE IN NADZIRANJE POSLOVANJA 

2.4.1 NOTRANJE KONTROLE 

V skupini SIJ nimamo organizirane notranje revizije poslovanja družb. Kontrole računovodskih in poslovnih 

rezultatov izvajamo v službah računovodstva skupine in kontrolinga v obvladujoči družbi. 

 

Notranje kontrole so v veliki meri povezane z nadziranjem delovanja v skladu s predpisanimi postopki v okviru 

sprejetih ISO standardov. Za zagotavljanje spoštovanja posameznih standardov (ISO, OHSAS, produktnih 

certifikatov ipd.) enkrat do dvakrat letno potekajo interne presoje (več o tem v točki 2.5.9). 

2.4.2 ZUNANJA REVIZIJA 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah so skupina SIJ in njene posamezne družbe zavezane k reviziji 

računovodskih izkazov. V skupini in njenih posameznih družbah (nekatere družbe so bile vključene v letu 1996 in 

1997) poteka zunanje preverjanje računovodskih izkazov vse od leta 1994 dalje, od leta 2002 tudi letnih poročil.  

 

Naša prva revizijska hiša je bila KPMG Slovenija, d.o.o., sedaj pa je že peto leto naš revizor Deloitte revizija  d.o.o.  

Zadnjih deset let in več pridobivamo revizorjeva mnenja brez pridržka, kar pomeni, da smo v skupini že v preteklih 

letih vzpostavili dober in nadzorovan sistem knjigovodenja in računovodenja. 

 

K zunanji reviziji našega poslovanja štejemo tudi zunanje presoje pridobljenih certifikatov in potrdil o kakovosti in 

ustreznosti, ki jih odvisno od vrste certifikata na eno, dve ali tri leta izvajajo zunanji presojevalci (več o tem v točki 

2.5.9).  
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2.5 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

2.5.1 TRŽNO OKOLJE 

2.5.1.1 GLOBALNO OKOLJE 

V letu 2010 je svetovna rast BDP znašala 5 % gledano na leto 2009. Stopnja rasti evrskega gospodarstva je po 

zadnjih ocenah znašala 1,8 %. Hitrost okrevanja posamezne ekonomije je bila različna glede na stopnjo razvitosti 

gospodarstva, regijo in celino. Gospodarstva s progresivnim razvojem (Indija, Kitajska, Brazilija) so dosegla 

stopnjo rasti preko 7 %, obseg svetovne trgovine se je povečal za 12 %. 

V drugi polovici leta 2010 so se izboljšali svetovni finančni pogoji poslovanja. Zaradi nižjega tveganja so se posojilni 

pogoji bank v razvitejših gospodarstvih po večini sprostili. Kljub temu so ostala področja, kjer ni bilo vidnega 

izboljšanja; nekatere gospodarske panoge so še vedno krepko zaostajale za splošno rastjo. Najslabše stanje je 

bilo v gradbeništvu in investicijah, povezanih s to panogo. 

Cene surovin in energentov so se v letu 2010 močno povečale, po eni strani zaradi okrevanja globalnega 

povpraševanja, po drugi strani pa zaradi občasnih težav pri dobavah določenih surovin. 

2.5.1.2 SLOVENIJA 

Domači trg je v letu 2010 pretresala še hujša kriza kot v letu 2009, gradbeni sektor je doživljal propad podjetja za 

podjetjem, največji tehnični trgovec v Sloveniji je pričel s prisilno poravnavo, manjša podjetja in obrtniki so 

prenehali poslovati. 

 

Tudi finančno okolje ni bilo najbolj 

vzpodbudno; največja banka NLB je 

praktično prenehala odobravati nova 

posojila, zaradi finančnih težav nekaterih 

velikih kreditojemalcev je beležila vedno 

večji delež slabih naložb . 

Domače okolje torej ni bilo ugodno za 

povečevanje obsega poslovanja, zato se 

je njegov delež v poslovanju skupine še 

zmanjšal. 
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2.5.1.3 JEKLARSKI TRG  

 

Stanje na jeklarskem trgu se je glede na stanje 

v letu 2008 okrepilo; v letu 2010 je bilo v svetu 

proizvedenih 1,414 mio ton jekla, kar je za 6,5 

% več od proizvodnje, dosežene v letu 2008. 

Proizvodnja v letu 2009 je bila šibkejša (1,229 

mio ton), trg pa je stagniral in se zaradi 

padanja povpraševanja dolgo ni okrepil.  

 

 

  

 

 

 

 

V državah EU-27 so proizvedli 172,9 mio 

ton surovega jekla. V primerjavi z letom 

2009 to predstavlja rast za 24,5 %. S tem se 

je delež EU v svetovni proizvodnji jekla 

povečal na 12,2 % (v letu 2009 je znašal 

11,3 %).  

 

 

 

Leto 2010 je zaznamovalo veliko nasprotje v trendu rasti najpomembnejših sektorjev, ki uporabljajo jeklo: v 

avtomobilski industriji so zabeležili 20,6 % rast, v kovinski proizvodnji 8 %, v strojegradnji 14 % rast, medtem ko so v 

gradbeništvu in ladjedelništvu zabeležili negativno rast; v prvem 2,1 %, v drugem 18,6 %. 

 

Predvsem za prvih devet mesecev leta 2010 je značilna rast cen jekla, ki so jo na eni strani spodbujale višje cene 

surovin, na drugi strani pa je nanjo vplivalo ugodno razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Kljub višjim 

cenam pa je bil svetovni indeks cen jekla 31 % pod rekordnim, ki je bil dosežen v sredini leta 2008. 
  

1.071,5 1.144,1 1.247,2 1.346,1 1.327,2 
1.229,4 

1.413,6 
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Stopnje rasti nerjavnih vroče valjanih proizvodov za direktno uporabo 

 

 

2.5.1.4 POLOŽAJ SKUPINE SIJ 

Skupina SIJ je v obdobju zadnjih let tehnološko izjemno napredovala in se na jeklarskem trgu uveljavila s 

kakovostnimi jekli in, kot rezultat vlaganj v posodabljanje tehnologij, tudi z lastnimi blagovnimi znamkami jekla in 

jeklarskih proizvodov. 

Na evropskem trgu ima skupina SIJ pomembno mesto med proizvajalci debele nerjavne pločevine; v letu  2009 je 

z 28 % deležem postala največji dobavitelj. Drugi najpomembnejši program predstavlja elektro pločevina, kjer 

imamo 67 % tržni delež. Na področju prodaje orodnega jekla v evropskem merilu predstavljamo 10 %, 

pomembnejši delež pa imamo tudi na ameriškem trgu, kjer naše orodno jeklo predstavlja 5 % celotne porabe. 

V prodajnem portfelju naše skupine predstavljata največji delež debela pločevina in hladno valjana pločevina, 

sledijo kovani in valjani proizvodi iz našega dolgega programa (več o tem v točki 2.5.3). 

Fizični obseg proizvodnje in prodaje je dosegel načrtovani nivo; nekaj zaradi razširitve proizvodnih kapacitet, 

ostalo pa na račun izboljšanja tržne dinamike.  

  

Amerika 

2000-2010: -3,73% 
2010-2015: +5,71% 

Evropa-Afrika  
2000-2010: -1,33% 
2010-2015: +4,91% 

Kitajska  
2000-2010: +15,48% 
2010-2015: +11,64% 

Azija brez Kitajske  
2000-2010: +2,04% 
2010-2015: +5,45% 
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2.5.2 PROIZVODNJA JEKLA 

Proizvodnja jekla je z izjemo leta 2009 zadržala trend rasti od leta 2000 dalje. Tehnološka posodobitev nam ne 

zagotavlja le količinsko rast iz leta v leto, večji poudarek dajemo kakovosti proizvodov. 

 

Odlito jeklo EM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Indeks 

2010/2009 

Acroni v tonah 333.930 361.926 369.839 375.702 280.383 354.435 + 26,4 % 

Metal Ravne  v tonah 107.263 107.966 112.874 110.555 75.622 108.184 + 43,1 % 

SKUPAJ v tonah 441.193 469.892 482.713 486.257 356.005 462.619 + 29,9 % 

  

V letu 2010 smo proizvedli za tretjino več odlitega jekla kot v letu poprej, še vedno pa zaostajamo za proizvodnjo 

v letu 2008 (za 5 %), kar jasno kaže na počasno okrevanje po gospodarski krizi in počasnejšo rast povpraševanja 

na trgu. 

 

 

Količinska proizvodnja 

 

S količinsko proizvodnjo smo se v 

lanskem letu vrnili na raven pred kriznim 

obdobjem. S skupno proizvedeno 

količino za letom 2008 zaostajamo še za 

slab odstotek. 
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Količinska proizvodnja  v tonah 



 
 
 

 

 

 

 

 

Letno poročilo                                                                                                                  SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
  4

2
 

St
ra

n
  4

2
 

2.5.3 PRODAJA 

 

Struktura vrednostne prodaje se je v zadnjih nekaj 

letih gibala v smeri povečevanja deleža prodaje 

debele pločevine, zlasti nerjavne.  

Delež vrednostne prodaje debele pločevine smo 

glede na leto poprej povečali za 6,8 odstotne točke, 

kot rezultat naše strateške usmeritve, pri vseh 

ostalih programih pa smo zaznali padec deležev v 

skupni prodaji. Več smo prodali še ostalih 

proizvodov in storitev predelovalnih družb in steel 

centrov. 

 

Prodajni program 
2009  
v % 

2010  
v % 

Razlika 
v o.t. 

    
Debela pločevina 35,1 41,9 6,8 

Vroče valjana pločevina 8,1 6,8 -1,3 

Hladno valjana pločevina 16,2 14,5 -1,7 

Valjani produkti 9,9 9,0 -0,9 

Fazonski odkovki 13,9 11,2 -2,7 

Industrijski noži 2,8 2,0 -0,8 

Elektrode in varilne žice 3,5 2,3 -1,2 

Drugi proizvodi in storitve 10,5 12,3 1,8 

SKUPAJ 100 100 0,0 

 

Struktura prodaje po programskih skupinah 
 

 

 

 

Naš glavni proizvodni in prodajni segment je nerjavna debela 

pločevina, ki nas uvršča med najpomembnejše proizvajalce na 

evropskem trgu.  

Večinoma se uporablja v energetiki, ladjedelništvu, 

petrokemični, papirni in jedrski industriji.  
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Debela pločevina je samo majhen segment v 

svetovni trgovini nerjavnega jekla. Njen delež je v 

letu 2010 znašal 3 %, skupaj je bilo uvoženih 

412.000 ton. Glavni uvoznik je EU z 240.000 

tonami, sledijo Azija (brez Kitajske) s 86.000 in 

Kitajska s 36.000 tonami.  

 

 

 

 

Glavne države izvoznice nerjavne 

debele pločevine so države članice 

EU – največja izvoznica je Belgija s 

60.000 tonami letno, sledita ji 

Slovenija in Švedska. 

 
 

Glavnino proizvodnje hladno valjane pločevine, ki je v letu 2010 predstavljala 15 % naše celotne prodaje, 

predstavljajo neorientirane elektro pločevine, to so materiali s posebnimi fizikalnimi lastnostmi. Uporabljamo jih v 

proizvodnji električnih strojev in naprav z vrtečim magnetnim poljem, za proizvodnjo različnih motorjev v 

avtomobilski industriji, proizvodnji gospodinjskih aparatov in energetske industrije.  

 

Glavne skupine: 

 

 hladno valjane gotove elektro pločevine – DINAMO 

 

 hladno valjane polgotove elektro pločevine – ELMAG 

 

 hladno valjane visoko permeabilne gotove elektro 

pločevine – PERMAG FP in visoko permeabilne 

polgotove elektro pločevine – PERMAG SP 

 
 

11% 12% 16% 16% 17% 16% 20% 28% 26% 

16.350 15.627 

17.850 
16.396 

20.392 
19.227 

17.726 

8.929 

13.239 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Povprečna mesečna poraba debele pločevine v EU v t 

Delež Slovenije
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Poleg teh jekel v to skupino sodijo tudi specialna ogljikova jekla; to so jekla, ki vsebujejo od 0,22 % do 0,75 % 

ogljika, ter feritna nerjavna jekla.  

Toplo valjani kolobarji in plošče predstavljajo 7 % naše celotne prodaje: nelegirana konstrukcijska jekla so jekla, ki 

so namenjena za izdelavo različnih konstrukcij in strojnih delov. Proizvajamo jih v debelini od 3 do 6 mm, širini 

1000 mm. Poleg teh jekel proizvajamo tudi specialna ogljikova jekla, to so jekla, ki vsebujejo od 0,22 % pa do 0,75 

%  ogljika, ter feritna nerjavna jekla. 

 

Valjani proizvodi predstavljajo 9 % celotne prodaje 

skupine: gredice z zaobljenimi robovi ter okrogli, 

kvadratni ali ploščati profili različnih dolžin, različnih 

površinskih izvedb in različnih stanj končne toplotne 

obdelave. 

 

 

 

Fazonski odkovki z 11 % predstavljajo tretjo najmočnejšo skupino proizvodov: kvadratne, ploščate in okrogle 

kovaške palice ter odkovki različnih dimenzij in oblik. Vse te izdelke lahko toplotno in mehansko obdelamo. Tako 

lahko poleg izdelkov s črno površino izdelamo proizvode s svetlo površino in jih razrežemo na predpisane 

dimenzije. Slednja dva sodita v program družbe Metal Ravne, in sicer v različnih kvalitetah in dimenzijah 

proizvodov glede na zahteve kupcev. Vrste jekel: 

 

 konstrukcijska nelegirana in legirana jekla 

 orodna nizko legirana jekla 

 orodna visoko legirana jekla za delo v 

hladnem 

 orodna visoko legirana jekla za delo v 

vročem 

 hitrorezna jekla 

 specialna jekla 
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2.5.4 KAKO SMO POSLOVALI V LETU 2010 

Izhajajoč iz našega poslanstva in vizije zagotavljanja kontinuiranega razvoja in rasti skupine, se zavedamo 

odgovornosti za uspešno upravljanje z zaupanim premoženjem ter za zagotavljanje nenehnih pogojev za višanje 

dodane vrednosti tega premoženja. 

 

Pri graditvi dodane vrednosti smo v nenehnem »konfliktu« med različnimi interesnimi skupinami; lastniki, ki želijo 

najboljši možni rezultat, kupci, ki stremijo k najboljšemu proizvodu za najnižjo možno ceno, dobavitelji s svojimi 

interesi in ne nazadnje zaposlenimi, ki želijo delovati v dobrem in vzpodbudnem poslovnem okolju za dobro 

plačilo. 

V letu 2010 smo delovali v smeri zagotavljanja uresničevanja vizije ob graditvi in upoštevanju vrednot, ki nam 

pomagajo dosegati zastavljene cilje. Mednarodna uveljavitev je eden od ciljev, zato je povečevanje deleža izvoza 

pomemben pokazatelj naše konkurenčnosti oz. uspešnosti. 

 

 

 

 

 
          2008          2009           2010 

Čisti prihodki  

od prodaje 
702.851.130 371.152.894 590.916.742 

Slovenija 169.489.280 77.307.078 102.140.557 

Izvoz 533.361.850 293.845.816 488.776.185 

Delež izvoza 75,9% 79,2% 82,7% 

 

Naše prihodke od prodaje smo glede na predhodno leto v letu 2010 povečali za preko 59 %: na domačem trgu za 

32,1 %, prihodke od izvoza pa za 66,3 %. 

 
Osnovni kazalnik, ki nam največ pove o naši uspešnosti poslovanja, je EBITDA, v katerem so iz poslovnega 

rezultata izločeni vplivi amortizacije, davkov in financiranja. V nadaljevanju bi radi prikazali, kako smo gradili ta 

kazalnik v letu 2010, primerjalno s preteklimi obdobji. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Prodaja 557.944.322 678.905.418 702.851.130 371.152.894 590.916.742 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) 36.506.971 69.195.923 55.075.956 -32.273.194 11.130.692 

Amortizacija 15.868.870 17.036.869 20.129.678 24.307.596 29.358.202 

EBITDA 52.375.841 86.232.792 75.205.633 -7.965.600 40.488.894 

EBITDA marža (v % od prodaje) 10,0 12,7 10,7 -2,1 6,9 

75,90% 79,20% 82,70% 

2008 2009 2010

Delež izvoza v skupni prodaji 

Izvoz Slovenija

+ 3,3 o.t. + 3,5 o.t. 
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             2006            2007         2008         2009              2010 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) 36.506.971 69.195.923 55.075.956 -32.273.194 11.130.692 

Finančni prihodki 2.034.203 2.470.930 2.143.488 4.242.357 2.802.124 

Finančni odhodki 6.930.541 7.303.261 8.764.048 6.001.665 8.987.369 

Saldo finančnega poslovanja -4.896.338 -4.832.331 -6.401.352 -1.759.308 -6.185.245 

Dobiček / Izguba pred davki  31.712.426 78.188.664 48.024.713 -34.054.520 4.945.447 

 

Najpomembnejša postavka finančnih prihodkov so obresti, prejete na osnovi danih posojil, le manjši del (2,7 %) 

predstavljajo tečajne razlike. Približno enaka razmerja se ponovijo na odhodkovni strani. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobiček / Izguba pred davki  31.712.426 78.188.664 48.024.713 -34.054.520 4.945.447 

Davek iz dobička 2.104.488 14.348.161 10.286.076 326.606 697.703 

Odloženi davki 5.010.506 3.958.875 -165.771 -7.490.981 385.092 

Čisti dobiček / izguba 24.597.432 59.881.629 37.904.408 -26.890.145 3.862.652 

 

Skupina SIJ je pomemben davkoplačevalec, saj je v zadnjih petih letih obračunala in kasneje plačala preko 27 mio 

EUR davka iz dobička. Hkrati smo v zadnjih letih koristili davčne izgube iz preteklih let, sicer bi bil znesek plačanih 

davkov še višji. 

  

52,4 

86,2 

75,2 

-8,0 

40,5 

2006 2007 2008 2009 2010

EBITDA v mio EUR 

10,0 

12,7 

10,7 

-2,1 

6,9 

2006 2007 2008 2009 2010

EBITDA marža v % 
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2.5.5 KAKŠEN JE NAŠ FINANČNI POLOŽAJ 

V letu 2010 je naš finančni položaj najbolj zaznamoval povečan obseg poslovanja, ki je zahteval povečanje 

obratnega kapitala in nadaljevanje investicijske politike iz preteklih let, saj so investicije predstavljale 7,9 % čistih 

prihodkov od prodaje. 

 

  

 

 

Z večjim obsegom poslovanja, ki se je vrednostno povečal za 59,2 %, so bile višje tudi potrebe po obratnem 

kapitalu, ki se je povečal za 48,3 %. Najbolj so se povečale zaloge surovin, katerih cene so se v letu 2010 najbolj 

dvignile, terjatve in obveznosti so se povečale približno enako, z manjšo razliko v korist obveznosti. 

 

Zaradi potrebe po financiranju obratnega kapitala v višini 58,6 mio EUR in investicij v višini 46,7 mio EUR se je 

povečala tudi kratkoročna in dolgoročna zadolženost skupine SIJ, vendar v skupnem le za 51,6 mio EUR. 

 

2008 2009 2010

Kratkoročna sredstva  

Zaloge

Poslovne terjatve

Ostala kratkoročna
sredstva

Dana posojila in
depoziti

Denarna sredstva in
denarni ustrezniki

2008 2009 2010

Dolgoročna sredstva  

Neopredmetena
sredstva

Opredmetena
osnovna
sredstva

Ostala
dolgoročna
sredstva

2008 2009 2010

Obveznosti do virov sredstev 

Kapital

Dolgoročne
obveznosti

Kratkoročne
obveznosti

Rezervacije
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2.5.6 INVESTICIJE 

Spremembe na leto 2009  

+48,3 % 
 

v mio EUR 

Zaloge +63,6  

Terjatve +46,2  

Obveznosti +51,2  

Obratni kapital +58,6  

 

 

 

Kljub slabšim tržnim razmeram v letu 2009 in 2010 nismo prekinili investicijskega cikla; v obdobju 20062010 

smo vložili v projekte in širitev poslovne mreže skoraj 300 mio evrov. V lanskem letu smo za investicije namenili 

46,7 mio EUR, od tega preko 20 mio EUR za širitev prodajne mreže.  

 

  

145 132 158 
113 

159 

126 137 
124 

94 

157 

-113 -123 

-87 -85 

-136 

158 
146 194 

121 
180 

Obratni kapital v mio EUR 

Terjatve Zaloge Obveznosti Obratni kapital

42.100 

64.626 

72.953 72.437 

46.724 

37,6 % 26,4 % 27,6 % 33,6 % 62,8 % 

2006 2007 2008 2009 2010

Investicije 2006-2010  
in pokritje investicij z amortizacijo v 000 EUR  

Investicije Delež amortizacije v investicijah

  2006           2007             2008                 2009               2010 
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Visok delež pokritja naložb z amortizacijo 

ni zahteval velike dodatne zadolžitve za 

namene investiranja. Lastnih virov, ki bi 

izvirali iz zmanjšanja obratnega kapitala, v 

letu 2010 ni bilo na voljo.  

