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1 UVOD

Metodološko pojasnilo
»V letnem poročilu izkazani podatki za pretekla leta se lahko
razlikujejo od podatkov, izkazanih v tedanjih letnih poročilih. Podatki
so predstavljeni glede na spremenjeno predstavitveno strukturo
računovodskih izkazov, odobreno s strani vodstva skupine SIJ.«
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1.1

POUDARKI IZ POSLOVANJA
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Globalna prisotnost skupine SIJ
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1.2

KLJUČNI DEJAVNIKI POSLOVANJA V LETU 2011

Svetovna proizvodnja jekla je v letu 2011 dosegla 1,527 milijarde ton surovega jekla, kar pomeni 6,8
odstotno rast v primerjavi z letom prej. V območju EU je bilo proizvedenega 177,4 milijona ton surovega
jekla (v primerjavi z letom 2010 to pomeni 2,8 odstotno rast).
Povpraševanje se je okrepilo, zlasti zaradi okrevanja v avtomobilski industriji, strojegradnji, procesni
tehniki ter energetiki.
Kriza na evrskem območju se je odrazila tudi v realnem sektorju, bančna politika se je zaostrila, obrestne
marže so se povečale, variabilni del obrestne mere se je znižal.
Po visoki rasti cen legur v začetku leta, so se le-te tekom leta umirile. Edino cene jeklenega odpadka so ves
čas ostajale stabilne.
Naša ključna trga sta bila v letu 2011 še naprej Italija in Nemčija, ki sta proti koncu leta upočasnili svojo
gospodarsko rast, kar se je odrazilo tudi na našem obsegu poslovanja. Italijo je dodatno prizadela še
finančna kriza.
Svetovna gospodarska rast se je upočasnila. Ključni generatorji globalne gospodarske rasti so ostali trgi

Letno poročilo 2011

BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska), med njimi je največjo rast zabeležila Indija.
Skupina SIJ je uspela v letu 2011, primerjalno na leto 2010, občutno povečati fizični in vrednostni obseg
poslovanja ter bistveno izboljšati vse kazalnike uspešnosti poslovanja.

PRIHODKI

EBITDA

ČISTI
DOBIČEK

• + 11,5 % višji fizični obseg prodaje (brez prodaje odpadka)
• + 29,5 % višji prihodki od prodaje kot v letu 2010

• + 58,4 % višji kot v letu 2010
• + 22,4 % višja EBITDA marža

• + 4,7 krat višji dobiček
• + 3,6 krat višji delež dobička v prihodkih
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1.3

NAGOVOR PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet), je v letu
2011 spremljal in preverjal poslovanje družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla (v nadaljevanju: družbe
skupine SIJ) in družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. (v nadaljevanju: družba SIJ), in sprejemal svoje
odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o
finančnem poslovanju podjetij, statutom družbe SIJ, poslovnikom o delu nadzornega sveta in drugimi
veljavnimi predpisi.
Nadzorni svet družbe SIJ je imel v letu 2011 tri redne seje in eno korespondenčno sejo.

1.3.1

Predstavitev nadzornega sveta

Zaradi poteka mandata vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ z dnem 11. 4. 2011 so bili na 21. seji
skupščine družbe SIJ dne 5. 4. 2011 izvoljeni novi člani nadzornega sveta, in sicer:
Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Leonid Novikov, Sergey Frolov, Alexey Reshotka, Mateja Gubanec in

ANDREY ZUBITSKIY

Član NS od 4. 12. 2007

Predsednik nadzornega sveta

17. seja skupščine delniške družbe

Izvolitev za predsednika na 5. seji nadzornega
sveta 3. 4. 2008 in nazadnje 7. 6. 2011

21. seja: ponovna izvolitev

Letno poročilo 2011

Ivan Simič.

Potek mandata: 11. 4. 2015

delničar Dilon Cooperatief

IVAN SIMIČ

Član NS od 5. 4. 2011

Namestnik predsednika nadzornega sveta

21. seja skupščine delniške družbe

Izvolitev za namestnika predsednika na 1. seji
nadzornega sveta 7. 6. 2011

Potek mandata: 11. 4. 2015

LEONID NOVIKOV

Član NS od 26. 8. 2009

Član

19. seja skupščine delniške družbe
21. seja: ponovna izvolitev
Potek mandata: 11. 4. 2015

SERGEY CHERKAEV

Član NS od 26. 8. 2009

Član

19. seja skupščine delniške družbe
21. seja: ponovna izvolitev
Potek mandata: 11. 4. 2015
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SERGEY FROLOV

Član NS od 30. 8. 2010

Član

20. seja skupščine delniške družbe
21. seja: ponovna izvolitev
Potek mandata: 11. 4. 2015

ALEXEY RESHOTKA

Član NS od 5. 4. 2011 dalje

Član

21. seja skupščine delniške družbe
Potek mandata: 11. 4. 2015

MATEJA GUBANEC

Članica NS od 5. 4. 2011 dalje

Članica

21. seja skupščine delniške družbe
Potek mandata: 11. 4. 2015
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Na prvi seji nadzornega sveta je bil za predsednika nadzornega sveta ponovno izvoljen Andrey Zubitskiy,
za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Ivan Simič.

1.3.2

Delovanje nadzornega sveta


1. redna seja nadzornega sveta družbe SIJ je bila izvedena v torek, 7. 6. 2011, s pomočjo videokonferenčnega sistema na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani. Na lokaciji v Moskvi so bili
prisotni Sergey Cherkaev, Sergey Frolov in Alexey Reshotka. Na lokaciji v Ljubljani so bili
prisotni Andrey Zubitskiy, Mateja Gubanec in Ivan Simič. Član nadzornega sveta Leonid
Novikov na seji ni bil prisoten.



2. redna seja nadzornega sveta družbe SIJ je bila izvedena v četrtek, 8. 12. 2011 s pomočjo
video-konferenčnega sistema na dveh lokacijah, v Moskvi in v Ljubljani. Na lokaciji v Moskvi
so bili prisotni Sergey Cherkaev in Alexey Reshotka. Na lokaciji v Ljubljani so bili prisotni
Andrey Zubitskiy, Leonid Novikov in Mateja Gubanec. Člana nadzornega sveta Sergey Frolov
in Ivan Simič na seji nista bila prisotna.



1. korespondenčna seja je bila izvedena v času od 12. 7. 2011 do 19. 7. 2011, pri sprejemanju
odločitve so sodelovali vsi člani nadzornega sveta družbe SIJ.

Vsem sejam nadzornega sveta družbe SIJ v letu 2011 je predsedoval Andrey Zubitskiy.
Nadzorni svet je spremljal problematiko poslovanja družb v skupini SIJ in se seznanjal z izvajanjem
načrtovanih ciljev preko informacij in poročil uprave družbe SIJ.
Nadzorni svet je na svojih sejah obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje odločitve:


Na svoji prvi seji v letu 2011 oziroma 13. redni seji se je nadzorni svet seznanil z informacijo o
poslovanju skupine SIJ v letu 2010.
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Na prvi redni seji novega mandata je nadzorni svet obravnaval letno poročilo za poslovno
leto 2010 skupaj z revizorjevim poročilom in nanju ni imel pripomb. Nadzorni svet je
ugotovil, da je letno poročilo uprave verodostojen odraz dogajanj ter celovita informacija o
poslovanju v letu 2010. Po opravljeni preveritvi je nadzorni svet predloženo letno poročilo
potrdil, s čimer se smatra, da je bilo letno poročilo, skladno z določili 282. člena Zakona o
gospodarskih družbah in določili statuta družbe SIJ, tudi formalno sprejeto.



Nadzorni svet je hkrati ugotovil, da so vse družbe skupine SIJ pridobile pozitivno revizijsko
mnenje na posamične računovodske izkaze, ki so po mnenju revizorja v vseh pomembnih
pogledih poštena predstavitev finančnega stanja posamične družbe na dan 31. 12. 2010,
njihovega poslovnega izida, drugega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj
končano poslovno leto ter 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 je ugotovil, da bilančni dobiček za leto 2010 znaša 12.232.599 EUR, in soglašal s
predlogom uprave družbe SIJ, da se skupščini družbe SIJ predloži v potrditev sklep, da
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izkazani bilančni dobiček ostane nerazporejen. Istočasno je nadzorni svet sprejel tudi sklep,
da se skupščini družbe SIJ predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2010. Nadzorni svet je skupščini še predlagal, da se
članom nadzornega sveta za uspešno delo v letu 2010 izplača nagrada v višini 10.000 EUR
bruto za posameznega člana.
Skupščina družbe SIJ je vse predlagane sklepe sprejela na 22. seji, ki je bila 30. 8. 2011.


Nadzorni svet je sprejel poročilo o poslovanju družb skupine SIJ v letu 2010 na osnovi
revidiranih podatkov in se seznanil z informacijo o njihovem poslovanju v I. trimesečju 2011.
Na 2. redni seji pa je sprejel na znanje poročilo o poslovanju za obdobje januar–september
2011 in oceno poslovanja za leto 2011.



Nadzorni svet je potrdil gospodarski načrt družb skupine SIJ za leto 2011 in načrtovane
računovodske izkaze in načrt stroškov družbe SIJ za leto 2011 ter na zadnji seji v letu 2011
sprejel na znanje osnutek gospodarskega načrta družb skupine SIJ za leto 2012.



Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o postopku izbire revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 in sprejel sklep, da bo končno odločitev o
predlogu skupščini družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., za imenovanje revizorja za
poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2011, sprejel preko korespondenčne seje. Preko
korespondenčne seje, ki je bila zaključena 19. 7. 2011, je nadzorni svet soglasno predlagal
skupščini, da se za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ in konsolidiranih
računovodskih izkazov skupine SIJ za poslovno leto, ki se bo končalo 31 .12. 2011, imenuje
revizijska družba Deloitte revizija d. o. o.

Skupščina družbe SIJ je predlagani sklep sprejela na 22. seji, ki je bila 30. 8. 2011.
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Nadzorni svet je skupščini družbe SIJ predlagal tudi 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.

Skupščina družbe SIJ je predlagane sklepe v zvezi s statutom družbe sprejela na 22. seji, ki je bila
30. 8. 2011.


Nadzorni svet je ugotovil, da bo potekel mandat vsem sedmim članom nadzornega sveta
družbe SIJ (Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Konstantin
Zaytsev, Marija Zagožen, Borut Frantar), in predlagal skupščini družbe SIJ, da se za nove
člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 11. 4. 2011, izvolijo
Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Alexey Reshotka, Marija
Zagožen in Borut Frantar.

Na 21. seji skupščine družbe SIJ, ki je bila 5. 4. 2011, je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije podala nasprotni predlog. Sprejet je bil sklep, da so novi člani nadzornega sveta družbe SIJ
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Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Alexey Reshotka, Mateja Gubanec in
Ivan Simič.


Nadzorni svet je sprejel sklep, da se Tibor Šimonka z dnem 1. 9. 2011 ponovno imenuje za
predsednika uprave družbe SIJ in da se Viacheslav Korchagin z dnem 19. 7. 2011 ponovno
imenuje za člana uprave družbe SIJ. Predsednik in član uprave sta bila imenovana za
mandatno obdobje petih let.



Na zadnji seji v letu 2011 je nadzorni svet zadolžil upravo, da posreduje članom nadzornega
sveta pisna gradiva za obravnavo na posameznih sejah nadzornega sveta vsaj teden dni pred
datumom seje.

Vabila na seje nadzornega sveta in pisna gradiva, ki so bila podlaga za odločanje nadzornega sveta, so bila
članom nadzornega sveta poslana po elektronski pošti.

1.3.3

Ocena dela uprave in sodelovanja z nadzornim svetom

Nadzorni svet je vse leto temeljito spremljal in nadzoroval vodenje družbe SIJ 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.
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1.3.4

Potrditev letnega poročila in predlog o uporabi bilančnega dobička za
leto 2011

Nadzorni svet je letno poročilo družbe SIJ in skupine SIJ temeljito preveril v okviru zakonskega roka.
Obravnaval je tudi revizijsko 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. 2011 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 2011. Nadzorni svet na letno poročilo ni imel pripomb oziroma zadržkov in 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 tudi formalno sprejeto.

Letno poročilo 2011

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

Družba SIJ je v letu 2011 dosegla 220.175 EUR čistega dobička oziroma, po oblikovanju zakonskih rezerv,
209.166 EUR dobička, ki skupaj s prenesenim dobičkom v višini 12.232.599 EUR sestavlja bilančni dobiček,
ki na dan 31 .12. 2011 znaša 12.441.766 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe SIJ, d. d. predlagata skupščini,
da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Ljubljana, 22. 3. 2011

Predsednik nadzornega sveta
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
Andrey Zubitskiy
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NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE

Leto 2011 smo uspešno zaključili s 17 milijoni evrov čistega dobička. Vse ključne kazalnike poslovanja smo v
letu 2011 s trdim delom vseh zaposlenih, nadaljevanjem tehnoloških posodobitev ter vodenjem restriktivne
finančne politike na nivoju skupine precej izboljšali.
Dvignili smo kakovost naših proizvodov in se še bolj približali potrebam in zahtevam kupcev, na
evropskem prodajnem trgu smo uspeli zadržati vodilne pozicije pri nerjavni debeli pločevini in orodnem
jeklu. Vsi ti rezultati nam kljub težkim tržnim razmeram in negotovim napovedim vlivajo zaupanje v naše
dosedanje delo ter v sposobnost doseganja dobrih poslovnih rezultatov tudi v prihodnje.
TRŽNO OKOLJE
Po velikem upadu obsega poslovanja v letu 2009 ter postopnem okrevanju, ki se je začelo v drugem
kvartalu leta 2010, je bilo prvo polletje leta 2011 v skladu z našimi pričakovanji ter v znamenju
naraščajočega obsega poslovanja in ugodnih cenovnih razmerij. Drugo polletje se je pričelo s postopnim
upadanjem obsega naročil, upadanjem cen surovin ter velikimi pritiski na prodajne cene. Do konca leta se
tržne razmere niso izboljšale, nasprotno, zadnji kvartal je bil močno zaznamovan z upadanjem svetovnega
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gospodarstva.
V drugem polletju so slabšo tržno situacijo v Evropi nekoliko omilile povečane gospodarske aktivnosti v
ZDA ter boljša finančna politika na evrskem območju, ki je prinesla prve rezultate ter tako zmanjšala
grožnjo o ponovitvi splošne gospodarske krize.
Kljub temu je obstajal (in še vedno obstaja) velik dvom o nadaljnjih pozitivnih gibanjih na jeklarskem trgu
in gospodarstvih v celoti, saj so jeklarski proizvodi vpeti v večino gospodarskih panog. Predvidevamo, da
se bo v letu 2012 na jeklarskem trgu ohranila relativna stabilnost poslovanja, k čemur bi lahko največ
pripomogle razvijajoče se države.
Tudi razmere v Sloveniji zadnjih nekaj let nimajo pozitivnega trenda, zato tudi domače povpraševanje (ki
tudi sicer predstavlja manjši delež v naši prodaji) ne more biti generator pomembnejše gospodarske rasti.
Naši tržni deleži so na evropskem trgu na nekaterih programih zanemarljivi, na dveh programih pa igramo
pomembnejšo vlogo. Prodaja Acronijeve debele nerjavne pločevine na evropski trg se zadnja leta giblje
med 26 in 29 odstotki, kar nas uvršča med vodilne dobavitelje. V letu 20101 smo bili vodilni prodajalec. Pri
prodaji orodnega jekla je Metal Ravne v letu 2010 s 13-odstotnim deležem dosegel tretje mesto na
evropskem trgu. Na te rezultate, ki so plod vlaganj v tehnologijo in intenzivnih marketinških aktivnosti,
smo upravičeno ponosni.
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NAŠE AKTIVNOSTI V LETU 2011
V letu 2011 smo nadaljevali z uresničevanjem zastavljenih strateških ciljev. V okviru naše naložbene
politike smo namenili za investicije prek 56 mio EUR, več v naših največjih družbah Acroniju in
Metalu Ravne (31,4 in 19,4 mio EUR), manj v manjših družbah. Našim strateškim usmeritvam smo sledili z
naložbami v podporo večji proizvodnji debele pločevine v Acroniju ter proizvodnji visoko kakovostnega
jekla s postavitvijo novega obrata v Metalu. Večino sredstev smo zagotovili z lastnimi viri, iz amortizacije
skoraj 57 odstotkov.
K stabilnosti poslovanja je veliko pripomoglo tudi usklajeno, centralno vodenje finančne politike, kjer smo
s konzervativno politiko zagotavljali nemoteno poslovanje ter financiranje tako obratnih sredstev kot tudi
investicij.
Naša moč se skriva tudi v našem strokovnem kadru, tako v proizvodnji sami kot tudi v strokovnih službah,
ki budno spremljajo poslovanje znotraj posameznih družb in skupine kot celote ter sprejemajo ustrezne
ukrepe za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Zato je eden od naših ciljev tudi ohranjanje in ustvarjanje
varnega in stabilnega okolja za naše zaposlene, ki jih želimo na ta način motivirati za čim boljše delo ter
graditi njihovo pripadnost delovni sredini in skupini kot celoti.
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REZULTATI POSLOVANJA
Če se sedaj obrnemo še k finančnim rezultatom: s poslovnimi rezultati leta 2011 smo splošno gledano
zadovoljni. Čeprav smo vložili v letu 2011 veliko truda v povečevanje fizičnega obsega poslovanja in
kvalitete naših proizvodov, ohranjanje nivoja zaposlenosti ter ne nazadnje tudi poslovnih rezultatov, še
vedno nismo dosegli rezultatov, ki bi jih lahko primerjali z leti 2007 in 2008.
Prodaja prvega polletja leta 2011 je bila vrednostno močnejša kot količinsko, v drugem polletju pa so cene
pričele upadati in se je razkorak v rasti ene in druge pričel zmanjševati.

Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR
Prodaja v tonah

+ 29,5 odstotka
90 0.000

60 0.000

764.978

Th ou san ds

višji vrednostni obseg prodaje

800 .000

678.905

702.851

500. 000

590.917

700 .000

+ 11,5 odstotka

371.153

60 0.000

400 .000

500. 000

višji fizični obseg prodaje
/brez jeklenega odpadka/

400 .000

300.0 00

440.187

498.331

450.052

563.446

300.0 00

200 .000

352.614

200 .000

10 0.000

+13,1 odstotek

10 0.000

0

višji fizični obseg prodaje

0

2007

2008

2009

2010

2011

/z jeklenim odpadkom/

EBITDA in EBITDA marža sta ključna kazalnika, po katerih spremljamo uspešnost našega poslovanja,
slednji je tudi eno od meril za primerjavo s konkurenco. Na tem mestu lahko rečemo, da dosegamo
rezultate primerljive z večjim delom naše konkurence.
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EBITDA v 000 EUR
EBITDA marža
10 0.000

+ 58,4 odstotka

12,7%

14 ,0%

10,7%

12,0 %

80. 000

višji EBITDA

8,4%

60 .000

40. 000

+ 22,4 odstotka

10 ,0%

8,0 %

86.233

6,9%

75.206

6,0 %

64.194

20.0 00

-2,1%

40.519

4,0 %

2,0%

0,0 %

0

višja EBITDA marža

- 2,0%

-7.966
2009

- 20.000

2007

2008

- 4,0%

2010

2011

Uspešnost poslovanja se ponovno dviguje, dosegli smo dobre rezultate tako na strani poslovanja kot tudi
čistega dobička.

3-krat
višji dobiček iz poslovanja

60 .000

69.196
59.882

Dobiček iz poslovanja v 000 EUR
Čisti dobiček v 000 EUR
55.076
32.165

37.904

40. 000

10.628

20.0 00

4,7-krat
večji čisti dobiček
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Th ou san ds

80. 000

17.128
3.665

0

2007

2008

2009

2010

2011

- 20.000

-26.890
-32.273

- 40.00 0

Donosnost na kapital zopet izboljšujemo, vendar še vedno ne dosegamo donosov iz pred kriznih let.
22,5

Donosnost kapitala v %

12,0

4,5-krat

5,3

višja donosnost kapitala
1,2
2007

2008

2009

2010

2011

-8,3

Kot rezultat učinkovite finančne politike in upravljanja z obratnim kapitalom, ki smo ga zmanjšali za 16,2
odstotka, smo kljub investicijam dosegli za 7,2 odstotka nižji neto finančni dolg,
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Pri merjenju produktivnosti dela se poslužujemo predvsem kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega, ki
smo jo glede na preteklo leto povišali za 27,6 odstotka in je bila celo 6,9 odstotka višja kot v letu 2008.

43.971

47.905

44.807

39.066

Dodana vrednost na zaposlenega
v EUR

37.539

19.256

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Podporo našemu delu daje tudi nadzorni svet s svojimi odločitvami ter potrditvami našega dela. To je delo
v dobrobit družb in skupine SIJ na eni strani ter povečevanje vrednosti premoženja lastnikov na drugi
strani.
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Zaupanje med obema stranema je ključnega pomena za ustvarjanje stabilnega poslovanja.

Predsednik uprave
Tibor Šimonka
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1.5
1.5.1

VODSTVO SKUPINE
Uprava

Predsednik uprave SIJ, d. d.
1. 6. 1999

imenovan za člana uprave za
ekonomiko in finance

1. 9. 2002

imenovan za predsednika uprave

1. 9. 2006

ponovno imenovan za predsednika
uprave za obdobje petih let

1. 9. 2011

podaljšan

mandat

predsednika

uprave za obdobje petih let
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Tibor Šimonka, 1953

Član uprave
Namestnik predsednika uprave
11. 4. 2007

izvoljen za člana nadzornega sveta

19. 7. 2007

imenovan za člana uprave

19. 7. 2011

podaljšan mandat člana uprave za
obdobje petih let

Viacheslav Korchagin, 1975
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1.5.2

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:

področje strateškega razvoja in investicij
1. 2. 1992

direktor službe za strateški razvoj

1. 1. 1993

direktor za razvoj in raziskave

11. 4. 1994

direktor za strateški razvoj in marketing

15. 12. 1994

začasni član uprave za strateški razvoj in marketing

1. 2. 1995

član uprave Slovenskih železarn d. d.

15. 4. 1996

namestnik predsednika uprave

29. 10. 1997

član uprave Slovenskih železarn d. d.

17. 5. 2007

izvršni direktor za investicije

15. 11. 2007

izvršni direktor za strategijo, razvoj in investicije

Mag. Dušica Radjenovič, 1965

področje komerciale in marketinga

1. 4. 1994

pomočnica člana uprave za marketing

1. 11. 1998

prehod v Metal Ravne d. o. o., kot članica poslovodstva
za komercialo

1.4. 2002

zaposlena izven skupine SIJ

1. 6. 2006

Acroni Jesenice: članica poslovodstva za komercialo

1. 7. 2007

SIJ, d. d.: izvršna direktorica za komercialne zadeve

Igor Malevanov, 1976
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Prof. dr. Vasilij Prešern, 1947

področje ekonomike in financ
12. 7. 2007

Evgeny Zverev, 1981

izvršni direktor za ekonomiko in finance

področje kadrov in pravnih zadev
12. 7. 2007

izvršni direktor za pravne zadeve
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1.5.3

Vodstva družb

Slavko Kanalec

Acroni

Andrej Gradišnik

Metal Ravne

Darko Ravlan

Noži Ravne

Jakob Borštnar

Elektrode Jesenice

Andrej Pogačnik

SUZ

Boštjan Taljat

Ravne Steel Center

Alenka Stres

ZIP Center

Andrej Dolenc

ODPAD Pivka

Danko Ordanić

Dankor Osijek, Hrvaška

Andrej Gradišnik

Serpa

Bogdan Ravnik

Acroni Italia, Italija

Sascha Karsten Kleijn

Acroni Deutschland, Nemčija

Steven Cucich

KOPO International, ZDA

Alenka Ruter

IUENNA Stahl, Avstrija

Henning Schreiber

Niro Wenden, Nemčija

Sascha Karsten Kleijn

SMG Edelstahl, Nemčija

Enrico Griffon

Griffon & Romano, Italija

Michel Bissestri

Sidertoce, Italija

Alessandro Cattelan

SIJ Obdelava jekla

1.5.4
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Skupino sestavlja 22 družb, vodijo jih naslednji direktorji:

Skupščina

V letu 2011 sta bili dve skupščini družbe, prva 5. 4. 2011, na kateri je bil imenovan nov nadzorni svet
31. 8. 2011. Na slednji so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe SIJ, d. d., in konsolidiranim
letnim poročilom skupine. Skupščina je potrdila predlog uprave, da ostane bilančni dobiček v višini 12,2
mio EUR nerazporejen, ter podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Istočasno je imenovala tudi
družbo Deloitte revizija za revizorja za poslovno leto 2011.
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1.6

DEJAVNOSTI SKUPINE

Glavna dejavnost skupine, ki ustvarja tudi večino njenih prihodkov, je proizvodnja jekla, le-ta 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 jeklarskih proizvodov ter približevanje naših
proizvodov končnim uporabnikom in njihovim potrebam.
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Jeklarna v Acroniju

Kovačnica v Metalu

Navijanje varilne žice - Elektrode

Kaljenje – Noži Ravne
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1.7

POMEMBNI DOSEŽKI IN DOGODKI V LETU 2011

Acroni – prvo industrijsko podjetje v Sloveniji s standardom 16001, februar 2011
21. februarja 2011 je Acroni uradno pridobil certifikat SIST EN 16001: SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO.

Acroni gostil razstavo Triglavski narodni park – Jesenice, februar 2011
Acroni je z gostovanjem razstave in podporo publikacijam sodeloval pri aktivnostih Triglavskega
narodnega parka v okviru predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji v obdobju 2009 – 2011.

Koroška podjetja predala defibrilator postaji prve pomoči – Ravne na Koroškem, marec 2011
Na območju nekdanje železarne so družbe skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, tj. Metal Ravne, Noži
Ravne in ZIP center, skupaj s podjetjem Oprema Ravne in BVD Ravne kupila avtomatični defibrilator in ga

Letno poročilo 2011

predala postaji prve pomoči na Ravnah na Koroškem.

Konferenca Stena Stal v Metalu Ravne – Ravne na Koroškem, april 2011
Metal Ravne je gostil srečanje področnih direktorjev podjetja Stena Stal iz Švedske, s katerim Metal Ravne
uspešno sodeluje že več let, saj švedsko podjetje uspešno trži visokokakovostne jeklene izdelke Metala
Ravne.

HK Acroni zopet državni prvak - Jesenice, april 2011
Hokejisti Acronija Jesenice, katerih glavni sponzor je Acroni, so že devetič v samostojni Sloveniji osvojili
naslov državnega prvaka.

Strokovna ekskurzija in srečanje študentov metalurgije v Acroniju – Jesenice, maj 2011
Acroni je že tradicionalno gostil študente metalurgije iz Naravoslovnotehniške fakultete, ki so si skupaj s
svojim profesorjem dr. Jakobom Lamutom in inženirji iz Acronija ogledali vse obrate jeklarne Acroni.

