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1 UVOD 

1.1 KLJUČNE ŠTEVILKE  

Tabela: Ključni podatki poslovanja za leta 2008 do 2010 

    2008 2009 2010 

Prodaja v tonah 321.012 221.263  283.103  

Prihodki od prodaje v tEUR 463.688 225.986  368.118  

Dobiček iz poslovanja v tEUR 31.403  (25.828) 5.914  

Delež v prihodkih od prodaje v % 6,8  (11,4) 1,6  

EBITDA v tEUR 44.779  (10.724)  24.078  

Dobiček pred davki v tEUR 26.195  (28.329) 1.609  

Neto dobiček v tEUR 20.811  (22.772) 1.474  

Delež v prihodkih od prodaje  v % 4,5  (10,1) 0,4  

Donos na kapital v % 11,4  (14,2) 0,9  

Investicije v tEUR 36.315 59.322 18.343  

Kratkoročni koeficient   1,6  1,1  1,1  

Pospešeni koeficient   1,1  0,7  0,7  

Povprečno število zaposlenih v letu   1.554 1.518  1.462  

 

 

Graf:  Grafični prikaz prihodkov od prodaje na povprečnega zaposlenega in količinske prodaje na povprečnega 

zaposlenega 
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1.2 POUDARKI IZ POSLOVANJA 

Po kriznem letu 2009, ko smo se soočili z velikim padcem naročil in prodaje, smo bili v letu 2010 priča zmernemu 

okrevanju, kar se kaže tako v količini kot v vrednosti prodaje in s tem tudi v poslovnem rezultatu. V Evropi je 

Nemčija beležila velike rasti, kar se je odrazilo tudi na poslovanju družbe, saj Nemčija predstavlja enega naših 

najpomembnejših trgov. 

Čeprav je bilo poslovanje v prvi polovici 2010 še negativno (zaradi negotove situacije smo v mesecu februarja 

delali v skrajšanem delovnem času), je bil rezultat leta 2010 pozitiven in sicer je čisti dobiček znašal 1,47 mio EUR.  

Leto 2010 je bilo za Acroni pomembno tudi z investicijskega vidika, zaključili smo investicijski cikel, začet v letu 

2007, in podpisali smo pogodbo za investicijo v Novo valjavsko ogrodje, ki bo nadomestilo obstoječo ogrodje iz 

leta 1967, obenem pa bomo dobili pogoje za razširitev proizvodnega asortimenta na plošče široke 2500 mm, kar 

pomeni tudi vstop na nove trge.  

Največja investicija, ki smo jo ob prisotnosti gospodarske ministrice Darje Radić, slovesno odprli 11.11.2010, je bila 

investicija v Linijo za transport debele pločevine. Poleg te investicije smo zaključili tudi investicijo v Brusilni stroj, 

katerega prednost je predvsem v tem, da omogoča brušenje še vročih slabov, kar pomeni večjo produktivnost, in 

s tem manjšo porabo energije za ponovno ogrevanje slabov. 

 

Slika iz otvoritve 

 

Za razliko od leta 2009, ko smo se soočali predvsem s pomanjkanjem naročil in zniževanjem stroškov, je bila 

situacija v letu 2010 drugačna in smo morali vložiti ogromno napora, da smo ob uvajanju novih investicij uspeli 

zadostiti potrebam kupcev. Za razliko od preteklih let, ko je bila druga polovica decembra namenjena ustavitvi 

proizvodnje in izvajanju generalnih remontov, smo v letu 2010 delali in odpremljali celoten december. 

Ne glede na povečanje obsega naročil, pa cenovni nivoji še niso dosegli predkriznih nivojev, zato bo tudi v 

prihodnje veliko pozornosti namenjene zniževanju stroškov in izdelovanju bolj profitabilnih proizvodov. 
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1.3 POMEMBNEJŠI DOSEŽKI IN DOGODKI V LETU 2010 

Februar 2010 

� Začetek obratovanja novega Brusilnega stroja v Jeklarni in postopnega ukinjanja stare brusilnice slabov v 

Vroči valjarni. 