Pomembnejše investicije so predstavljene 

v točki 2.5.8. 

           
 

Na osnovi sprejetih planov nadaljnjega razvoja bomo v letu 2011 za investicije namenili preko 54 mio evrov, 

predvsem v novo EPŽ peč v Metalu Ravne in novo valjavsko ogrodje v Acroniju. 

 

2.5.7 POSLOVNI KAZALNIKI 

Že uvodoma smo poudarili, da je eden naših pomembnejših kazalnikov poslovni izid pred amortizacijo, davki in 

obrestmi (EBITDA). Z izjemo leta 2009 smo v zadnjih 10 letih ustvarjali pozitiven EBITDA, v letu 2010 smo dosegli 

rezultat v višini 40,5 mio EUR, ki še ne dosega rezultata leta 2008. 

 

  2008 2009 2010 

ROS  
(dobiček / čisti prihodki od prodaje) 

5,4 -7,2 0,7 

ROE  
(dobiček / kapital) 

12,0 -8,3 1,2 

EBIT v EUR 
(dobiček iz poslovanja) 

55.075.956 -32.273.194 11.130.692 

EBITDA v EUR  75.205.633 -7.965.600 40.488.894 

EBITDA marža v % 
(EBITDA / čisti prihodki od prodaje) 

10,7 -2,1 6,9 

Kratkoročni koeficient  
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti) 

1,83 1,61 1,32 

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev 
(kapital / dolgoročna sredstva) 

1,17 0,86 0,82 

Obrestno pokritje  
(EBIT / finančni odhodki) 

6,15 -5,38 1,24 

Stopnja kapitalizacije 
(kapital / sredstva) 

0,53 0,49 0,42 

Stopnja zadolženosti  
(finančni dolg / sredstva) 

0,29 0,33 0,35 

 

 

29.358.202 

3.862.652 

13.503.218 

amortizacija čisti poslovni izid krediti investicije

Viri investicij v letu 2010  

46.724.072 
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Dodana vrednost je naslednji kazalnik, ki je pomemben za presojo uspešnosti poslovanja. Če jo presojamo z vidika 

oblikovanja in njene alokacije na različne deležnike v poslovnem procesu, ugotovimo, da nam je v poslovnem 

procesu ostalo 42,6 mio EUR dodane vrednosti, predvsem za povečanje obratnega kapitala, ni pa bilo delitve 

ustvarjene dodane vrednosti med lastnike. 

 

 

 
 

  

4,4 

8,8 

5,4 

-7,2 

0,7 

2006 2007 2008 2009 2010

ROS v % 

10,9 

22,5 

12,0 

-8,3 

1,2 

2006 2007 2008 2009 2010

ROE v % 

OBLIKOVANJE DODANE 
VREDNOSTI 

PRIHODKI                

628.726 TEUR                

STROŠKI IN ODHODKI 

  617.596 TEUR 

BRUTO DODANA VREDNOST                 
124.636 TEUR 

RAZDELITEV DODANE 
VREDNOSTI 

ZAPOSLENI                             
60.095 TEUR 

DAVKI IN PRISPEVKI               
12.250 TEUR 

DAVEK NA DOBIČEK                   
697 TEUR  

BANKE IN DRUGI 
POSOJILODAJALCI ZA 

OBRESTI          

8.987 TEUR 

OSTANE  V POSLOVNEM 
PROCESU                           

42.607 TEUR  
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Za presojo uspešnosti poslovanja je 

pomemben tudi podatek o ustvarjeni dodani 

vrednosti na zaposlenega, saj z njo merimo 

produktivnost dela. V letu 2009 je bila 

dodana vrednost na zaposlenega zaradi 

visoke izgube nizka, v letu 2010 smo jo 

podvojili, vendar  še vedno za 14,8 % zaostaja 

za doseženo v letu 2008. 

 

2.5.8 NALOŽBE  

Vlaganje v tehnološki razvoj in posodobitev obstoječih proizvodnih naprav je zadnjih pet let naše osnovno vodilo 

in strateški cilj, s katerim si želimo izboljšati konkurenčni položaj na naših tradicionalnih evropskih trgih ter 

prodreti na cenovno konkurenčna področja Azije, Južne Amerike in Rusije. 

Večino sredstev smo vložili v naši jeklarski družbi Acroni in Metal Ravne, kjer smo večino sredstev namenili 

posodobitvi obeh jeklarn in valjarn kot sekundarne faze proizvodnega procesa. 

 

Investicije v 000 EUR 2007 2008 2009 2010 Skupaj 

Acroni 27.543 36.315 59.322 18.144 141.323 

Metal Ravne  32.122 28.622 8.747 3.937 73.428 

Noži Ravne 604 667 735 625 2.631 

Elektrode  2.898 524 61 255 3.738 

Ostale družbe 1.460 1.534 1.389 2.905 7.287 

Nakup novih družb 0 5.291 2.183 20.859 28.332 

Investicije 64.626 72.953 72.437 46.923 256.939 

Amortizacija 17.037 20.130 24.308 29.358 90.832 

Delež amortizacije v investicijah 26,4 27,6 33,6 62,6 35,4 

 

 

Acroni je po sistemski prenovi jeklarne z valjarno pristopil k drugi fazi naložb v obrat debele pločevine, saj je 

debela pločevina kot najbolj progresivni program izrednega pomena za družbo.  

Poleg naložb v toplotno obdelavo se je v okviru debele pločevine pričel tudi proces izboljšanja logistike, 

skladiščenja in podatkovnih procesov za celoten proces. S projekti prenove je bila zagotovljena boljša pretočnost 

proizvoda skozi celoten proizvodni proces, dosežena rekordna skupna količina proizvedene debele pločevine in 

nerjavne debele pločevine, dosežen višji izplen, dosežene planirane specifične porabe energentov ter znižanje 

deleža odpadlih plošč. 

39.066 
43.971 44.807 

19.256 

37.530 

2006 2007 2008 2009 2010

Dodana vrednost na zaposlenega 
 v EUR 
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V Metalu Ravne so investicije dosegle višek v letih od 2007 do 2009, ko so potekale strateške investicije v obratih 

kovačnice, valjarne gredic in jeklarne. Naložben proces je bil voden v smeri dopolnjevanja in tehničnega 

izboljševanja obstoječih proizvodnih zmogljivosti obratov. Načrtovanje naložb je bilo podrejeno izboljšanju 

kakovosti proizvodov, racionalizaciji proizvodnje in poslovanja ter izpolnjevanju zahtev s področja varstva pri delu 

in ekologije.  

Glede na strateško usmeritev podjetja v povečevanje dodane vrednosti proizvodov so pričeli z izvajanjem 

projekta v jeklarni Nov obrat EPŽ III, s katerim se družba s proizvodnjo EPŽ ingotov teže do 50 ton usmerja v 

najzahtevnejše programe jeklarske proizvodnje. Gradnja novega proizvodnega obrata in montaža opreme je 

predvidena v letih 2011 in 2012.  

 

V letu 2010 so bile izvedene naslednje pomembnejše naložbe: 

 v družbi Acroni:  linija za transport debele pločevine, nov brusilni stroj v jeklarni, BOSIO peč, Lužilna kad 

3, spiralna sušilna linija, naprava za čiščenje lužilne tekočine in spiralnih voda 

 v družbi Metal Ravne: zaključek posodobitev v jeklarni, brusilni in luščilni stroj, vlaganja v informatiko 

 v družbi Noži: nov CNC rezkalni stroj 

 v družbi Elektrode: več manjših investicij ter nadaljevanje projekta varilne žice. 

V letu 2010 so bile izvedene investicije v skupni višini 46,7 mio EUR. 

 
V letu 2011 planiramo investicije v skupni višini 54 mio EUR, med največjimi projekti, ki se bodo pričeli izvajati oz. 

se bodo nadaljevali iz leta 2010, pa so nova EPŽ naprava, obnova Alino peči in vlaganje v ekologijo v družbi Metal 

Ravne, novo valjavsko ogrodje v družbi Acroni, novi CNC obdelovalni stroji ter kalilno ravnalna linija v družbi Noži 

Ravne ter nadaljevanje že začetih projektov v varilno žico in oplaščevalnico v družbi Elektrode. 

2.5.9 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

Standard kakovosti je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih v svetu uporabljajo uspešne organizacije. 

Predstavlja povzetek dobre poslovne prakse in je kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo 

najboljšemu. Sistem se osredotoča predvsem na učinkovitost vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev in je 

namenjen  družbam, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih 

odjemalcev. Z zavedanjem pomembnosti le-tega naše družbe posvečajo veliko pozornosti zagotavljanju 

kakovosti.   

V Acroniju že 15 let razpolagajo s certifikatom po standardu ISO 9001 za Sistem vodenja kakovosti. Na njegovih 

trdnih temeljih so zgradili in certificirali še sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, sistem varnosti in 

zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001, pridobili akreditacije v kemijskem in mehanskem laboratoriju po 

standardu ISO 17025. V letu 2010 so potekale priprave za četrto sistemsko nadgradnjo in sicer na področju 

upravljanja z energijo po standardu 16001. Acroni je pridobil še številne certifikate, ki jih je na osnovi presoje po 

tehničnih standardih podelil certifikacijski organ TÜV SÜD Industrie Service. Navedeni certifikati in potrdila 

predstavljajo pri kupcu eno od zahtev oziroma pogojev za poslovno sodelovanje. Hkrati se zaradi predpisanih 
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zahtev in internega ter neodvisnega nadzora dogajajo stalne izboljšave v tehnoloških in poslovnih procesih. 

Skrbno se obravnavajo viri, dopolnjuje se znanje in optimizacija pri doseganju visoke kakovosti proizvodov.  

Družba Metal Ravne se je že leta 1992 odločila, da bo poslovala v skladu z usmeritvami sistema ISO 9001 in 

uskladila svoje procese v skladu z zahtevami tega standarda. V ta namen je družba zagotovila pogoje za razvoj 

načel tega standarda v skladu z razvojem samega standarda, nenehnega izboljševanja in posodabljanja sistema. 

V skladu z usmeritvijo podjetja po enotnem obvladovanju sistemov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 so 

poenotili obrazce z izvajanjem internih presoj. Izdelali so skupen Poslovnik sistemov vodenja, izvedli vodstvene 

preglede za posamezna področja, uveljavili učinkovit sistem kazalnikov za glavne poslovne procese, jih podprli z 

rednim spremljanjem in vključili doseganje ciljev v sistem nagrajevanja ključnih kadrov. Uspešno je bila izpeljana 

zunanja presoja sistema s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas Certification. Izdelan je bil projekt prilagajanja 

sistema vodenja kakovosti v skladu z novo verzijo standarda ISO 9001:2008, in bil septembra 2010 tudi uspešno 

zaključen. 

V družbi Noži Ravne vodijo, dokumentirajo in vzdržujejo sistem kakovosti po ISO 9001, kjer imajo navodila in 

postopke zapisane v poslovniku kakovosti. Poslovnik kakovosti predstavlja temeljni akt sistema za zagotavljanje 

kakovosti za celotno družbo in opisuje elemente sistema kakovosti v skladu z določili standarda ISO 9001:2008. 

Vsebuje politiko kakovosti, dolgoročne cilje kakovosti, organizacijo družbe ter postopke za vodenje procesov. 

Sistem kakovosti deluje po principu Demingovega kroga planiraj – izvedi – preveri – ukrepaj, znanega kot PDCA 

krog. Rezultate in postopke preverjajo presojevalci sistema kakovosti, ukrepajo pa odgovorne osebe. 

V družbi Elektrode Jesenice  so prvo certifikacijsko presojo in s tem pridobitev certifikata ISO 9001 opravili v letu 

1998, od takrat pa sistem uspešno razvijajo in dopolnjujejo. Uvedeni sistem kakovosti je zagotovilo, da v toku 

proizvodnje, prodaje in servisiranja upoštevamo vse zahteve, ki so predpisane za doseganje najvišje možne 

kakovosti proizvodov in storitev. S sprejeto politiko kakovosti so si začrtali temeljne vrednote, ki so vodilo razvoja 

poslovanja in napredka. Leta 2009 so uspešno obnovili veljavnost certifikata v skladu z zahtevami po novem 

standardu 9001:2008 za naslednja tri leta, leta 2010 pa je bila izvedena kontrolna presoja s strani podjetja Bureau 

Veritas Certification, katere rezultati so bili za družbo ugodni. Ugotovljeno je bilo, da je sistem vodenja kakovosti 

skladen z ISO 9001:2008. 

V skupini SIJ znamo prepoznati potrebe kupcev in poslovni sistem obvladujemo tako, da dosegamo skupno 

zadovoljstvo vseh poslovnih subjektov. Z izpolnjevanjem in preseganjem pričakovanj kupcev, nas ti uvrščajo med 

zanesljive in sposobne dobavitelje jekla in jeklenih izdelkov, kar potrjujejo tudi naši poslovni rezultati ter tržna 

pozicija skupine. 
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Standardi in certifikati kakovosti 

V skupini SIJ smo že pred več kot 15 leti (leta 1994) pristopili k pridobivanju certifikatov za različna področja. Prvi 

so bili v večini družb certifikati kakovosti ISO 9001. Ta certifikat imajo vsa proizvodna podjetja: Acroni, Metal 

Ravne, Elektrode Jesenice, ZIP center , SUZ in Noži Ravne. 

Poleg certifikata kakovosti ISO 9001 pa so različne družbe pridobile še naslednje certifikate: 

 Zdravje in varnost (OH SAS 18001): družbi Acroni in Metal Ravne 

 Okolje (ISO 14001): družbi Acroni in Metal Ravne 

 Vodenje kakovosti v laboratoriju (ISO 17025 in ISO 17020): družba Acroni 

 Certifikat energetske učinkovitosti oz. upravljanja z energijo (EN 16001): družba Acroni 

 

Sistemski Certifikat in Poročilo o zunanji presoji z ugotovitvami, ukrepi, priporočili in pohvalami sta potrdili, ki 

kupcu dajeta informacijo o preverjeni sposobnosti dobavitelja. Posamezen sistemski certifikat je veljaven 3 leta 

pod pogojem, da so doseženi uspešni rezultati na vsakoletnih zunanjih presojah in realizirani ukrepi za odpravo 

neskladnosti. 

Poleg teh certifikatov imajo družbe skupine pridobljene tudi številne produktne certifikate. Produktni certifikat je 

potrdilo, da proizvajalec razpolaga z ustreznimi proizvodno-tehničnimi in kontrolnimi zmogljivostmi za izdelavo 

specifičnih proizvodov po normah in predpisih za proizvode. Pri večini je pogoj za pridobitev produktnega 

certifikata tudi razpolaganje s certifikatom ISO 9001. 

Veljavnost teh potrdil je običajno od 2 do 3 let, lahko je pa tudi trajna, če se preverjeni pogoji bistveno ne 

spremenijo.  

Izvajalci oz. presojevalci so različni: TÜV SÜD Industrie Service, Lloyd's Register, Germanisher Lloyd, Det Norske 

Veritas, Bureau Veritas, Institut Građevinarstva Hrvatske, Croatian Register of Shipping, American Bureau of 

Shipping, Lloyd`s Register of Shipping, Russian Maritime register of Shipping, Registro Italiano, Navale, Polski 

Rejestr Statkow, Slovenske železnice, Deutsche Bahn. 
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2.5.10 RAZVOJ IN RAZISKAVE 

Glavna področja razvoja, s katerimi izboljšujemo svojo prepoznavnost in stopnjo konkurenčnosti, lahko 

opredelimo na naslednjih segmentih: 

 

 

 

Razvoj novih proizvodov je eden od ključnih dejavnikov za izboljšanje tržnega položaja skupine oziroma njenih 

posameznih družb na visoko konkurenčnem jeklarskem trgu. Predvsem velja izpostaviti razvoj proizvodov za 

posebne namene, proizvodov za potrebe določenih kupcev, proizvodov z določenimi lastnostmi. Sodelovanje s 

poslovnimi partnerji in raziskovalnimi institucijami nam pomaga hitreje doseči načrtovane cilje pri razvoju 

določenih proizvodov ali kvalitet jekla, predvsem pri testiranju in svetovanju glede proizvodov na poti razvoja. 

 

Razvoj novih tehnologij je naslednje pomembno področje raziskav in razvoja, kjer igrajo aktivno vlogo 

tehnološko usposobljene ekipe raziskovalcev in drugih strokovnjakov znotraj posameznih družb, ki vodijo 

postopke razvoja novih tehnologij, pri čemer sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami. 

Poznavanje proizvodnega procesa, strojniškega znanja in IT vodenja procesov je osnova za notranji razvoj 

tehnologij, večkrat tudi ob pomoči proizvajalcev tehnične opreme. 

 

Naslednje pomembno področje skupine s pomočjo razvoja in raziskav izvajamo na področju poslovne inteligence, 

z razvojem informacijske podpore, s čimer je olajšano sprejemanje poslovnih odločitev, podkrepljenih z 

natančnimi in preglednimi podatki o vseh procesih. Standardizirani podatki družbe so osnovni nivo za 

razumevanje lastnih informacijskih potreb kakor tudi podlaga za informacijsko povezovanje z okoljem. V preteklih 

letih temu razvoju nismo namenjali zadosti pozornosti, večje premike smo v nekaterih družbah že izvajali v 

zadnjih dveh letih, v nekaterih družbah pa nas ta naloga še čaka. 

 

Na področju razvoja in raziskav smo v naši skupini sredstva večinoma namenjali za notranje raziskave in razvoj, za 

kar smo letno porabili preko 90 % vseh sredstev, namenjenih tej dejavnosti. Manjši del sredstev pa smo porabili za 

plačilo pogodbenih raziskovalcev, zunanjih sodelavcev na tem področju ter za sodelovanje z raziskovalnimi 

institucijami. 

Razvoj novih proizvodov in materialov 

Razvoj novih tehnologij 

Razvoj  informacijske podpore 
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Delež sredstev ustvarjenih prihodkov, ki ga namenjamo za raziskave in razvoj, je v primerjavi z našo konkurenco 

nizek, zato moramo v prihodnosti temu segmentu poslovanja nameniti večjo pozornost, da si bomo zagotovili 

stabilen nivo konkurenčnosti med ponudniki najboljših jeklarskih proizvodov. 

 

 
 
V družbi Acroni je bil večji del razvojnih aktivnosti usmerjen v optimizacijo tehnologije izdelave specialnih, elektro 

jekel, še posebej pa velja izpostaviti tehnologije izdelovanja nerjavnih jekel, ki zagotavljajo ustrezno kakovost 

končnih izdelkov. Z uporabo elementov strojnega učenja in statističnih analiz so določili sistem ključnih 

parametrov izdelave in njihovih optimalnih območij, ki zagotavljajo ustrezno kakovost končnih izdelkov. 

V družbi razvijajo novo tehnologijo za čiščenje površine nerjavnih plošč, ki bo zagotavljala postopek z znatno 

nižjimi obremenitvami okolje. Razvoj nove tehnologije je delno financiran s sredstvi Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

Družba je v letu 2010 kot partner sodelovala v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih je delno 

financirala EU: RFSC – OPCONSTAINLESS, RFSC – EPOSS, EUREKA – MICROST. 

 

Metal Ravne je sredstva namenil za nove tehnologije izdelave, vroče plastične predelave, toplotne obdelave in 

mehanske obdelave, ki jih razvijajo hkrati z novimi izdelki.  

Največ napredka na področju RR so dosegli na bloomingu, kjer so osvojili novo tehnologijo valjanja gredic po 

manj zahtevni in cenejši tehnologiji. Prvič so izdelali gredice za valjarno iz težko preoblikovalnega jekla OV266.  

Na osnovi predhodnih rezultatov razvoja izdelkov so izdelali tehnologijo toplotne obdelave odkovkov jekel za 

plastiko v Kovačnici. To so jekla UTOPN, UTOPNIN, UTOPNEX in novo jeklo UTOPNFEX. Predpis zajema odkovke 

višin do 600 mm, odkovki večjih dimenzij pa so še predmet razvoja. 

 

V družbi Noži Ravne velja posebej izpostaviti srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za  izdelek 

»DURALIFE V+«. To je nov izdelek, ki se uporablja v industriji recikliranja odpadnih izdelkov v nove tako 

imenovane sekundarne surovine (guma, plastika, baker, železo ipd). Noži se uporabljajo pri drobljenju in mletju 

odpadnih materialov v drobilcih in mlinih. Družba pod svojo blagovno znamko razvija množico proizvodov 

vrhunske kakovosti z visoko dodano vrednostjo. 

 

Elektrode Jesenice: družba je s Strojno fakulteto v Ljubljani in partnerji združila poslovne interese in znanje v 

projektu Razvoj modificirane robustne varilne naprave za MIG/MAG varjenje visokotrdnostnih jekel. Skupaj z IMT 
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(Inštitut za kovinske materiale in tehnologije) ter partnerji iz EU so pripravili razvojni projekt za varjenje 

materialov, obstojnih na lezenje, ki kandidira za evropska sredstva iz RFCS ( Raziskovalni sklad za premog in 

jeklo). 