Podelitev regijskih nagrad inovatorjem Metala Ravne – Ravne na Koroškem, maj 2011
Območna gospodarska zbornica Koroška je podelila nagrade koroškim inovatorjem za dosežke najboljšim
inovatorjem Koroške in prvi med njimi so bili inovatorji Metala Ravne z inovacijo »Umetna inteligenca in
laboratorijska simulacija procesa preoblikovanja«.
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Podelitev regijskih nagrad inovatorjem Acronija – Jesenice, maj 2011
Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je podelila nagrade najboljšim gorenjskim inovatorjem in
Acronijevi inovatorji so prejeli srebrno priznanje za inovacijo »Tehnologija ulivanja na novi napravi za
kontinuirno litje jekla«.

2. mednarodna konferenca trženja v Acroniju – Jesenice, maj 2011
V Acroniju so uspešno izpeljali že drugo marketinško konferenco, ki so se je udeležili prodajni
predstavniki, aktivni na trgih EU, ZDA, Indije in na slovenskem trgu.

Strokovno srečanje in izobraževanje ruskih metalurgov v Acroniju – Jesenice, maj 2011
Acronijevi strokovnjaki so izobraževali ruske strokovnjake iz podjetja OMZ, ki pri izdelavi jekla uporablja
podobno opremo kot Acroni.

Podelitev nagrade Metala Ravne mladim raziskovalcem – Ravne na Koroškem, junij 2011
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Metal Ravne je podelil nagrado gimnazijcu Alenu Šapku za raziskovalno nalogo z naslovom »Ugotavljanje
vrste notranjih napak v jeklenem izdelku«.

Razstava likovnih del Metala Ravne – Ravne na Koroškem, junij 2011
Druga razstava Metalovih likovnih del, ki jo je pripravil Koroški zavod za kulturo, je približala ljudem slike
različnih avtorjev iz Metalove zbirke, ki so bile večinoma ustvarjene v likovnih kolonijah, ki jih je
sponzoriral Metal Ravne.

Dan odprtih vrat v podjetju Acroni – Jesenice, junij 2011
Junij je bil v Acroniju mesec, namenjen zaposlenim. Osrednji dogodek – dan odprtih vrat – je približal
proizvodne obrate družinskim članom zaposlenih v Acroniju.

9. konferenca trženja Metala Ravne – Portorož, september 2011
V Metalu Ravne so že devetič zapored organizirali konferenco trženja. Trenutne in prihajajoče tržne
razmere na svojih trgih je predstavilo kar 33 prodajnih zastopnikov Metala Ravne iz 15 različnih držav.

Podelitev državnih nagrad inovatorjem – Ljubljana, september 2011
Najbolj inovativnim je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podelila priznanja za inovacije, nastale v letu
2010. Inovatorji Metala Ravne so prejeli zlato nagrado za inovacijo »Umetna inteligenca in laboratorijska
simulacija procesa preoblikovanja«, inovatorji Acronija pa srebrno nagrado za inovacijo »Tehnologija
ulivanja na novi napravi za kontinuirano litje jekla«.
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15. posvet o procesni metalurgiji v Acroniju – Jesenice, oktober 2011
Acroni je gostil Posvet o procesni metalurgiji jekla v organizaciji Naravoslovnotehniške fakultete iz
Ljubljane in sodelavcev iz Acronija.

Dobrodelna akcije zbiranja zamaškov za Mašo v Metalu Ravne – Ravne na Koroškem, oktober 2011
Zaposleni v Metalu Ravne so uspešno zaključili prvo fazo zbiranja zamaškov za invalidno deklico Mašo, ki
ne hodi, ne govori in ne vidi. Denar, zbran od zamaškov, je bil namenjen za zdravstvene pripomočke in
hipoterapijo deklice.

Razstava »Tri tisočletja železarstva na Slovenskem v Moskvi« – Moskva, oktober 2011
Razstava »Tri tisočletja železarstva na Slovenskem« v Moskvi, ki jo je sponzorirala tudi skupina SIJ –
Slovenska industrija jekla, je zgodovino slovenskega jeklarstva predstavila tudi obiskovalcem moskovskega
Politehniškega muzeja.
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50. obletnica raziskovalnega oddelka v Acroniju – Jesenice, november 2011
25. novembra so v Acroniju praznovali 50. obletnico ustanovitve raziskovalnega oddelka v takratni
Železarni Jesenice. Poseben pečat svečanosti je s svojo prisotnostjo in pohvalnimi besedami dal pobudnik
in prvi vodja raziskovalnega oddelka, prof. dr. Marin Gabrovšek.
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POSLOVNO
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Skupina SIJ je
zavezana
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nenehnemu razvoju
in prilagajanju
zahtevam in
pričakovanjem
njenih kupcev.

Temu so podrejeni
naši strateški in
kratkoročni cilji,
naložbena
dejavnost in naši
zaposleni.
Skupina SIJ je neformalno organizirana v več poslovnih področij. Jedro
predstavljajo jeklarski proizvodnji ploščatega in dolgega programa ter
proizvodnja industrijskih nožev, različnih vrst varilnih materialov in
vlečenje jeklenih palic.
Podporo jeklarskim programom tvorijo: družbi za zbiranje jeklenega
odpadka, prodajna mreža, ki jo sestavljajo prodajni centri (steel
centri), in prodajna mreža, ki je organizirana v različnih evropskih
državah in ZDA.
Ostale družbe so vzporednega pomena tako s programskega vidika kot
tudi z vidika njihovega prispevka k poslovni uspešnosti skupine.
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PREDSTAVITEV SKUPINE
Organizacijska shema skupine

skupina SIJ
Obvladujoča
družba

Zbiranje
odpadka

Steel centri

Prodajna mreža

Ostale družbe
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Jedrne družbe

SIJ Slovenska industrija jekla, d. d.

Skupina zaposluje 3.248 ljudi, od tega glavnino (95,1 odstotka) v Sloveniji. Višje in visoko usposobljenega
kadra je v skupini 19,4 odstotka. Eden od pomembnejših ciljev v prihodnosti je izboljšanje kadrovske
strukture.

DILON COOPERATIEF U.A.

DILON D.O.O.

100 %

Skupina Dilon d. o. o.

55,36 %

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.
DRUŽBE SKUPINE SIJ
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2.1.2

Strategija in upravljanje skupine

Poslovanje skupine je podrejeno uresničevanju njenega poslanstva, vizije prihodnjega razvoja ter vrednot,
ki nam omogočajo doseganje zastavljenih strateških in kratkoročnih ciljev.
Z uresničevanjem zastavljenih strateških ciljev postajamo specializirani proizvajalec jekla na področju
nerjavne debele in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obstojnih visoko legiranih
orodnih in specialnih jekel, industrijskih nožev za obdelavo kovin in plastike ter visoko legiranih
materialov za varjenje.
Nadaljevali bomo z graditvijo lastne prodajne mreže, zlasti na področjih, kjer obstaja prodajni potencial za
naše proizvodne programe.

POSLANSTVO

VIZIJA

VREDNOTE

kontinuirana razvoj in
rast

poslovnost
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v najboljših stvareh na svetu je tudi slovensko jeklo

pripadnost skupini

Ohraniti in razvijati
jeklarsko dejavnost

izboljševanje
konkurenčne sposobnosti

na tradicionalnih
področjih v Sloveniji

zadovoljstvo kupcev

gospodarnost

zadovoljstvo zaposlenih

verodostojnost

varovanje okolja

težnja k nenehni rasti

strokovnost

Poslovne priložnosti in njihovo izkoriščanje
Poslovne priložnosti skupine SIJ so tesno povezane z globalnimi gibanji svetovnega gospodarstva,
predvsem pa jeklarskega nabavnega in prodajnega trga.
Z dolgoročno usmerjeno naložbeno politiko in motiviranjem zaposlenih se trudimo te priložnosti čim bolj
izkoristiti in dodatno okrepiti naše prednosti.
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• višji proizvajalni stroški za
običajne vrste jekla
• nezmožnost vpliva na
oblikovanje cen

Prednosti

Slabosti

Priložnosti

Nevarnosti

• povpraševanje po
specialnih proizvodih
• rastoči trgi za naše
strateške programe

• gibanje trga in nizka
ekonomska rast
• globalizacija trga
• cenovna nesorazmerja na
nakupni in prodajni strani
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• razpršenost kupcev in
dobaviteljev
• prožnost
• sodobne tehnologije
• lastna prodajna mreža

S ciljem čim bolj izkoristiti obstoječe priložnosti in ohraniti osvojene prednosti ter minimizirati nevarnosti
in odpraviti slabosti, so naše aktivnosti usmerjene predvsem na štiri področja:

Prodaja in marketing


pridobivanje novih trgov in kupcev za naše strateške proizvode



boljše razumevanje potreb naših kupcev



približanje servisa končnim kupcev

Proizvodnja


optimiziranje programske strukture



izboljševanje stroškovno učinkovite rabe vseh proizvodnih virov



nadaljnje izboljševanje kakovosti naših proizvodov

Razvoj in inovacije


podpiranje in vzpodbujanje inovativnosti



tehnološko posodabljanje in ohranjanje konkurenčnosti



razvoj novih proizvodov
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optimalno izkoriščanje obstoječih virov



izboljševanje kadrovskih virov



razvoj ključnih kadrov, izobraževanje



graditev pripadnosti skozi vzpostavljanje kompetenc in nagrajevanja
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Razvoj kadrov
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

NAŠE POSLOVNO OKOLJE
Splošna gospodarska gibanja
Svet

Leta 2011 se je svetovna gospodarska aktivnost povečala za 3,8 odstotka glede na leto 2010. Razvitejša
gospodarstva so zabeležila okoli 1,6-odstotno rast, progresivna gospodarstva, večinoma iz azijske regije, pa
v povprečju 6,2-odstotno rast. Temu botrujejo nizki stroški dela, ki jih ta gospodarstva dosegajo, in
posledično preseljevanje velikega dela evropskega gospodarstva v cenejša področja izven Evrope.
Obseg svetovne trgovine se je v letu 2011 povečal za 6,9 odstotka, kar je zanimiva protiutež dogajanju v
Evropi.
Po trenutnih napovedih bo letna stopnja rasti znašala 1,5 odstotka.

2.2.1.2

Evropa

Gospodarska kriza evrskega območja je v letu 2011 dobila nove dimenzije, tudi širšega socialnega pomena.
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Brezposelnost se že od leta 2010 naprej zadržuje na nivoju 10 odstotkov (+/-). Tudi napoved do leta 2013 ne
predvideva znižanja.
Zasebno trošenje zamira in posredno vpliva na zniževanje rasti BDP, manj investicijskih projektov, zlasti v
gradbeništvu, njegovo vrednost še dodatno slabi.

MAKROEKONOMSKI KAZALCI EUROFERJA ZA EVROPSKO UNIJO
leto/leto v odstotkih

2010

2011

BDP

2,0

1,5

Zasebno trošenje

0,7

0,2

Vladna poraba sredstev

0,7

0,4

Investicije

0,0

1,4

Investicije v strojno opremo

2,9

6,6

Investicije v gradbeništvu

-3,9

0,0

Izvoz

10,9

5,9

Uvoz

9,8

3,5

Stopnja brezposelnosti

9,7

9,5

Inflacija

1,9

3

Industrijska proizvodnja

7,1

3,7
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2.2.1.3

Gospodarska gibanja v Sloveniji
BDP Slovenije 2007 - 2011 (IV. četrtletje)

8
6
4
2
0
-2 2007, I
-4
-6
-8
-10

2008, I

Realna rast v %, č / č-4

2009, I

2010, I

2011, I

Realna rast v %, č/č-1 izločeni sezonski vplivi

V zadnjem, četrtem četrtletju leta 2011 se je BDP v primerjavi z enakim obdobjem leta 2010 zmanjšal za 2,8
odstotka. V primerjavi s tretjim četrtletjem pa se je BDP v zadnjem četrtletju 2011 zmanjšal za 0,7 odstotka.
Ponoven padec slovenske gospodarske aktivnosti in njegov vpliv na BDP pomeni, da je slovensko
gospodarstvo spet v recesiji (v kolikor recesijo opredelimo kot dve zaporedni četrtletji zmanjševanja
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gospodarske aktivnosti).
Domače povpraševanje je bilo šibkejše in se je odrazilo v negativnem vplivu na splošno gospodarsko
kondicijo. Zunanje povpraševanje je tudi v četrtem četrtletju pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, v
nadaljevanju pa je slabelo.
Izvoz blaga in storitev je bil v zadnjem četrtletju za 3,0 odstotka višji kot v zadnjem četrtletju 2010.
Domače trošenje se je realno gledano izraziteje zmanjšalo; v četrtem četrtletju je bilo celo za 4,4 odstotka
manjše kot v četrtem četrtletju 2010. Zmanjšanje je posledica realnega zmanjšanja vseh elementov
domačega trošenja: fizičnih oseb in gospodarskih subjektov.
Dodana vrednost se je v zadnjem četrtletju realno zmanjšala v večini dejavnosti: v predelovalnih
dejavnostih je bila za 2,6 odstotka manjša kot pred letom, v gradbeništvu za 15,5 odstotka, v dejavnostih
trgovine, prometa in gostinstva za 1,5 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in podobnih dejavnostih pa za
0,5 odstotka.
Inflacija je imela v letu 2011 ponovno trend rasti, kar je nedvomno pogojeno tudi s skokovito rastjo naftnih
derivatov. Letni indeks rasti inflacije je konec leta 2008 znašal 102,1, v decembru 2011 pa 102,0.
V evrskem območju je bila Slovenija država z najnižjo medletno rastjo inflacije, saj je decembra 2011
znašala 1,6 odstotka, v evrskem območju pa kar 2,1 odstotka.
Cene industrijskih proizvajalcev v Sloveniji so letno naraščale po 3,6 odstotka.
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Inflacija v Sloveniji 2007 - 2011
108
106
104
102
100
98
96
94

102,9

jan.07

jul.07

jan.08

jul.08

jan.09

Mesečni indeks

jul.09

jan.10

Letni indeks

jul.10

jan.11

jul.11

jan.12

Povprečni letni indeks

2.2.2 Jeklarski trg in trgi naših kupcev
V pričujočem letu smo zabeležili krepitev in nadaljnji razvoj globalnega jeklarskega trga s pomembnejšimi
odstopanji na nekaterih trgih.
Svetovna proizvodnja jekla se iz leta v leto dviguje in je v letu 2011 dosegla 1,527 milijarde ton surovega
jekla, kar pomeni 6,8-odstotno rast v primerjavi z letom prej. Na območju EU je bilo proizvedeno 177,4

13,8
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milijona ton surovega jekla (primerjavi z letom 2010 to pomeni 2,8-odstotno rast).

Realna poraba jekla v Evropi
sprememba v % leto-leto
7,8

6,6

6,4

2,3

-0,6
1.č-11

2.č-11

3.č-11

4.č-11

leto 2011

-2,5

-1,5

1.č-12

2.č-12

-0,6

-0,7
3.č-12

2,0

4.č-12

leto 2012

leto 2013

(Vir: Eurofer, Economic and Steel Market Outlook 2012-2013, februar 2012)

Realna poraba jekla leta 2011 je bila v EU glede na leto prej višja za 6,6 odstotka, od tega je bila v prvem
četrtletju lani rast 13,8-odstotna, v drugem 7,8-odstotna, v tretjem 6,4-odstotna, v zadnjem četrtletju pa
negativna, in sicer 0,6-odstotna.
V EU so leta 2011 hitreje rasli sektorji strojegradnje (10,4 odstotka), avtomobilske industrije (10,8 odstotka)
in proizvodnje cevi (9,9 odstotka). Napovedane stopnje rasti za letos so bistveno nižje, najvišja stopnja
rasti, v višini 1,5 odstotka, se napoveduje za strojegradnjo.
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Letna vidna poraba jekla
178

201

192

168

v mio ton
185
121

2004

2005

2006

2007

2008

2009

148

159

156

160

2010

O-2011

N-2012

N-2013

(Vir: Eurofer, Economic and Steel Market Outlook 2012-2013, februar 2012)

2.2.3

Trg surovin

2.2.3.1

Nikelj

Ni cena LME

35.000

na podlagi gibanj dnevnih cen
30.000

2008

2009

2010

2011

2012
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25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Nikelj je ena izmed glavnih strateških surovin v jeklarstvu in kot taka zelo občutljiva na gibanje ponudbe
in povpraševanja kupcev jekla in trende proizvodnje nerjavnega jekla v svetu.
Cena niklja je v letu 2011 dosegla svoj vrhunec že v samem začetku. Padajoč trend se je začel v drugem
kvartalu 2011 in se nato nadaljeval: od 29.000 USD v februarju do 28.300 USD konec decembra. Občasni
odmiki navzgor so bili v tem letu le kratkotrajni.

2.2.3.2

Jekleni odpadek

Razpoložljive količine jeklenega odpadka na trgu so vezane na obseg poslovanja predelovalne industrije in
razpoložljivost starega odpadka.
Staro železo, ena pomembnejših strateških surovin jeklarjev, je bilo tudi v letu 2011 podvrženo trendom
rasti. Cene so izraziteje rasle v začetku leta ter ohranile visok cenovni nivo (z manjšimi nihanji) vse do
zadnjega kvartala 2011.
Cene legiranega odpadka odražajo cene niklja, kroma in jeklenega odpadka ter molibdena pri molibdenski
kvaliteti odpadka. Razpoložljivost in cenovna gibanja so tudi odraz trga nerjavne pločevine. Poslabšanje
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prodajnih tržnih razmer v drugem četrtletju leta 2011 se je odrazilo tudi v cenah legur, ki bistveno vplivajo
na končno vrednost legiranega odpadka, hkrati pa so se glede na začetek leta povečali popusti. Preko
poletja je bil delež obračunanega niklja 87 odstotkov, konec prvega kvartala pa 91 odstotkov.

Gibanje indeksov cen jeklenega odpadka
mesec/mesec v %
50,00
40,00
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jul.11

jan.12
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20,00
10,00
0,00
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jul.08
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jul.10

jan.11

-10,00
-20,00

2.2.3.3

Letno poročilo 2011

-30,00

Feromolibden in ferokrom

Cena feromolibdena je nihala skozi celo leto v relativno ozkem pasu cenovnih odmikov, povprečje leta pa
izkazuje negativni trend cen. Nižji cenovni nivo glede na začetek leta beležimo tudi v primeru ferokroma.

Cena FeCr - dobavitelji JAR
v USD/lb
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Nadaljnje gibanje cen osnovnih surovin je tesno povezano z ohlajanjem in ogrevanjem trga nerjavnega
jekla in splošnimi ekonomskimi trendi. Velik vpliv na cene na evropskem trgu ima tudi valutno razmerje
EUR/USD.

2.2.3.4

Energenti

Cena elektrike v obeh jeklarskih družbah, Acroniju in Metalu, se je v obdobju 2008 – 2012 v povprečju
povišala za 23,5 odstotka. Cena elektrike je bila v letu 2011 v omenjenih družbah v povprečju za 17
odstotkov višja kot v letu 2010.
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Stopnje rasti cen plina in električne energije

17,6%
15,8%
2,9%
-5,8%
2008

5,8%
2009

16,6%
2010

8,3%
2011

-13,4%

stopnja rasti cen elektrike

stopnja rasti cen plina

V obdobju od leta 2008 do leta 2011 smo beležili zmerno rast cene plina, saj je porasla le za 8,8 odstotka. V
letu 2011 se je, glede na preteklo enako obdobje, cena plina za obe jeklarski družbi v povprečju povišala za
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16,5 odstotka, za leto 2012 pa je napovedana 13,5-odstotna rast.
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2.3

POSLOVANJE SKUPINE
Ključne številke in poslovni rezultati

2007
Prodaja

t

2008

2009

2010

2011

440.187

450.052

352.614

498.331

563.446

Čisti prihodki iz prodaje

EUR

678.905.418

702.851.130

371.152.894

590.916.742

764.977.836

EBITDA

EUR

86.232.794

75.205.633

-7.965.600

40.519.225

64.193.568

12,7

10,7

-2,1

6,9

8,4

EBITDA marža

%

Amortizacija

EUR

17.036.869

20.129.678

24.307.596

29.891.453

32.029.018

Dobiček iz poslovanja (EBIT)

EUR

69.195.923

55.075.956

-32.273.194

10.627.772

32.164.550

10,2

7,8

-8,7

1,8

4,2

EBIT marža

%

Dobiček / izguba pred davki

EUR

78.188.664

48.024.713

-34.054.520

4.442.527

21.531.344

Čisti dobiček / izguba

EUR

59.881.629

37.904.408

-26.890.145

3.665.277

17.127.530

8,8

5,4

-7,2

0,6

2,2

954.813.631

631.717.862

624.115.185

739.754.186

761.932.114

11,2

6,4

-4,3

0,5

2,3

297.054.154

335.351.385

308.702.836

314.276.543

331.297.201

22,5

12,0

-8,3

1,2

5,3

85.205.485

124.757.014

155.422.856

226.806.706

210.585.203

1,0

1,7

-19,5

5,6

3,3

18,11

12,45

-7,02

2,26

7,11

Čisti dobiček marža (ROS)

Sredstva

%

EUR

Donosnost sredstev (ROA)
Kapital

%
EUR

Donosnost kapitala (ROE)
Neto finančni dolg (NFD)

%
EUR

NFD/EBITDA
Donosnost vloženih sredstev (ROCE)
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2.3.1

Čisti prihodki doseženi v izvozu v 000 EUR
Čisti prihodki doseženi v Sloveniji v 000 EUR
Delež izvoza v čistih prihodkih v %
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2.3.1.1

Vpliv trga

Po velikem porastu trga v spomladanskih mesecih je v nadaljevanju leta trg drastično upadal vse do konca
leta 2011. Stopnja rasti BDP našega največjega trga, Nemčije, je padel s 4,6 odstotka rasti v letu 2010 na 3,4
odstotka v letu 2011.
Razvite države so v letu 2011 zabeležile komaj 1,6-odstotno rast, od tega evrsko območje le 1,4-odstotno
rast, ZDA pa 1,7-odstotno rast, kar je v primerjavi z razvijajočimi se trgi (6,2 odstotka) precej nizka rast.
Rast trgov v državah BRIK ni bistveno doprinesla k našim prodajnim rezultatom, saj so naše družbe
premajhne, da bi konkurirale na teh trgih s kaj več kot le nekaj specialnimi proizvodi.
Tečajna razmerja so bila v letu 2011 ugodna, saj nismo beležili izgub iz naslova tečajnih razlik.
Omenjena gibanja so vplivala na naše poslovanje, zlasti na področju ploščatega programa, ki je precej bolj
občutljiv na splošne ekonomske spremembe in gibanja na jeklarskem trgu. Z agresivnim trženjem smo
vpliv zmanjševanja obsega naročil precej omilili. Na dolgem programu so se ti vplivi pričeli odražati na
zmanjševanju obsega naročil šele v zadnjem kvartalu, pozitiven pa je bil vpliv stabilnega ameriškega trga.
Ob zagotavljanju stabilnega obsega poslovanja so nas bolj prizadela cenovna nesorazmerja med gibanjem
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in oblikovanjem prodajnih cen na eni ter nabavnih cen na drugi strani.
Cene jeklenega odpadka so ostajale stabilne in na relativno visokem nivoju vse do zaključka leta (točka
2.2.3.2).
Pomemben negativni vpliv je imela tudi visoka rast cen energentov, zlasti plina (točka 2.2.3.4).
Ostale surovine so se gibale različno od vrste materiala ter sezonskega vpliva: cene molibdena so se po
večjem skoku na začetku leta počasi zniževale proti koncu leta, krom je ostajal na relativno visokem
nivoju, ki pa seveda ni dosegel nivoja leta 2008.
Prodajne cene so se delno prilagajale z legirnimi dodatki, vendar pa vanje večinoma niso vključene
spremembe cen energentov ter deloma tudi jeklenega odpadka, kot tudi ne spremembe cen storitev in
drugih stroškov. Prodajne cene so zaostajale za rastjo stroškov, delno smo slabše pokritje kompenzirali z
večjim fizičnim obsegom poslovanja.
Z namenom zniževanja negativnih vplivov trga smo skrbno pazili tudi na poslovne stroške ter dosegli
napredek pri specifičnih porabah in izplenih na tono končnih proizvodov (družba Acroni je kot prva
pridobila certifikat energetsko učinkovitega podjetja). Ob 29,5-odstotni rasti prihodkov smo poslovne
odhodke povišali za 20,1 odstotka, stroške materiala pa za 21,8 odstotka.
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2.3.2

Proizvodnja

V proizvodnjo končnih proizvodov vštevamo le proizvodnjo jedrnih družb, brez predelovalcev jeklenega
odpadka.
Najpomembnejši indikator našega poslovanja je proizvodnja odlitega jekla obeh jeklarskih družb, ki se je v
letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom povečala za 5,6 odstotka.
V zadnjih 11 letih smo zabeležili

33,9-odstotni porast proizvodnje odlitega jekla

brez povečanja kapacitet na pečeh.

Proizvodnja odlitega jekla 2000 - 2011
v tonah

424.280

363.704

380.700

2000

2001

2002

441.193

482.713

486.257

462.619

488.440

356.005

2003

2004

2005

Acroni

2.3.3

469.892

2006

Metal Ravne

2007

2008

2009

2010
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364.807

436.637

2011

Skupaj

Prodaja in prihodki od prodaje

29,5-odstotno povečanje prihodkov od prodaje je v 24 odstotkih rezultat povečanja obsega poslovanja ter v
76 odstotkih rezultat boljše strukture oz. prodajnega asortimenta in višjih cen, kjer se tehtnica močno
nagiba v smer boljšega asortimenta.

2.3.3.1

Prodaja po trgih

Naši glavni trgi še vedno ostajajo države EU območja, med njimi sta najpomembnejši Italija in Nemčija,
kjer v vsaki od njiju delujejo tudi po tri naše družbe.
25,0-odstotni delež prodaje predstavlja italijanski trg, 24,9-odstotni delež predstavlja nemški trg.
Na domačem trgu delež prodaje že nekaj leta upada, delno zaradi širjenja naše prodajne mreže na tuje
trge, delno pa zaradi izredno slabe gospodarske situacije v Sloveniji. Med posameznimi državami je za
naše proizvode (zlasti orodna in specialna jekla) pomemben tudi ameriški trg, katerega delež se je v letu
2011 povzpel za 0,6 o. t. Delež ostalih držav se je v letu 2011 nekoliko zmanjšal, med njimi so med
pomembnejšimi še francoski, poljski in madžarski trg.
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Trgi 2011

Trgi 2010
Rusija
0,3%

Slovenija
17,3%

Nemčija
22,3%

2.3.3.2

ostala EU
17,9%

Italija
23,3%

ostala EU
18,8%

Nemčija
24,9%

druge
države
7,9%

druge
države
8,1%

ZDA 4,6%

Slovenija
14,7%

Rusija
0,2%

Avstrija
5,3%

Italija
25,0%

Avstrija
4,2%

ZDA 5,2%

Programska struktura

Najpomembnejši prodajni program, ki je tudi naš strateški program v naslednjem desetletju, je debela
pločevina, še natančneje nerjavna debela pločevina. Na področju nerjavne debele pločevine posegamo v
sam vrh evropskih proizvajalcev, kjer smo v letu 2010 zasedli tretje mesto, po naših ocenah pa smo bili v

Letno poročilo 2011

letu 2011 celo drugi največji evropski proizvajalec.
Strateški proizvodi na področju dolgega programa so kovani proizvodi, in sicer orodna in specialna visoko
in nizko legirana jekla, kjer pri prodaji orodnega jekla ravno tako posegamo v sam evropski vrh (v letu 2010
smo dosegli tretje mesto).
Skladno s povečevanjem deležev obsežnejših programov se deleži nekaterih manjših programov
zmanjšujejo, povečal pa se je delež ostalih proizvodov in predvsem storitev, kar je posledica vključitve
novih družb, ki so za razliko od leta 2010 bile celo poslovno leto sestavni del skupine.