� Začetek obratovanja nove Komorno žarilne peči Bosio. 

� Zaradi začasnega zmanjšanja obsega naročil uvedba 36 urnega delavnika. 

Marec 2010 

� Povečanje obsega naročil in ponoven prehod na 40 urni delavnik. 

� Po letu 2009 prvi mesec, ko smo v Acroniju ponovno poslovali pozitivno. 

� Podpisan reprogram za odplačila glavnic kreditov pri Hypo banki. 

April 2010 

� Podpis pogodbe za izvedbo največje investicije v družbi – Novo valjavsko ogrodje (Plate mill). Načrtovana 

vrednost investicije je 42,5 mio EUR. 

Maj 2010 

� Podpis pogodbe za izdelavo in montažo Lužilne kadi 3 s spiralno sušilno linijo. 

� Družba je 31.5.2010 pridobila okoljevarstveno dovoljenje IPPC (direktiva o celovitem nadzoru in 

preprečevanju onesnaževanja). 

Junij 2010 

� Začetek obratovanja investicije Linije za transport debele pločevine. 

September 2010 

� Sprememba oziroma reorganizacija vzdrževanja v družbi. Vzdrževalci iz posameznih obratov se združijo v 

obrat Vzdrževanje. 

November 2010 

� Slavnostna otvoritev nove Linije za transport debele pločevine, katero sta s svojim obiskom počastila tudi 

ministrica za gospodarstvo ga. Darja Radić in ruski veleposlanik v RS g. Doku Zavgaev. 

December 2010 

� Začetek testiranja Lužilne kadi 3. 

� Podpis pogodbe za dodatno Komorno žarilno peč. 

� Opravljena certifikacijska presoja 1. stopnje po standardu SIST EN 16001:2009. 
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1.4 PREDSTAVITEV DRUŽBE  

Acroni je tehnološko napredno podjetje za proizvodnjo ploščatih izdelkov iz jekla. Ponaša se s stoletji tradicije, saj 

je železarstvo že od nekdaj zaznamovalo to območje. Današnji Acroni odlikuje sodobna jeklarska oprema, ki 

omogoča izdelavo najkakovostnejših jekel. S pretaljevanjem odpadnega železa, z dodatki kovinskih zlitin in 

žlindrotvornih komponent Acroni pridobiva nove kakovostne izdelke.  

 

Acroni sledi svoji viziji postati največji evropski proizvajalec nerjavne debele pločevine in izdelkov iz specialnih 

jekel ter zlitin. V letu 2010 je na področju nerjavne debele pločevine v EU zasedel drugo mesto. 
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1.4.1 Temeljni podatki o družbi 

Družba je v letu 2010 dosegla 368,1 mio EUR prihodkov od prodaje in dobiček v višini 1,47 mio EUR. Osnovni 

kapital družbe je na dan 31.12.2010 znašal 83,5 mio EUR, celotni kapital pa 156 mio EUR. Na dan 31.12.2010 je bilo v 

družbi zaposlenih 1394 ljudi. 

1.4.1.1 Izkaznica družbe 

Ime podjetja:    ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, d. o. o. 

Naslov:     Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice 

Datum ustanovitve:   23. 12. 1992 

Status:     Družba z omejeno odgovornostjo 

Registriran osnovni kapital:  83.458.521 EUR 

Lastništvo:    SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., 100 % 

 

ACRONI je statusno-pravno organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo. Edini ustanovitelj in stoodstotni 

lastnik poslovnega deleža je holding SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. Najvišji organ družbe je skupščina. 

Skupščino sestavljata člana uprave SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., g. Tibor Šimonka, predsednik uprave, ter 

g. Viacheslav Korchagin, član uprave.  

Družba ima dve hčerinski družbi v tujini: Acroni Italia in Acroni Deutschland ter podružnico Acroni Sweden, ki so v 

njeni 100 % lasti. 