 

 

Fotografija iz reklamne kampanje (2006) 
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2.5.11 NAČRTI POSLOVANJA ZA LETO 2011 

Jeklarski sektor se je že v letu 2010 v območju EU izkazal kot progresiven dejavnik gospodarstva; rast ključnih 

partnerskih panog napovedujejo tudi v letu 2011, ko bo industrijska poraba jekla dosegla 3,7 % rast. Vendar pa bo 

poraba jekla v EU-27 v letu 2011 še vedno za 23 % zaostajala za rastjo, doseženo v letu 2007. 

 

 

 

Različne gospodarske panoge 

napovedujejo v letu 2011 različne stopnje 

rasti: gradbeništvo pričakuje 2,1 % rast, 

jeklene konstrukcije 2,4 %, strojegradnja 

6,3 %, avtomobilska industrija pa pričakuje 

precej nižjo rast kot letos (15,4 %), in sicer 

le 2,3 %. 

 

 

 
delež v 

porabi jekla  
stopnje rasti v % 

 
v % 2009 2010 2011 

gradbeništvo 27 -6,1 -2,1 2,1 

jeklene konstrukcije 11 -16,3 -2,5 2,4 

strojegradnja 14 -25,7 9,7 6,3 

avtomobilska industrija 16 -25,3 20,6 2,3 

gospodinjski aparati 4 -12,7 2,6 4,7 

ladjedelništvo 1 -17,3 -18,6 2,3 

proizvodnja cevi 12 -31,2 11,3 4,1 

kovinska industrija 12 -23,4 8,0 4 

ostalo 3 -14,7 5,7 4,3 

SKUPAJ 100 -18,9 5,9 3,4 

Globalne tržne napovedi za leto 2011 kažejo na zelo umirjeno rast porabe v vseh sektorjih in panogah, tudi 

proizvodnje jekla v svetu. Temu primerno tudi načrti skupine SIJ bistveno ne odstopajo od teh napovedi.  

 

Skupina SIJ si je v letu 2011 postavila naslednje cilje: 

 

 Proizvodnja odlitega jekla bo presegla 500.000 ton. S tem bo količina v primerjavi z letom 2010 

presežena za preko 8 %. 

 Konsolidirani prihodki od prodaje so načrtovani v višini 794 mio EUR, kar predstavlja za 34 % višje 

prihodke od prodaje kot v letu ter za 13 % višje kot v letu 2008. Načrtovano rast snujemo predvsem 

na širitvi naše prodajne mreže ter predvidevanju, da bosta naši največji družbi v letu 2011 poslovali 

dokaj stabilno. 

 Dobiček iz poslovanja ocenjujemo na 48,8 mio EUR, kar je več kot trikratnik ustvarjenega dobička v 

letu 2010. Amortizacija bo na nivoju leta 2010. 

 S povprečnim številom zaposlenih, ki bo približno 2 % nižje kot v letu 2010, bomo ob predvidenih 

stabilnih tržnih razmerah ustvarili čisti dobiček v višini okoli 29 mio EUR. 

 Povprečno število zaposlenih bo predvidoma doseglo 3.247 delavcev oziroma 74 manj kot 

povprečno v letu 2010. 

 Planiramo ustvariti EBITDA v višini 77,5 mio EUR oz. 9,8 % ustvarjenih prihodkov.  

 Investicije bodo v letu 2011 realizirane v višini 54,1 mio EUR.  
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2.6 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

Po zaključku poslovnega leta so pomembnejši naslednji dogodki: 

 Nadzorni svet je predsedniku uprave in njegovemu namestniku podelil nov petletni mandat. 

 Glavni direktor družbe Metal Ravne je postal predsednik skupščine družbe SIDERTOCE. 

 Družba Acroni je skupaj s partnerji kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada 

za regionalni razvoj  Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Dne 02.02.2011 je Ministrstvo za 

gospodarstvo predstavilo rezultate javnega razpisa, iz katerih je razvidno, da je bila kandidatura 

družbe na razpisu uspešna, zato bo v letu 2011 ustanovljen Razvojni center za nove materiale 

Jesenice, kamor bo tudi družba vstopila s svojim lastniškim deležem. 

 Februarja 2011 je družba Acroni s sindikatom šestih bank podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu 

za financiranje Novega valjavskega ogrodja v višini 33,5 mio EUR. 

 Februarja 2011 je družba Acroni pridobila certifikat standarda SIST EN 16001:2009. 

 Pod predpostavko izglasovane prisilne poravnave bosta družbi SIJ, d.d. in Acroni vstopili v lastništvo 

družbe Alpos. Narok za prisilno poravnavo bo predvidoma v mesecu juniju. 

 

 

Fotografija iz reklamne kampanje (2006) 
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Pomen družbene odgovornosti v skupini razumemo kot celovito, načrtno in dolgoročno ravnanje v smeri dviga 

kakovosti življenja vseh, ki so z družbami skupine neposredno in posredno povezani. Načela trajnostnega razvoja 

vgrajujemo v svoje poslovanje, proizvode, storitve in vsebine. Z razumevanjem medsebojne soodvisnosti, s 

spoštovanjem le-te ter z njeno okoljsko prepletenostjo v ospredje postavljamo ustvarjanje ravnotežja med 

gospodarjenjem kot pridobitno dejavnostjo in družbeno odgovornostjo do zaposlenih in civilne družbe. 

3.1 ODNOS DO ZAPOSLENIH 

3.1.1 GIBANJE ZAPOSLENIH 

V skupini SIJ je bilo konec leta 2010 zaposlenih 3.299 oseb, kar pomeni, da se je v primerjavi s predhodnim letom 

stanje zaposlenih povečalo za 31 oseb. Povprečno je bilo v letu 2010 zaposlenih 3.321 delavcev. Število zaposlenih 

so med drugim povečale tudi družbe, pripojene med letom, s katerimi smo pridobili 134 novih delavcev. 

 

Družba 31.12.2009 31.12.2010 2010/2009 

ACRONI  1.493 1.394 93,4 

METAL Ravne 928 939 101,2 

NOŽI Ravne 190 193 101,6 

ELEKTRODE Jesenice 172 169 98,3 

SUZ Jesenice 133 125 94,0 

ZIP CENTER Ravne 99 92 92,9 

SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.  36 34 94,4 

SERPA Ravne 144 142 98,6 

Železarna Jesenice 1 1 100,0 

ŽIČNA Celje 1 - 0,0 

ACRONI Italia  6 6 100,0 

ACRONI Deutschland  3 4 133,3 

IUENNA STAHL Pliberk  5 5 100,0 

KOPO International New Jersey 2 3 150,0 

ODPAD Pivka 22 25 113,6 

RAVNE STEEL CENTER 18 17 94,4 

DANKOR Osijek 15 16 106,7 

NIRO Wenden - 41  -  

SIDERTOCE  - 26  -  

SMG Edelstahl - 23  -  

Skupina Griffon & Romano - 44  -  

SKUPAJ 3.268 3.299 100,9 
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3.1.2 STRUKTURA ZAPOSLENIH  

V skupini SIJ je 18 % oziroma 578 vseh zaposlenih žensk, in 2.721 ali 82 % moških. Število zaposlenih žensk ostaja na 

ravni lanskega leta, medtem ko se je število moških povečalo za 31 oseb. 

Povprečna starost zaposlenih je v letu 2010 znašala 44 let. V zadnjih treh letih se je povprečna starost zaposlenih 

dvignila  za 1 leto. 

 

  

 

Izobrazbena struktura se v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Zavedamo se, da naše intenzivno vlaganje v 

razvoj novih zmogljivosti in zahtevane tehnologije zahteva visoko usposobljene strokovnjake, če si želimo 

zagotoviti konkurenčnost na globalnih trgih. Vse družbe si prizadevajo, da so zaposleni vključeni v sistem 

izobraževanja na področju funkcionalnega usposabljanja ter internega izobraževanja, poseben poudarek pa se 

namenja izobraževanju ob delu, s katerim se glede na specifične karakteristike posameznih družb nadgrajuje 

znanje predvsem na področju metalurgije in strojništva, elektrotehnike, informatike, ekonomije in manedžmenta. 

Posebna pozornost je namenjena tudi izobraževanju iz varstva pri delu. 

2.996 3.021 
3.058 

3.213 

3.489 

3.268 
3.299 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Število zaposlenih v skupini SIJ na dan 31.12. 

0,5% 
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0,5% 

13,4% 

19,5% 

34,1% 
32,5% 

- do 19 let - 20-29 let - 30-39 let - 40-49 let - nad 50 let

2009 



 
 
 

 

 

 

 

 

Letno poročilo                                                                                                                  SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
  6

3
 

St
ra

n
  6

3
 

             

      

 

 

3.1.3 IZKORIŠČENOST DELOVNEGA ČASA IN BOLNIŠKA ODSOTNOST 

Bolniška odsotnost v celotnem fondu ur 

predstavljala 5,3 %. V zadnjih petih letih se je delež 

bolniške odsotnosti zmanjšal, in sicer za 0,6 o.t. V 

deležu bolniške odsotnosti predstavlja bolniška 

odsotnost v breme države 1,6 %, v breme podjetja 

pa 3,7 %. V bolniški odsotnosti v breme podjetja 

predstavlja 68,6 % delež bolezen, 18,8 % poškodbe 

izven dela in 12,6 % poškodbe pri delu. 

 

3.1.4 INVALIDI 

 

 

9,7% 

22,7% 

28,1% 

0,0% 

24,2% 

8,1% 

6,2% 

1,0% 

Izobrazbena struktura                      2010 
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Število invalidov se je glede na leto 2009 zmanjšalo za 15, tako ima konec leta 2010 v skupini status invalida 385 

oseb. Večino fluktuacije predstavlja upokojevanje, manjši delež pa izstop iz sistema na podlagi dela za določen čas 

in iz osebnih razlogov. Delež invalidov ostaja glede na celotno število zaposlenih v zadnjih 4 letih enak, in sicer 

okoli 12 %. 

 

 

 
 

V letu 2010 se je za 3,5 o.t. zmanjšal delež invalidnosti zaradi bolezni, za 1,5 o.t. se je povečal delež invalidov zaradi 

poškodb na delu, poškodb izven dela je za 0,5 o.t. več, zmanjšal pa se je delež invalidov zaradi poklicne bolezni in 

sicer za 0,2 o.t. Preostalo vrsto invalidov predstavljajo osebe, ki jim je priznan status invalida na podlagi ZZRZI1, 

ZUZIO2 ter Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

3.1.5 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

Dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih je v skupini SIJ že kar nekaj let sestavni del plačne politike.  

V naši največji družbi Acroni je od vključitve zaposlenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje minilo že 

devet let, v glavnini ostalih družb pa teče osmo leto. V večini družb poteka vzporedno zagotavljanje vplačil 

delodajalca in delavcev, ki so se odločili za vključitev v pokojninski načrt pri Pokojninski družbi A.  

Pokojnina iz dodatnega zavarovanja bo v letu 2020 v povprečju izboljšala redno pokojnino za 20 %, v letu 2040 pa 

že za okoli 33 %.  

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zaradi davčnih olajšav najugodnejši način varčevanja za dodatne pokojnine, 

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa je pravzaprav dolgoročno varčevanje, saj se plačane premije 

beležijo na osebnih varčevalnih računih zavarovancev. 

                                                                        
1 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 
2 Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO) 

82,2 80,0 81,9 83,0 79,5 

11,5 10,0 12,0 11,0 12,5 

2006 2007 2008 2009 2010

v 
%

 

Vzroki invalidnosti 

bolezen poškodba na delu poškodba izven dela poklicna bolezen drugo

http://www.ius-software.si/Register/Besedilo.aspx?SOPI=Z76326HS&Datum=2004-06-25%2000:00:00&Doc=Zakoni
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3.1.5.1 NAGRAJEVANJE IN MOTIVIRANJE 

Upravljanje s kadri v skupini SIJ zajema premišljeno politiko zaposlovanja. Sistem nagrajevanja in motiviranja ter 

skrb za izobraževanje in celostni razvoj zaposlenih nam omogočata vsakoletno rast usposobljenosti zaposlenih za 

delo na delovnih mestih, ki jih zasedajo, ter napredovanje na nova, zahtevnejša delovna mesta.  

Plače so v večjem delu skupine sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Za delavce v proizvodnji je 

vzpostavljen sistem merljivih kriterijev, ki omogoča variabilni del plače glede na doseganje le-teh. Zaposleni po 

individualnih pogodbah imajo svojo plačo sestavljeno iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del je vezan na 

jasne merljive kriterije oziroma cilje, ki jih mora zaposleni po individualni pogodbi mesečno dosegati. 

Kot del letnega nagrajevanja se že nekaj let uveljavlja božičnica, ki je vezana tudi na dosežene poslovne rezultate 

posamezne družbe v iztekajočem se letu. 

Zaposlene dodatno motiviramo in nagrajujemo tudi preko sistema menedžmenta idej, kjer ima vsak zaposleni 

možnost predlaganja in uvajanja izboljšav v družbi, koristni predlogi in ideje so tudi nagrajeni.  

Zaposlenim omogočamo brezplačno ali subvencionirano uporabo športnih objektov in aktivnosti ter kulturno 

udejstvovanje.  

V skupini SIJ vzpostavljamo sistem letnih pogovorov z zaposlenimi, katerih cilj je razvoj posameznika ter 

izboljšanje pogojev dela v okviru družbe in delovnega okolja posameznika. 

3.1.5.2 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Za izobraževanje in usposabljanje je bilo v letu 2010 skupaj namenjenih 618.819 EUR, kar je sicer 8 % manj kot v 

letu 2009, vendar pa to zmanjšanje pripisujemo delu zaposlenih, ki so v tekočem letu uspešno zaključili 

izobraževanje ob delu ter pridobili formalno priznano izobrazbo na višji stopnji.  

 

Izobraževanje in usposabljanje se izvaja na področju funkcionalnega izobraževanja, internega usposabljanja, 

študija ob delu, štipendiranja ter sistema prakse in mentorstva. 

3.1.5.2.1 Funkcionalno izobraževanje, interno usposabljanje 

Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje se izvaja v vseh družbah skupine. V letu 2010 je bilo v ta namen 

namenjenih 182.600 EUR, kar v primerjavi z letom 2009 predstavlja 19 % manj sredstev. Področja funkcionalnega 

izobraževanja zajemajo vsebine, ki predstavljajo nadgradnjo strokovnega znanja posameznika, izpopolnjevanje 

znanja v smislu spremljanja sprememb na področju zakonodaje, usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu v 

skladu z obvezujočo zakonodajo ter bogatitev strokovnega znanja z novimi, tehnološko naprednimi metodami.  

V sklopu tega izobraževanja se izvaja tudi interno izobraževanje, za katero je bilo v letu 2010 namenjenih 12.743 

EUR. Ključni namen internega izobraževanja je prenos pridobljenega znanja v sklopu delovnega procesa oz. 

posredovanje strokovnega in praktičnega znanja v smislu sodelovanja med zaposlenimi. 
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3.1.5.2.2 Študij ob delu 

Študij ob delu poteka predvsem na področjih strojništva, metalurgije, elektrotehnike, ekonomije, menedžmenta 

ter informatike. V letu 2010 se je v sistem študija ob delu na novo vključilo 51 oseb. Za študij ob delu je bilo glede 

na predhodno leto namenjenih 20 % več sredstev, vanj je vključenih 271 zaposlenih, torej 18 več kot v letu 2009.  

3.1.5.2.3 Štipendiranje 

V skupini želimo zmanjšati tveganja, povezana s 

pomanjkanjem strokovnega kadra, zlasti na 

področju metalurgije, strojništva in elektrotehnike, 

zato izvajamo različne oblike motiviranja za 

odločanje za deficitarne poklice; od predstavitev 

družb in poklicev znotraj njih do štipendiranja. Za 

štipendije je bilo v letu 2010 namenjenih 194.392 

EUR za skupaj 122 štipendistov. Sistem štipendiranja 

pokriva predvsem programe metalurgije, 

strojništva, mehatronike in elektrotehnike.   

 

3.1.5.2.4 Praksa in mentorstvo 

 

 

 

 

Ena od oblik seznanjanja dijakov in učencev z delom v 

skupini SIJ je tudi izvajanje obvezne prakse in 

mentorstva za različne naravoslovne in tudi 

družboslovne poklice; v letu 2010 je bilo porabljenih 

36.378 EUR. V sistem izvajanja obvezne prakse je bilo 

vključenih 96 dijakov in študentov, pri čemer je 

sodelovalo 37 mentorjev. Dijaki in študenti so na obvezni 

praksi vključeni v formalne študije v programih 

metalurgije, strojništva, mehatronike, računalništva in 

oblikovanja kovin. 
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3.1.6 SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU 

3.1.6.1 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 

V družbah se v skladu z zakonodajo periodično izvaja usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo 

za obstoječe delavce, usposabljanje za varno delo za novo sprejete delavce, ob prerazporeditvi delavca na drugo 

delovno mesto ter pri uvajanju delavcev v delo z novimi tehnologijami. 

3.1.6.2 DELOVNE NEZGODE 

V skupini se je v letu 2010 zgodilo 154 delovnih nezgod, ki so povzročile 9 % odsotnost glede na celotno bolniško 

odsotnost.  

3.1.6.3 STANDARDI 

V smislu obvladovanja varnosti zaposlenih pri delu in skrbi za zdravje družbe delujejo v skladu z naslednjimi 

pridobljenimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu: 

 ISO standard 9001: Sistem vodenja kakovosti 

 ISO standard 14001: Sistem ravnanja z okoljem 

 ISO standard OHSAS 18001: Sistem varnosti in zdravja pri delu 

 

 

Fotografija iz reklamne kampanje (2006) 
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3.2 ODNOS DO POSLOVNIH PARTNERJEV 

3.2.1 ODNOS DO KUPCEV IN UPORABNIKOV NAŠIH PROIZVODOV 

Kot na drugih trgih je tudi konkurenca na jeklarskem trgu vse večja, kupci so vse bolje obveščeni, hitro se 

prilagajajo spremenjenim tržnim razmeram in so vse manj lojalni. Iz tega razloga je vloga skupne strateško 

vodene komercialne službe izrednega pomena.  

Z učinkovitim trženjem se poskušamo odzvati na spremembe trga ter proizvode in ponudbo prilagoditi 

potrebam, željam in ciljem kupcev. Kljub spremenjenim tržnim razmeram se število naših zvestih kupcev, s 

katerimi sodelujemo več let, povečuje. Z veliko kupcev so podpisane dolgoročne pogodbe.  

Upravljanje odnosov s kupci predstavlja za posamezno družbo in skupino kot celoto enega pomembnejših 

faktorjev v poslovanju. Večinoma proizvajamo za vnaprej znane kupce, zato nam poznavanje njihovih posebnih 

potreb omogoča boljši prodajni servis, hitrejše prilagajanje tržnim razmeram in, ne nazadnje, povečanje 

zadovoljstva, s tem pa tudi zagotavljanje zvestobe kupcev. Naši kupci najvišje cenijo kazalce, kot so: kakovost 

izdelkov, cene, hitrost dobav in raven storitev v vseh fazah prodajnega postopka. Prilagajanje izdelkov potrebam 

kupcev nam zagotavlja, da zagotavljamo želene lastnosti izdelkov, kot so: življenjska doba, prijaznost do okolja, 

optimalni stroški vzdrževanja in popravil. Redno vzdržujemo stike s kupci, tako osebne kot telefonske. Razvijamo 

odnos popolnega sodelovanja, spoštovanja in zaupanja. Zavedamo se, da cena proizvoda igra pomembno vlogo, 

še bolj pomembno pa je, da zadovoljimo zahteve kupcev glede kvalitete, kar zagotavljamo tudi tako, da jim 

strokovno svetujemo in skupaj razvijamo proizvode glede na njihove potrebe. 

V letu 2010 smo, tako kot vsako leto, izvedli posamične raziskave in analize zadovoljstva kupcev in spremljali 

njihove ocene. Zavedamo se, da smo lahko uspešni le z njihovo pomočjo in podporo. Razstavljali smo na različnih 

sejmih, v družbi Acroni so v mesecu maju organizirali prvo marketinško konferenco za prodajne agente, v družbi 

Metal Ravne pa že tradicionalno konferenco trženja. Namen tovrstnih konferenc je predstaviti se agentom 

oziroma našim zastopnikom na posameznih trgih. 

3.2.2 ODNOS DO DOBAVITELJEV 

Stabilizacija razmer na surovinskem trgu in ponovna gospodarska rast, zlasti na azijskem trgu, zopet postavljata v 

ospredje dolgoročno sodelovanje z dobavitelji, ki se odlikujejo po zanesljivi oskrbi, prilagojeni našim specifičnim 

potrebam nišnega proizvajalca specialnih jekel, ki so v zahtevnih tržnih razmerah globalno konkurenčni. 

Strateške surovine so v letu 2010 predstavljale več kot polovico vseh stroškov. Trg surovin v veliki meri odraža 

gibanja na trgu jekla, kjer je bil trend skozi vse leto 2010 pozitiven. Pomanjkanja surovin na trgu ni bilo, saj so 

proizvajalci skozi vse leto postopno oživljali v preteklem letu ustavljene proizvodnje. 