Programska struktura 2010 - 2011
41,9%
41,2%

Debela pločevina
12,3%
14,6%

Ostalo

11,2%
13,4%

Fazonski odkovki
Hladno valjana
pločevina

14,5%
12,3%
9,0%
7,9%

Valjani proizvodi
Vroče valjana
pločevina
Industrijski noži

6,8%
6,7%
2,0%
1,8%

Elektrode

1,3%
1,1%

Varilne žice

1,0%
1,0%

2010

2011
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Programska struktura na ploščatem programu se spreminja v smeri povečevanja deleža debele pločevine.

Programska struktura ploščatega programa
deleži v vrednostni prodaji v %

66,9%

Debela pločevina

68,8%
22,6%

Hladno valjana pločevina

20,5%
9,2%

Vroče valjana pločevina

Ostali prihodki

8,6%
1,3%

2010

2011

2,1%

Programska struktura na dolgem programu se spreminja v smeri kovanih orodnih in specialnih jekel,

Letno poročilo 2011

čeprav se je v letu 2011 razmerje med valjanim in kovanim programom začasno nagnilo v dobro valjanega.

Programska struktura dolgega programa
deleži v vrednostni prodaji v %

50,3%

Fazonski odkovki

48,6%

47,2%

Valjani proizvodi

Ostali prihodki

49,1%

2,5%
2,3%

2010

2011
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2.3.4 Rezultati poslovanja skupine SIJ
Na tem mestu lahko poudarimo, da naša strateška programska usmeritev daje pozitivne rezultate, kar se
odraža v pomembnem porastu prihodkov in izboljševanju poslovnih rezultatov.

Ključne številke
2007

Količinska prodaja (t)*
Čisti prihodki od prodaje
EBITDA

2008

2009

2010

2011

+/2011/2010

440.187

450.052

352.614

498.331

563.446

+13,1%

678.905.418

702.851.130

371.152.894

590.916.742

764.977.836

+29,5%

86.232.794

75.205.633

-7.965.600

40.519.225

64.193.568

+58,4%

EBITDA marža v %

12,7

10,7

-2,1

6,9

8,4

+22,4%

Dobiček iz poslovanja
(EBIT)

69.195.923

55.075.956

-32.273.194

10.627.772

32.164.550

+202,6%

Čisti dobiček oz. izguba

59.881.629

37.904.408

-26.890.145

3.665.277

17.127.530

+367,3%

17.706

10.861

-8.039

1.104

5.157

+367,3%

3.382

3.490

3.345

3.321

3.321

+0,0%

Čisti poslovni izid na
zaposlenega
Povprečno št. zaposlenih
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2.3.4.1

Opomba: Vsi podatki v EUR, če ni drugače označeno
* Količinska prodaja brez prodaje jeklenega odpadka je znašala 408.445 t in bila 11,5 odstotka višja od dosežene v letu 2010.

12,7%

90 0.000

14 ,0%

10,7%

800 .000

Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR

12,0 %

9,4%
700 .000

EBITDA marža

10 ,0%

6,9%

60 0.000

500. 000

8,0 %

6,0 %

764.978

400 .000

678.905

702.851
590.917

300.0 00

2,0%

371.153

200 .000

4,0 %

0,0 %

10 0.000

- 2,0%

-2,1%
0

- 4,0%

2007

2008

2009

2010

2011

60 .000

Povprečno število zaposlenih
50.0 00

3.550

43.971

47.905

44.807

Dodana vrednost na zaposlenega

37.539

3.500

3.450

40. 000

3.400

19.256

30.00 0

3.490

3.350

20.0 00

3.382

3.300

3.345

10 .000

3.321

3.321

0

3.250

3.200

2007

2008

2009

2010

2011
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2.3.4.2

Stroški in odhodki

Delež stroškov materiala je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 upadel za 1,2 o. t., njihov delež v
ustvarjenih prihodkih pa za 5,5 o. t., enako velja tudi za ostale predstavljene kategorije stroškov, razen
amortizacije, katere delež je v skupnih poslovnih stroških in odhodkih narasel za 0,5 o. t., v prihodkih pa
se je njen delež znižal za 0,9 o. t.

Stroški
energije;
8,6%

Stroški
energije;
8,8%

Stroški
storitev;
7,1%

2.3.5

Stroški
materiala;
60,8%

Ostalo;
24,0%
Amortizacija
4,8%

Nabavna
vrednost
prod. blaga;
2,9%

Stroški
storitev; 7,0%

Stroški dela;
12,7%

Stroški dela;
13,6%
Stroški
materiala;
62,0%

2011

Ostalo;
22,8%
Amortizacija;
4,3%
Drugi stroški in
posl. odhodki;
5,7%

Drugi stroški in
posl. odhodki
5,6%

Nabavna
vred. prod.
blaga; 5,1%
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2010

Kazalniki
8,82

Delež čistega dobička v prihodkih
od prodaje v %

5,40
4,41
2,24
0,62
2006

2007

2008

2009

2010

2011

-7,25

Dobičkonosnost poslovanja merimo s tremi predstavljenimi kazalniki. Vsi presegajo dosežene v
preteklem letu, žal pa zaradi slabših cenovnih razmerij še vedno zaostajamo za rezultati leta 2008.
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Delež čistega dobička na uporabljena sredstva in na kapital v %

11,20

22,46

6,39
5,30

12,00

10,87

5,31

2,28
0,54

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2008

2009

2010

2011

-8,30

-4,30

2.3.5.1

2007

Dodana vrednost
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2006

1,18

Produktivnosti dela ne merimo samo s fizično proizvodnjo na zaposlenega, ampak tudi z ustvarjeno
dodano vrednostjo. V letu 2011 smo dosegli najvišjo dodano vrednost v zadnjih šestih letih in presega
doseženo v letu 2008 za

43.971

6,9 odstotka.

47.905

44.807

39.066

Dodana vrednost na zaposlenega
v EUR

37.539

19.256

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Oblikovanje dodane vrednosti je pomemben kazalnik, ki ga v skupini SIJ sledimo že vrsto let. Po razdelitvi
ustvarjene dodane vrednosti med zaposlene (za plače), plačilu davkov in prispevkov ter plačilu obresti so
nam ostala sredstva na voljo za obratni kapital in investicije.

Letno poročilo 2011

Podatki so v 000 EUR
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2

2.3.6 Rezultati po poslovnih področjih
2.3.6.1

Jedrne družbe

Med jedrne družbe običajno štejemo družbe Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne in Elektrode, v spodnji
tabeli smo upoštevali tudi rezultate družb SUZ in ZIP center.

Indeks
2011/2010

2007

2008

2009

2010

Prihodki

665.049.071

688.147.801

350.345.752

532.900.512

648.419.193

121,7

EBITDA

83.508.959

73.196.747

-11.622.699

38.513.123

56.946.084

147,9

12,6

10,6

-3,3

7,2

8,8

121,5

EBIT

67.001.477

53.911.489

-34.725.273

10.967.724

29.002.117

264,4

Čisti dobiček

47.896.419

36.300.308

-31.171.085

4.561.307

17.254.793

378,3

7,2

5,3

-8,9

0,9

2,7

310,9

3.135

3.262

3.106

2.998

2.925

97,6

EBITDA marža v %

ROS v %
Število povprečno
zaposlenih

2011

Indeks
2011/2010

v EUR

2007

2008

2009

2010

2011

Kapital

243.427.468

279.727.780

248.522.167

243.088.286

260.347.890

107,1

48,79

49,33

45,61

39,65

41

103,0

114.570.562

151.260.676

176.221.185

199.580.539

171.138.582

85,7

1,37

2,07

-15,16

5,18

3,01

58,0

Obratni kapital

157.191.462

161.914.716

101.510.557

132.043.273

96.116.658

72,8

Skupaj sredstva

498.943.476

567.036.104

544.880.994

613.070.411

637.551.662

104,0

Delež kapitala v %
NFD
NFD/EBITDA

120%
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v EUR

16 0,0%

143,3%

98,3%

14 0,0%

100%

79,6%

82,4%

99,4%
60%

120 ,0%

73,3%

80%

94,5%

70,8%
86,4%

69,2%

40%

Delež čistih prihodkov od prodaje v
prihodkih družb skupine
/nekonsolidiranih/

10 0,0%

80, 0%

Delež EBITDA v skupnem EBITDA družb
skupine

60 ,0%

40, 0%

20%
20,0 %

0%

0,0 %

2007

2008

2009

2010

2011

Jedrne družbe predstavljajo skoraj tri četrtine vseh prihodkov družb skupine SIJ. V letu 2011 so ustvarile
izredno ugodne rezultate, ki so se na dolgem programu nadaljevali še v 3. četrtletje, na ploščatem
programu pa trg ni okreval do začetka leta 2012.
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2.3.6.2

Zbiranje in predelava jeklenega odpadka

To skupino sestavljata družbi Odpad Pivka in njena hčerinska družba Dankor iz Osijeka.

Indeks
2011/2010

2009*

2010

2011

Prihodki

27.160.800

61.698.936

87.023.262

141,0

EBITDA

975.632

2.149.621

2.059.471

95,8

3,59

3,48

2,37

67,9

554.204

1.633.405

1.517.891

92,9

318.353

907.387

406.664

44,8

1,17

1,47

0,47

31,8

22

40

46

115,0

EBITDA marža v %
EBIT
Čisti dobiček oz. izguba
ROS v %
Povprečno število zaposlenih

2009*

Kapital

5.558.012

6.458.529

6.815.895

105,5

34,93

31,54

29,71

94,2

8.121.744

11.130.134

12.557.942

112,8

8,79

5,18

6,10

117,8

Obratni kapital

7.886.217

11.160.270

13.147.319

117,8

Skupaj sredstva

15.910.312

20.474.705

22.945.274

112,1

Delež kapitala v %
NFD
NFD/EBITDA

2010

2011

Indeks
2011/2010

v EUR

Letno poročilo 2011

v EUR

* podatki samo za družbo Odpad

Delež poslovnih področij v čistih
prihodkih od prodaje družb skupine
/nekonsolidiranih/

1,6%
11,6%

Jedrne družbe

6,5%
9,5%
70,8%

Zbiranje
odpadka
Prodajna
mreža
Steel centri
Ostale družbe
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2.3.6.3

Steel centri

To skupino sestavljajo družbe Ravne Steel Center (RSC), Niro Wenden, Sidertoce, Griffon & Romano
(vključeni tudi hčerinski družbi Inoxcut in Inoxpoint) ter SIJ Obdelava jekla.

2009*

Prihodki
EBITDA

Indeks
2011/2010

2010

2011

8.969.142

77.890.713

106.217.177

136,4

766.737

3.774.188

4.172.777

110,6

8,55

4,85

3,93

81,1

EBIT

504.001

1.961.239

2.550.911

130,1

Čisti dobiček oz. izguba

256.143

-751.010

1.174.240

n.m.

2,86

-0,96

1,11

n.m.

13

84

153

136,4

EBITDA marža v %

ROS v %
Povprečno število zaposlenih

v EUR

Indeks
2011/2010

2009*

2010

2.052.884

7.132.009

8.679.663

121,7

23,17

10,43

11,62

111,4

3.580.653

33.078.050

38.146.024

115,3

4,67

8,76

9,14

104,3

Obratni kapital

2.878.345

28.378.986

38.731.349

136,5

Skupaj sredstva

8.861.547

68.388.945

74.686.669

109,2

Kapital
Delež kapitala v %
NFD
NFD/EBITDA

2011

Letno poročilo 2011

v EUR

* Podatki vključujejo samo družbo RSC

2,3%

6,3%

Delež

1,8%

EBITDA

poslovnih

področij v EBITDA družb
skupine /nekonsolidirano/

3,1%
Jedrne družbe
Zbiranje odpadka
Prodajna mreža
Steel centri
Ostale družbe

86,4%
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2.3.6.4

Prodajna mreža

Prodajno mrežo sestavljajo družbe Acroni Italia, Acroni Deutschland, KOPO International in Iuenna Stahl.

Indeks
2011/2010

2008

2009

2010

2011

Prihodki

113.735.906

30.264.441

43.157.162

59.836.244

138,6

EBITDA

1.075.182

631.798

1.420.345

1.539.398

108,4

0,95

2,09

3,29

2,57

78,2

1.036.470

592.625

1.383.135

1.499.006

108,4

602.737

488.721

968.179

915.762

94,6

0,53

1,61

2,24

1,53

68,2

18

16

18

20

111,1

EBITDA marža v %
EBIT
Čisti dobiček oz.
izguba
ROS v %
Povprečno število
zaposlenih

v EUR

2008

Kapital

2009

2010

2011

Indeks
2011/2010

4.541.325

5.074.223

3.858.398

4.037.024

104,6

19,73

36,93

19,26

20,71

107,6

924.510

-30.405

126.832

735.688

580,0

0,86

-0,05

0,09

0,48

535,2

Obratni kapital

5.804.500

4.614.956

4.002.628

5.019.048

125,4

Skupaj sredstva

23.012.769

13.740.368

20.036.820

19.492.276

97,3

Delež kapitala v %
NFD
NFD/EBITDA

Letno poročilo 2011

v EUR

Delež sredstev poslovnih področij v
sredstvih
družb
skupine
/nekonsolidirano/

Jedrne družbe

23,9%
64,2%

35,8%

Zbiranje odpadka
Prodajna mreža

7,5%

Steel centri
Ostale družbe

2,3%
2,0%
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2.3.6.5

Ostale družbe

Ostale družbe sestavljajo družbe Sij, d .d., Serpa, Železarna Jesenice, Žična, SIJ Obdelava jekla.

2008

2009

2010

2011

Indeks
2011/2010

Prihodki

11.687.740

16.061.112

8.343.360

11.608.870

14.238.190

122,6

EBITDA

522.416

1.618.276

1.137.407

9.768.343

1.161.265

11,9

4,47

10,08

13,63

87,84

6,98

7,9

117.316

1.098.441

544.486

9.115.195

361.043

4,0

11.543.308

1.125.966

3.050.873

10.153.355

827.274

8,1

98,76

7,01

36,57

87,46

5,81

6,6

176

189

187

179

174

97,2

EBITDA marža v %
EBIT
Čisti dobiček oz. izguba
ROS v %
Povprečno število zaposlenih

Indeks
2011/2010

2007

2008

2009

2010

2011

179.721.224

180.781.447

183.861.026

193.827.702

194.491.670

100,3

95,15

90,17

84,32

83,42

81,84

22,0

-38.975.945

-31.529.793

33.028.686

-17.644.717

-14.810.178

83,9

-74,61

-19,48

-29,04

-1,81

-12,75

706,0

Obratni kapital

1.510.885

4.294.876

5.292.162

6.158.343

10.078.447

163,7

Skupaj sredstva

188.877.784

200.478.501

218.056.182

232.356.309

237.642.009

102,3

Kapital
Delež kapitala v %
NFD
NFD/EBITDA
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2007

Delež neto finančnega dolga poslovnih
področij v NFD družb skupine
/nekonsolidirano/

-7,1%

18,4%

Jedrne družbe

0,4%

Zbiranje
odpadka
Prodajna mreža

6,0%

Steel centri

82,4%

Ostale družbe
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2.3.7

Finančni položaj

Struktura virov sredstev se v letu ni bistveno spremenila, največja razlika se pojavlja v zamenjavi dela
dolgoročnih virov za kratkoročne v razliki 1 o. t. v korist zmanjšanja dolgoročnih obveznosti.

Struktura virov v letu 2011
v 000 EUR
Ostalo
15.598.091

Denarna sredstva
24.845
Obratni kapital
151.911

Kratkoročne finančne
obveznosti
139.033

Ostalo
5.042.739

Dolgoročne finančne
obveznosti
106.190

Rezervacije
14.474

Dolgoročna
sredstva
403.683

Letno poročilo 2011

Kapital
331.297

Z intenzivno naložbeno politiko povečujemo osnovna sredstva, med neopredmetenimi sredstvi pa največji
delež predstavlja dobro ime.

Thousands

Dolgoročna sredstva 2009-2011

341.771

350.397

372.797

v 000 EUR

Neopredmetena
sredstva
Opredmetena
osnovna sredstva

12.630

5.118
2009

17.832

14.660
2010

17.757

13.128

Ostala dolgoročna
sredstva

2011

Med kratkoročnimi sredstvi so glede na predhodna leta v porastu zaloge, kar je deloma posledica večjega
obsega poslovanja, deloma pa enomesečne zaustavitve proizvodnje v družbi Acroni v mesecu decembru.
Uspeli pa smo znižati dneve obračanja vseh postavk obratnega kapitala, od zalog do terjatev in obveznosti
ter tudi samega obratnega kapitala.
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Thousands

Kratkoročna sredstva v 000 EUR
161.511

157.218
160.504

Zaloge

156.105

93.597
Poslovne terjatve

109.369

Ostala kratkoročna sredstva

2010

Denarna sredstva in denarni
ustrezniki

2011

Dnevi obračanja obratnega kapitala

160

Dana posojila in depoziti

146
obrat
zalog

140

103

120

87

100
80
60

obrat
obveznosti
obrat
terjatev

40
20
0

2009

2010

2011
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2009

24.845

22.227

15.814

obrat
obratnega
kapitala

Vrednost kapitala skupine se povečuje zaradi ustvarjenih dobičkov. Z njim raste tudi knjigovodska
vrednost delnice, ki je bila na dan 31. 12. 2011 za 5,4 odstotka višja kot v letu 2010.

Thousands

Obveznosti do virov sredstev

331.297

314.277

308.703

309.811
269.392

Kapital

164.666
150.747

156.086
120.824

Dolgoročne
obveznosti

Kratkoročne
obveznosti

2009

2010

2011
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Donosnost kapitala se po letu 2009 ponovno zvišuje, vendar še ni dosegla predkriznih nivojev.
22,5

340.0 00

335.551

331.297

Th ou san ds

Kapital

20,0

330.00 0

ROE – Donosnost kapitala
12,0

320.00 0

308.703

314.277

310. 000

300.0 00

25,0

15,0

5,3

297.054

1,2

10,0

5,0

0,0

290 .000

-8,3
-5,0

280 .000

-10,0

270.0 00

2007

2009

2010

2011

10 ,0

5,6
200 .000

1,0

3,3

1,7

NFD - Neto finančni dolg v 000 EUR

5,0

NFD/EBITDA

0,0

150 .000

226.807
10 0.000

210.585
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- 5, 0

- 10,0

155.423

- 15,0

124.757
50.0 00

85.205

- 20,0

-19,5
0

- 25,0

2007

2008

2009

NFD - Neto finančni dolg v 000 EUR
GEARING kazalnik = NFD/Kapital

2010

2011

72,2

250.0 00

Thousands

Thousands

250.0 00

2008

80, 0

63,6

70,0

200 .000

60 ,0

50,3

50,0
150 .000

37,2
40, 0

28,7

226.807

10 0.000

210.585
30,0

124.757
50.0 00

155.423
20,0

85.205
10 ,0

0

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

Neto finančni dolg smo do konca leta 2011 zmanjšali za 16,2 milijona EUR oz. za 7,2 odstotka. Delež neto
finančnega dolga v kapitalu se je zmanjšal za 8,6 o. t.
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2.3.7.1

Obratni kapital

Ekonomiziranje z obratnim kapitalom nam sprošča vezana finančna sredstva, ki jih porabljamo za
izvajanje naložb v družbah skupine SIJ. Delež obratnega kapitala v prihodkih se je zmanjšal s 30,7 odstotka
v letu 2010 na 19,9 odstotka v letu 2011.

Obratni kapital 2011 v 000 EUR

157.218

161.511

123.858
194.130

181.365

93.597
145.566

132.056

2007

-123.147

151.911

121.437
157.886

2008

2009

-87.614

-85.304

Terjatve

160.622

156.296

2010

2011

113.144

-136.475
Zaloge

Obveznosti
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136.657

-165.896

Obratni kapital

Obratni kapital smo zmanjšali za
v mio EUR

16,2 odstotka:

Zaloge

+4,3

Terjatve

-4,3

Obveznosti

-29,4

Obratni kapital

-29,5
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2.3.7.2

Financiranje investicij

Sproščena sredstva iz zmanjšanja obratnega kapitala smo delno uporabili za investicije. Naslednji
pomembnejši vir za investicije je bila amortizacija, ki ima zadnja leta zaradi močne naložbene politike
nenehen trend rasti, v zadnjih petih letih v povprečju za 17 odstotkov, v zadnjem letu za 7,2 odstotka.

Investicije in pokritost investicij z amortizacijo
v 000 EUR
80. 000,0

72.953
70.0 00,0

72.437

64.626
56.348

60 .000,0

46.923

50.0 00,0

40. 000,0

32.029

29.891
30.00 0,0

24.308
17.037

20.0 00,0
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20.130

10 .000,0

0,0

2007

2008

2009

Investicije

2010

2011

Amortizacija
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2.4
2.4.1

RAZVOJ IN INVESTICIJE
Investicije

V letu 2011 smo nadaljevali trend investiranja po strateških usmeritvah in dvignili nivo sredstev za petino
glede na preteklo leto.
Večino sredstev, 51 mio EUR oziroma 90 odstotkov vseh porabljenih sredstev, smo vložili v naši jeklarski
družbi Acroni in Metal Ravne, kjer nadaljujemo z vlaganji v vitalne dele proizvodnje (s posodobitvami
obeh jeklarn in valjarn, ki predstavljata sekundarno fazo posodobitve proizvodnega procesa).
Acroni po prenovi jeklarne in vroče valjarne v preteklih dveh letih nadaljuje drugo fazo naložb v obrat
debele pločevine. Družba je med največjimi dobavitelji debele pločevine v Evropi in vse naložbe v
posodobitev proizvodnje debele pločevine se izvajajo v ugodnem tržnem momentu. Temu sledijo
prilagoditev logistike, procesa skladiščenja in sistemske obdelave procesnih podatkov, vse s ciljem
doseganja kar najvišje stopnje avtomatskega poslovanja.
V Metalu Ravne so pričeli z izvajanjem projekta v jeklarni »Nov obrat EPŽ III«. Družba se tako usmerja v
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najzahtevnejše programe jeklarske proizvodnje. Projekt bo končan v začetku poletja 2012.
V družbi Noži Ravne so v letu 2011 realizirali dve večji investiciji v skupni vrednosti skoraj milijon evrov.
CNC rezkalni stroj delovne dolžine šest metrov omogoča izdelavo nožev do dolžine šestih metrov in s tem
novo pozicijo v ostri konkurenci. Ravnalna stiskalnica kot druga večja investicija pomeni napredek tako z
vidika produktivnosti in ergonomske prilagoditve dela, saj omogoča delo z enim zaposlenim.
V družbi Elektrode Jesenice so v letu 2011 zagnali linijo za proizvodnjo polnjenih žic. Posebnost linije je
lasersko varjenje že napolnjene cevi, ki predstavlja najnovejši trend v izdelavi polnjenih žic. Linija
omogoča kvalitetno izdelavo širokega spektra polnjenih žic ter hiter in enostaven preklop med različnimi
kvalitetami.
Večji del sredstev so vložili v opremo za nadzor in kontrolo kvalitete polnjene žice in tako pridobili
sodobne naprave za pripravo in izdelavo vzorcev ter linijsko kontrolo žice.
Družba SUZ v preteklih letih v projekte ni vlagala veliko sredstev, saj zaradi svojega poslanstva in
poslovanja teh tudi ni mogla zagotoviti. V letu 2011 se je družba poslovno stabilizirala in pričela vlagati v
razvoj kot zagotovilo za prihodnost
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INVESTICIJE
v EUR

SKUPAJ
2007-2011

2007

2008

2009

2010

Acroni

27.542.583

36.314.564

59.322.249

18.343.120

31.400.996

172.923.512

Metal Ravne

32.121.899

28.622.454

8.746.819

3.936.981

19.408.936

92.837.089

604.064

667.260

735.415

624.590

1.012.441

3.643.770

Elektrode

2.897.841

524.279

60.782

255.126

423.917

4.161.945

Ostale družbe

1.459.670

1.533.571

1.388.989

2.904.866

4.101.978

11.389.074

0

5.290.850

2.182.500

20.858.500

0

28.331.850

Investicije

64.626.057

72.952.978

72.436.754

46.923.182

56.348.268

313.287.240

Amortizacija

17.036.869

20.129.678

24.307.596

29.891.453

32.029.018

123.394.614

26,4 %

27,6 %

33,6 %

63,7 %

56,8 %

39,4 %

Noži Ravne

Nakup družb

Delež amortizacije v
investicijah

2011

Acroni
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Pomembne investicije, izvedene v skupini v letu 2011
Odpremno skladišče Bela, Wellman linija peč št. 3, Lužilna kad s pralno sušilno
linijo, Novo valjavsko ogrodje

Metal
Ravne

Nov obrat EPŽ III (elektro pretaljevanje jekla pod žlindro), Nakup proizvodne hale
HTP (Hala termične obdelave in peskanja), Obnova, Alino peči v valjarni profilov,
Posodobitev priprave metalografskih vzorcev (MAPS), Nakup rabljenega brusilnega
stroja CMS, Nova ultrazvočna naprava (UZ) na kontrolni liniji

Noži Ravne

CNC rezkalni stroj in ravnalna stiskalnica

Elektrode
Jesenice

Dokončanje linije za proizvodnjo polnjenih žic, Oprema za nadzor in kontrolo
kvalitete polnjene žice

SUZ

Nabava ravnalnega stroja EJP, Popravilo strehe proizvodne hale, Montaža vodilnih
koles za mostno dvigalo, Posodobitev elektronike na VS vlečni liniji

54

2. POSLOVNO POROČILO
2.4 RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.4.2 Razvoj
Razvoj v skupini usmerjamo v nove programe oz. razvoj novih vrst materialov, nove ali izboljšane tehnologije
ter razvoj informacijske podpore s ciljem povečati transparentnost poslovanja, kar bo pripomoglo k čim
boljšem odločanju vodstev družb ter skupine kot celote. V ta namen imamo v vseh naših večjih družbah
organizirane razvojne oddelke ter IT oddelke, ki pri razvoju delujejo z roko v roki.