1.4.2 Lokacija 

ACRONI se nahaja na Jesenicah v severozahodni Sloveniji v neposredni bližini karavanškega predora, ki Slovenijo 

pod Karavankami povezuje z Avstrijo. 

 

 

Acroni 
Deutschland 

Acroni Italia 
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1.4.3 Kratka zgodovina družbe 

Naravnih danosti, ki so stoletja omogočale pridobivanje jekla na področju Jesenic, je bilo v preteklosti v izobilju: 

rude, bolj ali manj bogate z železom, lesa za oglje in vodne sile, ki so jo uporabljali za pogon naprav. Najstarejši 

dokument, ki priča o železarstvu na tem območju, je Ortenburški rudarski red, ki ga je 24. avgusta 1381 izdal 

Friderik Ortenburški.  

Rudarjenje in fužinarstvo v zgornjih predelih Gorenjske so pretresale občasne gospodarske krize in posledice 

novih izumov, ki so izboljševali kakovost jekla in zniževali proizvodne stroške. Z njimi so cvetele in propadale 

fužinarske gosposke: Bucelleniji, Cristallnigi, kasneje Zoisi in Ruardi, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavž na Javorniku z zlato kolajno za feromangan s 

svetovne razstave Dunaj 1873  

(Vir: Fotoarhiv Gornjesavski muzej Jesenice) 

 

 V drugi polovici 19. stoletja je nastala Kranjska industrijska družba (18. 9. 1869), ki je združila vitalne dele 

nekdanjih fužin in se uveljavila predvsem z odkritjem feromangana, nato pa zašla v težave in se povezala z 

nemško družbo Vogel & Noot. Rezultat skupnih vlaganj so bili konec 19. stoletja dograjeni novi obrati: martinarna, 

težka in lahka valjalna proga, žična valjarna, žebljarna, kovačnica.  

Kranjska industrijska družba je zaznamovala jeseniško železarstvo do konca druge svetovne vojne.  

Železarna Jesenice je po drugi svetovni vojni slovela po največji proizvodnji kakovostnih jekel v Jugoslaviji. Od 60. 

let dalje se je pospešeno razvijala. Zgrajene so bile Valjarna bluming-štekel (1966), Hladna valjarna (1976) in 

nazadnje še Jeklarna (1987). Z uvajanjem postopkov sekundarne metalurgije (obdelava jekel izven talilne peči s 

prašnatimi dezoksidanti, z injektiranjem polnjenih žic v talino in z vakumiranjem) se je priključila vodilnim 

proizvajalcem jekla v svetu. Vzporedno z novo tehnologijo izdelave jekel sta se razvijali tudi tehnologiji tople in 

hladne predelave.  

V 90. letih 20. stoletja, po osamosvojitvi Slovenije, je jeseniška železarna izgubila nekdanja tradicionalna tržišča in 

se, sledeč novim organizacijskim, razvojnim in trženjskim načrtom, usmerila na svetovna tržišča, kjer se je srečala 

z močno mednarodno konkurenco. 

Današnja družba Acroni je bila ustanovljena 23. decembra 1992 ob reorganizaciji Železarne Jesenice, ki se je 

preoblikovala v več manjših podjetij. Družba Acroni je članica skupine SIJ - Slovenska industrija jekla in je danes 

največja proizvajalka jekla v Sloveniji. 
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1.5 PREDSTAVITEV SKUPINE SIJ 

Skupina SIJ se je v letu 2010 povečala za štiri nove družbe: NIRO Wenden in SMG Edelstahl iz Nemčije ter 

Sidertoce in skupino Griffon & Romano iz Italije. 

1.5.1 Organiziranost in sestava skupine SIJ 

Poslovanje skupine je zaokroženo na tri ključna področja: jeklarstvo, predelovalno kovinsko dejavnost ter 

prodajno mrežo, ki vključuje tudi prodajne centre, v katerih se izvaja priprava jeklarskih proizvodov za končno 

uporabo. 