Skladno z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo ohranjali visok odstotek oskrbe z jeklenim odpadkom na domačem 

trgu. V začetku leta smo kratkoročne potrebe lahko zapolnili s cenovno ugodnimi »spot« nakupi, fleksibilnost v 

drugem polletju pa smo dosegali s poglabljanjem sodelovanja s strateškimi dobavitelji. Nadaljevali smo s projekti 
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minimiziranja zalog ter posebno pozornost namenjali ohranjanju razmerja med obveznostmi in terjatvami, kjer 

smo v veliki meri izpolnili zastavljene cilje. Okrevanje in gospodarska rast sta se stopnjevala skozi vse leto, 

optimizem pa je zaslediti tudi v napovedih za leto 2011.  

Skrbimo, da se v odnosu do dobaviteljev spoštujejo dobri poslovni običaji, ki temeljijo na korektnosti, lojalnosti, 

natančnosti in varovanju poslovnih skrivnosti, da se sklenjeni dogovori spoštujejo ter da vsi zaposleni, ki so 

posredno ali neposredno vključeni v sklepanje in izvajanje poslov, spoštujejo moralna in etična načela. 

Povezanost, odlični poslovni odnosi, lojalnost in dolgoročno partnerstvo so pogoji, da se lahko pravočasno in 

fleksibilno odzivamo na tržne razmere. Ključne dobavitelje seznanjamo tudi z našimi dolgoročnimi načrti, saj le 

tako lahko skupaj pravočasno načrtujemo potrebne aktivnosti. 

3.3 ODNOS DO OKOLJA, V KATEREM DELUJEMO 

3.3.1 ODNOS DO NARAVNEGA OKOLJA 

Zavedamo se, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za razvoj naših dejavnosti. Varstvo 

okolja je ena od osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih, zato jo obravnavamo kot sestavni del 

politike vodenja skupine. Naša prizadevanja so usmerjena v zmanjševanje negativnih učinkov našega delovanja na 

naravno okolje in aktivno vključevanje v izboljšanje okolja. To izvajamo z zmanjševanjem porabe vseh vrst 

naravnih in neobnovljivih virov, skrbimo za zmanjševanje vseh vrst odpadkov in emisij v okolje, skrbimo za 

ponovno uporabo oziroma predelavo odpadnih snovi ter za urejeno notranje in zunanje okolje. Z izobraževanjem 

zaposlenih širimo ozaveščenost o odgovornem ravnanju do narave in okolja, v katerem delujemo.  

Naše delovanje usmerjajo vse večje zahteve standardov in vedno strožja okoljska zakonodaja, tako domača kot 

evropska. Skupina uspešno sledi trendom, ki določajo pogoje in pravila obnašanja. Posebno pozornost 

namenjamo nenehnemu zmanjševanju emisijskih obremenitev okolja z odpadnimi vodami, hrupom, odpadki in 

onesnaževanjem zraka. Varovanje okolja smo vključili v vsa načrtovanja in odločitve, postalo je pomemben del 

vodenja skupine. Po IPPC direktivi morajo vse družbe, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje. Obe naši jeklarski družbi sta to dovoljenje že pridobili v letu 

2010. 

3.3.2 ODNOS DO DRUŽBENEGA OKOLJA  

Kot družbeno odgovorna skupina prisluhnemo in pomagamo v vseh lokalnih okoljih, kjer posamezne družbe 

skupine delujejo. S tem izboljšujemo tako kakovost življenja naših zaposlenih kot tudi okolja, v katerem delujemo, 

zato si prizadevamo za sodelovanje z drugimi podjetji, organizacijami, institucijami in prebivalci. Pravočasno in 

ustrezno rešujemo konflikte, ki so posledica delovanja posamezne družbe v lokalnem okolju in vplivajo na 

prebivalce in organizacije v neposrednem okolju. 

Obseg finančnih sredstev, ki jih namenjamo donacijam in sponzoriranju, smo zaradi gospodarske krize nekoliko 

okrnili, vseeno pa je družba Acroni ostala generalni sponzor Hokejskega kluba ACRONI Jesenice, sponzorirali smo 
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alpsko smučanje, odbojko in plavanje na Ravnah na Koroškem, pomagali pri organizaciji jeklarskega pohoda ipd., 

za kar smo v letu 2010 namenili 375,6 tisoč EUR. 

Z lokalnimi skupnostmi in različnimi interesnimi skupinami smo sodelovali še na različne načine: od organizacije 

ogledov proizvodnih obratov za osnovnošolce, dijake in študente do sodelovanja pri organizaciji raznih družabnih 

in kulturnih prireditev ipd. 

Zavedamo se, da je dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi del umestitve naših podjetij v okolje, v katerem 

delujemo, in del graditve pripadnosti okolja in zaposlenih podjetjem, v katerih delajo in skupine SIJ kot celote. 

3.4 KOMUNICIRANJE Z DELEŽNIKI 

3.4.1 KOMUNICIRANJE Z LASTNIKI 

Z lastniki komuniciramo dnevno prek vzpostavljenega sistema poročanja, nekajkrat letno pa prek sej nadzornega 

sveta in najmanj enkrat letno prek skupščine delničarjev. Komunikacija poteka prek uprave holding družbe ter 

službe za ekonomiko in finance, ki je glavno mesto za zbiranje in obdelovanje informacij. 

Poleg dnevnih in mesečnih poročil je eno od pomembnejših področij načrtovanje, vezano tako na letna kot tudi 

na srednje in dolgoročna obdobja. 

3.4.2 KOMUNICIRANJE Z BANKAMI 

Skupina sodeluje z več bankami, tako slovenskimi kot tujimi. Komuniciranje poteka prek finančne službe holdinga, 

ki posreduje bankam vse podatke, potrebne za redno in tekoče spremljanje našega poslovanja, ter podatke o 

načrtovanih investicijah in poslovanju v prihodnjih obdobjih, na podlagi katerih lahko hitro rešujejo naše kreditne 

zahtevke.  

3.4.3 KOMUNICIRANJE S KUPCI 

Za učinkovito komuniciranje s kupci imamo vzpostavljene različne oblike in medije.  

Vzpostavljene imamo spletne strani, kjer kupci lahko pridobijo osnovne informacije o posamezni družbi, 

proizvodih, njihovi uporabnosti in načinu naročanja. 

Kljub možnostim, ki jih nudijo elektronski mediji, se zavedamo, da so najpomembnejši osebni stiki. Poleg rednih 

obiskov, s katerimi skrbimo za neposredno izmenjavo informacij, mnenj in izkušenj kupcev, se predstavljamo 

širšemu krogu obstoječih in potencialnih kupcev na različnih tematskih  sejmih. 

Kupcem smo vedno na voljo za morebitna vprašanja, na katera se trudimo odgovoriti v najkrajšem času. 

Najboljša oblika komuniciranja s kupci pa so naši proizvodi in storitve, če so v skladu z zahtevami kupcev in so ti 

zadovoljni z našim pred in poprodajnim servisom. 

3.4.4 KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI 

Za uspešnost poslovanja posamezne družbe so ključnega pomena zaposleni.  
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Vzpostavljen imamo sistem komuniciranja, s katerim zaposlenim sporočamo potrebne informacije. Uporabljamo 

različna orodja internega komuniciranja: oglasne deske, info točke, interni časopis, intranet in sestanki.  

Vsi sodelavci vsak mesec prejmejo interni časopis SIJ, prek katerega so seznanjeni z najpomembnejšimi dogodki v 

skupini SIJ. V časopisu predstavljamo pomembne dogodke in dosežke posameznih družb, zlasti različne novosti v 

tehnologiji dela, naložbah, na kadrovskem področju … Hkrati predstavljamo tudi našo širšo skupino oziroma 

pomembnejše dogodke znotraj širše skupine, ki jo upravlja IMH (Industrial Metallurgical Holding). Nekaj tem 

namenjamo tudi družabnim dogodkom; skupaj potujemo po svetu, hodimo po naših gorah in se drugače športno 

udejstvujemo. Sodelavce vseskozi spodbujamo, da so aktivni soustvarjalci časopisa SIJ in glede na njihove številne 

prispevke in dragocene pobude lahko trdimo, da je SIJ zares »naš« časopis – informator in motivator zaposlenih. 

Pomembno vlogo pa ima naš interni časopis tudi v širšem komunikacijskem smislu, saj prek njega vodstvo 

holdinga in posameznih družb sporoča pomembne informacije zaposlenim in tudi drugi širši javnosti, t. j. 

poslovnim partnerjem, lokalni skupnosti in drugim pomembnim deležnikom. 

3.5 KOMUNICIRANJE Z MEDIJI 

Mediji so eden najpomembnejših virov informacij za ključne javnosti: zaposlene, kupce, lastnike, investitorje, 

dobavitelje, lokalno skupnost ... So pomemben dejavnik pri ustvarjanju zaupanja, ugleda in povečanju 

prepoznavnosti skupine. Za dolgoročen in tvoren odnos z mediji pripravljamo novinarske konference, sporočila 

za javnost, informativna gradiva, objave na spletnih straneh, druge dogodke in neformalna srečanja. 

Komuniciranje z mediji poteka prek službe za odnose z javnostmi družbe SIJ, d.d. 

 

 

Naslovnice internega časopisa SIJ v mesecih februar, junij in november 2010.  
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4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

Uprava je odgovorna, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi konsolidirane računovodske izkaze v skladu 

z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v Evropski uniji, in Zakonom o 

gospodarskih družbah, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja skupine SIJ. 

 

Uprava upravičeno pričakuje, da bo skupina v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri za nadaljevanje 

poslovanja, zato so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni neomejenosti 

delovanja skupine.  

 

Odgovornost uprave pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov zajema naslednje: 

 računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene, 

 presoje in ocene so razumne in preudarne, 

 konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji; vsa 

morebitna pomembna odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu. 

Uprava je odgovorna za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo prikazujejo 

finančni položaj skupine, ter za to, da so konsolidirani računovodski izkazi v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski 

uniji. Uprava je prav tako odgovorna za varovanje premoženja skupine ter za preprečevanje in odkrivanje zlorab 

in drugih nepravilnosti. 

 

Uprava izjavlja, da so konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez pridržkov pri 

njihovi uporabi. 

 

Uprava je konsolidirane računovodske izkaze sprejela dne 15.3.2011.  

 

         Predsednik uprave 

             Tibor Šimonka 

 

              Namestnik predsednika uprave 

         Viacheslav Korchagin 
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4.2 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.2.1 KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 Pojasnilo 31.12.2010 31.12.2009 

SREDSTVA    

Dolgoročna sredstva  383.155.420 359.518.911 

Neopredmetena sredstva 4.3.7.1 20.232.820 5.118.337 

Opredmetena osnovna sredstva 4.3.7.2 346.923.813 341.770.671 

Naložbene nepremičnine 4.3.7.3 284.524 317.892 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 4.3.7.4 855.805 1.066.700 

Dana posojila 4.3.7.5 2.434.961 - 

Druga sredstva 4.3.7.6 1.662.949 789.896 

Odložene terjatve za davek 4.3.7.7 10.760.548 10.455.415 

Kratkoročna sredstva  355.564.004 264.596.274 

Sredstva (skupine) za prodajo 4.3.7.8 4.553.811 4.993.167 

Zaloge 4.3.7.9 157.217.991 93.597.380 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 4.3.7.10 72.494 70.023 

Dana posojila 4.3.7.11 10.569.867 36.719.806 

Poslovne terjatve 4.3.7.12 158.757.907 109.368.647 

Terjatve za davek iz dobička 4.3.7.13 562.958 3.775.226 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 4.3.7.14 22.227.460 15.814.460 

Aktivne časovne razmejitve 4.3.7.15 1.601.516 257.565 

Skupaj sredstva  738.719.424 624.115.185 

    

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    

Kapital 4.3.7.16 313.636.485 308.702.836 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe  310.429.383 306.668.361 

Vpoklicani kapital  145.266.066 145.266.066 

Kapitalske rezerve  11.461.177 11.461.177 

Rezerve iz dobička  (1.504.366) (2.005.997) 

Rezerva za pošteno vrednost  57.734 244.415 

Prevedbene razlike  (83.269) (142.031) 

Zadržani dobički  155.232.041 151.844.731 
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 Pojasnilo 31.12.2010 31.12.2009 

Neobvladujoči delež  3.207.102 2.034.475 

Rezervacije  16.384.815 15.649.031 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 4.3.7.17 11.361.033 9.568.129 

Druge rezervacije 4.3.7.18 4.487.290 5.544.768 

Dolgoročno odloženi prihodki 4.3.7.19 536.492 536.134 

Dolgoročne obveznosti  139.306.190 135.097.652 

Prejeta posojila 4.3.7.20 120.504.818 128.337.634 

Druge finančne obveznosti 4.3.7.21 12.085.011 6.050.905 

Poslovne obveznosti 4.3.7.22 6.666.364 647.845 

Odložene obveznosti za davek 4.3.7.7 49.997 61.268 

Kratkoročne obveznosti  269.391.934 164.665.666 

Prejeta posojila 4.3.7.23 122.024.582 70.848.453 

Druge finančne obveznosti 4.3.7.24 5.062.116 2.790.153 

Poslovne obveznosti 4.3.7.25 135.964.667 85.255.520 

Obveznosti za davek iz dobička 4.3.7.13 510.034 48.915 

Pasivne časovne razmejitve 4.3.7.26 5.830.535 5.722.625 

Skupaj obveznosti do virov sredstev  738.719.424 624.115.185 

 

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je 

potrebno brati v povezavi z njimi. 
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4.2.2 KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

 Pojasnilo 2010 2009 

Čisti prihodki od prodaje 4.3.7.27 590.916.742 371.152.894 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 4.3.7.28 (508.106.088) (340.586.629) 

Kosmati poslovni izid  82.810.654 30.566.265 

    

Stroški prodajanja 4.3.7.28 (34.448.070) (21.673.145) 

Stroški splošnih dejavnosti 4.3.7.28 (44.484.539) (42.520.601) 

Drugi poslovni prihodki 4.3.7.29 8.869.908 7.088.495 

Drugi poslovni odhodki 4.3.7.30 (1.617.261) (5.734.208) 

Poslovni izid iz poslovanja  11.130.692 (32.273.194) 

    

Finančni prihodki 4.3.7.31 2.802.124 4.242.357 

Finančni odhodki 4.3.7.32 (8.987.369) (6.001.665) 

Finančni izid  (6.185.245) (1.759.308) 

    

Delež izgube v pridruženih družbah  - (22.018) 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  4.945.447 (34.054.520) 

Davek iz dobička 4.3.7.33 (697.703) (326.606) 

Odloženi davek 4.3.7.33 (385.092) 7.490.981 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  3.862.652 (26.890.145) 

    

Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev 

4.2.3 (210.863) (205.900) 

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

4.2.3 55.614 (68.040) 

Davek iz dobička povezan s sestavinami vseobsegajočega 
donosa 

4.2.3 46.670 41.572 

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu 4.2.3 (22.488) 22.488 

Vseobsegajoči donos  3.731.585 (27.100.025) 

 

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je 

potrebno brati v povezavi z njimi. 
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 Pojasnilo 2010 2009 

Čisti poslovni izid, ki pripada   3.862.652 (26.890.145) 

Lastnikom obvladujoče družbe 4.2.3 3.887.840 (26.913.240) 

Neobvladujočemu deležu 4.2.3 (25.188) 23.095 

 

 

 Pojasnilo 2010 2009 

Vseobsegajoči donos, ki pripada  3.731.585 (27.100.025) 

Lastnikom obvladujoče družbe 4.2.3 3.761.022 (27.123.512) 

Neobvladujočemu deležu 4.2.3 (29.437) 23.487 

 

 

 Pojasnilo 2010 2009 

Čisti poslovni izid na delnico, ki pripada lastnikom obvladujoče 
družbe 

   

Osnovni in popravljen dobiček na delnico 4.3.7.34 3,94 (27,28) 
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4.2.3 KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

4.2.3.1  KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2010 

 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 
Neobvladujoči 

delež 
Skupaj 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
razlike 

Zadržani 
dobički 

Skupaj 

Stanje 31.12.2009 145.266.066 11.461.177 (2.005.997) 244.415 (142.031) 151.844.731 306.668.361 2.034.475 308.702.836 

Nakup odvisnih družb - - - - - - - 1.202.064 1.202.064 

Transakcije z lastniki - - - - - - - 1.202.064 1.202.064 

Čisti poslovni izid poslovnega leta - - - - - 3.887.840 3.887.840 (25.188) 3.862.652 

Sprememba rezerve za pošteno 
vrednost iz naslova za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev 

- - - (210.863) - - (210.863) - (210.863) 

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

- - - - 59.863 - 59.863 (4.249) 55.614 

Davki povezani s posameznimi 
postavkami vseobsegajočega 
donosa 

- - - 46.670 - - 46.670 - 46.670 

Druge spremembe na 
vseobsegajočemu donosu 

- - - (22.488) - - (22.488) - (22.488) 

Spremembe na vseobsegajočemu  
donosu 

- - - (186.681) 59.863 3.887.840 3.761.022 (29.437) 3.731.585 

Oblikovanje zakonskih rezerv - - 501.631 - - (501.631) - - - 

Druge spremembe - - - - (1.101) 1.101 - -  

Spremembe v kapitalu - - 501.631 - (1.101) (500.530) - - - 

Stanje 31.12.2010 145.266.066 11.461.177 (1.504.366) 57.734 (83.269) 155.232.041 310.429.383 3.207.102 313.636.485 
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4.2.3.2 KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2009 

 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 
Neobvladujoči 

delež 
Skupaj 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
razlike 

Zadržani 
dobički 

Skupaj 

Stanje 31.12.2008 145.266.066 11.461.177 (2.134.473) 386.255 (72.184) 178.636.619 333.543.460 2.007.925 335.551.385 

Spremembe neobvladujočega 
deleža 

- - - - (1.415) 79.280 77.865 3.063 80.928 

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

Čisti poslovni izid poslovnega leta - - - - - (26.913.240) (26.913.240) 23.095 (26.890.145) 

Sprememba rezerve za pošteno 
vrednost iz naslova za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev 

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

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

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

Davki povezani s posameznimi 
postavkami vseobsegajočega 
donosa 

- - - 41.572 - - 41.572 - 41.572 

Druge spremembe na 
vseobsegajočemu donosu 

- - - 22.488 - - 22.488 - 22.488 

Spremembe na vseobsegajočemu  
donosu 

- - - (141.840) (68.432) (26.913.240) (27.123.512) 23.487 (27.100.025) 

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

Druge spremembe - - - - - 170.548 170.548 - 170.548 

Spremembe v kapitalu - - 128.476 - - 42.072 170.548 - 170.548 

Stanje 31.12.2009 145.266.066 11.461.177 (2.005.997) 244.415 (142.031) 151.844.731 306.668.361 2.034.475 308.702.836 

 

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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4.2.4 KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNEGA TOKA 

 Pojasnilo 2010 2009 

Denarni tok pri poslovanju    

Poslovni izid pred obdavčitvijo  4.945.447 (34.054.520) 

Prilagojen za:    

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

4.3.7.1 
4.3.7.2 

29.387.379 24.307.596 

Delež izgube/dobička v pridruženih družbah  - 22.018 

Finančne prihodke iz naslova obresti 4.3.7.31 (2.714.468) (3.779.015) 

Finančne odhodke iz naslova obresti 4.3.7.32 8.725.700 5.919.758 

Tečajne razlike, neto  50.766 (24.939) 

Dobiček pri prodaji finančnih sredstev 
4.3.7.4  
4.3.7.10 

(1.291) (366.289) 

Odpravo/oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij  (973.459) 4.760.891 

Druge prilagoditve  (2.355.679) (3.605.392) 

Denarni tok pri poslovanju pred gibljivim kapitalom  37.064.395 (6.819.892) 

    

Spremembe v gibljivem kapitalu    

Povečanje / zmanjšanje poslovnih terjatev  (43.721.840) 49.917.960 

Povečanje / zmanjšanje zalog  (42.762.824) 32.446.555 

Povečanje / zmanjšanje poslovnih obveznosti  38.214.378 (6.558.295) 

Povečanje / zmanjšanje davkov, razen davka iz dobička  563.465 (1.924.546) 

Plačila obveznosti v zvezi z oblikovanimi rezervacijami  (140.574) (122.053) 

Prejeta plačila v zvezi s prejetimi subvencijami  986.629 2.095.068 

Vračila / plačila obveznosti za davek iz dobička  3.229.498 (4.372.563) 

Druga direktna vplačila 4.2.3 - 170.546 

Neto denarni tok pri poslovanju  (6.566.873) 64.832.780 

    

Denarni tok pri naložbenju    

Nakup odvisnih družb  (10.520.661) (2.099.366) 

Nakup opredmetenih osnovnih sredstev 4.3.7.2 (5.505.059) (83.898.572) 

Nakup neopredmetenih sredstev 4.3.7.1 (695.300) (1.517.634) 

Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev  318.037 135.520 

Prodaja drugih dolgoročnih sredstev  1.193.881 421.627 

Sprememba denarnih sredstev z omejeno uporabo  (1.458.788) 35.016 

Dana posojila 
4.3.7.6 
4.3.7.11 

(13.584.000) (24.695.000) 
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 Pojasnilo 2010 2009 

Plačila danih posojil 4.3.7.11 37.377.133 13.917.452 

Prejete plačane obresti 
4.3.7.4 
4.3.7.10 

3.081.081 3.256.295 

Prejete dividende  3.923 11.126 

Neto denarni tok pri naložbenju  10.210.247 (94.433.536) 

Denarni tok pri financiranju    

Nova prejeta posojila 
4.3.7.20  
4.3.7.23 

184.192.592 141.600.957 

Poplačila prejetih posojil 
4.3.7.20  
4.3.7.23 

(156.996.053) (124.493.690) 

Poplačila obveznosti iz naslova finančnih najemov 
4.3.7.21  
4.3.7.24 

(4.584.697) (2.043.222) 

Poplačila obresti  (8.528.531) (6.141.176) 

Neto denarni tok pri financiranju  14.083.311 8.922.869 

    

Denarna sredstva in denarni ustrezniki na dan 1.1.  15.814.460 32.892.340 

Sprememba denarnih sredstev z omejeno uporabo  1.458.788 (35.016) 

Sprememba odobrenih limitov na transakcijskem računu  (12.603.277) 3.635.023 

Prevedbene razlike  (169.198) - 

Povečanje/(zmanjšanje)  17.726.685 (20.677.887) 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki na dan 31.12.  22.227.458 15.814.460 

 

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je 

potrebno brati v povezavi z njimi. 
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4.3 POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.3.1 POROČAJOČA DRUŽBA 

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je obvladujoča družba skupine SIJ s sedežem v Sloveniji. Naslov 

registriranega sedeža obvladujoče družbe skupine je Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana. V nadaljevanju so 

predstavljeni konsolidirani računovodski izkazi za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2010.  