RAZVOJ NOVIH
PROGRAMOV IN
MATERIALOV
RAZVOJ NOVIH
TEHNOLOGIJ
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RAZVOJ
INFORMACIJSKE
PODPORE

Razvoj novih proizvodov je ključnega pomena za obstanek v vrhu pobudnikov kakovostnih jeklarskih
proizvodov, predvsem velja izpostaviti razvoj proizvodov za posebne namene, proizvode za potrebe
določenih kupcev in proizvode z določenimi lastnostmi. Sodelovanje s poslovnimi partnerji in
raziskovalnimi institucijami nam pri tem pomaga do načrtovanih ciljev pri razvoju določenih proizvodov
ali kvalitet jekla. Gre predvsem za testiranje in svetovanje glede proizvodov na poti razvoja.
Razvoj novih tehnologij je naslednje pomembno področje raziskav in razvoja, kjer je pomemben del tudi
notranja tehnološko usposobljena ekipa raziskovalcev in tehničnega kadra, ki vodi postopek razvoja nove
tehnologije. Poznavanje proizvodnega procesa, strojniškega znanja in IT vodenja procesov je osnova za
notranji razvoj tehnologij, dodatno pa se vključijo vrhunski proizvajalci tehnične opreme.
Družbe s pomočjo razvoja in raziskav uspešno rešujejo naloge na področju poslovne inteligence, v
razvoju informacijske podpore ter tako omogočajo sprejemanje ključnih strateških poslovnih odločitev,
podkrepljenih z natančnimi in preglednimi podatki o vseh procesih v družbi. Standardizirani podatki
družbe so osnova tako za razumevanje lastnih informacijskih potreb kakor tudi za informacijsko
povezovanje z okoljem.
Družbe v skupini so sredstva za raziskave in razvoj namenile predvsem za notranje razvojne aktivnosti na
področju tehnologije: razvoj novih proizvodov in materialov ter tehnoloških postopkov je vsekakor med
pomembnejšimi.
Na področju razvoja in raziskav smo v naši poslovni skupini sredstva večinoma namenjali za notranje
raziskave in razvoj, za kar smo letno porabili preko 90 odstotkov 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.
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Delež sredstev v prihodkih od prodaje niha glede na obseg dosežene prodaje, prizadevamo pa si, da bi nivo
sredstev, ki jih namenjamo za raziskave in razvoj, vsako leto dvigovali v takšni meri, da si bomo zagotovili
stabilen nivo konkurenčnosti med ponudniki najboljših jeklarskih proizvodov.

Delež sredstev za raziskave in razvoj v prihodkih od prodaje – v %
(Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne, Elektrode Jesenice in SUZ)

2008

2009

2010

2011

2.892.359 EUR

2.478.193 EUR

2.438.447 EUR

3.156.845 EUR

• 0,41 % delež v
prihodkih od
prodaje

• 0,67 % delež
v prihodkih
od prodaje

• 0,41 % delež v
prihodkih od
prodaje

• 0,41 % delež v
prihodkih od
prodaje

Družba Acroni večji del svojih razvojnih aktivnosti usmerja v optimizacijo tehnologije izdelave specialnih
jekel in elektrojekel, še posebej pa velja izpostaviti tehnologije izdelovanja nerjavnih jekel, kar posledično
vpliva na sam razvoj zahtevnejših proizvodov, ki so namenjeni za najzahtevnejše aplikacije. Pomemben del
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razvojnih aktivnosti so usmerjali v razvoj nove tehnologije toplotne obdelave in odstranjevanja oksidne
plasti s površine nerjavnih plošč.
Razvojne priložnosti v družbi prepoznajo v prilagajanju lastnosti proizvodov zahtevam kupcev, seveda pa
tudi v optimizaciji tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo stroškovno učinkovito proizvodnjo. Strošek
razvoja in raziskav je v letu 2011 znašal 2,1 mio EUR.
Družba nadaljuje bogato tradicijo inovacijske dejavnosti. V letu 2011 je območna Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS) nagradila 4 inovacije (3 srebrna in 1 zlato priznanje), ena izmed inovacij pa je prejela
srebrno priznanje GZS na državni ravni.
Rezultati potrjujejo, da se družba Acroni uvršča med najbolj inovativna velika podjetja v Sloveniji.
Metal Ravne je sredstva namenil za razvoj orodnih jekel z blagovno znamko Metal (najzahtevnejša jekla z
visoko čistočo za specifične namene), v razvoj jekel za energetski sektor in v razvoj jekel za energetski
sektor za trge izven Evrope, v razvoj jekel za valje in proizvodov ter permanentno izboljševanje makro- in
mikročistoče jekla. V letu 2011 so za raziskave in razvoj namenili nekaj manj kot milijon EUR.
V Metalu Ravne so na področju inovacij imeli 11 projektov, s štirimi so sodelovali na razpisu za regijsko naj
inovacijo za leto 2010. Dosegli so eno bronasto in dve srebrni priznanji, za inovacijo »Umetna inteligenca
in laboratorijska simulacija procesa preoblikovanja« pa zlato priznanje. S to inovacijo, ki so jo prijavili
skupaj z Naravoslovnotehniško fakulteto iz Ljubljane, so sodelovali tudi na državnem razpisu, kjer so prav
tako dosegli zlato priznanje.
Razpis Gospodarske zbornice Slovenije so izkoristili tudi za promocijo inovativnega dela, ki je v današnjem
poslovnem okolju nujnost in ne le prestiž. V razpisih je sodelovalo 17 zaposlenih, ki so postali prepoznavni
tudi v širšem okolju in ne le v podjetju.
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Noži Ravne razvojne priložnosti izkoriščajo za izboljševanje poslovnih rezultatov. Vlagajo predvsem v
razvoj tehnologije in dopolnitev proizvodnih kapacitet, uporabo novih kvalitet materialov, razvoj
stroškovno učinkovitejše in hitrejše proizvodnje, prenos proizvodnje manj zahtevnih nožev v kooperacijo.
S tem želijo pri nosilnih programih zagotoviti stabilno kakovost in hitrejši pretočni čas ter ciljno trženje
vseh nosilnih produktov.
Stroški razvojnih nalog so bili povezani z razvojem novih proizvodov, nabavo novih orodij in izdelavo
delovnih priprav. V letu 2011 so skonstruirali 9 delovnih priprav in izvedli 14 testiranj orodij in 6 testiranj
brusov. Skupni strošek razvojnih nalog v letu 2011 je znašal okoli 30 tisoč EUR.
V letu 2011 v družbi niso prijavili nove inovacije. So pa povečali aktivnosti na področju trženja inovacije
»Noži Duralife +«, prijavljene v letu 2010, ki je že pokazala pozitivne rezultate.
Elektrode Jesenice: Razvoj v družbi poteka v skladu s strategijo povečevanja konkurenčne prednosti
podjetja. Poudarek dajejo na razvoj zahtevnejših vrst legiranih elektrod, masivnih in polnjenih žic ter
varilnih praškov, in sicer za področja izdelave zahtevnejših konstrukcij. Stroški so v letu 2011 znašali 85
tisoč EUR in vključujejo razvoj oplaščenih elektrod, praškov, masivnih in strženskih (polnjenih) žic.
Inovacije so v podjetju sestavni del razvojnih nalog, raziskav in proizvodne tehnologije, ter nudijo odlično
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priložnost za izboljševanje poslovnih rezultatov.
SUZ: Razvoj je v družbi potekal v skladu s strategijo povečevanja konkurenčne prednosti podjetja. Poudarek je
bil dan podaljševanju proizvodnega procesa (predelava paličnega jekla) in na širitvi proizvodnega procesa
(izdelava specialnih vrst paličnega jekla). V letu 2011 so za razvoj in raziskave namenili 15 tisoč EUR.
V družbi ocenjujejo, da je predelava paličnega jekla najpomembnejši razvojni projekt, ki jim zagotavlja dvig
dodane vrednosti proizvodov ter možnost prodora na nove trge. Izboljšana struktura proizvodov z vidika
profitabilnosti ter količinsko povečanje prodaje bo vsekakor pripomoglo k izboljšanju SUZ-ovih poslovnih
rezultatov.
Skupno število inovacij v letu 2011 je bilo 22. Večina se je nanašala na tehnične izboljšave na vlečnih in
brusilnih linijah, kar je rezultiralo v višji produktivnosti in boljši kakovosti izdelkov.
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2.5
2.5.1

TVEGANJA
Uvod

Skupina je zaradi velike dinamičnosti, kompleksnosti in heterogene sestave poslovnega okolja
izpostavljena različnim vrstam tveganja tako zaradi različnih geografskih kot tudi tržnih in poslovnih
pogojev, v katerih delujejo posamezni deli skupine. V letu 2011 se je po začetnem zagonu gospodarska rast
ponovno zmanjšala, še naprej se je poglabljala svetovna gospodarska in finančna kriza, zato smo bili še bolj
izpostavljeni različnim tveganjem tako z vidika lastnikov kot tudi z vidika ostalih interesnih skupin, kot so
posojilodajalci, kupci, dobavitelji in zaposleni. Vse to seveda vpliva na sposobnost družb, da dosegajo
začrtane strateške poslovne cilje. Področje obvladovanja tveganj je zato v zadnjem času postalo še bolj
pomembno, predvsem zato, ker so izidi bodočih poslovnih dogodkov vedno do določene mere negotovi in
se temu ne more izogniti prav nobena družba.
V letu 2011 so se tveganja glede na leto 2010 le delno spremenila, saj se finančno-gospodarska kriza še
vedno ni umaknila konjunkturi; na poslovnem področju so v ospredju tveganja, vezana na obseg naročil,
na finančnem področju pa še vedno tveganja plačilne sposobnosti.

Letno poročilo 2011

V skupini SIJ proces upravljanja s tveganji zajema faze prepoznavanje vzrokov tveganj, oceno priložnosti
in nevarnosti ter oceno pričakovanih posledic tveganj s predlogom ukrepov.

2.5.2

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).

2.5.3

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 letih
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 to že šesto leto Deloitte revizija, d.o.o.
Zadnjih deset let in več pridobivamo revizijska 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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2.5.4 Opis tveganj
Pod tveganjem v skupini SIJ razumemo vse, kar bi lahko imelo škodljive posledice za aktivnosti, ki jih
skupina izvaja za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.

Delimo jih na tri sklope:


Strateška in poslovna tveganja so povezana s sposobnostjo obvladovanja poslovnih procesov,
z možnostjo ustvarjanja poslovnih prihodkov in sposobnostjo ohranjanja vrednosti poslovnih
sredstev.

Mednje

uvrščamo

zunanja

tveganja,

ki so

povezana

s

spremembami

makroekonomskega okolja in pogojev poslovanja na ključnih trgih, prodajna tveganja ter
konkurenčnost pri prodaji proizvodov in storitev, nabavna tveganja in nepredvidljivost
nabavnih trgov.


Upravljanje s finančnimi tveganji v skupini se osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov
in skuša minimizirati potencialne negativne učinke na finančno uspešnost družbe. Ločimo
tveganja neizterjave poslovnih terjatev (kreditna tveganja), tveganja spremembe dejavnikov
finančnih trgov (obrestna, valutna, inflacijska in druga tveganja) ter plačilno-sposobnostna
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tveganja.
Ostala tveganja so povezana z zasnovo, izvajanjem in nadziranjem poslovnih procesov in
aktivnosti v podjetju.

2.5.4.1

Strateška in poslovna tveganja

Ta tveganja so odvisna predvsem 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, vedenja in navad 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



nestabilna tržna situacija

Z dnevnim spremljanjem parametrov poslovanja preko uvedenega poročevalskega sistema in dnevnimi
aktivnostmi poskušamo v družbi SIJ, d. d. tveganja sproti ovrednotiti in postaviti ustrezne ukrepe za
njihovo zmanjšanje. V primerih, ko smo v posamezni družbi zaznali odmike od začrtanih trendov, smo
določili ustrezne ukrepe.
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i.

INVESTICIJSKO TVEGANJE

Investicijska tveganja so povezana z doseganjem ciljev načrtovanih naložb, uspešnostjo realizacije naložb v
razvoj novih proizvodov ter uvajanjem novih tehnologij. To vrsto tveganja omejujemo s stalnim
izboljševanjem 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 oceniti tržne razmere in priložnosti ter čim bolje 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 ohranjanje konkurenčnega položaja.
Z izvajanjem strateških investicij smo nadaljevali tudi v lanskem letu, njihova usmerjenost je glede na
gibanje tržnih zahtev potrjena tako na področju prodaje debele pločevine kot tudi na kovaškem programu.
PRODAJNA TVEGANJA

Letno poročilo 2011

ii.

Skupina SIJ posluje v različnih geopolitičnih in makroekonomskih razmerah ter pravnih in konkurenčnih
okoljih, saj je naša prodaja zelo razpršena. Ravno zaradi tega smo izpostavljeni različno intenzivnim
prodajnim in trženjskim tveganjem. Hitro odzivanje na morebitne spremembe pogojev poslovanja ter
prilagajanje prodajnih aktivnosti trgom ostaja naša ključna prednost v primerjavi s konkurenco. Nenehno
spremljamo razmere na trgu, saj resnično velik vpliv na poslovanje predstavlja izguba kupcev ali bistveno
znižanje cene, ki so jo kupci pripravljeni plačati za izdelke. Tveganja izgube kupcev se poskušala
zmanjševati z večjo razpršenostjo kupcev po geografskih področjih, gospodarskih panogah in vrsti.
Naše tržne aktivnosti so se usmerile tudi v povečevanje prodaje na druge, izven evropske trge, a je cenovna
konkurenčnost azijskih proizvajalcev jekla, zaradi nelojalne konkurence predvsem kitajskih, 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.

Cenovna tveganja
Cene naših proizvodov so podvržene stalnim spremembam, ki jih povzroča gibanje cen surovin ter
razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Tveganja nihanja cen skušamo obvladovati s stalnim,
natančnim in ažurnim spremljanjem gibanja cen surovin, s sklepanjem pogodb z dobavitelji na daljši rok, z
dogovarjanjem fiksnih cen, s stalnim izračunavanjem profitabilnosti ter s čim natančnejšim
predvidevanjem trenda padanja oz. naraščanja cen. Tveganje zmanjšujemo z uporabo doplačila za legure
pri določenih izdelkih ter zavarovanjem cen surovin.
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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 nadomestnih 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, ki iščejo rešitve za

iii.
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izboljšanje kvalitete.
NABAVNO TVEGANJE

Tveganja na nabavni strani izhajajo predvsem iz sprememb cen nabavnih surovin in storitev, ki so
podvržene neprestanim spremembam globalnega trga. Največje in najbolj nepredvidljive so spremembe
cen vložnega materiala, torej starega železa in legur, kjer se cena oblikuje na svetovni ravni na surovinskih
borzah ali izven njih. Tveganja so tudi glede kakovosti nabavnih materialov, manka materiala na trgu
zaradi tržnih ali političnih razlogov (npr. izvozne omejitve) oz. monopolnega delovanja dobaviteljev, težav
pri dobavi blaga, npr. zaradi zastojev transportnih poti ob naravnih katastrofah. Ta tveganja družbe
znižujejo s stalno kontrolo vhodnih materialov, poglabljanjem dolgoročnih partnerstev z globalno
konkurenčnimi dobavitelji, iskanjem nadomestnih materialov, testiranjem novih materialov in
dobaviteljev, razprševanjem nabave strateških materialov na več dobaviteljev ter s spremljanjem in
predvidevanjem tržnih sprememb.

Tveganje razpoložljivosti surovin
Razpoložljivost jeklenega odpadka je odvisna od globalnih in lokalnih razmerij med ponudbo in
povpraševanjem, zato stalno natančno opazujemo trende na trgu jekla in trgu jeklenega odpadka, zlasti v
državah, kjer je vplivno območje največje. Tveganje zmanjšujemo z raznovrstnostjo nakupov in
sodelovanjem z dobavitelji znotraj skupine SIJ.

Cenovno tveganje
Gibanje cen surovin je podvrženo neprestanim spremembam globalnega trga. To tveganje obvladujemo s
stalnim spremljanjem gibanja cen surovin ter stalnim spremljanjem dejanskih potreb po surovinah glede
na pokritost z naročili in zmogljivosti proizvodnje. Tveganje zmanjšujemo z uporabo nakupov po
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formulah, ki so vgrajene v prodajne cene v obliki doplačil za legure. Pomemben strošek v poslovanju
predstavljata zemeljski plin in elektrika. Cena zemeljskega plina se je v letu 2011 precej povišala in ima
pomemben vpliv na poslovanje skupine. Ker se večina proizvajalcev jekla sooča z istim problemom,
pričakujemo, da bomo povečanje cene zemeljskega plina lahko prenesli v cene končnih izdelkov.
iv.

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
odlagališča odpadkov iz jeklarn. 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.
OPERATIVNA TVEGANJA
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v.

Poslovna tveganja so vezana zlasti na neustrezne ali celo napačne interne procese, delovanje zaposlenih,
sistemske pomanjkljivosti ali izredne dogodke, vezane na naravne nesreče ali celo kriminalna dejanja.

2.5.4.2

Finančna tveganja

Med finančna tveganja uvrščamo likvidnostno tveganje, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno
tveganje ter tveganje nepripravljenosti bank za obnovitev posojil ob njihovi zapadlosti.
Da bi še boljše obvladovali finančna tveganja, smo se zavzeli za zmanjšanje negativnih vplivov finančne
nestabilnosti naših kupcev ter cenovnih in tečajnih gibanj na poslovni rezultat, denarni tok ter finančni
položaj skupine in njenih posameznih družb.
Kljub zaostrenim razmeram na finančnem trgu in še vedno nepopolnemu okrevanju jeklarskega trga smo
bili pri obvladovanju finančnih tveganj v letu 2011 uspešni.
vi.

OBRESTNO TVEGANJE

Obrestno tveganje v skupini izvira iz dejstva, da je obrestna mera za pretežni del kratkoročnih in
dolgoročnih finančnih obveznosti sestavljena iz variabilnega dela (EURIBOR) in fiksnega dela, ki
predstavlja obrestno maržo. Tveganje se nanaša na variabilni del obrestne mere. Zaradi izredno nizke
vrednosti EURIBOR-ja v preteklosti je bila stopnja tega tveganja nizka. V letu 2011 smo sicer 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. Zaradi počasnega okrevanja
gospodarstva tudi v prihodnosti ne pričakujemo višanja variabilnega dela obrestne mere.
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vii.

KREDITNO TVEGANJE

Kreditno tveganje predstavlja možnost nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti
dolžnika do kreditodajalca. Povezano je z nepripravljenostjo ali nesposobnostjo dolžnika, ki je lahko
začasna ali trajna, da v dogovorjenem roku izpolni svoje finančne obveznosti.
V poslovnem svetu so gotovo vse gospodarske družbe izpostavljene kreditnemu tveganju, ker večina
podjetij za svoje izdelke in storitve ne prejema takojšnega plačila, temveč pričakuje plačilo po določenem
dogovorjenem časovnem obdobju. Tudi takšna transakcija se imenuje kredit. Med tem časom podjetje, ki
je oddalo izdelke oziroma izvedlo storitev, nosi kreditno tveganje, torej možnost da oddani izdelki oz.
opravljene storitve ne bodo poplačane. Zato 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.
V zadnjem času je to tveganje zaradi prisilnih poravnav določenih poslovnih partnerjev povečano, a se je
strategija obvladovanja tega tveganja izkazala za pravilno in večjih popravkov vrednosti terjatev v tem letu

viii.
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nismo imeli, zato ocenjujemo, da je bilo kreditno tveganje zmerno.
TEČAJNO TVEGANJE

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja smo izpostavljeni 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 predvsem ameriškega dolarja. Izpostavljenost dolarju
nenehno spremljamo, tveganja pa reguliramo z usklajevanjem dolarskih prodaj in nabav.
ix.

PLAČILNO-SPOSOBNOSTNA TVEGANJA

Denarni tok skupine in njenih družb natančno načrtujemo za več mesecev naprej, dnevno pa zelo
natančno spremljamo dejanske prilive in odlive in s tem poskušamo ohranjati pozitiven denarni tok.
Likvidnostno rezervo skupine predstavljajo tako imenovana 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.
Plačilno-sposobnostno tveganje je v slovenskih podjetjih eno izmed največjih tveganj, v skupini pa ga
zaradi vzpostavljenega sistema načrtovanja in nadzora ocenjujemo za zmerno.
V nadaljevanju so prikazani kazalniki likvidnosti, ki so stabilni in dosegajo dokaj ugodne vrednosti.
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Kratkoročni koeficient / Pospešeni koeficient / Hitri koeficient
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Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti
Pospešeni koeficient = (kratkoročna sredstva - zaloge) / kratkoročne obveznosti
Hitri koeficient = (finančne naložbe + denar in denarni ustrezniki) / kratkoročne obveznosti

x.

NEPRIPRAVLJENOST BANK ZA OBNOVITEV POSOJIL OB NJIHOVI ZAPADLOSTI

V letu 2011 so banke zaradi številnih stečajev in prisilnih poravnav kot posledice gospodarske in finančne
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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.

2.5.4.3

Ostala tveganja

xi.

KADROVSKO TVEGANJE

Največja tveganja družbe na področju dela z ljudmi izhajajo iz zmožnosti zagotovitve dovolj usposobljenih
kadrov za trenutne in prihodnje zahteve v poslovnem procesu. Zavedamo se, da tudi na trgu dela
primanjkuje ustreznega kadra, zato zaposlene stalno izobražujemo in usposabljamo ter skupaj z
motivacijskimi ukrepi poskušamo zagotoviti njihovo pripadnost skupini, s čimer zmanjšujemo možnost
njihovega odhoda. 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 uravnavamo s spremljanjem produktivnosti dela in
negativnih kazalcev zdravja – bolniške odsotnosti in invalidnosti.



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.
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xii.

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 odzivom na
odstopanja, poleg tega imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe z dobavitelji, ki nam zagotavljajo delovanje
sistema tudi v 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).
xiii.

TVEGANJA, POVEZANA S POŠKODBAMI IN/ALI UNIČENJEM PREMOŽENJA

V skupini SIJ je večina družb locirana znotraj večjih industrijskih predelov, kjer je nevarnost izbruha
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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.
i.

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, kar
pa zahteva svoj čas. Pomemben napredek smo dosegli na področju usmerjanja strateškega razvoja skupine
in njenih posameznih delov, enotnega sistema poročanja, strateške nabave osnovnih surovin ter vodenja
enotne finančne politike. Precej dela nas še čaka na področju informatizacije poslovanja in povezave
različnih operacijskih sistemov, poenotenja določenih organizacijskih postopkov in skupne kadrovske
politike.
ii.

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

Vodstvo skupine SIJ ocenjuje, da je bila v letu 2011, ob upoštevanju trenutnih predpostavk o razvoju
dejavnikov gospodarskega okolja, celotna izpostavljenost poslovnim, finančnim in ostalim tveganjem
delovanja zmerna in da skupina SIJ ni bila izpostavljena pretiranim tveganjem delovanja, z izjemo tveganj,
povezanih z vplivi možne ponovitve kriznega obdobja 2008 - 2009.
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SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Standard kakovosti je certifikat, brez katerega družba z ambicioznimi cilji ne more poslovati in stopiti v
družbo najboljših. Predstavlja način 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 ustrezno obvladovati in stalno izboljševati svoje
poslovanje. Certifikat lahko primerjamo z diplomo odličnosti, ki jamči kupcu in drugim partnerjem, da
sodelujejo s subjektom, z uveljavljenimi kriteriji poslovanja na vseh področjih.
V naši poslovni skupini znamo prepoznati potrebe kupcev in poslovni sistem obvladujemo tako, da
dosegamo skupno zadovoljstvo vseh poslovnih subjektov. Z izpolnjevanjem, prepoznavanjem in
preseganjem pričakovanj kupcev se uvrščamo med zanesljive in sposobne dobavitelje jekla in jeklenih
proizvodov, kar potrjujejo tudi naši poslovni rezultati in tržna pozicija skupine.
V Acroniju že 15 let razpolagajo s certifikatom po standardu ISO 9001 za Sistem vodenja kakovosti. V letu
2011 so uspešno izpolnili pogoje za šesto pridobitev certifikata po standardu ISO 9001 za sistem vodenja
kakovosti in sicer z veljavnostjo do leta 2014.
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Acroni je kot prvo proizvodno podjetje v Sloveniji uspel nadgraditi sistem vodenja kakovosti na področju
upravljanja z energijo. Pridobili so certifikat za učinkovito rabo energije po standardu EN 16001.
Konec leta 2011 so se vključili v proces pridobivanja certifikacije po sistemu ISO 50001. Sistem ravnanja z
okoljem, ki ga obvladujejo po standardu ISO 14001, in sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga obvladujejo
po standardu OHSAS 18001, sta veljavna do leta 2012 in sta v postopku podaljševanja. Kemijski in mehanski
laboratorij v družbi izvajata dela po metodah, ki so po standardu ISO 17025 in jih je akreditirala Slovenska
Akreditacija. Enako velja za kontrolni organ, ki je akreditiran po
standardu ISO 17020.
Z veljavnim certifikatom za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001
družba izpolnjuje tudi enega od pogojev za pridobitev in ohranitev
produktnih certifikatov ter potrdil o sposobnosti dobavitelja.
Izpolnjevanje zahtev za pridobitev teh produktnih certifikatov
presojajo

različni

certifikacijski

organi.

Ohranjajo

pozicijo

certificiranega proizvajalca jekla in jeklenih proizvodov po zahtevah
TÜV SÜD Industrie Service, Lloyd's Registra, Germanischer Lloyda,
Det Norske Veritasa, Bureau Veritasa in Inštituta Građevinarstva Hrvatske (IGH) Zagreb.
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Produktni certifikati, podeljeni družbi Acroni na podlagi presoje po tehničnih standardih certifikacijskega
organa TÜV SÜD Industrie Service so:


certifikat za proizvodnjo materialov po zahtevah AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100



certifikat za proizvodnjo materialov, z izpolnitvijo posebnih tlačnih zahtev po Pressure
Equipment Directive 97/23/EC (PED)



certifikat za proizvodnjo in kontrolo konstrukcijskih materialov Construction Products
Directive (CPD) 89/106/EEC in 93/68/EEC



certifikat o izpolnjevanju zahtev standarda NORSOK M-650.

Družba Metal Ravne je že v letu 1992 pričela uvajati postopke vodenja kakovosti z namenom uvedbe
poslovanja v skladu z usmeritvami sistema ISO 9001 ter 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.



sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008; ISO 9004: 2009



sistem vodenja ravnanja z okoljem ISO 14001:2004



sistem vodenja varstva in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007

Letno poročilo 2011

V družbi je vpeljan integriran sistem vodenja kakovosti, ki združuje tri certificirane sisteme vodenja:

Sistemi so medsebojno povezani, osnova za vse sisteme je sistem vodenja kakovosti, vsak od njih pa
ohranja specifičnost na svojem področju. Poleg tega družba posluje v skladu z načeli sistema ravnanja s
poslovnimi informacijami v skladu s standardom ISO
27001 in sistema upravljanja z energijo v skladu s
standardom

ISO

50001.