 

 v lasti družbe  Acroni

v lasti družbe Metal Ravne

v lasti družbe Odpad Pivka

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

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA 
JEKLA, D.D.

JEKLARSKE  DRUŽBE
PREDELOVALNE

DRUŽBE

METAL RAVNE

ACRONI ITALIA
NOŽI RAVNE

ACRONI 
DEUTSCHLAND

RAVNE STEEL 
CENTER

IUENNA STAHL 
PLIBERK

KOPO 
INTERNATIONAL 

NEW JERSEY

SERPA
85,61%

JESENICE

RAVNE NA KOROŠKEM

ŽELEZARNA 
JESENICE

ŽIČNA CELJE

ODPAD d.o.o. 
PIVKA

74,9 %

DANKOR
OSIJEK
51,0 %

PRODAJNA MREŽA OSTALE DRUŽBE

NIRO WENDEN
85 %

SIDERTOCE

SMG EDELSTAHL
60 %

GRIFFON & 
ROMANO

60 %

 

1.5.2 Dejavnosti skupine 

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

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

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

Dankor) ter 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) ter pomeni višjo dodano vrednost za jeklarske 

proizvode ter približevanje naših proizvodov končnim uporabnikom in njihovim potrebam. 
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1.5.3 Vloga holding družbe 

Zaradi poudarjene vloge obvladujoče družbe SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. pri vodenju in upravljanju skupine 

kot celote in njenih posameznih družb, se v njej izvajajo skupne funkcije, katerih akterji so odgovorni za enotno 

delovanje na področjih korporativnih financ, računovodstva in kontrolinga, strateške nabave in prodaje, razvojne 

in naložbene funkcije ter korporativnega komuniciranja. 

 

Delovanje skupine je podrejeno uresničevanju njenega poslanstva, vizije za nadaljnji razvoj in vrednot, ki nam 

bodo omogočile doseganje zastavljenih strateških ciljev. 

 

 

1.5.4 Skupina DILON 

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

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

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

skupine DILON, skupine DILON Cooperatief in skupine KOKS. 

 

SIJ - SLOVENSKA 
INDUSTRIJA JEKLA, D.D.

JEKLARSKE  DRUŽBE
PREDELOVALNE

DRUŽBE
PRODAJNA MREŽA OSTALE DRUŽBE

DILON  
COOPERATIEF U.A.

DILON  D.O.O.
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1.6 POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE 

Leto 2010 je bilo za družbo Acroni v marsikaterem pogledu prelomno. V 

začetku leta smo še vedno čutili vplive krize iz leta 2009, kar se je odražalo 

v pomanjkanju naročil. Zato smo februarja ponovno skrajšali polni delavni 

čas na 36 ur. Poleg pomanjkanja naročil je pri projektu Linije za transport 

debele pločevine zaradi zamud pri dobavi opreme prišlo do zamika 

zaključka projekta, kar je še dodatno oteževalo normalno proizvodnjo. 

Posledično smo zamujali z dobavami končnih izdelkov našim kupcem. 

Postopno z okrevanjem trga smo spuščali v proizvodnjo posamezne dele 

nove linije za ravnanje, razrez in ohlajanje debele pločevine. Kljub veliki 

zavzetosti izvajalcev in zaposlenih je proces učenja zahteval svoj čas in 

polno operativnost nove opreme smo dosegli v drugi polovici leta 2010. 

Bolj uspešni smo bili pri zagonu novega Brusilnega stroja za brušenje površine slabov, saj je nadomestil tri stare 

stroje. Poleg znatnega optimiranja števila zaposlenih nam novi stroj omogoča brušenje vroče površine slabov, kar 

pomeni velik prihranek pri času predelave in energiji.  

 
Zelo pomemben projekt, ki smo ga zaključili v avgustu 2010 je bil reorganizacija, na osnovi katere smo postavili 

nov normativ, ki predvideva zaposlovanje 1226 sodelavcev. Proces znižanja števila sodelavcev smo nadaljevali na 

način, da nismo nadomeščali sodelavcev, ki so odšli iz družbe. Kljub rekordni proizvodnji v drugi polovici leta smo 

ob koncu leta, prvič od obstoja družbe, zaposlovali manj kot 1.400 sodelavcev.  