 

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

d.d. Konsolidirane računovodske izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba DILON Cooperatief U.A. 

Konsolidirano letno poročilo za skupino DILON Cooperatief bo moč dobiti na sedežu družbe DILON Cooperatief 

U.A., Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam, Nizozemska. 

4.3.2 PODLAGA ZA SESTAVO 

Konsolidirani računovodski izkazi za leto 2010 so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. Med 

razkrivanjem in vrednotenjem postavk so neposredno uporabljene določbe standardov. Izjema je bilo le 

vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med več različnimi metodami vrednotenja. 

 

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

podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah.  

 

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

računovodskih izkazov je uprava upoštevala naslednje tri zahteve: računovodski izkazi so razumljivi, če jih njihovi 

uporabniki razumejo brez težav. Informacije so primerne, če uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih 

odločitev. Informacije so bistvene, če bi njihov izpust ali neresnično podajanje lahko vplival/vplivalo na 

ekonomske odločitve uporabnikov. 

 

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

računovodske standarde (OMRS), in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja (OPMSRP), sprejetimi v Evropski uniji, in sicer: 

 

a) Trenutno so veljavni naslednji standardi in tolmačenja 

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

Evropska unija: 

 MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja«, ki ga je EU 

sprejela 25. novembra 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje), 
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 MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 3. junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. julija 2009 ali kasneje),  

 Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - Dodatne izjeme 

za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 23. junija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 

1. januarja 2010 ali kasneje), 

 Spremembe MSRP 2 »Plačilo na podlagi delnic« - Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v 

skupini, ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje), 

 Spremembe MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi«, ki jih je EU sprejela 3. junija 2009 (veljajo 

za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje), 

 Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« - Postavke, ki izpolnjujejo pogoje za 

varovanje pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 15. septembra 2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 

2009 ali kasneje),  

 Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2009)«, ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP, objavljenega 16. aprila 2009 (MSRP 2, MSRP 5, MSRP 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 18, MRS 36, 

MRS 38, MRS 39, OPMSRP 9 in OPMSRP 16), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, 

in ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje),  

 OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga je EU sprejela 25. marca 2009 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 30. marca 2009 ali kasneje), 

 OPMSRP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«, ki ga je EU sprejela 22. julija 2009 (velja za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje),  

 OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je EU sprejela 4. 

junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje),  

 OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom«, ki ga je EU sprejela 26. novembra 2009 (velja za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje), 

 OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki ga je EU sprejela 27. novembra 2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje). 

 

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah 

skupine. 

 

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

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

je sprejela Evropska unija, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo: 

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

povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane stranke, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje), 
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 Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« – Obračunavanje izdaje delniških pravic, ki jih je 

EU sprejela 23. decembra 2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2010 ali kasneje), 

 Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - Omejeno 

izvzetje od primerjalnih razkritij po MSRP 7 za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 30. junija 

2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje), 

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

financiranja in njihove medsebojne povezanosti« - Vnaprejšnja plačila zahtev glede minimalnega financiranja, ki jih 

je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje), 

 OPMSRP 19 »Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti«, ki ga je EU sprejela 23. julija 2010 

(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje). 

 

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

pričakuje, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva na konsolidirane 

računovodske izkaze v obdobju začetne uporabe. 

 

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

Trenutno se MSRP, sprejeti v Evropski uniji, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel OMRS, z izjemo 

naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan 15.3.2011 niso bili potrjeni za 

uporabo:  

 MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje), 

 Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: Razkritja« - Prenosi finančnih sredstev (velja za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. julija 2011 ali kasneje), 

 Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2010)«, ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP, objavljenega 6. maja 2010 (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34, OPMSRP 13), 

predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (večino sprememb bo potrebno uporabljati 

za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje).  

 

Skupina predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne 

uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze. Hkrati je obračunavanje 

varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel Evropska unija še ni 

sprejela, še vedno neregulirano. Skupina ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s 

finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in 

merjenje«, ne bi imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze, če bi bila uporabljena na datum 

izkaza finančnega položaja.  
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4.3.3 PODLAGA ZA MERJENJE 

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen naslednjih sredstev in 

obveznosti, ki so prikazani po pošteni vrednosti:  

 izpeljani finančni instrumenti, 

 finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida,  

 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

4.3.4 FUNKCIJSKA IN PREDSTAVITVENA VALUTA 

Konsolidirani računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi 

funkcijska valuta obvladujoče družbe skupine, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze. 

4.3.5 UPORABA OCEN IN PRESOJ 

Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov zahteva, da uprava oblikuje ocene, presoje in predpostavke, ki 

vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti ter razkritje pogojnih sredstev in obveznosti na dan priprave 

konsolidiranih računovodskih izkazov ter na izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem obdobju. 

 

Ocene in predpostavke so prisotne najmanj pri naslednjih presojah: 

 oceni dobe koristnosti amortizirljivih sredstev, 

 preizkusu oslabitve sredstev, 

 oceni poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, 

 oceni poštene vrednosti finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 

 oceni poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov, 

 oceni čiste iztržljive vrednosti zalog, 

 oceni udenarljive vrednosti terjatev, 

 oceni potrebnih rezervacij. 

 

Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko 

razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v 

katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v 

prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 
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4.3.6 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

4.3.6.1 SESTAVA SKUPINE POVEZANIH DRUŽB 

Konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ vsebujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe SIJ – Slovenska 

industrija jekla, d.d. in računovodske izkaze družb v skupini. 

 

Skupino družb v katerih ima obvladujoča družba svoje finančne naložbe sestavljajo naslednje družbe: 

 

 Dejavnost  
% 

glasovalnih 
pravic 

Vrednost 
sredstev 
31.12.2010 

Vrednost 
kapitala 

31.12.2010 

Poslovni izid 
2010 

Obvladujoča družba skupine      

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

Dejavnost holdinga  201.559.551 167.513.204 10.032.522 

SIJ – hčerinske družbe      

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

Proizvodnja jekla 100 399.736.414 156.342.310 1.473.613 

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

Proizvodnja jekla 100 181.171.179 70.419.673 3.762.545 

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

Proizvodnja 
industrijskih nožev 

100 15.623.696 10.404.361 (438.924) 

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

Proizvodnja dodajnih 
materialov za varjenje 

100 11.708.930 5.236.615 (233.508) 

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

Proizvodnja vlečenih 
žic 

100 3.535.805 602.340 (8.638) 

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

Usposabljanje in 
izobraževanje 

invalidov 
100 1.294.386 82.987 6.219 

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

Trgovanje z lastnimi 
nepremičninami 

100 21.981.997 21.213.166 178.799 

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

Drugo podjetniško in 
poslovno svetovanje 

100 1.745.323 1.725.448 34.208 

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

Pridobivanje 
sekundnih surovin iz 

ostankov 
74,90 18.173.377 5.880.170 711.537 

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

Razrez jekla, 
inženiring in 

trgovinska dejavnost   
85 9.298.826 1.540.663 1.349.907 

SMG Edelstahl GmbH, Im Alber 
4, Salach , Nemčija 

Trgovina z jeklom in 
stroji 

60 3.439.086 (1.877.398) (741.988) 

SIDERTOCE S.p.A., Via XX 
Settembre 198, C.P. 34, 
Gravellona Toce, Italija 

Toplotna obdelava in 
trgovina s specialnimi 

jekli 
100 12.543.063 2.410.616 (1.310.467) 

Skupina Griffon & Romano, Via 
Tacito 8/10 – Corsico, Italija 

Toplotna obdelava in 
trgovina s specialnimi 

jekli 
60 29.465.589 1.982.862 (643.078) 
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 Dejavnost 
% 

glasovalnih 
pravic 

Vrednost 
sredstev 
31.12.2010 

Vrednost 
kapitala 

31.12.2010 

Poslovni izid 
2010 

ACRONI – hčerinske družbe      

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

Trgovinska dejavnost 100 2.687.607 1.351.935 631.935 

Acroni Deutschland GmbH, 
Paulsmuhlenstrasse 42, 
Duesseldorf, Nemčija 

Trgovinska dejavnost 100 500.017 321.070 60.740 

METAL RAVNE – hčerinske 
družbe 

     

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

Trgovinska dejavnost 100 3.323.997 1.006.249 86.893 

KOPO International Inc., New 
Jersey, ZDA 

Trgovinska dejavnost 100 13.512.382 1.070.668 188.611 

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

Proizvodnja 
metalurških strojev 

85,61 7.069.437 3.375.884 (92.174) 

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

Trgovinska dejavnost 100 12.286.119 2.780.248 727.364 

ODPAD – hčerinska družba      

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

Pridobivanje 
sekundarnih surovin 

iz ostankov 
51 2.301.331 578.359 195.849 

 

V letu 2010 je skupina pridobivala poslovne deleže novih odvisnih družb in jih vključevala v konsolidirane 

računovodske izkaze po naslednjem časovnem zaporedju : 

 1.4.2010 – NIRO Wenden GmbH,  

 1.7.2010 – SMG Edelstahl GmbH in SIDERTOCE S.p.A. ter  

 1.9.2010 – skupina Griffon & Romano. 

Računovodski izkazi družb, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze so revidirani, razen računovodskih 

izkazov družb Acroni Deutschland GmbH in Acroni Italia S.r.l. Družbi poslujeta kot agenta in tudi po lokalni 

zakonodaji nista zavezani k reviziji. 

4.3.6.2 PREVEDBA TUJIH VALUT 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in 

obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat 

veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski 

valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno 

vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, 

izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, 

ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem izidu.  
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Družbe v skupini 

Izkazi poslovnega izida in izkazi denarnih tokov posameznih družb skupine v tujini, kjer funkcijska valuta družbe ni 

EUR, so preračunani v poročevalsko valuto obvladujoče družbe na podlagi povprečnega deviznega tečaja, izkazi 

finančnega položaja pa so preračunani v poročevalsko valuto z uporabo tečaja, veljavnega na dan 31.12. V primeru, 

da pride do prodaje družbe v tujini, se tečajne razlike, realizirane pri prodaji, pripoznajo v konsolidiranem izkazu 

poslovnega izida kot del dobička oziroma izgube pri prodaji. 

4.3.6.3 NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se 

vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve po odštetju trgovskih in drugih popustov ter vsi stroški, 

neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za nameravano uporabo.  

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 

vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od 

nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so med 2 in 10 leti. 

 

Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo. 

 

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega 

poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

 

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo prihodnje 

gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani v poslovnem 

izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih. 

 

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

vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti odvisne družbe na datum 

pridobitve. Negativno dobro ime se na datum pridobitve takoj pripozna v izkazu poslovnega izida. Dobro ime se 

pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda zaradi oslabitve. Vsaka oslabitev se takoj pripozna v 

izkazu poslovnega izida in se naknadno ne odpravi. Ob odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena 

vključi v ugotavljanje poslovnega izida. 
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4.3.6.4 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za 

nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo, in se 

izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 

neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Deli opredmetenih osnovnih 

sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva. Stroški 

izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, to je do razpoložljivosti 

sredstva za uporabo, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za poznejše merjenje opredmetenih 

osnovnih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 

vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva in preostale vrednosti. Zemljišča in 

določena druga sredstva se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za 

uporabo. Nedokončane gradnje se ne amortizirajo. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih sredstev so: 

 

 Doba koristnosti 

Nepremičnine od 20 do 66 let 

Proizvajalna oprema od 5 do 25 let 

Računalniška oprema od 1 do 6 let 

Motorna vozila od 3 do 8 let 

Druga oprema od 1 do 15 let 

 

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega 

poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

 

Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega 

sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v 

družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) so 

pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih. 

 

Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo knjigovodsko vrednost, če 

povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.  
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4.3.6.5 NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti. Po pripoznanju se sredstvo pripozna po njegovi 

nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

 

Amortizacijske stopnje in obračun amortizacije skupina obravnava enako kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih.  

4.3.6.6 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 poslovnem izidu. 

4.3.6.7 FINANČNI INSTRUMENTI 

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:  

 neizpeljana finančna sredstva, 

 neizpeljane finančne obveznosti, 

 izpeljane finančne instrumente. 

 

Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati 

sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu. 

 

Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja poštene 

vrednosti: 

 prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti, 

 druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno (tj. kot 

cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznosti,  

 tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih. 

 

Kotirne cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih instrumentov. V kolikor finančni 

instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg ocenjuje kot nedelujoč, se za ocenitev poštene vrednosti 

finančnega instrumenta uporabi vhodne podatke druge in tretje ravni. 
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4.3.6.7.1 Neizpeljana finančna sredstva 

Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe. 

Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva 

ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se 

prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.  

 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

Finančno sredstvo je razvrščeno po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, če je v posesti za trgovanje ali če je 

določeno kot takšno po začetnem pripoznanju. Finančna sredstva so določena po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida pod pogojem, da je možno voditi ta sredstva, kot tudi odločati o nakupih in prodajah teh sredstev 

na podlagi poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem izidu ob 

njihovem nastanku. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida so merjena po pošteni vrednosti, 

znesek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. Za ugotavljanje prodajne vrednosti skupine 

enakih finančnih sredstev se uporablja metoda drsečih povprečnih cen. 

 

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi 

plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, ki jih skupina nedvoumno namerava in zmore posedovati do zapadlosti v 

plačilo. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih 

obresti. 

 

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 kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega 

izida. 

Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti in se dobički ali izgube pri 

vrednotenju pripoznajo neposredno v vseobsegajočem donosu oziroma kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in 

dobičkov ter izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler se za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanja. Pri odpravi 

pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, izkazani v vseobsegajočem donosu, prenesejo v poslovni izid. 

Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker je razpon ocen utemeljene poštene vrednosti pomemben in 

je verjetnost različnih ocen težko presoditi, skupina izmeri finančno sredstvo po nabavni vrednosti.  

 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na 

delujočem trgu. Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po datumu izkaza 
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finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu 

finančnega položaja izkazana med poslovnimi, finančnimi in drugimi terjatvami po odplačni vrednosti z 

upoštevanjem veljavne obrestne mere. 

 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge kratkoročne, 

hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. Izkazani so po nabavni vrednosti. 

Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene med kratkoročne finančne obveznosti.  

4.3.6.7.2 Neizpeljane finančne obveznosti 

Skupina na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje na dan njihove poravnave (plačila). Vse druge 

finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko skupina postane pogodbena stranka v zvezi z 

instrumentom. Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, 

razveljavljene ali zastarane. 

Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. Finančne obveznosti se na 

začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem 

pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti. Finančne obveznosti 

so uvrščene med dolgoročne obveznosti, razen obveznosti ali dela obveznosti z zapadlostjo, manjšo od 12 mesecev 

po datumu izkaza finančnega položaja. Tovrstne obveznosti se izkazujejo med kratkoročnimi obveznostmi.  

4.3.6.7.3 Izpeljani finančni instrumenti 

Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti; stroški povezani s poslom se pripoznajo 

v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanju se izpeljani finančni instrumenti merijo 

po pošteni vrednosti.  

4.3.6.8 ZALOGE 

Zaloge so ovrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Izvirna vrednost 

zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Nakupna 

cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, 

prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 

pridobljenemu trgovskemu blagu, materialom ali storitvam. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so 

navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno nabavo. Vrednost gotovih 

proizvodov in nedokončane proizvodnje vključuje celotne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške izdelavnega 

materiala, proizvodne stroške dela, amortizacije, storitev in druge proizvajalne stroške. 
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Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po dejanskih cenah, zaloge gotovih proizvodov in nedokončane 

proizvodnje pa po metodi stalnih cen z odmiki do dejanskih proizvajalnih cen. Zaloge se vodijo po metodi tehtanih 

povprečnih cen. 

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšane za ocenjene 

stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih zalog se opravijo 

redno med letom po posameznih postavkah.  

4.3.6.9 SREDSTVA NAMENJENA ZA PRODAJO 

Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo so tista, za katera se utemeljeno predvideva, da bo njihova 

vrednost poravnana, predvsem s prodajo v naslednjih 12 mesecih, ne pa z nadaljnjo uporabo.  

 

Sredstvo ali skupina sredstev namenjenih za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, 

zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša. 

4.3.6.10 OSLABITEV SREDSTEV 

4.3.6.10.1 Finančna sredstva 

Za finančno sredstvo se šteje, da je 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, ki se 

dajo zanesljivo izmeriti. 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; 

prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje 

delujočega trga za tovrstni instrument.  

 

Oslabitev terjatev in danih posojil 

Skupina oceni dokaze o oslabitvi terjatev posebej ali skupno. Vse pomembne terjatve se posamezno izmerijo za 

namen posebne oslabitve. Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo 

vrednost, se terjatev slabi.  

Oslabljenost terjatev, ki same zase niso pomembne, se oceni skupno, in sicer tako, da se terjatve vključijo v skupino s 

podobnimi značilnostmi tveganja. Skupina oblikuje skupine na podlagi zapadlosti terjatev. Pri oceni skupne slabitve 

se uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitve in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno 

uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od 

izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj.  

Skupina oceni dokaze o oslabitvi posojil posebej za vsako pomembno posojilo.  
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Izguba zaradi oslabitve v zvezi 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 se pripozna v poslovnem izidu. 

 

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 

Izgube naložbenih vrednostnih papirjev, ki so razpoložljivi za prodajo, zaradi oslabitve se pripoznajo tako, da se 

morebitna nabrana izguba, ki je predhodno pripoznana v vseobsegajočem donosu obdobja in izkazana v rezervi za 

pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Poznejši porast v pošteni vrednosti oslabljenega lastniškega 

vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, se pripozna v vseobsegajočem donosu obdobja oziroma v 

rezervi za pošteno vrednost.  

4.3.6.10.2 Nefinančna sredstva 

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinančnih sredstev z namenom, 

da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.  

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je 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 namen preizkusa 

oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki 

ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin 

sredstev (denar ustvarjajoča enota).  

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena knjigovodska vrednost 

presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v poslovnem izidu.  

Skupina izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako ugotovi, če 

je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 

spremembe ocen, na podlagi katerih skupina določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve 

sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske 

vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila 

pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

Skupina najmanj enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave računovodskih izkazov, oceni dokaze o slabitvi 

zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne vrste zalog se razporedi v skupine 

zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne komponente gibanja zalog. Pri oceni slabitve za posamezno 

skupino se uporabljajo kriteriji strokovne presoje zmožnosti nadaljnje uporabe ali prodaje. 
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4.3.6.11 KAPITAL 

4.3.6.11.1 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. Celotni kapital obvladujoče družbe je 

njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če skupina preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala 

popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, 

ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšuje ga izguba pri poslovanju in izplačila lastnikom, 

povečuje pa dobiček, ustvarjen v obdobju.  

4.3.6.11.2 Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih skupina pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic, 

zneski, ki presegajo knjigovodske vrednosti pri odtujitvi predhodno pridobljenih lastnih delnic, zneski na podlagi 

poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ter zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega 

popravka. 

Splošni prevrednotovalni popravki kapitala so dne 31. decembra 2002 v skladu s tedaj veljavnimi Slovenskimi 

računovodskimi standardi vključevali revalorizacijo osnovnega kapitala pred letom 2002. Popravek zaradi prehoda 

na nove Slovenske računovodske standarde je bil prenesen v kapitalske rezerve. Znesek se lahko uporabi zgolj za 

povečanje osnovnega kapitala.  