Ta

dva

sistema

nista

certificirana.
Sistem

vodenja kakovosti temelji na procesnem

pristopu in odraža integracijo štirih pomembnih
elementov, in sicer odgovornosti vodstva, vodenja virov, realizacije proizvoda ter meritev, analiz in
izboljšav. Poleg certificiranih sistemov vodenja je družba pridobila certifikate na področju proizvodov:


TÜV SÜD Industrie Service



Lloyd's Register:



Germanischer Lloyd



Det Norske Veritas



ABS



Bureau Veritas Marine Division

V družbi Noži Ravne vodijo, dokumentirajo in vzdržujejo sistem kakovosti po ISO 9001. Poslovnik
kakovosti družbe Noži Ravne je temeljni akt sistema za zagotavljanje kakovosti za celotno družbo in
združuje 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
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kakovosti deluje po principu sistema ukrepov Deming, znanega kot PDCA krog. Načrtujejo ga direktor in
odgovorni področni vodje, načrtovane naloge pa izvajajo vsi zaposleni.
V družbi Elektrode Jesenice so pričeli s pripravami na certifikacijsko presojo in pridobitev certifikata
ISO 9001 v letu 1998. S sprejeto politiko kakovosti so si začrtali temeljne vrednote, ki so vodilo razvoja
poslovanja in napredka. V letu 2009 so 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.
V letu 2011 je podjetje Bureau Veritas izvedlo kontrolno presojo in potrdilo, da je sistem vodenja kakovosti
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skladen z ISO 9001:2008.
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NAČRTI IN CILJI POSLOVANJA V LETU 2012

Sledenje našemu sloganu »V najboljših stvareh na svetu je tudi slovensko jeklo« pred nas postavlja zahtevo
po agresivnejšem marketingu in osvajanju novih tržnih niš, v katerih se lahko pozicioniramo le z visoko
kvalitetnimi specialnimi proizvodi, kjer je pomembna kvaliteta in majhne količine, ki prinašajo visoko
dodano vrednost.
Naši cilji za nadaljnje uspešno poslovanje so usmerjeni v:


zagotavljanje visoke kvalitete in odličnega servisa našim kupcem



optimizacija poslovnih procesov skozi uvajanje novih IT rešitev



energetska in stroškovna učinkovitost proizvodnje



ohranjanje inovativnega okolja



vzdrževanje visoke motiviranosti zaposlenih

Tržno okolje za leto 2012 ni najbolj stimulativno, valovi krize so še vedno prisotni, na nekaterih področjih
uporabe bolj, na drugih manj.
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Še naprej bomo izkoriščali priložnosti in krepili svoje prednosti. Planiramo, da bomo fizični obseg prodaje
povečali za 26 odstotkov in vrednostnega za 8 odstotkov. Negativna cenovna gibanja se bodo odrazila na
manjši rasti vrednostne prodaje in fizičnega obsega ter manjši poslovni uspešnosti.
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Planiramo za 0,3 o. t. višjo EBITDA maržo in enak poslovni izid kot v letu 2011.
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Veliko pozornosti bomo v letu 2012 usmerili v dokončanje začete investicije v novo valjavsko ogrodje v
Blooming valjarni, od katere pričakujemo učinke ne samo na večjo produktivnost, ampak tudi na razširitev
prodajnega asortimenta z možnostjo proizvodnje plošč do širine 2,5 m.
Naslednji pomembnejši projekt je prenova informacijskega sistema v družbah Acroni, Metal Ravne in SIJ,
d. d., od katerega pričakujemo osnovo za hitrejše in boljše odločanje ter posledično boljše poslovanje v
prihodnosti.
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DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA


V družbi Acroni so januarja prenehali proizvajati profile – ukinili so oddelek Profilarne v
okviru Vroče valjarne.



V družbi Acroni so januarja proizvedli in prodali rekordno količino nerjavne debele
pločevine (8.400 ton).



Dne 10. 2. 2012 je družba Metal Ravne pričela likvidacijski postopek v odvisni družbi Iuenna
Stahl GmbH, ki je v njeni 100-odstotni lasti.



V prvem kvartalu leta 2012 bodo v družbi Elektrode Jesenice zaključili investicijo v zaprt
sistem hlajenja v proizvodnji elektrod in investicijo v visokotehnološko proizvodnjo lasersko
varjenih polnjenih žic.
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Drugih dogodkov po datumu poročanja, ki bi lahko vplivali na izkaze skupine, ni bilo.
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3

TRAJNOSTNI
RAZVOJ

Delavci skupine SIJ
so s svojim znanjem,
izkušnjami in
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pripadnostjo svojim

delovnim sredinam
pomembna
vrednota, ki jo
moramo varovati ter
ji omogočati
nadaljnji razvoj v
okviru skupine
oziroma njenih
družb.

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 in z njeno okoljsko prepletenostjo postavljamo v
ospredje ustvarjanje ravnotežja med gospodarjenjem kot pridobitno
dejavnostjo in družbeno odgovornostjo do zaposlenih in civilne
družbe.
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3.1

ODNOS DO ZAPOSLENIH

3.1.1

Gibanje zaposlenih

V skupini SIJ je bilo konec leta 2011 zaposlenih 3.248 oseb, kar pomeni, da se je v primerjavi s predhodnim
letom stanje zaposlenih zmanjšalo za 51 oseb oziroma za 1,5 odstotka. Kumulativno povprečje ostaja enako
v primerjavi s predhodnim letom in znaša 3.321 zaposlenih.
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3.1.2
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3.1 00

Struktura zaposlenih

V skupini SIJ je zaposlenih 576 žensk, kar predstavlja 18 odstotkov vseh zaposlenih, in 2.672 moških, kar
predstavlja 82 odstotkov vseh zaposlenih. Število zaposlenih žensk se je glede na predhodno leto
zmanjšalo za 2 osebi, število moških pa za 49 oseb.
Povprečna starost zaposlenih v skupini SIJ je znašala 44,3 leta. V zadnjih štirih letih se je povprečna starost
zaposlenih dvignila za 1,3 leta.

Starostna struktura zaposlenih
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Izobrazbena struktura se v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Bistvena razlika se kaže pri primerjavi
podatkov za osnovno šolo in nižjo poklicno šolo, vendar zgolj zaradi spremenjenega zajema podatkov
glede izobrazbenega nivoja v letu 2011, ki upošteva nacionalno klasifikacijo izobrazbenih nivojev. V kolikor
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združimo oba izobrazbena nivoja, v obeh letih znašata 32 odstotkov glede na celotno populacijo. Prav
tako se bistveno ne spreminja odstotek zaposlenih s srednjo poklicno izobrazbo, nekoliko se je dvignil
odstotek zaposlenih s strokovno ali splošno srednješolsko izobrazbo. Za skoraj 1 odstotek pa se je povečala
skupina univerzitetno izobraženih ter specializantov. Za 0,11 odstotka se je povečal tudi odstotek
magistrov in doktorjev znanosti.
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3.1.3
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Izkoriščenost delovnega časa in bolniška odsotnost
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V skupini SIJ je bolniška odsotnost v letu 2011 predstavljala 4,6 odstotka v celotnem fondu ur. Glede na
predhodno leto se je delež odsotnosti zmanjšal za 0,7 odstotka, v zadnjih štirih letih pa za 1,3 odstotka.
Delež bolniške odsotnosti 4,6 odstotka predstavlja v breme države 1,6 odstotka, v breme podjetja pa 3
odstotke. Bolniško odsotnost v breme podjetja v 73,5 odstotkih predstavlja bolezen, 12,8 odstotka
poškodbe izven dela in poškodbe pri delu, 0,9 odstotka drugi vzroki. V letu 2011 se je v primerjavi s
predhodnim letom delež bolniške zaradi bolezni povečal za 4,9 odstotka, delež poškodb izven dela se je
znižal za 6 odstotkov, medtem ko ostaja delež poškodb pri delu na podobnem nivoju.
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3.1.4

Invalidi

Število zaposlenih in invalidov na dan 31. 12.
5.000

14,8

15,1

16,0

Delež invalidov v %

4.500
8,7

4.000

10,8

3.500

11,6

11,2

11,7

11,5

12,0

12,2

14,0
11,7
10,5

12,0

3.000

10,0

2.500

8,0

2.000

6,0

1.500

4,0

1.000

2,0

500
0

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Letno poročilo 2011

Konec leta 2011 ima status invalida 340 oseb, kar je za 11,7 odstotka oziroma 45 oseb manj kot v preteklem
letu. Fluktuacijo v 55 odstotkih predstavlja upokojevanje, preostali delež pa potek pogodb za določen čas
ter prekinitev delovnega razmerja iz osebnih razlogov. Na novo je status invalida v letu 2011 pridobilo 25
oseb.
Delež invalidov se je glede na celotno število zaposlenih v zadnjih štirih letih znižal za 1,6 odstotka. Pri
zmanjševanju števila invalidov izstopa družba Acroni, kjer se je delež invalidov v primerjavi s preteklim
letom zmanjšal za 36,2 odstotka. Nižji delež je posledica prerazporeditve invalidov znotraj skupine SIJ v
invalidsko podjetje SUZ in upokojevanje invalidov.

Vzroki invalidnosti v letu 2011

267

Število primerov

39

21
bolezen

poškodba na
delu

2

poškodba izven poklicna bolezen
dela

11
drugo*

* drugo = na podlagi ZZRZI, ZUZI, Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
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Struktura invalidov glede na vzrok nastanka invalidnosti se v letu 2011 bistveno ne razlikuje od preteklih
let. Za največji delež, in sicer 78,5 odstotkov invalidnosti, je vzrok bolezen, 11,5 odstotkov invalidnosti je
nastalo zaradi poškodb na delu, 6,2 odstotka pa zaradi poškodb izven dela, 0,6 odstotka invalidnosti zaradi
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poklicne bolezni, 3,2 odstotka pa predstavlja populacija, ki ji je priznan status invalida na podlagi zakona.
Delež invalidov zaradi bolezni se je zmanjšal za 1 o. t., prav tako se je za 1 o. t. zmanjšal delež invalidov
zaradi poškodbe pri delu, za 0,2 o. t. se je zmanjšal delež invalidov zaradi poklicnih bolezni. Za 0,7 o. t. se
je povečal delež invalidov zaradi poškodb izven dela, povečal se je tudi delež oseb, ki jim je priznan status
invalida na podlagi ZZRZI3, ZUZIO4 ter Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, in sicer za 1,4 o. t.

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 in ostalih družbah je leta 2011 minilo že devet let od vključitve zaposlenih v
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. V večini družb poteka zagotavljanje vplačil delodajalca in
delavcev, ki so se odločili za vključitev v pokojninski načrt pri Pokojninski družbi A.
V skladu s slovensko zakonodajo je v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja vključenih 9 naših
družb. V letu 2010 je skupni znesek vplačanih premij družb znašal 1.583.305 EUR, povprečno je bilo
vključenih 2.624 zaposlenih. V letu 2011 je skupni znesek vplačanih premij družb znašal 1.493.286 EUR,
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povprečno število vključenih zaposlenih je bilo 2.569. V letu 2011 povprečna izplačana premija na
zaposlenega znaša 835 EUR.
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zaradi davčne olajšave in zajamčenega donosa
najugodnejše dolgoročno varčevanje za starost. Država nudi davčno olajšavo na vplačane premije do višine
5,844 odstotno bruto plače zaposlenega oz. do letne premije v nominalnem znesku, ki se letno določa v
skladu s Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine. Vplačane premije so od vsega
začetka last zavarovanca in se zbirajo na njegovem osebnem računu pri kritnem skladu, ki ga upravlja
izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja. Višina dodatne pokojnine je odvisna od višine
privarčevanih sredstev, upokojitvene starosti in spola zavarovanca. V primeru smrti zavarovanca pred
upokojitvijo se sredstva v celoti dedujejo.

3.1.6

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 omogoča 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 njihovo doseganje. Plače
zaposlenih po individualnih pogodbah so sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela plače. Variabilni del
plače je vezan na jasne in merljive kriterije oziroma cilje, ki jih mora zaposleni po individualni pogodbi
mesečno dosegati.
3
4

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO)
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Kot del letnega nagrajevanja se že nekaj let uveljavlja božičnica, ki je vezana tudi na dosežene poslovne
rezultate posamezne družbe v iztekajočem letu.
Zaposlene dodatno motiviramo in nagrajujemo tudi preko sistema menedžmenta idej, kjer ima vsak
zaposleni možnost, da predlaga in uvaja izboljšave v družbi. Koristni predlogi in ideje so tudi nagrajeni.
Zaposlenim omogočamo brezplačno ali subvencionirano uporabo športnih objektov, sodelovanje v
športnih aktivnostih in kulturno udejstvovanje.
V skupini SIJ vzpostavljamo sistem letnih pogovorov z zaposlenimi, katerih cilj je razvoj posameznika ter
izboljšanje pogojev dela v okviru družbe oziroma delovnega okolja posameznika.

3.1.7

Izobraževanje in usposabljanje

V letu 2011 smo za izobraževanje in usposabljanje skupaj namenili 751.823 EUR, kar je 24,3 odstotka več kot
v letu 2010. Prizadevamo si, da so naši zaposleni ustrezno usposobljeni, strokovni, ustvarjalni, motivirani,
sposobni in pripravljeni sprejemati nove izzive, saj smo le tako lahko uspešni na najzahtevnejših svetovnih
trgih.
Izobraževanje in usposabljanje se izvaja na področju funkcionalnega izobraževanja, internega
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usposabljanja, študija ob delu, štipendiranja ter sistema prakse in mentorstva.

Funkcionalno izobraževanje, interno usposabljanje
Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje se izvaja v vseh družbah skupine SIJ. V letu 201 smo za to
namenili 346.522 EUR, kar je dvakrat več kot v letu 2010. 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 smo v letu 2011 namenili 18.703
EUR, kar v primerjavi z letom 2010 predstavlja 46,8 odstotka več sredstev. Ključni namen internega
izobraževanja je prenos pridobljenega znanja v sklopu delovnega procesa oz. posredovanje strokovnega in
praktičnega znanja v smislu sodelovanja med zaposlenimi.

Študij ob delu
Študij ob delu poteka predvsem na področjih strojništva, metalurgije, elektrotehnike, ekonomije,
menedžmenta ter informatike. V letu 2011 smo za program študija ob delu namenili 184.909 EUR, kar je za
4 odstotkov manj kot prejšnje leto. V študij ob delu je vključenih 255 zaposlenih, torej 16 oseb manj kot v
letu 2010.

Štipendiranje
V skupini želimo zmanjšati tveganja, povezana s pomanjkanjem strokovnega kadra, zlasti na področju
metalurgije, strojništva in elektrotehnike, zato izvajamo različne oblike motiviranja dijakov in študentov
pri odločanju za deficitarne poklice - od predstavitev družb in poklicev do štipendiranja. Za štipendije
smo v letu 2011 namenili 153.650 EUR, kar je za 21 odstotkov manj glede na prejšnje leto. V skupini imamo
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104 štipendiste, 18 manj kot v predhodnem letu. Sistem štipendiranja pokriva predvsem programe
metalurgije, strojništva, mehatronike in elektrotehnike.

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 družboslovne poklice. V ta namen smo v letu 2011 namenili 48.039
EUR, kar je 32 odstotkov več kot v preteklem letu. V sistem izvajanja obvezne prakse je bilo vključenih 131
dijakov in študentov, torej 35 več kot v letu 2010. Dijaki in študenti, ki so opravljali obvezno prakso, so
vključeni v formalni študij metalurgije, strojništva, mehatronike, računalništva in oblikovanja kovin.

3.1.8

Skrb za zdravje in varnost pri delu

3.1.8.1

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.

Delovne nezgode
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3.1.8.2

V skupini se je v letu 2011 zgodilo 222 delovnih nezgod, kar predstavlja 8,3-odstotno odsotnost glede na
celotno bolniško odsotnost.

3.1.8.3

Standardi

V smislu obvladovanja varnosti zaposlenih pri delu in skrbi za zdravje družbe delujejo v skladu s
pridobljenimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja
z energijo:


ISO standard 9001: Sistem vodenja kakovosti



ISO standard 14001: Sistem ravnanja z okoljem



ISO standard OHSAS 18001: Sistem varnosti in zdravja pri delu



Certifikat EN 16001: Sistem upravljanja z energijo

Družbe imajo pridobljene naslednje certifikate:
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

EN 16001

ACRONI

√

√

√

√

METAL

√

√

√

NOŽI

√

ELEKTRODE

√

SUZ

√

ZIP

√

SERPA

√
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3.2
3.2.1

ODNOS DO POSLOVNIH PARTNERJEV
Odnos do kupcev in uporabnikov naših proizvodov

Upravljanje odnosov s kupci je za skupino eden pomembnejših faktorjev v poslovanju. Na trgih je
konkurenca 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. Potrebe kupcev dosledno upoštevamo in zanje izdelujemo izdelke, ki
imajo želene lastnosti; dolgo življenjsko dobo, so prijazni okolju, omogočajo optimalne stroške
vzdrževanja in popravil.
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. Redno vzdržujemo stike s kupci in razvijamo odnos popolnega
sodelovanja, spoštovanja in zaupanja.
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V letu 2011 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 organizirali drugo marketinško konferenco za prodajne agente
in servisne centre, v družbi Metal Ravne pa že tradicionalno konferenco trženja.

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 in so v zahtevnih tržnih razmerah
globalno konkurenčni.
Skladno z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo ohranjali visok odstotek oskrbe na domačem trgu na
področju jeklenega odpadka. V drugi polovici leta smo nekatere kratkoročne potrebe lahko realizirali s
cenovno ugodnimi »spot« nakupi, stabilnost oskrbe pa smo dosegli s sodelovanjem s strateškimi
dobavitelji. Nadaljevali smo s projekti 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, rahel optimizem pa je zaslediti tudi v napovedih za leto
2012.
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
zaposleni, ki so posredno ali neposredno vključeni v sklepanje in izvajanje poslov, spoštujejo moralna in
etična načela.
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Povezanost, odlični poslovni odnosi, lojalnost in dolgoročno partnerstvo so pogoj, da se lahko pravočasno
in fleksibilno odzivamo na tržne razmere. Ključne dobavitelje seznanjamo tudi z našimi dolgoročnimi
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načrti, saj le tako lahko skupaj pravočasno načrtujemo potrebne aktivnosti.

S kupci se srečujemo na vsakoletnih konferencah trženja

Z dobavitelji in kupci se srečujemo tudi ob otvoritvah naših večjih investicij
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3.3
3.3.1

ODNOS DO OKOLJA, V KATEREM DELUJEMO
Odnos do naravnega okolja

Skrb za zdrav in varen življenjski prostor nam nudi temeljni pogoj za razvoj naših dejavnosti. Varstvo
okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih, zato ga obravnavamo kot
sestavni del politike vodenja skupine. Aktivnosti usmerjamo v zmanjševanje negativnih učinkov našega
delovanja na naravno okolje in aktivno vključevanje v izboljšanje okolja, kar izvajamo z zmanjševanjem
porabe vseh vrst naravnih in neobnovljivih virov, bdimo nad zmanjševanjem vseh vrst odpadkov in emisij
v okolje ter skrbimo za ponovno uporabo oziroma predelavo odpadnih snovi in urejeno notranje in
zunanje okolje. Z izobraževanjem zaposlenih o odgovornem ravnanju do naravnega okolja širimo
ozaveščenost vseh zaposlenih v skupini SIJ do okolja, v katerem živimo in delujemo.
Vse večje zahteve standardov in okoljske zakonodaje narekujejo pogoje in pravila obnašanja, ki jih uspešno
izpolnjujemo. Posebno pozornost namenjamo nenehnemu zmanjševanju emisijskih obremenitev okolja z
odpadnimi vodami, onesnaževanjem zraka, hrupa in odpadkov. Po IPPC direktivi morajo vse družbe, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za

3.3.2
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obratovanje. Obe naši jeklarski družbi sta to dovoljenje že pridobili v letu 2010.

Odnos do družbenega okolja

Skupina SIJ je odgovorna družbena skupina, ki prisluhne in pomaga v vseh lokalnih okoljih, kjer
posamezne družbe skupine delujejo. Trudimo se izboljševati kakovost življenja naših zaposlenih, njihovih
družin in okolja, v katerem delujejo, zato si prizadevamo za sodelovanje z drugimi podjetji, organizacijami,
institucijami in prebivalci. Pravočasno rešujemo morebitna nesoglasja, ki so posledica delovanja
posamezne družbe v lokalnem okolju in vplivajo na prebivalce in organizacije v neposrednem okolju.
Gospodarska kriza je obseg finančnih sredstev, ki jih namenjamo donacijam in sponzoriranju, nekoliko
znižala, kljub temu je družba Acroni ostala sponzor Hokejskega kluba ACRONI Jesenice, sponzorirali smo
(ali donirali sredstva) alpsko smučanje, odbojko in plavanje na Ravnah na Koroškem, pomagali pri
organizaciji jeklarskega pohoda ipd., za navedeno je skupina v letu 2011 namenila 386,4 tisoč EUR sredstev.
Naše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in različnimi interesnimi skupinami smo oplemenitili na
različne načine: od organiziranih ogledov proizvodnih obratov za osnovnošolce, dijake in študente do
sodelovanja pri organizaciji raznih družabnih in kulturnih prireditev, ipd.
Z zglednim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi se naše družbe umeščajo v okolje, v katerem delujejo,
istočasno pa se gradi in utrjuje pripadnost.
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3.4
3.4.1

KOMUNICIRANJE Z DELEŽNIKI
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
obvladujoče družbe ter službe ekonomike in financ, ki je glavno mesto zbiranja in obdelovanja informacij.
Poleg dnevnih in mesečnih poročil je eno od pomembnejših področij

tudi srednje in dolgoročno

načrtovanje.

3.4.2 Komuniciranje z bankami
Skupina sodeluje z več bankami, tako slovenskimi kot tujimi. Komuniciranje poteka prek finančne službe
obvladujoče družbe, ki posreduje bankam vse podatke, ki jih le-te potrebujejo za redno in tekoče
spremljanje našega poslovanja in načrtovanih investicij ter poslovanja za naslednja obdobja, kar omogoča
hitro odločanje pri reševanju naših kreditnih zahtevkov.

Komuniciranje s kupci
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3.4.3

Za učinkovito komuniciranje s kupci imamo vzpostavljene različne oblike komuniciranja preko različnih
medijev.
Vzpostavljene imamo spletne strani (www.sij.si), kjer lahko kupci 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, izkušenj in zahtev, se
širšemu krogu obstoječih in potencialnih kupcev predstavljamo tudi na različnih tematskih sejmih.
Kupcem smo vedno na voljo za strokovno svetovanje, trudimo se, da odgovore posredujemo 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 pristopom in servisom.

3.4.4 Komuniciranje z zaposlenimi
Za uspešnost poslovanja posamezne družbe so ključnega pomena zaposleni.
Imamo vzpostavljen sistem komuniciranja, s katerim zaposlenim sporočamo potrebne informacije.
Uporabljamo različna orodja internega komuniciranja, in sicer: oglasne deske, info točke, interni časopis,
intranet, sestanke.
Vsi sodelavci vsak mesec prejmejo interni časopis SIJ. V časopisu predstavljamo pomembne dogodke in
dosežke posameznih družb, zlasti različne novosti v tehnologiji dela, pri naložbah, na kadrovskem
področju ter vseh ostalih poslovnih področjih. Hkrati predstavljamo tudi našo širšo skupino oziroma
pomembnejše dogodke znotraj širše skupine, ki jo upravlja IMH (Industrial Metallurgical Holding). Nekaj
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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
skupine in posameznih družb sporoča pomembne informacije zaposlenim in tudi drugi širši javnosti, tj.
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poslovnim partnerjem, lokalni skupnosti in drugim pomembnim deležnikom.
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3.5

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Naše ključne javnosti: zaposleni, kupci, lastniki, investitorji, dobavitelji, lokalne skupnosti informacije
črpajo tudi iz medijev, ki so zato 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. Vedno se potrudimo za kar najhitrejši odziv in celovitost informacij. Komuniciranje z mediji
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poteka prek službe za odnose z javnostmi družbe SIJ, d. d.
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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.



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
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Odgovornost uprave pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov zajema naslednje:

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 22. 3. 2012.