 
V okviru strategije razvoja do leta 2025 smo podpisali pogodbo za nakup Novega valjavskega ogrodja. Poleg 

sodobne zasnove na osnovi katere se bodo izboljšale kakovost površine plošč, produktivnost in zožile 

dimenzijske tolerance, bomo lahko proizvajali plošče široke do 2500 mm, kar predstavlja dodaten tržni potencial. 

Načrtujemo, da bo stroj pričel z obratovanjem januarja 2013.  

 
Kljub krizi smo uspeli povečevati svoj tržni delež na evropskem trgu nerjavnih debelih pločevin in leta 2010 smo 

postali največji evropski dobavitelj teh izdelkov. Zato smo se odločili za gradnjo Lužilne kadi 3 s spiralno sušilno 

linijo. Nova lužilna kad je pričela s testnim obratovanjem ob koncu leta 2010, spiralno sušilno linijo pa bomo 

zagnali v začetku leta 2011. Ker nam bo kmalu začelo primanjkovati kapacitet za toplotno obdelavo nerjavnih 

plošč, smo v letu 2010 podpisali pogodbo za dobavo tretje peči na liniji Wellman. Načrtujemo, da bo peč pričela z 

obratovanjem novembra 2011. 

 
Kljub usmeritvi proizvodnje pretežno v debelo pločevino, pa nismo zanemarjali hladno valjanih izdelkov. Stalnica 

aktivnosti v Hladni predelavi je bilo povečevanje storilnosti CRNO linije, ki je ozko grlo. Poleg tega smo razvijali 

elektro pločevine z boljšimi elektro magnetnimi lastnostmi. Kupcem smo dobavili poskusne količine elektro 

pločevin debeline 0,20 mm. Razvoj novih izdelkov in inovativnost vseh zaposlenih sta zelo pomembna cilja 

družbe. Zelo smo ponosni na zlato priznanje, ki nam ga je podelila GZS za razvoj jekla MKM6. Naše inovacije so 

požele veliko zanimanja tudi na slovenskem forumu inovacij.  
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Obilica dela, uvajanje nove opreme in razvoj novih izdelkov pa nista upočasnila razvoja pilotne plazemske naprave 

za čiščenje površine nerjavnih debelih plošč. Zagon te naprave in razvojno - poskusno obratovanje načrtujemo v 

marcu 2011.  

 
Dolga leta smo iskali partnerja, ki bi nam trajnostno pomagal rešiti pereč prostorski in ekološki problem bele 

žlindre. V letu 2010 smo podpisali pogodbo z podjetjem Harsco, ki bo za nas opravljalo transport, predelavo in 

trženje bele žlindre. Pogodba poleg sprotne predelave zajema tudi predelavo vseh starih zalog žlindre. 

Pričakujemo, da se bo kot stranski produkt proizvedlo večje količine kovinskih frakcij, ki jih bomo kot cenejši 

vložek uporabili pri proizvodnji jekla.  

 
Na področju varnosti in zdravja pri delu smo ohranili zelo dobre rezultate iz prejšnjega leta. Lahko se pohvalimo z 

rekordnim dosežkom, kjer se v Vroči valjarni kljub montaži in uvajanju nove linije pol leta ni pripetila nobena 

nezgoda pri delu. 

 
V letu 2010 smo pridobili integralno okoljevarstveno dovoljenje, kar pa razumemo kot veliko zavezo in 

odgovornost do izpolnjevanja veljavne okoljevarstvene zakonodaje. 

 
Vse navedeno je dokaz, da imamo motivirane sodelavce z veliko izkušnjami in znanjem. Zato k nam prihajajo na 

treninge in usposabljanja tudi skupine jeklarjev iz drugih delov sveta. Vseskozi uspešno sodelujemo z lokalno 

skupnostjo in sindikatoma, tako da probleme rešujemo sproti na osnovi dogovorov.  