4.3.6.11.3 Zakonske in druge rezerve 

Zakonske in druge rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz predhodnih let predvsem za poravnavo 

potencialnih prihodnjih izgub. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo letnega poročila, ali sklep 

zadevnega organa.  

4.3.6.11.4 Lastne delnice 

Če obvladujoča družba oz. njene odvisne družbe kupijo lastniški delež, se plačani 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.  

4.3.6.11.5 Dividende 

Dokler dividende niso odobrene na skupščini delničarjev/družbenikov, so predvidene dividende obravnavane kot 

zadržani dobički. 
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4.3.6.12 REZERVACIJE 

Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče 

zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske 

koristi. 

4.3.6.13 REZERVACIJE ZA ZASLUŽKE ZAPOSLENCEV 

Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k izplačilu jubilejnih 

nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge 

pokojninske obveznosti ne obstajajo. 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na 

konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob 

upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun z uporabo projicirane enote pripravi 

aktuar, ki se izbere na nivoju skupine. 

4.3.6.14 DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 

Dolgoročno odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene 

odhodke.  

4.3.6.15 PRIHODKI  

Prihodki iz prodaje se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer 

zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec 

prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede 

poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko skupina preneha 

odločati o prodanih proizvodih.  

 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, 

pozitivne tečajne razlike, nastale pri financiranju in naložbenju, in dobičke od instrumentov za varovanje pred 

tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem izidu.  

4.3.6.16 ODHODKI  

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. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se 

stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko 
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blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje, so ob 

svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.  

 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne razlike, nastale pri 

financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega 

izida, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, 

ki se pripoznajo v poslovnem izidu. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z uporabo metode efektivne 

obrestne mere.  

4.3.6.17 OBDAVČITEV 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjeni davek se izkaže v poslovnem izidu, 

razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v 

vseobsegajočem donosu.  

 

Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za poslovno leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje 

od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive 

ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni 

davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja. 

 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne razlike, ki 

nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih 

izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili veljavni na dan izkaza 

finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev za davek realizira ali pa se 

odložena obveznost za davek poravna.   

 

Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, kolikor je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi 

dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 

 

Odložena obveznost za davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, razen če se pojavi iz začetnega 

pripoznanja dobrega imena ali začetnega pripoznanja sredstva ali obveznosti v poslu, ki ni poslovna združitev in v 

času posla ne vpliva niti na računovodski dobiček niti na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo). 

4.3.6.18 ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 

Skupina za navadne delnice izkazuje osnovno dobičkonosnost delnic in popravljeno dobičkonosnost delnic. Osnovna 

dobičkonosnost delnic se izračuna tako, da se deli dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s 

tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu, pri čemer se izključi povprečno število lastnih 
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delnic. Popravljeni dobiček na delnico pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma izgube, ki pripada navadnim 

delničarjem, in tehtanega povprečnega števila navadnih delnic v poslovnem letu, pri čemer se izključi povprečno 

število lastnih delnic, za učinek vseh možnostnih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice in delniške 

opcije za zaposlene. 

4.3.6.19 IZKAZ DENARNEGA TOKA 

V izkazu denarnega toka se prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za poslovno leto, 

za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi. 

4.3.6.20 POROČANJE PO ODSEKIH 

Skupina v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih morajo v letnih poročilih 

razkriti družbe ali skupine, z lastniškimi ali dolžniškimi vrednotnicami katerih se javno trguje, in družbe ali skupine, 

ki šele izdajajo lastniške ali dolžniške vrednotnice na javnih trgih vrednotnic. 
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4.3.7 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.3.7.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA 

4.3.7.1.1 Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2010 

 
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Drugo Dobro ime 
Sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2009 

2.490.016 - 2.384.927 1.493.196 6.368.139 

Nakup odvisnih družb 524.700 7.500 14.865.034 17.834 15.415.068 

Neposredne nabave - - - 695.300 695.300 

Prenos  iz pridobivanja 525.854 - - (525.854) - 

Odpisi oz. odtujitve (66.586) - - - (66.586) 

Druge spremembe (48.510) - - (530.318) (578.828) 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2010 

3.425.474 7.500 17.249.961 1.150.158 21.833.093 

      

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2009 

(1.249.802) - - - (1.249.802) 

Amortizacija (426.302) (724) - - (427.026) 

Odpisi oz. odtujitve 54.505 - - - 54.505 

Druge spremembe 22.050 - - - 22.050 

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2010 

(1.599.549) (724) - - (1.600.273) 

      

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

1.240.214 - 2.384.927 1.493.196 5.118.337 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2010 

1.825.925 6.776 17.249.961 1.150.158 20.232.820 

 

Med neopredmetenimi sredstvi skupina izkazuje računalniške in podobne programe ter licence. V letu 2010 

predstavljajo največje pridobitve nakupi novih programov za spremljanje proizvodnje, ki so še v fazi testiranja. Za 

uporabo bodo predvidoma razpoložljiva do konca poslovnega leta 2011. Odtujitve neopredmetenih sredstev 

predstavljajo licence, ki so se prenehale uporabljati v letu 2010. Druge spremembe se nanašajo na 

prerazporeditve neopredmetenih sredstev med opredmetena osnovna sredstva. Dobe koristnosti 

neopredmetenih sredstev v skupini so končne, razen za dobro ime, ki ima nedoločljivo dobo koristnosti. 

Dobro ime se je v letu 2010 povečalo zaradi nakupa novih odvisnih družb in predstavlja presežek nabavne 

vrednosti nad deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih pripoznanih sredstev, obveznosti in pogojnih 

obveznosti odvisne družbe na datum pridobitve. Glej točko 4.3.7.36. 

Skupina na 31.12.2010 nima obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev, prav tako neopredmetena sredstva 

niso dana kot poroštvo za obveznosti.  
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Skupina je preverila vrednost neopredmetenih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne presega 

nadomestljive vrednosti. 

4.3.7.1.2 Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2009 

 
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Dobro ime 
Sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008 2.652.540 1.396.531 - 4.049.071 

Nakup odvisnih družb 4.566 912.327 - 916.893 

Neposredne nabave - - 1.517.634 1.517.634 

Prenos iz pridobivanja 24.438 - (24.438) - 

Odpisi oz. odtujitve (242.900) - - (242.900) 

Druge spremembe 51.372 76.069 - 127.441 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009 2.490.016 2.384.927 1.493.196 6.368.139 

     

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 (1.225.633) - - (1.225.633) 

Amortizacija (267.066) - - (267.066) 

Odpisi oz. odtujitve 242.900 - - 242.900 

Druge spremembe (3) - - (3) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 (1.249.802) - - (1.249.802) 

     

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 1.426.907 1.396.531 - 2.823.438 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 1.240.214 2.384.927 1.493.196 5.118.337 

4.3.7.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

4.3.7.2.1 Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010  

 Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo 
Sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2009 

22.427.445 244.083.148 659.654.139 19.465.631 40.787.418 986.417.781 

Nakup odvisnih družb 516.240 5.294.813 5.488.733 480.642 310.007 12.090.435 

Neposredne nabave - - - - 21.675.543 21.675.543 

Prenos iz pridobivanja 5.418 4.361.003 44.334.970 960.139 (49.661.530) - 

Odpisi oz. odtujitve (16.981) (445.123) (6.003.979) (453.016) - (6.919.099) 

Prevedbene razlike (9.028) (4.489) (4.786) 1.777 (1.153) (17.679) 

Druge spremembe 33.731 48.510 - - 530.318 612.559 

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2010 

22.956.825 253.337.862 703.469.077 20.455.173 13.640.603 1.013.859.540 
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nadaljevanje Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo 
Sredstva v 
pridobivanju 

Skupaj 

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2009 

- (159.967.675) (469.270.709) (15.408.726) - (644.647.110) 

Amortizacija - (3.970.598) (23.654.612) (1.305.966) - (28.931.176) 

Odpisi in odtujitve - 389.125 5.810.300 464.852 - 6.664.277 

Prevedbene razlike - 390 1.372 (1.430) - 332 

Druge spremembe - (22.052) - - - (22.052) 

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2010 

- (163.570.810) (487.113.649) (16.251.270) - (666.935.729) 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

22.427.445 84.115.473 190.383.430 4.056.905 40.787.418 341.770.671 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2010 

22.956.825 89.767.052 216.355.428 4.203.903 13.640.603 346.923.811 

 

Med večje nove nabave in zaključene investicije v opredmetena osnovna sredstva sodijo: 

 brusilni stroj za slabe,  

 linija za transport debele pločevine,  

 linija za mehanski razrez debele pločevine,  

 komorna žarilna peč,  

 globinska peč,  

 razširitev optične mreže,  

 CNC rezkalni stroj z magnetno mizo,  

 horizontalni CNC rezkalni stroj HEBEI.  

Med sredstvi v pridobivanju so izkazane še nedokončane izgradnje Lužilne kadi 3 v Predelavi debele pločevine in 

tekoče posodobitve obstoječih sestavnih delov proizvodnih kapacitet.  

Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev se večinoma nanašajo na prodaje in odpise opreme povezane z 

obnovo brusilnega stroja, linije za transport debele pločevine ter na odpise ostale neuporabne in zastarane 

opreme. 

Druge spremembe opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prenose iz neopredmetenih sredstev, 

brezplačno pridobitev zemljišča pri usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja in prerazporeditve opredmetenih 

osnovnih sredstev med kategorijami. 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2010 znaša 208.811.242 EUR, so dana kot 

poroštvo za obveznosti. Na dan 31.12.2010 ima skupina za 5.499.112 EUR neporavnanih obveznosti za nakup 

opredmetenih osnovnih sredstev in za 47.513.682 EUR znanih pogodbenih obvez za nakup opredmetenih 

osnovnih sredstev, ki bodo realizirane v letu 2011. Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so vzeta 

v finančni najem, znaša 19.502.753 EUR. Skupina je usredstvila za 217.391 EUR stroškov izposojanja, pri čemer so 

obrestne mere znašale od 2,74% do 3,58%. 

Skupina je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne presega 

nadomestljive vrednosti. 
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4.3.7.2.2 Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009  

 Zemljišča Zgradbe Oprema Drugo 
Sredstva v 

pridobivanju 
Skupaj 

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2008 

20.894.336 238.354.115 621.951.733 18.412.437 54.807.756 954.420.377 

Nakup odvisnih družb 1.482.053 1.654.453 839.984 263.587 93.482 4.333.559 

Neposredne nabave - - - - 84.893.737 84.893.737 

Prenos iz pridobivanja 92.000 8.239.861 90.031.169 593.364 (98.956.394) - 

Odpisi oz. odtujitve (49.395) (4.090.016) (52.733.668) (319.896) - (57.192.975) 

Prevedbene razlike 1.756 874 821 (967) 205 2.689 

Druge spremembe 6.695 (76.139) (435.900) 517.106 (51.368) (39.606) 

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2009 

22.427.445 244.083.148 659.654.139 19.465.631 40.787.418 986.417.781 

       

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2008 

- (159.981.967) (506.052.350) (11.531.174) - (677.565.491) 

Amortizacija - (4.116.531) (18.734.945) (1.189.054) - (24.040.530) 

Odpisi in odtujitve - 4.063.126 52.546.995 298.561 - 56.908.682 

Prevedbene razlike - (13) (53) 670 - 604 

Druge spremembe - 67.710 2.969.644 (2.987.729) - 49.625 

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2009 

- (159.967.675) (469.270.709) (15.408.726) - (644.647.110) 

       

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2008 

20.894.336 78.372.148 115.899.383 6.881.263 54.807.756 276.854.886 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

22.427.445 84.115.473 190.383.430 4.056.905 40.787.418 341.770.671 

4.3.7.3 NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

4.3.7.3.1 Tabela gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2010  

 Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009 1.350.926 1.350.926 

Druge spremembe (17.938) (17.938) 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2010 1.332.988 1.332.988 

   

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 (1.033.034) (1.033.034) 

Amortizacija (29.176) (29.176) 

Druge spremembe 13.746 13.746 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2010 (1.048.464) (1.048.464) 

   

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 317.892 317.892 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2010 284.524 284.524 
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V poslovnem letu 2010 je skupina z naložbenimi nepremičninami ustvarila za 69.457 EUR odhodkov in 104.229 

EUR prihodkov. Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. 

Druge spremembe predstavljajo prenos nepremičnin med sredstva namenjena za prodajo. 

 

Naložbene nepremičnine se nanašajo na : 

 skladišče maziv in skladišče vložka in ozkotirno vozovno delavnico na Jesenicah v skupni izmeri 1.844 m2,  

 zgradbo specialne jeklarne na Ravnah na Koroškem v skupni 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 Zoisovi ulici 3 v Celju, v izmeri 48,15 m2. 

4.3.7.3.2 Tabela gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2009  

 Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008 1.283.778 1.283.778 

Druge spremembe 67.148 67.148 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009 1.350.926 1.350.926 

   

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 (936.711) (936.711) 

Amortizacija (29.175) (29.175) 

Druge spremembe (67.148) (67.148) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 (1.033.034) (1.033.034) 

   

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 347.067 347.067 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 317.892 317.892 

4.3.7.4 ZA PRODAJO RAZPOLOŽLJIVA FINANČNA SREDSTVA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva– nabavna vrednost 367.618 367.361 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva – poštena vrednost 488.187 699.339 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  855.805 1.066.700 

 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, vrednotena po nabavni vrednosti, se nanašajo na delnice in deleže 

družb, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti.  

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti, so se povečala iz naslova nakupa 

delnic v višini 59.450 EUR, zmanjšala pa iz naslova prevrednotenja v višini 210.863 EUR v breme vseobsegajočega 
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donosa ter oblikovanega popravka vrednosti v višini 59.739 EUR v breme poslovnega izida. Prejete dividende so v 

letu 2010 znašale 833 EUR. 

4.3.7.5 DOLGOROČNO DANA POSOJILA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Dani depoziti 2.434.961 - 

Dolgoročno dana posojila 2.434.961 - 

 

Dolgoročni depozit pri banki v višini 2.332.000 EUR se nanaša na depozit, dan kot varščina za nakup poslovnega 

deleža odvisne družbe, ki zapade v vračilo v letu 2012. Obrestne mere za dolgoročno dane depozite so od 1,18% do 

5,8%. Depoziti niso zavarovani. 

4.3.7.5.1 Tabela gibanja dolgoročno danih posojil 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. - - 

Nakup odvisnih družb 102.961 - 

Kratkoročni del dolgoročno danih posojil (2.266.000) - 

Dana posojila 4.598.000 - 

Stanje na dan 31.12. 2.434.961 - 

4.3.7.6 DRUGA DOLGOROČNA SREDSTVA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Emisijski kuponi 260.440 459.446 

Poslovne terjatve 1.467.372 395.313 

Popravki vrednosti poslovnih terjatev (64.863) (64.863) 

Druga dolgoročna sredstva 1.662.949 789.896 

 

Izkazana vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. Dolgoročne 

poslovne terjatve so se povišale iz naslova vključitve novih odvisnih družb v konsolidirane računovodske izkaze. 

  



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

0
5
 

4.3.7.7 ODLOŽENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA DAVEK 

 31.12.2010 31.12.2009 

Odložene terjatve za davek 10.760.548 10.455.415 

Odložene obveznosti za davek (49.997) (61.268) 

Odložene terjatve/obveznosti za davek, neto 10.710.551 10.394.147 

4.3.7.7.1 Tabela gibanja odloženih terjatev / obveznosti za davek 

 31.12.2009 
Nakup 

odvisnih 
družb 

Prevedbene 
razlike 

Spremembe 
v izkazu 

poslovnega 
izida 

Spremembe 
v kapitalu 

31.12.2010 

Za prodajo razpoložljiva 
finančna sredstva 

(56.606) - - - 42.172 (14.434) 

Drugo (4.662) (57.732) - 22.333 4.498 (35.563) 

Odložene obveznosti za 
davek 

(61.268) (57.732) - 22.333 46.670 (49.997) 

       

Rezervacije za ekološke 
sanacije 

449.020 - - (292.975) - 156.045 

Druge rezervacije - - - 39.862 - 39.862 

Neizkoriščene davčne 
izgube 

6.841.702 813.767 10.981 (529.541) - 7.136.909 

Zaloge 95.808 (202.638) 635 181.732 - 75.537 

Poslovne terjatve 998.532 - 109 46.721 - 1.045.362 

Rezervacije za zaslužke 
zaposlencev 

1.545.477 2.118 - (32.995) - 1.514.600 

Opredmetena osnovna 
sredstva 

378.889 (41.386) (55) 57.540 - 394.988 

Drugo 145.987 129.027 - 122.231 - 397.245 

Odložene terjatve za 
davek 

10.455.415 700.888 11.670 (407.425) - 10.760.548 

       

Odložene terjatve / 
obveznosti za davek 

10.394.147 643.156 11.670 (385.092) 46.670 10.710.551 

 

Med odloženimi terjatvami za davek ni izkazana terjatev iz naslova neizkoriščene davčne izgube obvladujoče 

družbe skupine, ki je na dan 31.12.2010 znašala 68.643.818 EUR, ker obvladujoča družba v prihodnosti ne pričakuje 

obdavčljivih dobičkov. Iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub bi odložena terjatev za davek znašala 13.728.764 

EUR. Neizkoriščena davčna izguba se nanaša na neizkoriščeno davčno izgubo poslovnih let 2001, 2002 in 

poslovnega leta 2007, v katerem je bil izračunan vpliv prehoda na MSRP na davčno bilanco obvladujoče družbe 

skupine. 
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4.3.7.8 SREDSTVA (SKUPINE) ZA PRODAJO 

 31.12.2010 31.12.2009 

Sredstva, namenjena za prodajo 4.553.811 4.993.167 

Sredstva (skupine) za prodajo 4.553.811 4.993.167 

 

Skupina ima v posesti zemljišča in gradbene objekte (gospodarske zgradbe in stanovanja) na Jesenicah in v Celju. 

Aktivnosti za prodajo potekajo konstantno, sredstva pa niso dana kot poroštvo za obveznosti.  

 

Vrednost sredstev, namenjenih za prodajo, se je glede na preteklo leto spremenila iz naslova odprodaj ter 

Dogovora o uskladitvi medsebojnih razmerij, sklenjenega z Občino Jesenice in družbo v skupini. Na Občino 

Jesenice je bilo na osnovi Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin in Dogovora o menjavi in neodplačnem 

prenosu nepremičnin prenesenih 21.913 m2 zemljišč v skupni vrednosti 654.978 EUR. Od Občine Jesenice je 

skupina na osnovi omenjenih dokumentov pridobila 29.040 m2 zemljišč v skupni vrednosti 393.840 EUR ter 

zgradbe v skupni vrednosti 278.707 EUR. Vrednost zemljišč in nepremičnin, ki jih je skupina pripoznala v poslovnih 

knjigah je ocenil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. 

 

Knjigovodska vrednost sredstev namenjenih za prodajo ne presega njihove iztržljive vrednosti. 

4.3.7.9 ZALOGE 

 31.12.2010 31.12.2009 

Zaloge materiala 64.413.475 31.494.345 

Zaloge nedokončane proizvodnje 29.280.024 24.721.662 

Zaloge gotovih proizvodov 59.051.494 34.441.534 

Zaloge trgovskega blaga 4.472.998 2.939.839 

Zaloge 157.217.991 93.597.380 

 

Vrednost zalog, danih kot poroštvo za obveznosti, na dan 31.12.2010 znaša 2.600.000 EUR. Skupina je na dan 

31.12.2010 preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih proizvodov je ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost nižja 

od proizvajalne vrednosti, zato je v letu 2010 oslabila zaloge za 212.273 EUR. 
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4.3.7.9.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti zalog 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 5.052.396 4.803.376 

Spremembe popravkov vrednosti z vplivom na poslovni izid (461.313) 986.803 

Spremembe popravkov vrednosti brez vpliva na poslovni izid  (143.864) (737.783) 

Prevedbene razlike (634) - 

Stanje na dan 31.12. 4.446.585 5.052.396 

4.3.7.10 FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO POSLOVNEGA IZIDA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 72.494 70.023 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 72.494 70.023 

 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida se nanašajo na delnice družb, s katerimi se trguje 

na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

4.3.7.10.1 Tabela gibanja finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 70.023 90.787 

Prevrednotenje na pošteno vrednost 67.681 10.325 

Prodaje  (3.609.774) (68.703) 

Nakupi 3.544.564 37.614 

Stanje na dan 31.12. 72.494 70.023 

4.3.7.11 KRATKOROČNO DANA POSOJILA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Dana posojila in depoziti 11.041.322 37.596.046 

Popravki vrednosti danih posojil (471.455) (876.240) 

Kratkoročno dana posojila 10.569.867 39.719.806 

 

Obrestne mere za kratkoročno dana posojila so znašale od 1,25% do 9%. Kratkoročno dana posojila in depoziti so 

zavarovani z zastavami poslovnih deležev in garantnim pismom.  