Predsednik uprave
Tibor Šimonka

Namestnik predsednika uprave
Viacheslav Korchagin
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4.2
4.2.1

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
Konsolidirani izkaz finančnega položaja
Pojasnilo

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Dolgoročna sredstva

403.682.707

382.888.912

Neopredmetena sredstva

4.3.7.1

17.757.457

17.832.081

Opredmetena osnovna sredstva

4.3.7.2

372.797.060

350.397.085

Naložbene nepremičnine

4.3.7.3

83.628

284.524

Naložbe v pridružene družbe

4.3.7.4

301.260

-

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

4.3.7.5

651.412

855.805

Dana posojila

4.3.7.6

143.461

2.434.961

Druga sredstva

4.3.7.7

4.291.613

554.206

Odložene terjatve za davek

4.3.7.8

7.656.816

10.530.250

358.249.407

356.865.274

Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine) za prodajo

4.3.7.9

4.331.037

4.553.811

Zaloge

4.3.7.10

161.511.027

157.217.991

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega
izida

4.3.7.11

64.375

72.494

Dana posojila

4.3.7.12

9.728.482

10.569.867

Poslovne terjatve

4.3.7.13

156.104.915

160.503.563

Terjatve za davek iz dobička

4.3.7.14

190.640

118.572

Denar in denarni ustrezniki

4.3.7.15

24.844.734

22.227.460

Druga sredstva

4.3.7.16

1.474.197

1.601.516

761.932.114

739.754.186

331.297.201

314.276.543

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

327.450.310

310.241.643

Vpoklicani kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

11.461.176

11.461.177

Rezerve iz dobička

(1.493.356)

(1.504.366)

Rezerva za pošteno vrednost

(105.572)

57.734

Prevedbene razlike

(50.648)

(83.269)

172.372.644

155.044.301

3.846.891

4.034.900

Skupaj sredstva
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SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

Zadržani dobički
Neobvladujoči delež

4.3.7.17
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Dolgoročne obveznosti

31. 12. 2011

31. 12. 2010

120.824.044

156.085.712

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

4.3.7.18

11.314.713

11.364.789

Druge rezervacije

4.3.7.19

2.536.961

4.487.290

Dolgoročno odloženi prihodki

4.3.7.20

622.189

536.492

Prejeta posojila

4.3.7.21

97.535.025

120.504.818

Druge finančne obveznosti

4.3.7.22

8.655.026

12.085.011

Poslovne obveznosti

4.3.7.23

126.682

6.666.364

Odložene obveznosti za davek

4.3.7.8

33.448

440.948

309.810.869

269.391.931

Kratkoročne obveznosti
Prejeta posojila

4.3.7.24

134.257.451

122.024.582

Druge finančne obveznosti

4.3.7.25

4.775.292

5.062.116

Poslovne obveznosti

4.3.7.26

165.006.399

135.920.355

Obveznosti za davek iz dobička

4.3.7.14

889.118

554.343

Druge obveznosti

4.3.7.27

4.882.609

5.830.535

761.932.114

739.754.186

Skupaj obveznosti do virov sredstev
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Pojasnilo

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
2011

2010

Čisti prihodki od prodaje

4.3.7.28

764.977.836

590.916.742

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov

4.3.7.29

(635.183.843)

(508.559.351)

129.793.993

82.357.391

Kosmati poslovni izid

Stroški prodajanja

4.3.7.29

(51.017.253)

(34.464.068)

Stroški splošnih dejavnosti

4.3.7.29

(51.075.484)

(44.548.529)

Drugi poslovni prihodki

4.3.7.30

9.162.889

8.878.189

Drugi poslovni odhodki

4.3.7.31

(4.699.595)

(1.595.211)

32.164.550

10.627.772

Poslovni izid iz poslovanja

Finančni prihodki

4.3.7.32

1.459.359

2.802.124

Finančni odhodki

4.3.7.33

(12.094.425)

(8.987.369)

(10.635.066)

(6.185.245)

1.860

-

21.531.344

4.442.527

Finančni izid

Delež izgube v pridruženih družbah
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička

4.3.7.34

(1.676.189)

(1.024.850)

Odloženi davek

4.3.7.34

(2.526.884)

247.600

17.328.271

3.665.277

(200.741)

-

17.127.530

3.665.277

Čisti poslovni izid iz delujočega poslovanja

Izguba iz ustavljenega poslovanja
Čisti poslovni izid poslovnega leta

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

4.2.3

(204.133)

(210.863)

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

4.2.3

24.750

55.614

Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega
donosa

4.2.3

40.827

46.670

Druge spremembe v vseobsegajočem donosu

4.2.3

-

(22.488)

16.988.974

3.534.210

Vseobsegajoči donos
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Pojasnilo

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
Čisti poslovni izid, ki pripada

2011

2010

17.127.529

3.665.277

Lastnikom obvladujoče družbe

4.2.3

17.344.572

3.700.098

Neobvladujočemu deležu

4.2.3

(217.043)

(34.821)

Pojasnilo
Vseobsegajoči donos, ki pripada

2011

2010

16.988.974

3.534.210

Lastnikom obvladujoče družbe

4.2.3

17.213.887

3.573.279

Neobvladujočemu deležu

4.2.3

(224.913)

(39.069)

Pojasnilo

2011

2010

Osnovni in popravljen dobiček na delnico

4.3.7.35

17,58

Letno poročilo 2011

Čisti poslovni izid na delnico, ki pripada lastnikom
obvladujoče družbe
3,75
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4.2.3 Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
4.2.3.1

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za leto 2011
Kapital lastnikov obvladujoče družbe

Prevedbene
razlike

(1.504.366)

57.734

-

-

-

-

Transakcije z lastniki

-

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Kapitalske
rezerve

145.266.066

11.461.177

Nakup dodatnega
manjšinskega deleža

-

Pokrivanje izgube

Rezerve
iz
dobička

Neobvladujoči
delež

Skupaj

Zadržani
dobički

Skupaj

(83.269)

155.044.301

310.241.643

4.034.900

314.276.543

-

-

-

-

(6.000)

(6.000)

-

-

-

-

-

37.686

37.686

-

-

-

-

-

-

31.686

31.686

-

-

-

-

-

17.344.572

17.344.572

(217.043)

17.127.529

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

-

-

-

(204.133)

-

-

(204.133)

-

(204.133)

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

-

-

-

-

32.621

-

32.621

(7.871)

24.750

Davki, povezani s
posameznimi
postavkami
vseobsegajočega
donosa

-

-

-

40.827

-

-

40.827

-

40.827

Spremembe na
vseobsegajočem
donosu

-

-

-

(163.306)

32.621

17.344.572

17.213.887

(224.914)

16.988.973

Oblikovanje zakonskih
rezerv

-

-

11.010

-

-

(11.010)

-

-

-

Druge spremembe

-

-

-

-

-

(5.219)

(5.219)

5.219

-

Spremembe v
kapitalu

-

-

11.010

-

-

(16.229)

(5.219)

5.219

-

145.266.066

11.461.177

(1.493.356)

(105.572)

(50.648)

172.372.644

327.450.311

3.846.891

331.297.202

Stanje 31. 12. 2010

Stanje 31. 12. 2011
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Rezerva
za
pošteno
vrednost

Vpoklicani
kapital
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4.2.3.2

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala za leto 2010
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Skupaj

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

Rezerva
za
pošteno
vrednost

Prevedbene
razlike

Zadržani
dobički

Skupaj

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

-

-

-

-

-

-

-

2.039.494

2.039.494

Transakcije z lastniki

-

-

-

-

-

-

-

2.039.494

2.039.494

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

-

-

-

-

-

3.700.098

3.700.098

(34.821)

3.665.277

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
vseobsegajočem donosu

-

-

-

(22.488)

-

-

(22.488)

-

(22.488)

Spremembe na
vseobsegajočem
donosu

-

-

-

(186.681)

59.863

3.700.098

3.573.279

(39.069)

3.534.210

-

-

501.631

-

-

(501.631)

-

-

-

-

-

-

-

(1.101)

1.101

-

-

Stanje 31. 12. 2009

Oblikovanje zakonskih
rezerv
Druge spremembe
Spremembe v kapitalu
Stanje 31. 12. 2010

-

-

501.631

-

(1.101)

(500.530)

-

-

-

145.266.066

11.461.177

(1.504.366)

57.734

(83.269)

155.044.301

310.241.643

4.034.900

314.276.543
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Neobvladujoči
delež

Vpoklicani
kapital

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

2011

2010

21.531.344

4.442.527

32.029.018

29.891.453

(1.860)

-

Denarni tok pri poslovanju
Poslovni izid pred obdavčitvijo

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev

4.3.7.1
4.3.7.2

Delež izgube / dobička v pridruženih družbah
Finančne prihodke iz naslova obresti

4.3.7.32

(1.302.259)

(2.714.468)

Finančne odhodke iz naslova obresti

4.3.7.33

11.253.683

8.725.700

65.557

50.766

365.292

(1.291)

1.960.395

212.273

Odpravo popravkov vrednosti in rezervacij

(1.104.607)

(1.207.782)

Druge prilagoditve

(2.770.652)

(2.334.783)

62.025.911

37.064.395

Sprememba poslovnih terjatev

(1.759.861)

(44.151.875)

Sprememba zalog

(6.215.088)

(42.762.824)

Sprememba poslovnih obveznosti

28.363.022

38.396.695

128.597

519.156

(1.796.955)

(140.574)

483.866

986.629

(1.414.773)

3.222.992

37.681

-

Spremembe v gibljivem kapitalu

17.826.489

(43.929.801)

Neto denarni tok pri poslovanju

79.852.400

(6.865.406)

(2.205.999)

(10.335.661)

(299.400)

-

(54.254.101)

(5.391.527)

1.013.227

318.037

(447.623)

(695.300)

628.900

1.193.881

(12.016.987)

(13.584.000)

Tečajne razlike, neto
Izguba / dobiček pri prodaji finančnih sredstev

4.3.7.5

Slabitev sredstev

Denarni tok pri poslovanju pred gibljivim kapitalom
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Prilagojen za:

Spremembe v gibljivem kapitalu

Sprememba davkov, razen davka iz dobička
Izdatki pri rezervacijah
Prejemki pri prejetih subvencijah
Izdatki / prejemki za davek iz dobička
Drugi direktni prejemki

4.2.3

Denarni tok pri naložbenju
Izdatki pri naložbah v odvisne družbe
Izdatki pri naložbah v pridružene družbe
Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih

4.3.7.2

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih
Izdatki pri neopredmetenih sredstvih

4.3.7.1

Prejemki pri ostalih sredstvih
Izdatki pri danih posojilih

4.3.7.6
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Pojasnilo

2011

2010

Prejemki pri danih posojilih

4.3.7.12

15.425.872

37.377.133

Prejete obresti

4.3.7.6
4.3.7.12

1.213.304

3.081.081

14.505

3.923

(50.928.302)

11.967.567

Prejete dividende
Neto denarni tok pri naložbenju

Prejemki pri prejetih posojilih

4.3.7.21
4.3.7.24

204.276.373

184.192.592

Izdatki pri prejetih posojilih

4.3.7.21
4.3.7.24

(215.186.000)

(156.996.053)

22.179

(12.603.277)

(4.047.651)

(4.584.697)

(11.381.315)

(8.528.531)

(26.316.414)

1.480.033

22.227.460

15.814.460

9.590

(169.194)

2.607.684

6.582.194

24.844.734

22.227.460

Sprememba odobrenih limitov na bančnih računih
Izdatki pri finančnih najemih
Izdatki za obresti
Neto denarni tok pri financiranju

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1.
Prevedbene razlike
Povečanje
Denar in denarni ustrezniki na dan 31. 12.

4.3.7.22
4.3.7.25
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Denarni tok pri financiranju

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

93

4. RAČUNOVODSKO POROČILO
4.3. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.3
4.3.1

POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
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
2011.
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 2011 so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji.
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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 (EU), in sicer:

a) Trenutno veljavni standardi in tolmačenja
V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela
EU:


Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih strank« – Poenostavitev zahtev po razkritju za
družbe, povezane 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 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, ki jih je EU sprejela 18. februarja 2011 (spremembe je potrebno uporabljati za letna
obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje oziroma 1. januarja 2011, odvisno od
standarda/pojasnila),



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,
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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).

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 računovodskih izkazov so naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki jih je
sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo:


Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« – Prenosi finančnih sredstev, ki jih je
EU sprejela 22. novembra 2011 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 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 22. marca 2011 niso
bili potrjeni za uporabo:
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MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali
kasneje),



MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2013 ali kasneje),



MSRP 11 »Skupne ureditve« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje),



MSRP 12 »Razkritja vplivanja na ostala podjetja« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2013 ali kasneje),



MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013
ali kasneje),



MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi« (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2013 ali kasneje),



MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupni podvigi« (velja za
letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali kasneje),



Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« Visoka hiperinflacija in odstranitev dogovorjenih datumov za uporabnike, ki prvič
uporabljajo MSRP (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali kasneje),
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« – Pobotanje finančnih sredstev in
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obveznosti (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali kasneje),


Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti« in MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« –
Obvezni datum uveljavitve in razkritja prehodov,



Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Predstavljanje postavk drugega
vseobsegajočega donosa (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. julija 2012 ali kasneje),



Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« – Odloženi davek: Povrnitev zadevnih sredstev
(veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali kasneje),



Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih
zaslužkov (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali kasneje),



Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« – Pobotanje finančnih sredstev
in obveznosti (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali kasneje),



OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi površinskega najdišča« (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 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, razkritje pogojnih sredstev in obveznosti na dan
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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.

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.
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Skupino družb v katerih ima obvladujoča družba svoje finančne naložbe sestavljajo naslednje družbe:

Dejavnost

%
glasovalnih
pravic

Vrednost
sredstev
31. 12. 2011

Vrednost
kapitala
31. 12. 2011

Poslovni
izid 2011

206.827.771

167.570.074

220.175

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

Dejavnost
holdinga

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

Proizvodnja jekla

100

403.942.661

163.195.055

6.852.745

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

Proizvodnja jekla

100

199.449.728

79.540.429

9.115.945

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

Proizvodnja
industrijskih
nožev

100

16.918.504

11.409.019

1.004.659

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

Proizvodnja
dodajnih
materialov za
varjenje

100

12.351.760

5.297.356

60.741

Proizvodnja
vlečenih žic

100

3.519.346

814.358

212.018

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

Usposabljanje in
izobraževanje
invalidov

100

1.369.665

91.673

8.686

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

Trgovanje z
lastnimi
nepremičninami

100

22.374.803

21.528.184

315.018

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

Drugo
podjetniško in
poslovno
svetovanje

100

1.763.805

1.747.875

22.427

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

Pridobivanje
sekundnih surovin
iz ostankov

74,90

20.554.129

6.182.306

302.134

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

Razrez jekla,
inženiring in
trgovinska
dejavnost

85

8.383.477

2.099.907

559.243

SMG Edelstahl GmbH, Im
Alber 4, Salach , Nemčija

Trgovina z jeklom
in stroji

60

3.229.682

(2.259.366)

(381.971)

SIDERTOCE S.p.A., Via XX
Settembre 198, C.P. 34,
Gravellona Toce, Italija

Toplotna obdelava
in trgovina s
specialnimi jekli

100

15.257.819

2.455.163

44.549

Skupina Griffon & Romano,
Via Tacito 8/10, Corsico,
Italija

Toplotna obdelava
in trgovina s
specialnimi jekli

60

33.115.736

2.199.322

289.097

SIJ Obdelava jekla, d. o. o.,
Gerbičeva ulica 98, Ljubljana

Upravljanje
prodajne mreže

100

42.246

(26.225)

(133.725)

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

Letno poročilo 2011

SIJ – hčerinske družbe

98

4. RAČUNOVODSKO POROČILO
4.3. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Dejavnost

%
glasovalnih
pravic

Vrednost
sredstev
31. 12. 2011

Vrednost
kapitala
31. 12. 2011

Poslovni
izid 2011

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

Trgovinska
dejavnost

100

2.684.757

1.463.103

711.168

Acroni Deutschland GmbH,
Paulsmuhlenstrasse 42,
Duesseldorf, Nemčija

Trgovinska
dejavnost

100

634.983

412.165

91.096

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

Trgovinska
dejavnost

100

2.451.755

1.027.244

20.996

KOPO International Inc.,
New Jersey, ZDA

Trgovinska
dejavnost

100

13.727.729

1.134.512

92.502

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

Proizvodnja
metalurških strojev

85,61

6.675.628

3.645.537

269.653

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

Trgovinska
dejavnost

100

14.659.430

3.755.657

975.409

Pridobivanje
sekundarnih surovin
iz ostankov

51

2.391.145

633.589

104.530

ACRONI – hčerinske
družbe
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METAL RAVNE –
hčerinske družbe

ODPAD – hčerinska
družba
Dankor d. o. o., Europske
avenije 22, Osijek, Hrvaška

Obvladujoča družba skupine je v letu 2011 ustanovila novo odvisn0 družb0 SIJ Obdelava jekla, d. o. o., za
upravljanje prodajne mreže. Skupina Griffon & Romano pa je v letu 2011 izločila iz svojih konsolidiranih
računovodskih izkazov odvisno družbo, zaradi začetega postopka likvidacije nad družbo.
V začetku leta 2012 se je pričel likvidacijski postopek v odvisni družbi Iuenna Stahl Productions und
Handelsgesellschaft m.b.H. Družba je delovala kot agent. Celotna dejavnost družbe se bo prenesla na
obvladujočo družbo Metal Ravne, d. o. o.
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. Prav tako pa ni revidirana novoustanovljena družba
SIJ Obdelava jekla, d. o. o.

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 in odplačno vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.
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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.

4.3.6.2.1

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.
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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 znašajo od dveh do deset let.
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.

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
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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:
Dobe koristnosti
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

Letno poročilo 2011

Nepremičnine

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.

4.3.6.5

Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti. Po pripoznanju se sredstvo pripozna po
svoji 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 odstotkov glasovalnih pravic in v katerih pomembno vpliva na
poslovanje, vendar jih ne obvladuje.
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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
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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.

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.

4.3.6.7.1.1

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 in 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
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ugotavljanje prodajne vrednosti skupine enakih finančnih sredstev se uporablja metoda drsečih povprečnih
cen.

4.3.6.7.1.2

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.

4.3.6.7.1.3

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
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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.

4.3.6.7.1.4

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 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.

4.3.6.7.1.5

Denar in denarni ustrezniki

Denar 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.
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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,
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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.
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.
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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.

4.3.6.10.1.1 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
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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.
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.

4.3.6.10.1.2 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
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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, ali 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

Letno poročilo 2011

slabitve za posamezno skupino se uporabljajo kriteriji strokovne presoje zmožnosti nadaljnje uporabe ali
prodaje.

4.3.6.11
4.3.6.11.1

Kapital
Delniški kapital

Navadne delnice se razvrščajo med kapital. Transakcijski stroški, ki so neposredno povezani z izdajo novih
delnic, ki ni povezana s prevzemom družbe, so prikazani kot zmanjšanje kapitala. 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. Zmanjšujejo 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.
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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.

4.3.6.12 Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je
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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.
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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 poročevalnem 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 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.
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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).
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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 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
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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 posameznim postavkam v konsolidiranih računovodskih
izkazih
Neopredmetena sredstva

4.3.7.1.1

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2011
Dolgoročne
premoženjske
pravice

Drugo

Dobro ime

Sredstva v
pridobivanju

Skupaj

3.425.474

7.500

14.849.222

1.150.158

19.432.354

-

-

-

447.623

447.623

347.710

-

-

(347.710)

-

Odpisi in odtujitve

(12.668)

-

-

-

(12.668)

Druge spremembe

18.750

(7.500)

-

-

11.250

Odtujitev odvisne
družbe

(1.521)

-

-

-

(1.521)

3.777.745

-

14.849.222

1.250.071

19.877.038

(1.599.549)

(724)

-

-

(1.600.273)

(529.585)

-

-

-

(529.585)

Odpisi in odtujitve

12.668

-

-

-

12.668

Druge spremembe

(4.305)

724

-

-

(3.581)

Odtujitev odvisne
družbe

1.190

-

-

-

1.190

Popravek vrednosti
na dan 31. 12. 2011

(2.119.581)

-

-

-

(2.119.581)

Sedanja vrednost na
dan 31. 12. 2010

1.825.925

6.776

14.849.222

1.150.158

17.832.081

Sedanja vrednost na
dan 31. 12. 2011

1.658.164

-

14.849.222

1.250.071

17.757.457

Nabavna vrednost na
dan 31. 12. 2010
Neposredne nabave
Prenos iz pridobivanja

Nabavna vrednost na
dan 31. 12. 2011

Popravek vrednosti
na dan 31. 12. 2010
Amortizacija
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4.3.7.1

Med neopredmetenimi sredstvi skupina izkazuje računalniške in podobne programe ter licence. V letu 2011
predstavljajo največje pridobitve nakupi novih programov za spremljanje proizvodnje, ki so še v fazi
testiranja. Odtujitve neopredmetenih sredstev predstavljajo licence, ki so se prenehale uporabljati v letu
2011. Druge spremembe se nanašajo na prenos sredstev iz opredmetenih osnovnih sredstev. Dobe
koristnosti neopredmetenih sredstev so končne, razen za dobro ime, ki ima nedoločljivo dobo koristnosti.
Dobro ime je nastalo ob nakupih 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 4.3.7.37.
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Dobro ime je bilo na dan 31. 12.2011 preizkušeno za morebitno oslabitev, pri čemer skupina ni ugotovila
znamenj oslabitve. Na podlagi opravljenega preizkusa uprava ocenjuje, da je nadomestljiva vrednost
naložb v deleže družb, pri katerih je nastalo dobro ime, na dan 31. 12. 2011 višja od njihove nabavne
vrednosti ob poslovni združitvi, zaradi česar ni potrebna oslabitev dobrega imena, nastalega pri poslovnih
združitvah.
Nadomestljiva vrednost naložb, ki ustreza njihovi vrednosti pri uporabi, je bila ocenjena z metodo sedanje
vrednosti pričakovanih denarnih tokov. Vse predpostavke, uporabljene pri izračunu denarnih tokov,
temeljijo na preteklih izkušnjah v poslovanju družb in utemeljenem pričakovanju poslovanja v
prihodnosti. Pri modelu vrednotenja so upoštevane zahtevane stopnje donosa v razponu od 3,00 do 12,00
odstotka ter letne stopnje rasti preostalega prostega denarnega toka (reziduala) v višini 2,00 odstotka.
Na dan 31. 12. 2011 skupina izkazuje za 14.577 EUR obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev.
Neopredmetena sredstva niso dana kot poroštvo za obveznosti.
Skupina je preverila vrednost neopredmetenih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne presega
njihove nadomestljive vrednosti.

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2010
Dolgoročne
premoženjske
pravice

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2009

Drugo

Dobro ime

Sredstva v
pridobivanju

Skupaj

2.490.016

-

2.384.927

1.493.196

6.368.139

524.700

7.500

12.464.295

17.834

13.014.329

-

-

-

695.300

695.300

525.854

-

-

(525.854)

-

Odpisi in odtujitve

(66.586)

-

-

-

(66.586)

Druge spremembe

(48.510)

-

-

(530.318)

(578.828)

3.425.474

7.500

14.849.222

1.150.158

19.432.354

(1.249.802)

-

-

-

(1.249.802)

(426.302)

(724)

-

-

(427.026)

Odpisi in odtujitve

54.505

-

-

-

54.505

Druge spremembe

22.050

-

-

-

22.050

(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

14.849.222

1.150.158

17.832.081

Nakup odvisnih družb
Neposredne nabave
Prenos iz pridobivanja

Nabavna vrednost na dan
31. 12. 2010

Popravek vrednosti na
dan 31. 12. 2009
Amortizacija

Popravek vrednosti na
dan 31. 12. 2010
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Opredmetena osnovna sredstva

4.3.7.2.1

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2011
Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Drugo

Sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
na dan 31. 12. 2010

23.219.586

252.778.177

707.503.158

20.820.671

13.527.075

1.017.848.667

Neposredne nabave

-

-

-

-

54.806.826

54.806.826

Prenos iz
pridobivanja

1.262.411

3.272.199

19.872.923

2.694.325

(27.101.858)

-

Odpisi in odtujitve

(155.643)

(1.469.810)

(7.339.646)

(1.363.595)

-

(10.328.694)

Prevedbene razlike

(16.224)

(9.446)

(11.705)

913

(784)

(37.246)

Druge spremembe

-

(500)

(48.310)

(10.750)

-

(59.560)

Prodaja odvisne
družbe

-

-

(148.000)

-

-

(148.000)

24.310.130

254.570.620

719.828.420

22.141.564

41.231.259

1.062.081.993

Popravek
vrednosti na dan
31. 12. 2010

-

(163.595.253)

(487.578.070)

(16.278.259)

-

(667.451.582)

Amortizacija

-

(4.854.013)

(24.816.100)

(1.829.320)

-

(31.499.433)

Odpisi in odtujitve

-

1.434.562

7.135.175

1.074.015

-

9.643.752

Prevedbene razlike

-

1.199

3.605

(938)

-

3.866

Druge spremembe

-

22

4.815

3.561

-

8.398

Prodaja odvisne
družbe

-

-

10.065

-

-

10.065

Popravek
vrednosti na dan
31. 12. 2011

-

(167.013.483)

(505.240.510)

(17.030.941)

-

(689.284.934)

Sedanja vrednost
na dan 31. 12. 2010

23.219.586

89.182.924

219.925.088

4.542.412

13.527.075

350.397.085

Sedanja vrednost
na dan 31. 12. 2011

24.310.130

87.557.137

214.587.910

5.110.623

41.231.259

372.797.059

Nabavna vrednost
na dan 31. 12. 2011
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4.3.7.2

Med večje nove nabave in zaključene investicije v opredmetena osnovna sredstva sodijo:


izgradnja ležečih ogrevalnih mest,



izgradnja lužne kadi št. 3,



postavitev peči št. 3 na liniji Wellman,



ureditev odpremnega skladišča za debelo pločevino,



izgradnja naprave za elektropretaljevanje pod žlindro (EPŽ) III,



modernizacija Alino peči,



nakup opreme za lasersko varjenih polnjenih žic,



nakup in obnova gradbenih objektov ter zemljišč.
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Med sredstvi v pridobivanju so izkazane še nedokončane izgradnje novega valjavskega ogrodja za valjanje
plošč 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 in napravo EPŽ, ter na odpise neuporabne in zastarane opreme.
Druge spremembe se nanašajo na prenos sredstev med neopredmetena sredstva in odpravo nepravilno
pripoznanega opredmetenega osnovnega sredstva.
Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011 znaša 243.070.955 EUR, so
dana kot poroštvo za obveznosti. Na dan 31. 12. 2011 ima skupina za 5.129.505 EUR neporavnanih
obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev in za 20.048.882 EUR znanih pogodbenih obvez za
nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo realizirane v letu 2012. Sedanja vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev, ki so vzeta v finančni najem, znaša 20.030.505 EUR.
Skupina je usredstvila za 334.267 EUR stroškov izposojanja, pri čemer so obrestne mere znašale od 4,00 do
5,49 odstotka.
Skupina je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne

4.3.7.2.2
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presega njihove nadomestljive vrednosti.

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010
Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Drugo

Sredstva v
pridobivanju

Skupaj

22.427.445

244.083.148

659.654.139

19.465.631

40.787.418

986.417.781

779.000

4.755.177

9.500.044

857.977

310.007

16.202.205

-

-

-

-

21.562.015

21.562.015

5.418

4.361.003

44.334.970

960.139

(49.661.530)

-

Odpisi oz. odtujitve

(16.981)

(465.172)

(5.981.209)

(464.853)

-

(6.928.214)

Prevedbene razlike

(9.028)

(4.489)

(4.786)

1.777

(1.153)

(17.679)

Druge spremembe

33.731

48.510

-

-

530.318

612.559

23.219.586

252.778.177

707.503.158

20.820.671

13.527.075

1.017.848.667

Popravek vrednosti
na dan 31. 12. 2009

-

(159.967.675)

(469.270.709)

(15.408.726)

-

(644.647.110)

Amortizacija

-

(4.013.190)

(24.118.282)

(1.332.955)

-

(29.464.427)

Odpisi in odtujitve

-

407.274

5.809.549

464.852

-

6.681.675

Prevedbene razlike

-

390

1.372

(1.430)

-

332

Druge spremembe

-

(22.052)

-

-

-

(22.052)

Popravek vrednosti
na dan 31. 12. 2010

-

(163.595.253)

(487.578.070)

(16.278.259)

-

(667.451.582)

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

23.219.586

89.182.924

219.925.088

4.542.412

13.527.075

350.397.085

Nabavna vrednost
na dan 31. 12. 2009
Nakup odvisnih družb
Neposredne nabave
Prenos iz pridobivanja

Nabavna vrednost
na dan 31. 12. 2010
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4.3.7.3

Naložbene nepremičnine

4.3.7.3.1

Tabela gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2011
Zgradbe

Skupaj

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2010

1.332.988

1.332.988

Odtujitve

(986.012)

(986.012)

346.976

346.976

(1.048.464)

(1.048.464)

(9.793)

(9.793)

794.909

794.909

(263.348)

(263.348)

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2010

284.524

284.524

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011

83.628

83.628

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2011
Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2010
Amortizacija
Odtujitve
Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2011

V letu 2011 je skupina z naložbenimi nepremičninami ustvarila za 9.793 EUR odhodkov in 10.407 EUR
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prihodkov. Skupina je prodala naložbeno nepremičnino, zgradbo specialne jeklarne, in pri tem ustvarila za
422.447 EUR dobička.
Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.
Naložbene nepremičnine se nanašajo na :


skladišče maziv, skladišče vložka in ozkotirno vozovno delavnico na Jesenicah v skupni izmeri
1.844 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 2010
Zgradbe

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2009

Skupaj

1.350.926

1.350.926

(17.938)

(17.938)

1.332.988

1.332.988

(1.033.034)

(1.033.034)

(29.176)

(29.176)

13.746

13.746

(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

Druge spremembe
Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2010
Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2009
Amortizacija
Druge spremembe
Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2010
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4.3.7.4

Naložbe v pridružene družbe
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Razvojni center Jesenice

301.260

-

Naložbe v pridružene družbe

301.260

-

Skupina je leta 2011 vplačala ustanovni delež v družbo Razvojni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 61,
4270 Jesenice, katere dejavnost je razvoj novih materialov in surovin.
Naložbe v pridružene družbe so vrednotene po kapitalski metodi. Kapitalska metoda določa, da se delež
skupine v dobičku/izgubi pridružene družbe pripozna v izkazu poslovnega izida.

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva – nabavna vrednost

367.361

367.618

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva – poštena vrednost

284.051

488.187

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

651.412

855.805

Letno poročilo 2011

4.3.7.5

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. Povečala so se iz naslova nakupa delnic v višini 199.000 EUR, zmanjšala pa iz naslova
oblikovanja popravkov vrednosti v enaki višini v breme poslovnega izida zaradi začetka stečajnega
postopka nad družbo.
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti, se nanašajo na delnice in
deleže družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu in katerih poštene vrednosti je mogoče zanesljivo
oceniti. Zmanjšala so se iz naslova prevrednotenja na pošteno vrednost v višini 204.136 EUR v breme
vseobsegajočega donosa.
Prejete dividende so v letu 2011 znašale 12.752 EUR.

4.3.7.6

Dolgoročno dana posojila
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Dana posojila

143.461

2.434.961

Dolgoročno dana posojila

143.461

2.434.961

Obrestne mere za dana posojila so fiksne. Posojila niso zavarovana.
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Tabela gibanja dolgoročno danih posojil
2011

Stanje na dan 1. 1.

2.434.961

-

-

102.961

(2.351.400)

(2.266.000)

8.029.900

4.598.000

(7.970.000)

-

143.461

2.434.961

Nakup odvisnih družb
Kratkoročni del dolgoročno danih posojil
Dana posojila
Prejeta plačila danih posojil
Stanje na dan 31. 12.

4.3.7.7

2010

Druga dolgoročna sredstva
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Emisijski kuponi

222.970

260.440

Poslovne terjatve

6.191.310

358.629

(2.122.667)

(64.863)

4.291.613

554.206

Popravki vrednosti poslovnih terjatev
Druga dolgoročna sredstva

Letno poročilo 2011

4.3.7.6.1

Dolgoročne poslovne terjatve obsegajo terjatve do štipendistov, dolgoročni del terjatev iz naslova
odprodaje premoženja, dolgoročno razmejene stroške odobritve posojil ter dolgoročni del terjatev do
kupcev. Te so se povečale zaradi prenosa iz kratkoročnih poslovnih terjatev, ker bodo terjatve na osnovi
sklepov o potrjeni prisilni poravnavi poplačane v naslednjih letih. V skladu s tem se je iz kratkoročnih
poslovnih terjatev med dolgoročne prenesel tudi popravek vrednosti.
Izkazana vrednost drugih dolgoročnih sredstev ne presega njihove iztržljive vrednosti.

4.3.7.8

Odložene terjatve in obveznosti za davek
31. 12. 2011

Odložene terjatve za davek
Odložene obveznosti za davek
Odložene terjatve / obveznosti za davek, neto

31. 12. 2010

7.656.816

10.530.250

(33.448)

(440.948)

7.623.368

10.089.302
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Tabela gibanja odloženih terjatev / obveznosti za davek za leto 2011

31. 12. 2010

Prevedbene
razlike

Spremembe
v izkazu
poslovnega
izida

Spremembe v
vseobsegajočem
donosu

46.078

-

(46.078)

-

-

-

(798.367)

-

744.534

-

20.386

(33.448)

(14.434)

-

-

14.434

-

-

325.775

-

(325.775)

-

-

-

Odložene obveznosti
za davek

(440.948)

-

372.681

14.434

20.386

(33.448)

Rezervacije za ekološke
sanacije

156.045

-

(156.045)

-

-

-

39.862

-

(9.386)

-

-

30.476

7.846.777

-

(1.937.836)

-

-

5.908.941

75.537

(266)

112.424

-

-

187.695

Poslovne terjatve

1.045.362

13

(289.916)

-

-

755.459

Rezervacije za zaslužke
zaposlencev

1.522.808

-

(32.861)

-

-

1.489.947

Opredmetena osnovna
sredstva

(392.158)

(9)

(583.070)

-

-

(975.237)

-

-

-

26.393

-

26.393

236.017

-

(2.875)

-

-

233.142

Odložene terjatve za
davek

10.530.250

(262)

(2.899.565)

26.393

-

7.656.816

Odložene terjatve /
obveznosti za davek

10.089.302

(262)

(2.526.884)

40.827

20.386

7.623.368

Zaloge
Opredmetena osnovna
sredstva
Za prodajo
razpoložljiva finančna
sredstva
Drugo

Druge rezervacije
Neizkoriščene davčne
izgube
Zaloge

Za prodajo
razpoložljiva finančna
sredstva
Drugo

Prodaja
odvisne
družbe

31. 12. 2011

Letno poročilo 2011

4.3.7.8.1

Med odloženimi terjatvami za davek ni izkazana terjatev iz naslova neizkoriščene davčne izgube
obvladujoče družbe skupine, ki je na dan 31. 12. 2011 znašala 68.772.361 EUR, ker obvladujoča družba v
prihodnosti ne pričakuje obdavčljivih dobičkov. Iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub bi odložena
terjatev za davek znašala 13.754.472 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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Tabela gibanja odloženih terjatev / obveznosti za davek za leto 2010

31. 12. 2009

Nakup
odvisne
družbe

Prevedbene
razlike

Spremembe
v izkazu
poslovnega
izida

Spremembe v
vseobsegajočem
donosu

31. 12. 2010

Zaloge

-

(272.871)

-

318.949

-

46.078

Opredmetena osnovna
sredstva

-

(1.135.678)

-

337.311

-

(798.367)

(56.606)

-

-

-

42.172

(14.434)

(4.662)

488.116

-

(162.177)

4.498

325.775

Odložene
obveznosti za davek

(61.268)

(920.433)

-

494.083

46.670

(440.948)

Rezervacije za
ekološke sanacije

449.020

-

-

(292.975)

-

156.045

Druge rezervacije

-

-

-

39.862

-

39.862

6.841.702

1.211.651

10.981

(217.557)

-

7.846.777

95.808

(202.638)

635

181.732

-

75.537

998.532

-

109

46.721

-

1.045.362

1.545.477

2.118

-

(24.788)

-

1.522.808

Opredmetena osnovna
sredstva

378.889

(701.483)

(55)

(69.509)

-

(392.158)

Drugo

145.987

-

-

90.031

-

236.017

Odložene terjatve za
davek

10.455.415

309.648

11.670

(246.483)

-

10.530.250

Odložene terjatve /
obveznosti za davek

10.394.147

(610.785)

11.670

247.600

46.670

10.089.302

Za prodajo
razpoložljiva finančna
sredstva
Drugo

Neizkoriščene davčne
izgube
Zaloge
Poslovne terjatve
Rezervacije za
zaslužke zaposlencev

4.3.7.9

Letno poročilo 2011

4.3.7.8.2

Sredstva (skupine) za prodajo
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Sredstva, namenjena za prodajo

4.331.037

4.553.811

Sredstva (skupine) za prodajo

4.331.037

4.553.811

Skupina ima v posesti zemljišča in gradbene objekte (gospodarske zgradbe in stanovanja) na Jesenicah in v
Celju. Aktivnosti za prodajo potekajo neprestano. Sredstva niso dana kot poroštvo za obveznosti.
Knjigovodska vrednost sredstev, namenjenih za prodajo, ne presega njihove iztržljive vrednosti.
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4.3.7.10 Zaloge
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Zaloge materiala

63.967.968

64.413.475

Zaloge nedokončane proizvodnje

53.734.434

45.835.804

Zaloge gotovih proizvodov

32.985.861

37.982.763

Zaloge trgovskega blaga

10.822.764

8.985.949

Zaloge

161.511.027

157.217.991

Vrednost zalog, danih kot poroštvo za obveznosti, na dan 31. 12. 2011 znaša 12.600.000 EUR. Skupina je na
dan 31. 12. 2011 preverila vrednost zalog. Pri zalogah gotovih proizvodov je ugotovila, da je čista iztržljiva
vrednost nižja od proizvajalne vrednosti, zato je v letu 2011 oslabila zaloge za 1.960.395 EUR.
Da bi zagotovila skladnost s tekočim letom, je skupina za leto 2010 naredila prerazporeditev med
vrednostmi zalog gotovih proizvodov, nedokončane proizvodnje in trgovskega blaga.

2011
Stanje na dan 1. 1.

Spremembe popravkov vrednosti brez vpliva na poslovni izid

5.052.396

140.248

(461.313)

(139.923)

(143.864)

1.659

(634)

4.448.569

4.446.585

Prevedbene razlike
Stanje na dan 31. 12.

4.3.7.11

2010

4.446.585

Spremembe popravkov vrednosti z vplivom na poslovni izid

Letno poročilo 2011

4.3.7.10.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti zalog

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

64.375

72.494

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega
izida

64.375

72.494

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida se nanašajo na delnice družb, s katerimi se
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Zmanjšala so se zaradi prevrednotenja na pošteno
vrednost v višini 8.582 EUR v breme poslovnega izida.
Skupina je med letom zavarovala dolarske dobave določenih osnovnih surovin z izvedenimi finančnimi
instrumenti. Pri tem je ustvarila za 157.709 EUR izgube.
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4.3.7.11.1

Tabela gibanja finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
2011

Stanje na dan 1. 1.

2010

72.494

70.023

(166.291)

67.681

Prodaje

(22.441.499)

(3.609.774)

Nakupi

22.599.671

3.544.564

64.375

72.494

Prevrednotenje na pošteno vrednost

Stanje na dan 31. 12.

4.3.7.12 Kratkoročno dana posojila
31. 12. 2011
Dana posojila in depoziti
Popravki vrednosti danih posojil
Kratkoročno dana posojila

31. 12. 2010

10.199.937

11.041.322

(471.455)

(471.455)

9.728.482

10.569.867

Letno poročilo 2011

Obrestne mere za dana posojila in depozite so znašale od 1,25 do 9,00 odstotka. Dana posojila in depoziti
so zavarovani z zastavami poslovnih deležev in garantnim pismom.
Med danimi posojili in depoziti skupina izkazuje za 6.000.000 EUR posojil, danih drugim povezanim
osebam, za katera obrestna mera znaša 9,00 odstotka in so zavarovana s prejetimi poslovnimi deleži.

4.3.7.12.1 Tabela gibanja kratkoročno danih posojil
2011
Stanje na dan 1. 1.

2010

10.569.867

36.719.806

Kratkoročni del dolgoročno danih posojil

2.351.400

2.266.000

Dana posojila in depoziti

3.987.087

8.986.000

(7.455.872)

(37.377.133)

276.000

(24.806)

9.728.482

10.569.867

Vračila danih posojil in depozitov
Drugo
Stanje na dan 31. 12.
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4.3.7.13 Kratkoročne poslovne terjatve
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Terjatve do kupcev

141.242.085

147.912.478

Popravki vrednosti terjatev do kupcev

(3.028.469)

(5.890.597)

71.308

77.492

Terjatve za DDV

7.766.235

7.116.054

Dani predujmi in varščine

7.663.767

9.046.403

Druge poslovne terjatve

2.389.989

2.241.733

156.104.915

160.503.563

Terjatve za obresti

Kratkoročne poslovne terjatve

Stanje na dan 1. 1.

2011

2010

5.890.597

4.580.235

-

1.397.829

1.054.537

546.752

(3.828.764)

(634.472)

111

253

(88.012)

-

3.028.469

5.890.597

Nakup odvisnih družb
Spremembe popravkov vrednosti z vplivom na poslovni izid
Spremembe popravkov vrednosti brez vpliva na poslovni izid
Prevedbene razlike
Odtujitev odvisne družbe
Stanje na dan 31. 12.

Letno poročilo 2011

4.3.7.13.1 Tabela gibanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev

Skupina ima večino terjatev do kupcev zavarovanih pred komercialnimi tveganji pri zavarovalnici SIDPKZ, d. d., Ljubljana. Vrednost terjatev do kupcev, danih kot poroštvo za obveznosti, na dan 31. 12. 2011
znaša 32.704.310 EUR.
Popravki vrednosti terjatev do kupcev so se zmanjšali zaradi prenosa med dolgoročne poslovne terjatve ter
odpise že oblikovanih popravkov vrednosti terjatev na osnovi sklepov o potrjenih prisilnih poravnavah.
Izkazana vrednost poslovnih terjatev ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.

4.3.7.14 Terjatve / 0bveznosti za davek iz dobička
31. 12. 2011
Terjatve za davek iz dobička
Obveznosti za davek iz dobička
Terjatve / obveznosti za davek iz dobička, neto

31. 12. 2010

190.640

118.572

(889.118)

(554.343)

(698.478)

(435.771)
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4.3.7.15 Denar in denarni ustrezniki
31. 12. 2011
Denar v domači valuti
Denar v tuji valuti
Denarna sredstva z omejeno uporabo
Denar in denarni ustrezniki

31. 12. 2010

22.486.064

20.460.374

1.613.528

295.713

745.142

1.471.373

24.844.734

22.227.460

Denar v domači in tuji valuti zajema denarna sredstva v blagajni ter denarna sredstva na bančnih računih,
ki na dan 31. 12. 2011 znašajo 3.689.402 EUR. Depoziti v višini 20.410.190 EUR so v domači valuti in imajo
rok zapadlosti do treh mesecev. Obrestne mere za depozite z zapadlostjo do treh mesecev so fiksne.
Denarna sredstva z omejeno uporabo so sredstva po pogodbi o upravljanju, sklenjeni s finančno družbo.

4.3.7.16 Druga kratkoročna sredstva

Odloženi stroški
Vračunani prihodki
Druga kratkoročna sredstva

31. 12. 2010

1.343.377

599.094

130.820

1.002.422

1.474.197

1.601.516

Letno poročilo 2011

31. 12. 2011

Odloženi stroški se nanašajo na vnaprejšnja plačila stroškov, ki bodo v letu 2012 obremenjevali poslovni
izid ter razmejitev za plačilo DDV po odločbi.

4.3.7.17 Kapital
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

327.450.311

310.241.643

Vpoklicani kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

11.461.177

11.461.177

Rezerve iz dobička

(1.493.356)

(1.504.366)

Rezerva za pošteno vrednost

(105.572)

57.734

Prevedbene razlike

(50.648)

(83.269)

172.372.644

155.044.301

3.846.891

4.034.900

331.297.202

314.276.543

Zadržani dobički
Neobvladujoči delež
Kapital

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 2011 ni spremenilo.
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4.3.7.17.1 Lastniška struktura obvladujoče družbe
Št. delnic
31. 12. 2011

Delničar

Št. delnic
31. 12. 2010

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

550.589

550.569

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

248.655

248.655

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

-

20

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

10

10

UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, Zreče

10

10

994.616

994.616

ST

OAO KOKS, 1 STAKHANOVSKAYA STR.6, Kemerovo, Ruska
federacija

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

Skupaj

V letu 2011 večjih zamenjav v lastništvu obvladujoče družbe ni bilo. 4. 7. 2011 je družba DILON, d. o. o., od
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družbe Merkur, d. d., kupila 20 delnic. Lastniški delež družbe DILON, d. o. o., se je s to transakcijo povečal
za 0,20 bazične točke.

4.3.7.17.2 Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve v višini 11.461.177 EUR so bile oblikovane ob poenostavljenem zmanjšanju kapitala
obvladujoče družbe.

4.3.7.17.3 Rezerve iz dobička
31. 12. 2011
Zakonske rezerve

31. 12. 2010

761.371

750.361

Lastne delnice

(2.254.727)

(2.254.727)

Rezerve iz dobička

(1.493.356)

(1.504.366)

Zakonske rezerve so bile povečane na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v višini 5,00 odstotka
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.

123

4. RAČUNOVODSKO POROČILO
4.3. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.3.7.17.4 Rezerva za pošteno vrednost
31. 12. 2011
Rezerva za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev

(131.968)

72.168

26.394

(14.434)

(105.572)

57.734

Odložena obveznost za davke
Rezerva za pošteno vrednost

31. 12. 2010

4.3.7.17.5 Bilančni dobiček

Stanje na dan 1. 1.

2010

155.044.301

151.844.731

17.344.572

3.700.098

Oblikovanje zakonskih rezerv

(11.010)

(501.631)

Druge spremembe

(5.219)

1.103

172.372.644

155.044.301

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Stanje na dan 31. 12.

Letno poročilo 2011

2011

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.

4.3.7.18 Rezervacije za zaslužke zaposlencev
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Rezervacije za odpravnine

9.177.743

8.858.306

Rezervacije za jubilejne nagrade

1.705.666

2.063.993

431.304

442.490

11.314.713

11.364.789

Rezervacije iz naslova programa pozaposlitvenih zaslužkov
Rezervacije za zaslužke zaposlencev

4.3.7.18.1 Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2011
Prevedbene
razlike

31. 12. 2011

(132.760)

(14)

9.177.743

(417.558)

-

(31)

1.705.666

6.048

(12.753)

(4.481)

-

431.304

671.172

(583.962)

(137.241)

(45)

11.314.713

31. 12. 2010

Oblikovanje

Rezervacije za odpravnine

8.858.306

605.862

(153.651)

Rezervacije za jubilejne
nagrade

2.063.993

59.262

Rezervacije iz naslova
programa pozaposlitvenih
zaslužkov

442.490

Rezervacije za zaslužke
zaposlencev

11.364.789

Odprava

Poraba
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4.3.7.18.2 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

1.288.509

251.797

(96.573)

(119.462)

8.858.306

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

1.729.562

333.667

(142.118)

(124.451)

11.364.789

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.

Letno poročilo 2011

Aktuarski izračuni so narejeni 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 obveznosti, diskontirani po obrestni meri od 0,068 do 3,110 odstotka,
odvisno od starostne strukture zaposlencev oziroma zapadlosti.

4.3.7.19 Druge rezervacije
31. 12. 2011
Rezervacije za ekološke sanacije
Rezervacije za tožbe
Druge rezervacije
Druge rezervacije

31. 12. 2010

1.171.680

3.118.111

1.050.569

960.610

314.712

408.569

2.536.961

4.487.290

4.3.7.19.1 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2011
31. 12. 2010

Oblikovanje

Odprava in
poraba

31. 12. 2011

Rezervacije za ekološke
sanacije

3.118.111

107.366

(2.053.797)

1.171.680

Rezervacije za tožbe

960.610

95.000

(5.041)

1.050.569

Druge rezervacije

408.569

102.000

(195.857)

314.712

4.487.290

304.366

(2.254.695)

2.536.961

Druge rezervacije
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Skupina je imela v skladu z IPPC direktivami oblikovani dve rezervaciji za ekološke sanacije in sicer
rezervacijo za utrditev brega reke Save in rezervacijo za sanacijo odlagališča bele žlindre na Javorniku. Po
pridobitvi okoljskega dovoljenja leta 2011 je skupina odpravila rezervacijo za sanacijo odlagališča bele
žlindre, ker zanjo ni bilo več potrebe. Rezervacijo za utrditev brega reke Save pa je skupina sprostila v
skladu s podpisom dogovora za predelavo jeklarske žlindre, ki nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji
jekla in ki jo bo lahko ustrezno predelano porabila za sanacijo brega. Skupina bo sanacijo izvedla v
naslednjih petih letih.
Druge rezervacije se nanašajo na rezervacije za reklamacije proizvodov v garancijskem roku.

4.3.7.19.2 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2010

Rezervacije za
ekološke sanacije

Nakup
odvisnih
družb

Oblikovanje

Odprava in
poraba

31. 12. 2010

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

5.544.768

4.809

117.690

(1.179.977)

4.487.290

Druge rezervacije
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31. 12. 2009

4.3.7.20 Dolgoročno odloženi prihodki
31. 12. 2011
Odstopljeni prispevki

581.954

451.866

40.235

84.626

622.189

536.492

Drugi dolgoročno odloženi prihodki
Dolgoročno odloženi prihodki

31. 12. 2010

4.3.7.20.1 Tabela gibanja dolgoročno odloženih prihodkov za leto 2011
31. 12. 2010
Odstopljeni prispevki
Drugi dolgoročno odloženi
prihodki
Dolgoročno odloženi
prihodki

Oblikovanje

Odprava in poraba

31. 12. 2011

451.866

1.370.039

(1.239.951)

581.954

84.626

609.857

(654.248)

40.235

536.492

1.979.896

(1.894.199)

622.189
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4.3.7.20.2 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

4.3.7.21 Dolgoročno prejeta posojila
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Prejeta posojila

97.535.025

120.504.818

Dolgoročno prejeta posojila

97.535.025

120.504.818

Letno poročilo 2011

Dolgoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Obrestna mera za
dolgoročno prejeta posojila je spremenljiva in vezana na EURIBOR. Za dolgoročna prejeta posojila v višini
87.767.693 EUR so bile kot jamstvo dane nepremičnine, ostala dolgoročno prejeta posojila niso
zavarovana.

4.3.7.21.1 Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil
2011
Stanje na dan 1. 1.

2010

120.504.818

128.337.634

-

4.210.804

29.574.240

48.297.374

-

(15.004.054)

(52.646.600)

(45.333.620)

Tečajne razlike

42.854

2.398

Prevedbene razlike

(9.384)

(5.718)

Drugo

69.097

-

97.535.025

120.504.818

Nakup odvisnih družb
Prejeta posojila
Poplačila prejetih posojil
Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil

Stanje na dan 31. 12.

4.3.7.22 Druge dolgoročne finančne obveznosti
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Obveznosti iz naslova finančnega najema

8.655.026

12.085.011

Druge dolgoročne finančne obveznosti

8.655.026

12.085.011
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Obrestna mera za obveznosti iz naslova finančnega najema je spremenljiva in vezana na EURIBOR.

4.3.7.22.1 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

4.281.885

8.153.228

1.224.695

Bodoči finančni stroški

(475.973)

(632.577)

(90.320)

Sedanja vrednost minimalnih plačil
obveznosti na dan 31. 12. 2011

3.805.912

7.520.651

1.134.375

Stanje na dan 1. 1.

2011

2010

12.085.011

6.050.905

-

3.834.635

325.313

7.977.705

-

(892.549)

(3.736.126)

(4.910.400)

3.900

26.673

(2.708)

(1.958)

(20.364)

-

8.655.026

12.085.011

Nakup odvisnih družb
Obveznosti iz naslova finančnega najema
Poplačila obveznosti iz naslova finančnega najema
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega
najema
Tečajne razlike
Prevedbene razlike
Drugo
Stanje na dan 31. 12.
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4.3.7.22.2 Tabela gibanja dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema

4.3.7.23 Dolgoročne poslovne obveznosti
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Emisijski kuponi

92.904

259.259

Druge obveznosti

33.778

6.407.105

126.682

6.666.364

Dolgoročne poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti so se nanašale na obveznosti za nakup odvisnih družb, ki zapadejo v
plačilo v letu 2012, zato so bile prenesene med kratkoročne poslovne obveznosti.

4.3.7.24 Kratkoročno prejeta posojila
31. 12. 2011
Prejeta posojila
Odobreni limiti na bančnih računih
Kratkoročno prejeta posojila

31. 12. 2010

132.756.583

120.545.893

1.500.868

1.478.689

134.257.451

122.024.582
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Kratkoročno prejeta posojila zajemajo posojila, prejeta pri bankah v državi in tujini. Kratkoročno prejeta
posojila v višini 47.943.460 EUR so zavarovana z nepremičninami in premičninami, v višini 12.600.000
EUR so zavarovana z zalogami, v višini 14.168.726 EUR pa s terjatvami. Ostala kratkoročna posojila niso
zavarovana. Obrestna mera za kratkoročno prejeta posojila je spremenljiva in vezana na EURIBOR.

4.3.7.24.1 Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil

Stanje na dan 1. 1.

2010

122.024.582

70.848.453

-

24.561.037

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil

52.646.600

45.333.620

Prejeta posojila

174.702.133

135.895.217

(215.186.000)

(141.991.999)

22.179

(12.603.277)

(29.643)

2.389

66.272

(20.858)

11.328

-

134.257.451

122.024.582

Nakup odvisnih družb

Poplačila prejetih posojil
Sprememba odobrenih limitov na bančnih računih
Tečajne razlike
Prevedbene razlike
Drugo
Stanje na dan 31. 12.

Letno poročilo 2011

2011

4.3.7.25 Druge kratkoročne finančne obveznosti
31. 12. 2011
Obveznosti iz naslova obresti
Obveznosti iz finančnega najema
Druge kratkoročne finančne obveznosti

31. 12. 2010

969.381

977.953

3.805.911

4.084.163

4.775.292

5.062.116

Obrestna mera za obveznosti iz finančnega najema je spremenljiva in vezana na EURIBOR.
Najmanjša vsota prihodnjih najemnin, ki zapadejo v plačilo v obdobju naslednjega poslovnega leta, na dan
31. 12. 2011 znaša 4.281.885 EUR, pri čemer čista sedanja vrednost najemnin znaša 3.805.911 EUR.

4.3.7.25.1 Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz finančnega najema
2011
Stanje na dan 1. 1.
Nakup odvisnih družb
Obveznosti iz naslova finančnega najema
Poplačila obveznosti iz naslova finančnega najema
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega
najema

2010

4.084.163

2.193.926

-

641.111

24.881

28.943

(4.047.651)

(3.692.148)

3.736.125

4.910.400

129

4. RAČUNOVODSKO POROČILO
4.3. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

nadaljevanje
Tečajne razlike
Prevedbene razlike
Drugo
Stanje na dan 31. 12.

2011

2010
2.500

2.862

(1.609)

(931)

7.502

-

3.805.911

4.084.163

4.3.7.26 Kratkoročne poslovne obveznosti
31. 12. 2010

Obveznosti do dobaviteljev

146.829.295

113.876.843

Obveznosti do zaposlencev

4.256.959

4.571.172

Prejeti predujmi

1.447.897

1.503.080

Obveznosti za davke

3.696.939

3.568.338

Druge poslovne obveznosti

8.775.309

12.400.922

165.006.399

135.920.355

Kratkoročne poslovne obveznosti

Letno poročilo 2011

31. 12. 2011

Obveznosti do zaposlencev zajemajo obveznosti za čiste plače in nadomestila za decembrske plače,
izplačane v mesecu januarju 2012. 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.