Med kratkoročno danimi posojili in depoziti skupina izkazuje za 6.000.000 EUR posojil, danih drugim povezanim 

osebam, za katera obrestna mera znaša 9% in so zavarovana s prejetimi poslovnimi deleži.  
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Popravki vrednosti kratkoročnih danih posojil so se znižali za 404.785 EUR, ker je bil nad dolžniki v letu 2010 

zaključen stečajni postopek. 

4.3.7.11.1 Tabela gibanja kratkoročno danih posojil 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 36.719.806 25.940.132 

Kratkoročni del dolgoročno danih posojil 2.266.000 - 

Dana posojila 8.986.000 24.695.000 

Vračila danih posojil (37.377.133) (13.917.452) 

Prevedbene razlike - 2.126 

Drugo (24.806) - 

Stanje na dan 31.12. 10.569.867 36.719.806 

4.3.7.12 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

 31.12.2010 31.12.2009 

Poslovne terjatve do kupcev 147.912.478 101.665.578 

Popravki vrednosti poslovnih terjatev do kupcev (5.890.597) (4.580.235) 

Terjatve za obresti 77.492 602.095 

Terjatve za DDV 7.116.054 6.357.903 

Dani predujmi in varščine 7.485.747 3.430.994 

Druge poslovne terjatve 2.056.733 1.892.312 

Kratkoročne poslovne terjatve 158.757.907 109.368.647 

4.3.7.12.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 4.580.235 1.349.022 

Nakup odvisnih družb 1.397.829 - 

Spremembe popravkov vrednosti z vplivom na poslovni izid 546.752 3.570.230 

Spremembe popravkov vrednosti brez vpliva na poslovni izid (634.472) (339.915) 

Prevedbene razlike 253 898 

Stanje na dan 31.12. 5.890.597 4.580.235 

 

Skupina ima večino terjatev do kupcev zavarovano pred komercialnimi tveganji pri zavarovalnici SID-PKZ d.d., 

Ljubljana. Vrednost terjatev do kupcev, danih kot poroštvo za obveznosti, na dan 31.12.2010 znaša 32.380.650 

EUR. 
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Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti. 

4.3.7.13 TERJATVE / OBVEZNOSTI ZA DAVEK IZ DOBIČKA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Terjatve za davek iz dobička 562.958 3.775.226 

Obveznosti za davek iz dobička (510.034) (48.915) 

Terjatve / obveznosti za davek iz dobička, neto 52.924 3.726.311 

4.3.7.14 DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Denarna sredstva v domači valuti 20.460.374 15.132.907 

Denarna sredstva v tuji valuti 295.713 668.968 

Denarna sredstva z omejeno uporabo 1.471.373 12.585 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 22.227.460 15.814.460 

 

Denarna sredstva v domači in tuji valuti zajemajo sredstva v blagajni ter denarna sredstva na transakcijskih 

računih, ki na dan 31.12.2010 znašajo 4.544.662 EUR. Depoziti v višini 16.211.425 EUR so v domači valuti in imajo rok 

zapadlosti do treh mesecev. Efektivne obrestne mere so enake kot pogodbene obrestne mere. 

Pogodbene obrestne mere za depozite z zapadlostjo manj od treh mesecev so fiksne in znašajo od 0,3% do 1,6%. 

Denarna sredstva z omejeno uporabo so sredstva po pogodbi o upravljanju, sklenjeni s finančno družbo. 

4.3.7.15 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročno vračunani prihodki 1.002.422 20.642 

Kratkoročno odloženi stroški 599.094 236.923 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  1.601.516 257.565 

 

Kratkoročni vračunani prihodki se v znesku 1.000.000 EUR nanašajo na uveljavljanje pogodbene kazni do 

dobavitelja opreme zaradi zamude pri dokončanju del. 

 

Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, kot naročnine na strokovno literaturo, 

plačane zavarovalne premije ter razmejitev za plačilo DDV po odločbi, ki bodo v letu 2011 obremenjevali poslovni 

izid. 
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4.3.7.16 KAPITAL 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 310.429.383 306.668.361 

Vpoklicani kapital 145.266.066 145.266.066 

Kapitalske rezerve 11.461.177 11.461.177 

Rezerve iz dobička (1.504.366) (2.005.997) 

Rezerva za pošteno vrednost 57.734 244.415 

Prevedbene razlike (83.269) (142.031) 

Zadržani dobički 155.232.041 151.844.731 

Neobvladujoči delež 3.207.102 2.034.475 

Kapital  313.636.485 308.702.836 

 

Vpoklicani kapital obvladujoče družbe 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 2010 ni spremenilo. 

4.3.7.16.1 Lastniška struktura obvladujoče družbe 

DELNIČAR 
Št. delnic 

31.12.2010 
Št. delnic 

31.12.2009 

DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 550.569 550.511 

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana 248.655 248.655 

OAO KOKS, 1ST STAKHANOVSKAYA STR.6, Kemerovo, Ruska federacija 167.762 167.762 

D.P.R. d.d., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem 11.468 11.468 

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem 8.205 8.205 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana 7.917 7.917 

Lameta d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice - 58 

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

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija 10 10 

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

Skupaj 994.616 994.616 

 

V letu 2010 večjih zamenjav v lastništvu obvladujoče družbe ni bilo. 12.1.2010 je družba DILON d.o.o. od družbe 

Lameta d.d. kupila 58 delnic. Lastniški delež družbe DILON d.o.o. se je s to transakcijo povečal za 0,58 bazične 

točke. 
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4.3.7.16.2 Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve v višini 11.461.177 EUR so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju kapitala obvladujoče 

družbe. 

4.3.7.16.3 Rezerve iz dobička 

 31.12.2010 31.12.2009 

Zakonske rezerve 750.361 248.730 

Lastne delnice (2.254.727) (2.254.727) 

Rezerve iz dobička (1.504.366) (2.005.997) 

 

Zakonske rezerve so bile povečane na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v višini 5% čistega poslovnega izida 

poslovnega leta obvladujoče družbe skupine. 

Obvladujoča družba je pridobila lastne delnice na podlagi Zakona o prevzemu in načinu poravnave obveznosti 

Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Ur.l. RS št. 111/2001) in v zvezi z Zakonom o 

privatizaciji Slovenskih železarn (Ur.l. RS št. 13/1998). Te lastne delnice so bile pridobljene z zamenjavo poslovnih 

deležev v odvisnih družbah za delnice družbe, ki so v lasti družb pooblaščenk. 

Delnice so bile pridobljene »ex lege« in ne v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, zato obvladujoča družba 

zanje ni oblikovala sklada za lastne delnice. Delnice so izkazane po nabavni vrednosti. 

4.3.7.16.4 Rezerva za pošteno vrednost 

 31.12.2010 31.12.2009 

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev 

72.168 283.031 

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova sredstev, namenjenih za 
prodajo 

- 22.488 

Odložena obveznost za davke (14.434) (61.104) 

Rezerva za pošteno vrednost 57.734 244.415 

4.3.7.16.5 Bilančni dobiček 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 151.844.731 178.636.619 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.887.840 (26.913.240) 

Oblikovanje zakonskih rezerv (501.631) (128.476) 

Druge spremembe 1.101 249.828 

Stanje na dan 31.12. 155.232.041 151.844.731 
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Skupina ni pravna oseba oziroma lastnica pravice odločanja. Zadržani dobički in čisti poslovni izid poslovnega leta 

odvisnih družb, ki so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze, so razdeljivi na ravni odvisnih družb. 

4.3.7.17 REZERVACIJE ZA ZASLUŽKE ZAPOSLENCEV 

 31.12.2010 31.12.2009 

Rezervacije za odpravnine 8.854.550 7.534.035 

Rezervacije za jubilejne nagrade 2.063.993 2.034.094 

Rezervacije iz naslova programa pozaposlitvenih zaslužkov 442.490 - 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 11.361.033 9.568.129 

4.3.7.17.1 Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2010 

 31.12.2009 
Nakup 

odvisnih 
družb 

Oblikovanje Odprava Poraba 31.12.2010 

Rezervacije za odpravnine 7.534.035 1.262.703 273.847 (96.573) (119.462) 8.854.550 

Rezervacije za jubilejne 
nagrade 

2.034.094 - 73.651 (43.752) - 2.063.993 

Rezervacije iz naslova 
programa pozaposlitvenih 
zaslužkov 

- 441.053 8.219 (1.793) (4.989) 442.490 

Rezervacije za zaslužke 
zaposlencev 

9.568.129 1.703.756 355.717 (142.118) (124.451) 11.361.033 

4.3.7.17.2 Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2009 

 31.12.2008 
Nakup 

odvisnih družb 
Odprava Poraba 31.12.2009 

Rezervacije za odpravnine 7.647.383 7.595 (75.487) (45.456) 7.534.035 

Rezervacije za jubilejne 
nagrade 

2.040.927 3.546 (10.379) - 2.034.094 

Rezervacije za zaslužke 
zaposlencev 

9.688.310 11.141 (85.866) (45.456) 9.568.129 

 

Rezervacije so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačil jubilejnih nagrad in odpravnin ter pozaposlitvenih 

programov zaposlencev kot posledica dolgoletnega službovanja zaposlenih na dan izkaza finančnega položaja, 

diskontirane na sedanjo vrednost. Ocenjene rezervacije so bile oblikovane za pričakovana izplačila. 

 

Aktuarski izračun je narejen na osnovi aktuarskega modela in predpostavk, ki izhajajo iz tablic smrtnosti, 

fluktuacije, rasti plač v državi družbe skupine in posamezni družbi skupine ter na podlagi krivulje donosnosti, ki 

predstavlja zvezo med tržnimi donosi državnih obveznic na EUR območju in preostankom časa do zapadlosti 



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

1
3
 

obveznosti, diskontirani po obrestni meri od 0,498% do 3,756% odvisno od starostne strukture zaposlencev 

oziroma zapadlosti. 

4.3.7.18 DRUGE REZERVACIJE 

 31.12.2010 31.12.2009 

Rezervacije za ekološke sanacije 3.118.111 3.989.839 

Rezervacije za tožbe 960.610 994.600 

Druge rezervacije 408.569 560.329 

Druge rezervacije 4.487.290 5.544.768 

4.3.7.18.1 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2010 

 31.12.2009 
Nakup 

odvisnih družb 
Oblikovanje 

Odprava in 
poraba 

31.12.2010 

Rezervacije za 
ekološke sanacije 

3.989.839 - 111.315 (983.043) 3.118.111 

Rezervacije za tožbe 994.600 - 4.375 (38.365) 960.610 

Druge rezervacije 560.329 4.809 2.000 (158.569) 408.569 

Druge rezervacije 5.544.768 4.809 117.690 (1.179.977) 4.487.290 

4.3.7.18.2 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2009 

 31.12.2008 Oblikovanje 
Odprava in 

poraba 

Prenos na 
kratkoročni 

del 
31.12.2009 

Rezervacije za 
ekološke sanacije 

5.800.211 - (58.566) (1.751.806) 3.989.839 

Rezervacije za tožbe 1.007.159 - (12.559) - 994.600 

Druge rezervacije 492.858 104.612 (37.141) - 560.329 

Druge rezervacije 7.300.228 104.612 (108.266) (1.751.806) 5.544.768 

 

Rezervacije za ekološke sanacije se nanašajo na sanacijo brežine reke Save, sanacijo odlagališča žlindre ter 

sanacijo vpliva hrupa. Rezervaciji za sanacijo brežine 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. Obe sanaciji bosta predvidoma izvedeni do 

konca leta 2012. 

Druge rezervacije se nanašajo na rezervacije za reklamacije izdelkov v garancijskem roku. 
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4.3.7.19 DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Odstopljeni prispevki  451.866 401.051 

Drugi dolgoročno odloženi prihodki 84.626 135.083 

Dolgoročno odloženi prihodki 536.492 536.134 

4.3.7.19.1 Tabela gibanja dolgoročno odloženih prihodkov za leto 2010 

 31.12.2009 
Nakup 

odvisnih družb 
Oblikovanje 

Odprava in 
poraba 

31.12.2010 

Odstopljeni prispevki 401.051 - 1.376.285 (1.325.470) 451.866 

Drugi dolgoročno 
odloženi prihodki 

135.083 1.277 1.124.461 (1.176.195) 84.626 

Dolgoročno odloženi 
prihodki 

536.134 1.277 2.500.746 (2.501.665) 536.492 

4.3.7.19.2 Tabela gibanja dolgoročno odloženih prihodkov za leto 2009 

 31.12.2008 Oblikovanje Odprava in poraba 31.12.2009 

Odstopljeni prispevki 518.940 1.308.415 (1.426.304) 401.051 

Drugi dolgoročno 
odloženi prihodki 

168.367 2.260.632 (2.293.916) 135.083 

Dolgoročno odloženi 
prihodki 

687.307 3.569.047 (3.720.220) 536.134 

4.3.7.20 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Prejeta posojila 120.504.818 128.337.634 

Dolgoročno prejeta posojila 120.504.818 128.337.634 

 

Dolgoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Efektivna obrestna mera za 

dolgoročno prejeta posojila znaša od 1,4 % do 9 %. Za dolgoročna prejeta posojila v višini 105.720.697 EUR so bile 

kot jamstvo dane nepremičnine, ostala dolgoročno prejeta posojila niso zavarovana. 

4.3.7.20.1 Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 128.337.634 81.461.999 

Nakup odvisnih družb 4.210.804 1.437.945 
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nadaljevanje 2010 2009 

Prejeta posojila 48.297.374 68.297.891 

Poplačila prejetih posojil (15.004.054) (1.013.281) 

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil (45.333.620) (21.847.835) 

Tečajne razlike 2.398 - 

Prevedbene razlike (5.718) 915 

Stanje na dan 31.12. 120.504.818 128.337.634 

4.3.7.21 DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Druge finančne obveznosti 12.085.011 6.050.905 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 12.085.011 6.050.905 

 

Obrestna mera za dolgoročne finančne obveznosti znaša od 6,0% do 6,4%. Skupina ima za 19.502.753 EUR 

osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem.  

4.3.7.21.1 Minimalna plačila obveznosti iz naslova finančnega najema 

 
Zapade v plačilo v 1 

letu 
Zapade v plačilo 

od 1 do 5 let 
Zapade v plačilo 

po 5 letih 

Minimalno plačilo obveznosti 4.487.737 11.965.050 1.403.178 

Bodoči finančni stroški (403.574) (1.036.989) (246.230) 

Sedanja vrednost minimalnih plačil obveznosti 
na dan 31.12.2010 

4.084.163 10.928.061 1.156.948 

4.3.7.21.2 Tabela gibanja dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 6.050.905 6.942.221 

Nakup odvisnih družb 3.834.635 317.909 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 7.977.705 1.005.933 

Poplačila obveznosti iz naslova finančnega najema (892.549) (56.900) 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema (4.910.400) (2.158.741) 

Tečajne razlike 26.673 - 

Prevedbene razlike (1.958) 483 

Stanje na dan 31.12. 12.085.011 6.050.905 
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4.3.7.22 DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Emisijski kuponi 259.259 459.446 

Druge obveznosti 6.407.105 188.399 

Dolgoročne poslovne obveznosti 6.666.364 647.845 

 

Skupina ima dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova nakupa poslovnih deležev, ki zapadejo v plačilo letu 2012.  

4.3.7.23 KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA 

 31.12.2010 31.12.2009 

Prejeta posojila 120.545.893 56.766.487 

Odobreni limiti na transakcijskih računih 1.478.689 14.081.966 

Kratkoročno prejeta posojila 122.024.582 70.848.453 

 

Kratkoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Kratkoročno prejeta posojila v 

višini 24.806.012 EUR so zavarovana z nepremičninami, v višini 2.600.000 EUR so zavarovana z zalogami, v višini 

15.001.733 EUR pa s terjatvami. Ostala kratkoročna posojila niso zavarovana. Efektivna obrestna mera za 

kratkoročno prejeta posojila znaša od 1,3% do 9%. 

4.3.7.23.1 Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 70.848.453 92.673.353 

Nakup odvisnih družb 24.561.037 2.869.384 

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil 45.333.620 21.847.835 

Prejeta posojila 135.895.217 73.303.066 

Poplačila prejetih posojil (141.991.999) (123.480.409) 

Sprememba vrednosti sredstev odobrenih prekoračitev na 
transakcijskem računu 

(12.603.277) 3.635.023 

Tečajne razlike 2.389 - 

Prevedbene razlike (20.858) 201 

Stanje na dan 31.12. 122.024.582 70.848.453 
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4.3.7.24 DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Obveznosti iz naslova obresti 977.953 596.227 

Obveznosti iz finančnega najema 4.084.163 2.193.926 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 5.062.116 2.790.153 

 

Obrestna mera za dolgoročne finančne obveznosti znaša od 6,0% do 6,4%. Skupina ima za 19.502.753 EUR 

osnovnih sredstev vzetih na finančni najem. 

Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju naslednjega poslovnega leta, na dan 

31.12.2010 znaša 4.487.737 EUR, pri čemer čista sedanja vrednost najemnin znaša 4.084.163 EUR. 

4.3.7.24.1 Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz finančnega najema 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1. 2.193.926 1.803.532 

Nakup odvisnih družb 641.111 173.742 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 28.943 44.057 

Poplačila obveznosti iz naslova finančnega najema (3.692.148) (1.986.322) 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema 4.910.400 2.158.741 

Tečajne razlike 2.862 - 

Prevedbene razlike (931) 176 

Stanje na dan 31.12. 4.084.163 2.193.926 

4.3.7.25 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2010 31.12.2009 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 113.876.843 72.199.836 

Obveznosti do zaposlencev 4.571.172 3.113.066 

Prejeti predujmi 1.503.080 896.188 

Obveznosti za davke 3.612.650 4.993.205 

Druge poslovne obveznosti 12.400.922 4.053.225 

Kratkoročne poslovne obveznosti 135.964.667 85.255.520 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev zajemajo obveznosti za čiste plače in nadomestila za decembrske plače, 

izplačane v mesecu januarju 2011. Med drugim poslovnimi obveznostmi so izkazane obveznosti za podjemno delo 

in avtorske pogodbe, obveznosti za DDV, obveznosti za davke in prispevke delodajalca iz decembrskih plač ter 

obveznosti iz naslova asignacijskih pogodb. 
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4.3.7.26 KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2010 31.12.2009 

Vračunani stroški reklamacij - 240.000 

Vračunane provizije kupcev 662.634 682.324 

Vračunani stroški revizije 146.851 90.258 

Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov 1.622.677 1.403.629 

Vračunane obveznosti iz naslova tožb - 40.094 

Vračunani stroški nagrad zaposlencem 167.100 846.709 

Kratkoročni del dolgoročnih rezervacij (brežina reke Save) 1.269.975 1.751.806 

Druge pasivne časovne razmejitve 1.961.298 667.805 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 5.830.535 5.722.625 

4.3.7.27 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

 2010 2009 

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji 102.140.557 77.307.078 

Čisti prihodki od prodaje v tujini 488.776.185 293.845.816 

- Nemčija 131.733.077 71.872.885 

- Italija 137.928.415 76.857.680 

- Avstrija 31.205.293 22.155.476 

- ZDA 27.119.291 16.544.670 

- druge države 160.790.109 106.415.105 

Čisti prihodki od prodaje 590.916.742 371.152.894 

4.3.7.28 POSLOVNI ODHODKI 

 2010 2009 

Stroški blaga, materiala in storitev 499.153.349 287.301.148 

Stroški dela 84.147.593 72.376.833 

- stroški plač 60.094.866 51.976.849 

- stroški socialnih zavarovanj 12.250.150 10.155.831 

- drugi stroški dela 11.802.577 10.244.153 

Stroški amortizacije 29.358.202 24.307.596 

Drugi stroški 3.319.214 2.333.141 

Sprememba vrednosti zalog (28.939.661) 18.461.657 

Poslovni odhodki 587.038.697 404.780.375 
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Znesek porabljen za revidiranje letnega poročila v letu 2010 je znašal 231.221 EUR.  