4.3.7.27 Druge kratkoročne obveznosti
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Vračunane provizije kupcev

817.872

662.634

Vračunani stroški revizije

240.431

146.851

1.346.321

1.622.677

Vračunane obveznosti iz naslova tožb

62.897

-

Vračunani stroški nagrad zaposlencem

122.651

167.100

202.928

1.269.975

Druge obveznosti

2.089.509

1.961.298

Druge kratkoročne obveznosti

4.882.609

5.830.535

Vračunani stroški neizkoriščenih dopustov

Kratkoročni del dolgoročnih rezervacij (brežina reke Save)

Skupina je odpravila rezervacijo za sanacijo odlagališča bele žlindre. Rezervacijo za utrditev brega reke
Save pa je skupina sprostila v skladu s podpisom dogovora za predelavo jeklarske žlindre, ki nastaja kot
stranski proizvod pri proizvodnji jekla in ki jo bo lahko ustrezno predelano porabila za sanacijo brega.
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4.3.7.28 Čisti prihodki od prodaje
2011

2010

112.691.650

102.140.557

Čisti prihodki od prodaje v tujini

652.286.186

488.776.185

- Nemčija

190.224.656

131.733.077

- Italija

191.250.623

137.928.415

- Avstrija

32.421.955

31.205.293

- ZDA

40.195.941

27.119.291

- druge države

198.193.011

160.790.109

764.977.836

590.916.742

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

Čisti prihodki od prodaje

4.3.7.29 Poslovni odhodki

Stroški blaga, materiala in storitev

2010

607.778.302

499.153.349

Stroški dela

94.898.881

84.147.593

- stroški plač

68.958.367

60.094.866

- stroški socialnih zavarovanj

14.070.996

12.250.150

11.869.518

11.802.577

32.029.018

29.891.453

5.922.588

3.319.214

(3.352.209)

(28.939.661)

737.276.580

587.571.948

- drugi stroški dela
Stroški amortizacije
Drugi stroški
Sprememba vrednosti zalog
Poslovni odhodki
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2011

Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila v letu 2011, je znašal 235.933 EUR.

4.3.7.29.1 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2011
Proizvajalni
stroški
prodanih
proizvodov
Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški
splošnih
dejavnosti

Stroški
prodajanja

Skupaj

548.729.723

42.904.097

16.144.482

607.778.302

Stroški dela

58.944.767

7.648.387

28.305.727

94.898.881

Stroški amortizacije

27.982.752

392.662

3.653.604

32.029.018

2.878.810

72.107

2.971.671

5.922.588

Sprememba vrednosti zalog

(3.352.209)

-

-

(3.352.209)

Poslovni odhodki

635.183.843

51.017.253

51.075.484

737.276.580

Drugi stroški
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4.3.7.29.2 Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2010
Proizvajalni
stroški
prodanih
proizvodov
Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški
splošnih
dejavnosti

Stroški
prodajanja

Skupaj

456.617.080

28.343.816

14.192.453

499.153.349

54.015.851

5.747.804

24.383.938

84.147.593

26.540.900

268.540

3.082.013

29.891.453

325.181

103.908

2.890.125

3.319.214

Sprememba vrednosti zalog

(28.939.661)

-

-

(28.939.661)

Poslovni odhodki

508.559.351

34.464.068

44.548.529

587.571.948

Stroški dela
Stroški amortizacije
Drugi stroški

2011

2010

Osnovna šola

675

309

Nižja poklicna šola

410

751

Srednja poklicna šola

928

956

1

3

Srednja strokovna in splošna šola

820

808

Visoka šola I. stopnje

252

224

Visoka šola II. stopnje

196

238

Magisterij, doktorat

39

32

3.321

3.321

2011

2010

Mojstrski, delovodski, poslovodski izpit

Skupaj
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4.3.7.29.3 Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo

4.3.7.30 Drugi poslovni prihodki

Odprava popravkov vrednosti zalog

-

461.313

3.095.407

1.632.312

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev

328.287

105.223

Dobiček pri prodaji naložbenih nepremičnin

422.447

-

Dobiček pri prodaji sredstev namenjenih za prodajo

227.885

-

1.894.199

2.501.665

Usredstveni lastni proizvodi

627.595

208.884

Prejete odškodnine

678.270

1.270.698

Pogodbene kazni

1.411.433

1.641.400

191.487

536.216

285.879

520.478

9.162.889

8.878.189

Odprava rezervacij

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij

Dobiček pri prodaji emisijskih kuponov
Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki
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4.3.7.31 Drugi poslovni odhodki
2011
Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev

2010

1.976.801

546.752

140.248

-

1.960.395

212.273

Oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlenih

-

191.550

Izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev

-

12.081

Izguba pri prodaji sredstev namenjenih za prodajo

-

112.330

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev

409.153

396.685

Drugi poslovni odhodki

212.998

123.540

4.699.595

1.595.211

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog
Slabitev zalog

Drugi poslovni odhodki

4.3.7.32 Finančni prihodki

Dobiček pri prodaji in prevrednotenju za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev

2010
-

1.291

Pozitivne tečajne razlike pri financiranju

118.924

11.694

Pozitivne tečajne razlike pri investiranju

29.290

74.671

1.302.259

2.714.468

8.886

-

1.459.359

2.802.124

Prihodki iz naslova obresti
Drugi finančni prihodki
Finančni prihodki
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2011

4.3.7.33 Finančni odhodki
2011

2010

Izguba pri prodaji in prevrednotenju za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev

365.292

-

Negativne tečajne razlike pri financiranju

264.839

79.511

Negativne tečajne razlike pri investiranju

94.847

57.620

11.253.683

8.725.700

115.764

124.538

12.094.425

8.987.369

Odhodki iz naslova obresti
Drugi finančni odhodki
Finančni odhodki
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4.3.7.34 Davki
2011

2010

Davek iz dobička

(1.676.189)

(1.024.850)

Odloženi davek

(2.526.884)

247.600

Davki

(4.203.073)

(777.250)

2011

2010

Poslovni izid pred obdavčitvijo

21.531.344

4.442.527

Obveznost za davek iz dobička izračunan po veljavni davčni
stopnji

4.684.540

888.505

(127.550)

(21.457)

451.170

323.907

- davčnih olajšav

(805.087)

(413.705)

Davki

4.203.073

777.250

- prihodkov, ki niso predmet obdavčitve
- davčno nepriznanih odhodkov
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Davčni učinki:

4.3.7.35 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.

2011
Dobiček lastnikov obvladujoče družbe
Tehtano število izdanih navadnih delnic

2010

17.344.572

3.700.098

986.699

986.699

17,58

3,75

Osnovni in popravljeni dobiček na delnico

4.3.7.36 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva
Pogojna sredstva so na dan 31. 12. 2011 znašala 1.360.920 EUR in se nanašajo na prejete garancije za odpravo
napak v garancijski dobi. Iz naslova prejetih garancij skupina ne pričakuje prilivov.
Pogojne obveznosti so na dan 31. 12. 2011 znašale 11.767.459 EUR. V vrednosti 2.110.383 EUR se nanašajo na
poroštva, dana za prejeta posojila, v vrednosti 9.657.076 EUR pa na carinske garancije in garancije, dane za
dobro izvedbo del. Iz naslova danih poroštev in garancij skupina ne pričakuje odlivov.

4.3.7.37 Poslovne združitve
Dne 31. 3. 2010 je skupina kupila 85-odstotni delež družbe NIRO Wenden GmbH. V letu 2010 je skupina v
skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovne združitve nakupa družbe upoštevala
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začasne poštene vrednosti privzetih sredstev kot poštene. Skupina je v letu 2011 ponovno obračunala
začetno pripoznanje prevzetih sredstev.
Poštene vrednosti prevzetih sredstev so bile pridobljene na podlagi cenitve prevzetih sredstev. Cenitev je
bila narejena s strani pooblaščenega cenilca. Cenitev prevzetih sredstev je bila narejena podlagi dinamične
metode, pri kateri so bile upoštevane tržne vrednosti prevzetih sredstev.
Izkaz finančnega položaja družbe NIRO Wenden GmbH je na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč
vpliv, prikazan v nadaljevanju:
Začasna poštena
vrednost

Poštena
vrednost
SREDSTVA
Denar in denarni ustrezniki

2.141

2.141

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva

5.204.049

3.771.375

Zaloge

5.844.198

5.844.198

Poslovne terjatve

1.974.972

1.974.972

330.625

757.993

39.888

39.888

7.082.239

7.082.239

Druge obveznosti

3.231.427

3.231.427

NETO SREDSTVA

3.002.431

1.997.125

Druga sredstva

Rezervacije
Prejeta posojila

Neobvladujoči delež (15 %)
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

450.365

NETO SREDSTVA PREVZEMA

2.552.066

Nakupna cena

5.737.500

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev

2.552.066

DOBRO IME

3.185.434

Dne 30. 6. 2010 je skupina kupila 60-odstotni delež družbe SMG Edelstahl GmbH. V letu 2010 je skupina v
skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovne združitve nakupa družbe upoštevala
začasne poštene vrednosti privzetih sredstev kot poštene. Skupina je v letu 2011 ponovno obračunala
začetno pripoznanje prevzetih sredstev.
Poštene vrednosti prevzetih sredstev so bile pridobljene na podlagi cenitve prevzetih sredstev. Cenitev je
bila narejena s strani pooblaščenega cenilca. Cenitev prevzetih sredstev je bila narejena podlagi dinamične
metode, pri kateri so bile upoštevane tržne vrednosti prevzetih sredstev.
Izkaz finančnega položaja družbe SMG Edelstahl GmbH na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv,
je prikazan v nadaljevanju:
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Začasna poštena
vrednost

Poštena
vrednost
SREDSTVA
Denar in denarni ustrezniki

343.796

261.812

1.738.250

1.738.250

Zaloge

822.838

822.838

Poslovne terjatve

424.798

424.798

401.165

401.165

Prejeta posojila

2.542.696

2.542.696

Druge obveznosti

1.042.840

1.042.840

NETO SREDSTVA

(657.019)

(739.003)

Neobvladujoči delež (40 %)

(262.808)

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

NETO SREDSTVA PREVZEMA
Nakupna cena
Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev
DOBRO IME

(394.211)
321.000
(394.211)
715.211
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Rezervacije

Dne 30. 6. 2010 je skupina kupila 90-odstotni delež družbe SIDERTOCE S.p.A. V letu 2010 je skupina v
skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovne združitve nakupa družbe upoštevala
začasne poštene vrednosti privzetih sredstev kot poštene. Skupina je v letu 2011 ponovno obračunala
začetno pripoznanje prevzetih sredstev.
Poštene vrednosti prevzetih sredstev so bile pridobljene na podlagi cenitve prevzetih sredstev. Cenitev je
bila narejena s strani pooblaščenega cenilca. Cenitev prevzetih sredstev je bila narejena podlagi dinamične
metode, pri kateri so bile upoštevane tržne vrednosti prevzetih sredstev.
Izkaz finančnega položaja družbe SIDERTOCE S.p.A. na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je
prikazan v nadaljevanju:
Začasna poštena
vrednost

Poštena
vrednost
SREDSTVA
Denar in denarni ustrezniki

70.496

70.496

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva

5.291.950

4.886.913

Zaloge

3.962.040

3.962.040

4.274.153

4.274.153

258

46.114

702.684

676.878

3.982.820

3.982.820

Poslovne terjatve
Druga sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Rezervacije
Prejeta posojila
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nadaljevanje

Začasna poštena
vrednost

Poštena
vrednost

Druge obveznosti

5.655.439

5.588.645

NETO SREDSTVA

3.257.954

2.991.373

Neobvladujoči delež (0 %)

-

NETO SREDSTVA PREVZEMA

3.257.954

Nakupna cena

6.815.000

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev

3.257.954

DOBRO IME

3.557.046

Dne 31. 8. 2010 je skupina kupila 60-odstotni delež obvladujoče družbe skupine Griffon & Romano. V letu
2010 je skupina v skladu s prvo točko MSRP 3.45 pri začetnem obračunavanju poslovne združitve nakupa
družbe upoštevala začasne poštene vrednosti privzetih sredstev kot poštene. Skupina je v letu 2011
ponovno obračunala začetno pripoznanje prevzetih sredstev.
Poštene vrednosti prevzetih sredstev so bile pridobljene na podlagi cenitve prevzetih sredstev. Cenitev je
bila narejena s strani pooblaščenega cenilca. Cenitev prevzetih sredstev je bila narejena podlagi dinamične
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metode, pri kateri so bile upoštevane tržne vrednosti prevzetih sredstev.
Izkaz finančnega položaja skupine Griffon & Romano na dan, ko je skupina pridobila prevladujoč vpliv, je
prikazan v nadaljevanju:
Poštena
vrednost

Začasna poštena
vrednost

SREDSTVA
Denar in denarni ustrezniki

865.348

865.348

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva

4.517.990

2.243.931

Zaloge

9.982.553

9.982.553

Poslovne terjatve

11.974.516

11.974.516

591.911

591.911

Prejeta posojila

15.164.088

15.164.088

Druge obveznosti

6.939.074

6.364.313

(10.331)

32.804

NETO SREDSTVA

4.655.665

2.913.232

Neobvladujoči delež (40 %)

1.862.266

NETO SREDSTVA PREVZEMA

2.793.399

Nakupna cena

7.800.000

Knjigovodska vrednost neto prevzetih sredstev

2.793.399

DOBRO IME

5.006.601

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Rezervacije

Neobvladujoči deleži
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Zaradi spremenjenih vrednosti pri začetnem obračunavanju poslovnih združitev nakupa novih družb so se
posledično spremenili tudi konsolidirani računovodski izkazi SKUPINE SIJ.
Konsolidirani računovodski izkazi SKUPINE SIJ za leto 2010, razkriti v tem poročilu, se tako razlikujejo od
konsolidiranih računovodskih izkazov SKUPINE SIJ za leto 2010, razkritih v Letnem poročilu SKUPINE SIJ
za leto 2010.
V nadaljevanju sta prikazana temeljna računovodska izkaza za leto 2010, Izkaz vseobsegajočega donosa in
Izkaz finančnega položaja, razkrita v tem poročilu in Letnem poročilu za leto 2010:

Čisti prihodki od prodaje

2010
Letno poročilo
2011

2010
Letno poročilo
2010

590.916.742

590.916.742

(508.559.351)

(508.106.088)

82.357.391

82.810.654

Stroški prodajanja

(34.464.068)

(34.448.070)

Stroški splošnih dejavnosti

(44.548.529)

(44.484.539)

Drugi poslovni prihodki

8.878.189

8.869.908

Drugi poslovni odhodki

(1.595.211)

(1.617.261)

Poslovni izid iz poslovanja

10.627.772

11.130.692

Finančni prihodki

2.802.124

2.802.124

Finančni odhodki

(8.987.369)

(8.987.369)

Finančni izid

(6.185.245)

(6.185.245)

-

-

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Kosmati poslovni izid

Delež izgube v pridruženih družbah
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička
Odloženi davek
Čisti poslovni izid iz delujočega poslovanja

Izguba iz ustavljenega poslovanja
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov poslovanja v
tujini
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa
Druge spremembe v vseobsegajočem donosu
Vseobsegajoči donos

4.442.527

4.442.527

(1.024.850)

(697.703)

247.600

(385.092)

3.665.277

3.862.652

-

-

3.665.277

3.862.652

(210.863)

(210.863)

55.614

55.614

46.670

46.670

(22.488)

(22.488)

3.534.210

3.731.585
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Konsolidirani Izkaz vseobsegajočega donosa
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Konsolidirani izkaz finančnega položaja

31. 12. 2010
Letno poročilo
2011

31. 12. 2010
Letno poročilo
2010

SREDSTVA

Neopredmetena sredstva

382.888.912

383.155.420

17.832.081

20.232.820

350.397.085

346.923.813

Naložbene nepremičnine

284.524

284.524

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

855.805

855.805

Opredmetena osnovna sredstva

Dana posojila
Druga sredstva
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine) za prodajo
Zaloge
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
Dana posojila
Poslovne terjatve

2.434.961

2.434.961

554.206

1.662.949

10.530.250

10.760.548

356.865.274

355.564.004

4.553.811

4.553.811

157.217.991

157.217.991

72.494

72.494

10.569.867

10.569.867

160.503.563

158.757.907

Terjatve za davek iz dobička

118.572

562.958

Denar in denarni ustrezniki

22.227.460

22.227.460

1.601.516

1.601.516

739.754.186

738.719.424

314.276.543

313.636.485

Druga sredstva
Skupaj sredstva

Letno poročilo 2011

Dolgoročna sredstva

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Kapital lastnikov obvladujoče družbe

310.241.643

310.429.383

Vpoklicani kapital

145.266.066

145.266.066

Kapitalske rezerve

11.461.177

11.461.177

Rezerve iz dobička

(1.504.366)

(1.504.366)

57.734

57.734

Rezerva za pošteno vrednost
Prevedbene razlike
Zadržani dobički
Neobvladujoči delež
Dolgoročne obveznosti

(83.269)

(83.269)

155.044.301

155.232.041

4.034.900

3.207.102

156.085.712

155.691.005

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

11.364.789

11.361.033

Druge rezervacije

4.487.290

4.487.290

Dolgoročno odloženi prihodki
Prejeta posojila

536.492

536.492

120.504.818

120.504.818

Druge finančne obveznosti

12.085.011

12.085.011

Poslovne obveznosti

6.666.364

6.666.364

440.948

49.997

Kratkoročne obveznosti

269.391.931

269.391.934

Prejeta posojila

122.024.582

122.024.582

Odložene obveznosti za davek

Druge finančne obveznosti
Poslovne obveznosti
Obveznosti za davek iz dobička
Druge obveznosti
Skupaj obveznosti do virov sredstev

5.062.116

5.062.116

135.920.355

135.964.667

554.343

510.034

5.830.535

5.830.535

739.754.186

738.719.424
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4.3.8 Povezane osebe
Povezane osebe predstavljajo obvladujoča družba, odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane
družbe in pristojni za upravljanje družb. Ostale povezane družbe predstavljajo družbe v skupini
obvladujoče družbe, obvladujoče družbe obvladujoče družbe ter družbe njihovih skupin.

4.3.8.1

Posli

/

transakcije

med

povezanimi

osebami,

izločeni

iz

konsolidiranih

računovodskih izkazov
2010

145.184.288

104.016.371

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Poslovne terjatve / poslovne obveznosti

50.541.220

46.985.361

Dana / prejeta posojila

38.345.515

28.547.702

162.379.893

162.457.393

2011

2010

Finančne naložbe v odvisne družbe

4.3.8.2

Posli / transakcije z obvladujočo družbo

Prihodki

16.992

31. 12. 2011
Terjatve

4.3.8.3

100.920

847

31. 12. 2010
276.272

Posli / transakcije z ostalimi povezanimi osebami
2011

Prihodki

540.000

31. 12. 2011
Terjatve

4.3.8.4
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Prihodki / odhodki

2011

6.000.000

2010
1.013.375

31. 12. 2010
6.000.000

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.
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2011
Vodstvo
Osebe po individualni pogodbi

2010

5.631.825

4.797.250

8.364.586

7.095.315

29.136

21.200

Člani nadzornega sveta

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z Uredbo (dnevnice,
kilometrine, nočitve ipd.) in bonitete.
Skupina v letu 2011 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.

4.3.9 Finančni instrumenti in tveganja
4.3.9.1

Zaupanjsko (kreditno) tveganje

4.3.9.1.1

Struktura nezapadlih finančnih sredstev

31. 12. 2011

Skupina 1

Terjatve do kupcev

Skupina 2

Skupina 3

Skupaj

28.316.754

74.517.604

11.712.081

114.546.438

Druge poslovne
terjatve

1.374.229

10.954.935

1.178.554

13.507.718

Dana posojila in
depoziti

30.282.133

-

-

30.282.133

Skupaj

59.973.116

85.472.539

12.890.635

158.336.290

31. 12. 2010

Skupina 1

Terjatve do kupcev

Skupina 2

Skupina 3

Skupaj

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

7.352.528

105.000

5.547.300

13.004.828

28.386.814

95.786.853

17.803.041

141.976.708

Skupaj

Skupina 1:

Letno poročilo 2011

Največjo izpostavljenost na dan poročanja predstavljajo poslovne terjatve, dana posojila in depoziti.

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),
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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.

4.3.9.1.2

Starostna struktura v plačilo zapadlih, a ne oslabljenih finančnih sredstev

Terjatve do
kupcev
Druge poslovne
terjatve
Skupaj

31. 12. 2010
Terjatve do
kupcev
Druge poslovne
terjatve
Skupaj

4.3.9.1.3

Do 3 mesecev

Od 3 mesecev
do 1 leta

Od 1 leta do 3
let

Nad 3 leti

Skupaj

20.372.648

3.100.810

182.158

11.559

23.667.176

201.524

-

5.926

56.392

263.842

20.574.172

3.100.810

188.084

67.951

23.931.018

Do 3 mesecev

Od 3 mesecev
do 1 leta

Od 1 leta do 3
let

Nad 3 leti

Skupaj

16.121.973

5.016.476

4.161.875

-

25.300.324

11.717

2.276

63.791

-

77.784

16.133.690

5.018.752

4.225.666

-

25.378.108

Gibanje popravkov vrednosti finančnih sredstev
Popravek
vrednosti
na dan
31. 12. 2010

Terjatve do kupcev

Oblikovanje
popravka
vrednosti v
letu

Odtujitev
odvisne
družbe

Poplačilo
sredstev, za
katere je bil
oblikovan
popravek
vrednosti

Ostale
spremembe
brez vpliva
na poslovni
izid

Popravek
vrednosti
na dan
31. 12. 2011

5.890.597

(88.012)

1.564.372

(509.835)

(3.828.653)

3.028.469

Druge poslovne
terjatve

2.172.457

-

1.380.560

(74.760)

(601.410)

2.876.847

Dana posojila in
depoziti

471.455

-

-

-

-

471.455

8.534.509

(88.012)

2.944.932

(584.595)

(4.430.063)

6.376.771

Skupaj

Letno poročilo 2011

31. 12. 2011
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Popravek
vrednosti
na dan
31. 12. 2009

Oblikovanje
popravka
vrednosti v
letu

Nakup
odvisne
družbe

Poplačilo
sredstev, za
katere je bil
oblikovan
popravek
vrednosti

Ostale
spremembe
brez vpliva
na poslovni
izid

Popravek
vrednosti
na dan
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

6.886.784

1.397.829

2.949.160

(1.195.595)

(1.503.669)

8.534.509

Skupaj

Ostale spremembe brez vpliva na poslovni izid izkazujejo odpise sredstev, za katere je bil oblikovan popravek
vrednosti, obračunane tečajne razlike, obračunane prevedbene razlike ter prenose popravkov vrednosti med
dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi.

4.3.9.2

Likvidnostno tveganje

Letno poročilo 2011

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.
31. 12. 2011

Do 3 mesecev

Od 3 mesecev do
1 leta

Od 1 leta do 5
let

Nad 5 let

Obveznosti do dobaviteljev

140.823.041

6.006.254

-

-

Obveznosti za prejeta posojila
in depozite

33.907.274

100.350.176

67.479.028

30.055.999

6.525.001

13.966.164

21.558.603

4.736.393

181.255.316

120.322.594

89.037.631

34.792.392

Druge poslovne in finančne
obveznosti
Skupaj

31. 12. 2010

Do 3 mesecev

Od 3 mesecev do
1 leta

Od 1 leta do 5
let

Nad 5 let

Obveznosti do dobaviteljev

110.319.200

3.557.543

-

-

Obveznosti za prejeta posojila
in depozite

68.002.048

54.022.535

81.136.544

39.368.271

15.455.114

8.062.559

16.901.528

1.590.590

193.776.362

65.642.637

98.038.072

40.958.861

Druge poslovne in finančne
obveznosti
Skupaj

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 2011 skupina
delno ni izpolnila obvez iz dveh dolgoročnih posojilnih pogodb v skupni vrednosti 2.100.000 EUR. Kršitev
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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.

4.3.9.3

Tečajno tveganje



EUR / USD

1,2939



EUR / GBP

0,8353



EUR / CHF

1,1256



EUR / JPY

100,20



EUR / SEK

8,9120



EUR / HRK

7,5370

Letno poročilo 2011

Konsolidirani računovodski izkazi skupine so izdelani na osnovi naslednjih tečajev:

Neto izpostavljenost (sredstva – obveznosti) v tujih valutah, izražena v EUR je:

4.3.9.4



USD

(12.288.381)



GBP

198.645



CHF

(94.377)



JPY

(9.800)



SEK

(228.570)



HRK

(159)



EUR

(841.728)

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 2010 je pripravljena na enak način:

2011

2010

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 200 bt

(4.089.438)

(4.437.524)

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt

(2.045.278)

(2.220.877)

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt

2.045.278

2.220.877

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 200 bt

4.089.438

4.437.524
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4.3.9.5

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.
2011

Povečanje
zadolženosti za 10 %

Zmanjšanje
zadolženosti za 10 %

74,02

81,42

66,62

Kapital

331.297.201

331.297.201

331.297.201

Finančne obveznosti

245.222.794

269.745.073

220.700.515

Stopnja zadolženosti na kapital

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Vrsta finančnega instrumenta

Knjigovodska
vrednost

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti preko poslovnega izida

64.375

64.375

72.494

72.494

Za prodajo razpoložljiva finančna
sredstva

651.412

651.412

855.805

855.805

9.871.943

9.871.943

13.004.828

13.004.828

Poslovne terjatve

160.173.558

160.173.558

160.797.329

160.797.329

Denarna sredstva

24.844.734

24.844.734

22.227.460

22.227.460

(231.792.476)

(231.792.476)

(242.529.400)

(242.529.400)

(13.430.318)

(13.430.318)

(17.147.127)

(17.147.127)

(165.133.081)

(165.133.081)

(142.586.719)

(142.586.719)

(214.749.853)

(214.749.853)

(209.714.910)

(209.714.910)

Dana posojila in depoziti

Prejeta posojila
Druge finančne obveznosti
Poslovne obveznosti
Skupaj

4.3.9.7

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Letno poročilo 2011

4.3.9.6

Finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti glede na hierarhijo
31. 12. 2011

31. 12. 2010

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve ravni

348.426

560.681

Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje ravni

367.361

367.618

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skupaj

715.787

928.299
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4.3.10 Dogodki po datumu poročanja


V družbi Acroni so januarja prenehali proizvajati profile – ukinili so oddelek Profilarne v
okviru Vroče valjarne.



V družbi Acroni so januarja proizvedli in prodali rekordno količino nerjavne debele
pločevine (8.400 ton).



Dne 10. 2. 2012 je družba Metal Ravne pričela likvidacijski postopek v odvisni družbi Iuenna
Stahl GmbH, ki je v njeni 100-odstotni lasti.



V prvem kvartalu leta 2012 bodo v družbi Elektrode Jesenice zaključili investicijo v zaprt
sistem hlajenja v proizvodnji elektrod in investicijo v visokotehnološko proizvodnjo lasersko
varjenih polnjenih žic.

Letno poročilo 2011

Drugih dogodkov po datumu poročanja, ki bi lahko vplivali na izkaze skupine, ni bilo.
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Skupina je za leto
2011
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5

pridobila

pozitivno
revizijsko mnenje
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