4.3.7.28.1 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2010 

 
Proizvajalni 

stroški prodanih 
proizvodov 

Stroški 
prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev 456.617.080 28.343.816 14.192.453 499.153.349 

Stroški dela 54.015.851 5.747.804 24.383.938 84.147.593 

Stroški amortizacije 26.087.637 252.542 3.018.023 29.358.202 

Drugi stroški 325.181 103.908 2.890.125 3.319.214 

Sprememba vrednosti zalog (28.939.661) - - (28.939.661) 

Poslovni odhodki 508.106.088 34.448.070 44.484.539 587.038.697 

4.3.7.28.2 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2009 

 
Proizvajalni 

stroški prodanih 
proizvodov 

Stroški 
prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev 254.841.101 18.535.271 13.924.776 287.301.148 

Stroški dela 46.801.135 2.943.861 22.631.837 72.376.833 

Stroški amortizacije 20.443.784 189.137 3.674.675 24.307.596 

Drugi stroški 38.952 4.876 2.289.313 2.333.141 

Sprememba vrednosti zalog 18.461.657 - - 18.461.657 

Poslovni odhodki 340.586.629 21.673.145 42.520.601 404.780.375 

 

4.3.7.28.3 Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo 

 2010 2009 

Osnovna šola 309 329 

Nižja poklicna šola 751 802 

Srednja poklicna šola 956 922 

Mojstrski, delovodski, poslovodski izpit 3 13 

Srednja strokovna in splošna šola 808 807 

Visoka šola I. Stopnje 224 248 

Visoka šola II. Stopnje 238 185 

Magisterij, doktorat 32 39 

Skupaj 3.321 3.345 
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4.3.7.29 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  

 2010 2009 

Odprava popravkov vrednosti zalog 461.313 - 

Odprava rezervacij 1.632.312 138.976 

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 96.942 - 

Dobiček pri prodaji sredstev namenjenih za prodajo - 164.300 

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij 2.501.665 3.720.222 

Usredstveni lastni proizvodi 208.884 143.533 

Prejete odškodnine 1.270.698 253.020 

Odpis obveznosti 30.701 1.945.856 

Pogodbene kazni 1.641.400 - 

Dobiček pri prodaji emisijskih kuponov 536.216 - 

Drugi poslovni prihodki 489.777 722.588 

Drugi poslovni prihodki 8.869.908 7.088.495 

4.3.7.30 DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

 2010 2009 

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 546.752 3.660.970 

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog - 986.803 

Slabitev zalog 212.273 161.454 

Oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlenih 213.600 - 

Izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev 12.081 - 

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev - 148.902 

Izguba pri prodaji sredstev namenjenih za prodajo 112.330 - 

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev 396.685 404.648 

Drugi poslovni odhodki 123.540 371.431 

Drugi poslovni odhodki 1.617.261 5.734.208 

4.3.7.31 FINANČNI PRIHODKI 

 2010 2009 

Dobiček pri prodaji in prevrednotenju za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev 

1.291 366.289 

Pozitivne tečajne razlike pri financiranju 11.694 30.830 

Pozitivne tečajne razlike pri investiranju 74.671 41.933 

Prihodki iz naslova obresti 2.714.468 3.779.015 
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nadaljevanje 2010 2009 

Drugi finančni prihodki - 24.290 

Finančni prihodki 2.802.124 4.242.357 

4.3.7.32 FINANČNI ODHODKI 

 2010 2009 

Negativne tečajne razlike pri financiranju 79.511 84 

Negativne tečajne razlike pri investiranju 57.620 79.308 

Odhodki iz naslova obresti 8.725.700 5.919.758 

Drugi finančni odhodki 124.538 2.515 

Finančni odhodki 8.987.369 6.001.665 

4.3.7.33 DAVKI  

 2010 2009 

Davek iz dobička (697.703) (326.606) 

Odloženi davek (385.092) 7.490.981 

Davki (1.082.795) 7.164.375 

 

 2010 2009 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 4.945.447 (34.054.520) 

Obveznost za davek iz dobička izračunan po veljavni davčni stopnji 20% 
/ 21% 

989.089 (7.151.449) 

Davčni učinek iz :   

 - prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (21.457) (130.091) 

 - davčno nepriznanih odhodkov 528.868 5.905.509 

 - uveljavljanja olajšav za priznane davčne izgube (3.833) (5.569.728) 

 - davčne olajšave (409.872) (218.616) 

Davki 1.082.795 (7.164.375) 

Efektivna davčna stopnja 21,89% - 

4.3.7.34 ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 

Čisti dobiček na delnico se izračuna z delitvijo čistega poslovnega izida poslovnega leta, ki pripada delničarjem, s 

tehtanim povprečnim številom delnic, ki so v prometu med letom, pri čemer se izključi število lastnih delnic. 
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 2010 2009 

Dobiček / izguba lastnikov obvladujoče družbe 3.887.841 (26.913.240) 

Tehtano število izdanih navadnih delnic 986.699 986.699 

Osnovni in popravljeni dobiček na delnico 3,94 (27,28) 

4.3.7.35 POGOJNE OBVEZNOSTI IN POGOJNA SREDSTVA 

Skupina ima na 31.12.2010 za 4.697.279 EUR pogojnih sredstev, ki se nanašajo na prejete garancije za odpravo 

napak v garancijski dobi. 

Pogojne obveznosti so na 31.12.2010 znašale 5.268.075 EUR. V vrednosti 1.244.152 EUR se nanašajo na poroštva, 

dana za prejeta posojila, v vrednosti 4.023.923 EUR pa na garancije, dane za dobro izvedbo del in carinske 

garancije. 

4.3.7.36 POSLOVNE ZDRUŽITVE 

Dne 31.3.2010 je skupina kupila 85% delež družbe NIRO Wenden GmbH. Skupina je razliko med nakupno ceno in 

knjigovodsko vrednostjo kupljenega deleža pripoznala v konsolidiranem izkazu finančnega položaja kot 

povečanje dobrega imena v višini 4.039.944 EUR.  

Skupina je v skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovnih združitev upoštevala 

knjigovodske vrednosti sredstev, obveznosti in potencialnih obveznosti prevzete družbe kot poštene vrednosti. 

Začetno obračunavanje bo v dvanajstih mesecih po datumu prevzema ponovno izvedla ter ustrezno prilagodila 

začetno pripoznanje. 

Izkaz finančnega položaja družbe NIRO Wenden je na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, prikazan v 

nadaljevanju: 

 

 
Začasna poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA   

Denar in denarni ustrezniki 2.141 2.141 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 3.771.375 3.771.375 

Zaloge 5.844.198 5.844.198 

Poslovne terjatve 1.974.972 1.974.972 

Druga sredstva 757.993 757.993 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

Rezervacije 39.888 39.888 
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nadaljevanje 
Začasna poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

Prejeta posojila 7.082.239 7.082.239 

Druge obveznosti 3.231.427 3.231.427 

NETO SREDSTVA 1.997.125 1.997.125 

Neobvladujoči delež (15 %) 299.569  

NETO SREDSTVA PREVZEMA 1.697.556  

Nakupna cena 5.737.500  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev 1.697.556  

DOBRO IME 4.039.944  

 

Dne 30.6.2010 je skupina kupila 60% delež družbe SMG Edelstahl GmbH. Skupina je razliko med nakupno ceno in 

med knjigovodsko vrednostjo kupljenega deleža pripoznala v konsolidiranem izkazu finančnega položaja kot 

povečanje dobrega imena v višini 764.402 EUR.  

Skupina je v skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovnih združitev upoštevala 

knjigovodske vrednosti sredstev, obveznosti in potencialnih obveznosti prevzete družbe kot poštene vrednosti. 

Začetno obračunavanje bo v dvanajstih mesecih po datumu prevzema ponovno izvedla ter ustrezno prilagodila 

začetno pripoznanje. 

Izkaz finančnega položaja družbe SMG Edelstahl GmbH na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je 

prikazan v nadaljevanju: 

 

 
Začasna poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA   

Denar in denarni ustrezniki 261.812 261.812 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 1.738.250 1.738.250 

Zaloge 822.838 822.838 

Poslovne terjatve 424.798 424.798 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

Rezervacije 401.165 401.165 

Prejeta posojila 2.542.696 2.542.696 

Druge obveznosti 1.042.840 1.042.840 

NETO SREDSTVA (739.003) (739.003) 

Neobvladujoči delež (40 %) (295.601)  

NETO SREDSTVA PREVZEMA (443.402)  

Nakupna cena 321.000  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev (443.402)  

DOBRO IME 764.402  
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Dne 30.6.2010 je skupina kupila 90% delež družbe SIDERTOCE S.p.A. Skupina je razliko med nakupno ceno in med 

knjigovodsko vrednostjo kupljenega deleža pripoznala v konsolidiranem izkazu finančnega položaja kot 

povečanje dobrega imena v višini 4.008.627 EUR. Družba SIDERTOCE S.p.A. je imela na dan prevzema 10% lastnih 

delnic, tako da je skupina dejansko na dan prevzema imela 100% glasovalnih pravic. 

Skupina je v skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovnih združitev upoštevala 

knjigovodske vrednosti sredstev, obveznosti in potencialnih obveznosti prevzete družbe kot poštene vrednosti. 

Začetno obračunavanje bo v dvanajstih mesecih po datumu prevzema ponovno izvedla ter ustrezno prilagodila 

začetno pripoznanje. 

Izkaz finančnega položaja družbe SIDERTOCE S.p.A. na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je prikazan v 

nadaljevanju: 

 

 
Začasna poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA   

Denar in denarni ustrezniki 70.496 70.496 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 4.886.913 4.886.913 

Zaloge 3.962.040 3.962.040 

Poslovne terjatve 4.274.153 4.274.153 

Druga sredstva 46.114 46.114 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

Rezervacije 676.878 676.878 

Prejeta posojila 3.982.820 3.982.820 

Druge obveznosti 5.588.645 5.588.645 

NETO SREDSTVA 2.991.373 2.991.373 

Neobvladujoči delež (0 %) -  

NETO SREDSTVA PREVZEMA 2.991.373  

Nakupna cena 7.000.000  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev 2.991.373  

DOBRO IME 4.008.627  

 

Dne 31.8.2010 je skupina kupila 60% delež obvladujoče družbe skupine Griffon & Romano. Skupina je razliko med 

nakupno ceno in med knjigovodsko vrednostjo kupljenega deleža pripoznala v konsolidiranem izkazu finančnega 

položaja kot povečanje dobrega imena v višini 6.052.061 EUR.  

Skupina je v skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovnih združitev upoštevala 

knjigovodske vrednosti sredstev, obveznosti in potencialnih obveznosti prevzete družbe kot poštene vrednosti. 

Začetno obračunavanje bo v dvanajstih mesecih po datumu prevzema ponovno izvedla ter ustrezno prilagodila 

začetno pripoznanje. 
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Izkaz finančnega položaja skupine Griffon & Romano na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je prikazan 

v nadaljevanju: 

 

 
Začasna poštena 

vrednost 

Knjigovodska 
vrednost pred 

prevzemom 

SREDSTVA   

Denar in denarni ustrezniki 865.348 865.348 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 2.243.931 2.243.931 

Zaloge 9.982.553 9.982.553 

Poslovne terjatve 11.974.516 11.974.516 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

Rezervacije 591.911 591.911 

Prejeta posojila 15.164.088 15.164.088 

Druge obveznosti 6.364.313 6.364.313 

Neobvladujoči deleži 32.804 32.804 

NETO SREDSTVA 2.913.232 2.913.232 

Neobvladujoči delež (40 %) 1.165.293  

NETO SREDSTVA PREVZEMA 1.747.939  

Nakupna cena 7.800.000  

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev 1.747.939  

DOBRO IME 6.052.061  

4.3.7.37 POVEZANE OSEBE 

Povezane osebe predstavljajo obvladujoča družba, odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in 

pristojni za upravljanje družbe. Ostale povezane družbe predstavljajo družbe v skupini obvladujoče družbe, 

obvladujoče družbe obvladujoče družbe ter družbe njihovih skupin. 

4.3.7.37.1 Posli / transakcije med povezanimi osebami, izločeni iz konsolidiranih računovodskih izkazov 

 2010 2009 

Prihodki / Odhodki 104.016.371 51.790.351 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Poslovne terjatve / Poslovne obveznosti 46.985.361 16.072.331 

Dana / Prejeta posojila 28.547.702 24.110.098 

Finančne naložbe v odvisne družbe 162.457.393 139.606.598 
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4.3.7.37.2 Posli / transakcije z obvladujočo družbo 

 2010 2009 

Prihodki 847 - 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Terjatve  276.272 - 

4.3.7.37.3 Posli / transakcije z ostalimi povezanimi osebami 

 2010 2009 

Prihodki 1.013.375 930.773 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Terjatve 6.000.000 36.320.000 

4.3.7.37.4 Posli / transakcije s pristojnimi za upravljanje 

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. 

 

 2010 2009 

Vodstvo 4.797.250 2.862.604 

Osebe po individualni pogodbi 7.095.315 6.649.192 

Člani nadzornega sveta 21.200 46.925 

 

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z Uredbo (dnevnice, 

kilometrine, nočitve, ipd.) in bonitete. 

Skupina v letu 2010 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev vodstvu skupine ali članom nadzornega 

sveta. 

Vodstvo skupine predstavlja vodstvo obvladujoče družbe in poslovodstva odvisnih družb. Temu ustrezno so 

razkriti tudi podatki za poslovno leto 2009. Prejemki v letu 2010 so se glede na leto 2009 povečali zaradi 

povečanja števila odvisnih družb v skupini. 
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4.3.8 FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA 

4.3.8.1 ZAUPANJSKO (KREDITNO) TVEGANJE 

Največjo izpostavljenost na dan poročanja predstavljajo poslovne terjatve, dana posojila in depoziti. 

4.3.8.1.1 Struktura nezapadlih finančnih sredstev 

31.12.2010 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupaj 

Terjatve do kupcev 15.931.986 88.677.652 12.111.919 116.721.557 

Druge poslovne 
terjatve 

5.102.300 7.004.201 143.822 12.250.323 

Dana posojila in 
depoziti 

1.352.528 105.000 5.547.300 7.004.828 

Skupaj 22.386.814 95.786.853 17.803.041 135.976.708 

 

31.12.2009 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupaj 

Terjatve do kupcev 5.422.938 52.505.707 7.848.596 65.777.241 

Druge poslovne 
terjatve 

2.579.711 3.630.267 10.124 6.220.102 

Dana posojila in 
depoziti 

36.659.806 60.000 - 36.719.806 

Skupaj 44.662.455 56.195.974 7.858.720 108.717.149 

 

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 v roku), 

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. 

4.3.8.1.2 Starostna struktura v plačilo zapadlih, a ne oslabljenih finančnih sredstev 

31.12.2010 Do 3 mesecev 
Od 3 mesecev do 

1 leta 
Od 1 leta do 5 

let 
Nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev 16.121.973 5.016.476 4.161.875 - 25.300.324 

Druge poslovne 
terjatve 

11.717 2.276 63.791 - 77.784 

Skupaj 16.133.690 5.018.752 4.225.666 - 25.378.108 
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31.12.2009 Do 3 mesecev 
Od 3 mesecev do 

1 leta 
Od 1 leta do 5 

let 
Nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev 19.362.263 11.882.905 62.873 62 31.308.103 

Druge poslovne 
terjatve 

- - 56.392 - 56.392 

Skupaj 19.362.263 11.882.905 119.265 62 31.364.495 

4.3.8.1.3 Gibanje popravkov vrednosti finančnih sredstev 

 
Popravek 

vrednosti na 
31.12.2009 

Nakup 
odvisne 
družbe 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v 
letu 

Poplačilo 
sredstev, za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Odpis 
sredstev, za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti na 

31.12.2010 

Terjatve do kupcev 4.580.235 1.397.829 896.485 (349.733) (634.219) 5.890.597 

Druge poslovne 
terjatve 

1.430.309 - 2.052.675 (845.862) (464.665) 2.172.457 

Dana posojila in 
depoziti 

876.240 - - - (404.785) 471.455 

Skupaj 6.886.784 1.397.829 2.949.160 (1.195.595) (1.503.669) 8.534.509 

 

 
Popravek 

vrednosti na 
31.12.2008 

Nakup 
odvisne 
družbe 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v 
letu 

Poplačilo 
sredstev, za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Odpis 
sredstev, za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti na 

31.12.2009 

Terjatve do kupcev 1.349.022 - 4.087.255 (517.025) (339.017) 4.580.235 

Druge poslovne 
terjatve 

1.160.578 31.571 861.608 (384.110) (239.338) 1.430.309 

Dana posojila in 
depoziti 

876.240 - - - - 876.240 

Skupaj 3.385.840 31.571 4.948.863 (901.135) (578.355) 6.886.784 

4.3.8.2 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 

zapadle obveznosti. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

2
9
 

31.12.2010 Do 3 mesecev 
Od 3 mesecev do 1 

leta 
Od 1 leta do 5 let Nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 110.319.250 3.557.543 - - 

Obveznosti za  prejeta posojila in 
depozite 

68.002.048 54.022.535 81.136.544 39.368.271 

Druge poslovne in finančne 
obveznosti 

15.455.114 8.062.559 16.901.528 1.590.590 

Skupaj 193.776.412 65.642.637 98.038.072 40.958.861 

 

31.12.2009 Do 3 mesecev 
Od 3 mesecev do 1 

leta 
Od 1 leta do 5 let Nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 69.914.861 3.284.974 - - 

Obveznosti za  prejeta posojila in 
depozite 

17.208.941 53.639.514 104.497.250 23.840.381 

Druge poslovne in finančne 
obveznosti 

4.674.619 2.988.832 5.835.097 209.519 

Skupaj 90.798.421 59.913.320 110.332.347 24.049.900 

 

Izpostavljenost do bank ocenjujemo kot zmerno. Skupina popolnoma izpolnjuje pogoje iz posojilnih pogodb v 

delu, ki določa posredovanje podatkov, plačila obresti in vračila glavnic. Za leto 2010 skupina delno ni izpolnila 

obvez iz dveh dolgoročnih posojilnih pogodb v skupni vrednosti 6.600.000 EUR. Kršitev obveze iz prve pogodbe 

banki avtomatično ne daje pravice do predčasne prekinitve pogodbe, verjetnost, da bi bila sredstva po drugi 

pogodbi izterjana predčasno, pa se ocenjuje kot zelo majhna. Ocena temelji na neodvisnem pravnem pregledu 

sklenjene pogodbe, kot tudi na precedenčnem primeru iz predhodnega leta, ko kršitev obveze, ki je bila večja od 

letošnje, ni povzročila predčasne izterjave sredstev. Skupina iz navedenih razlogov na dan izkaza finančnega 

položaja ne izkazuje teh dolgoročnih obveznosti kot kratkoročne. 

4.3.8.3 TEČAJNO TVEGANJE 

Konsolidirani računovodski izkazi skupine so izdelani na osnovi naslednjih tečajev: 

 EUR / USD 1,3362 

 EUR / GBP 0,86075 

 EUR / CHF 1,2504 

 EUR / JPY 108,65 

 EUR / HRK 7,383 

Neto izpostavljenost (sredstva – obveznosti) v tujih valutah, izražena v EUR je: 

 USD (10.280.713) 

 GBP 548.545 

 CHF (86.784) 

 JPY (91) 

 HRK (40) 
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4.3.8.4 OBRESTNO TVEGANJE 

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 za leto 2009 je pripravljena na enak način: 

 

 2010 2009 

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 200 bt (4.437.524) (2.704.381) 

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt (2.220.877) (1.350.880) 

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt 2.220.877 1.350.880 

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 200 bt 4.437.524 2.704.381 

4.3.8.5 UPRAVLJANJE S KAPITALOM 

Skupina dnevno nadzira stanje zapadlih terjatev ter dvakrat mesečno pripravlja trimesečne plane z namenom 

doseganja optimalne zadolženosti. Večje investicije financira z dolgoročnimi viri. 

 

 2010 
Povečanje zadolženosti 

za 10% 
Zmanjšanje 

zadolženosti za 10% 

Stopnja zadolženosti na kapital 82,8 91,1 74,5 

    

Kapital 313.636.485 313.636.485 313.636.485 

Finančne obveznosti 259.676.527 285.644.180 233.708.874 

4.3.8.6 KNJIGOVODSKE IN POŠTENE VREDNOSTI FINANČNIH INSTRUMENTOV 

 
31.12.2010 31.12.2009 

Vrsta finančnega instrumenta  
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena 
vrednost 

Knjigovodska 
vrednost 

Poštena 
vrednost 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 
preko poslovnega izida 

72.494 72.494 70.023 70.023 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 855.805 855.805 1.066.700 1.066.700 

Dana posojila in depoziti 13.004.828 13.004.828 36.719.806 36.719.806 

Poslovne terjatve 159.760.327 159.760.327 109.369.609 109.369.609 

Denarna sredstva 22.227.460 22.227.460 15.814.460 15.814.460 

Prejeta posojila (242.529.400) (242.529.400) (199.186.083) (199.186.083) 

Druge finančne obveznosti (17.147.127) (17.147.127) (8.841.057) (8.841.057) 

Poslovne obveznosti (146.996.299) (146.996.299) (89.451.109) (89.451.109) 

Skupaj (210.751.912) (210.751.912) (134.437.651) (134.437.651) 
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4.3.8.7 FINANČNA SREDSTVA VREDNOTENA PO POŠTENI VREDNOSTI GLEDE NA HIERARHIJO 

 31.12.2010 31.12.2009 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni 560.681 769.362 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni 367.618 367.361 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skupaj 928.299 1.136.723 

 

4.3.9 DOGODKI PO DATUMU POROČANJA 

 Februarja 2011 je družba Acroni s sindikatom šestih bank podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu za 

financiranje Novega valjavskega ogrodja v višini 33,5 mio EUR. 

 Glavni direktor družbe Metal Ravne je postal predsednik skupščine družbe SIDERTOCE. 

 Pod predpostavko izglasovane prisilne poravnave bosta družbi SIJ, d.d. in Acroni vstopili v lastništvo 

družbe Alpos. Narok za prisilno poravnavo bo predvidoma v mesecu juniju. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

3
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

3
3
 

  



 
 
 
 

 
 

 

Letno poročilo                                                                                                                 SKUPINA SIJ 2010 

St
ra

n
 1

3
4
 

 

 