 

 

Jesenice, 15.03.2011 

 

 

Glavni direktor 

Slavko Kanalec 
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 VODENJE IN UPRAVLJANJE 

2.1.1 Vodstvo  

Družbo zastopa glavni direktor g. Slavko Kanalec, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije, MBA. 

2.1.1.1 Predstavitev širšega vodstva 

Poleg glavnega direktorja, ki zastopa družbo, so za posamezna področja odgovorni naslednji zaposleni: 

• Blaž Jasnič: pomočnik glavnega direktorja, odgovoren za proizvodnjo in je od 1.10.2010 dalje odgovoren 

tudi za vodenje Jeklarne in Vroče valjarne, 

• Matija Kranjc: izvršni direktor za ekonomiko, finance, računovodstvo, kontroling in informatiko, 

• Anton Chernykh: prokurist od 15.6.2010, 

• Dr. Marjan Trstenjak: direktor Vroče valjarne do 1.10.2010, 

• Viktorija Marušič: direktorica Jeklarne do 1.10.2010, 

• Mihec Hladnik: direktor Hladne predelave, 

• Mag. Zvone Klemenc: direktor Predelave debele pločevine, 

• Branko Polanec: direktor obrata Vzdrževanje od 1.9.2010 (po reorganizaciji), 

• Andrejka Ilenič: direktorica Prodaje, 

• Monika Štojs, direktorica Marketinga, odgovorna za marketing v celotni skupini SIJ, 

• Marjana Drolc: direktorica Nabave, pokriva nabavo v celotni skupini SIJ, 

• Petra Filipič Špiler: direktorica za pravne zadeve, 

• Dr. Gorazd Kosec: manager kakovosti, 

• Dr. Anton Jaklič: vodja Raziskav in razvoja, 

• Tonček Skube: vodja Tehnične kontrole. 

2.1.2 Skupščina 

Skupščino družbe predstavljata člana uprave SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., predsednik uprave Tibor 

Šimonka v svojstvu predsednika skupščine, in namestnik predsednika uprave SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. 

Viacheslav Korchagin, v svojstvu člana skupščine.  

Skupščina je najvišji organ družbe, ki odloča o vseh zadevah, ki v skladu z določili ZGD (zakon o gospodarskih 

družbah) sodijo v njeno pristojnost. Izven splošnih določil ZGD pa je skupščina v skladu z določili Akta o 

ustanovitvi družbe Acroni, d.o.o. pristojna za izdajo soglasja k nameravanim investicijam, katerih vrednost 

presega 100.000 EUR, k podpisu kreditnih oz. posojilnih pogodb, katerih višina glavnice kredita presega 

2.000.000 EUR, ter odloča o sklepanju pravnih poslov glede razpolaganja z nepremičninami in osnovnimi sredstvi, 
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če njihova vrednost presega 50.000 EUR.  

2.1.3 Zunanja revizija 

Družba ima od leta 1993 revidirane računovodske izkaze in do sedaj so bila vsa mnenja revizorja brez pridržka. 

Zunanjo revizijo od leta 2005 izvaja revizijska hiša Deloitte revizija d.o.o..  

V letu 2010 smo dopolnili 15 let razpolaganja s certifikatom po standardu ISO 9001 za Sistem vodenja kakovosti. 

Na njegovih trdnih osnovah so se kasneje zgradili in certificirali še sistem ravnanja z okoljem po standardu 

ISO 14001, sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001, pridobile akreditacije v kemijskem in 

mehanskem laboratoriju po standardu ISO 17025. V letu 2010 so potekale priprave za četrto sistemsko nadgradnjo 

in sicer na področju upravljanja z energijo po standardu 16001.  

Certifikacijska hiša TÜV SÜD je v začetku leta 2010 opravila kontrolne presoje na vseh treh certificiranih sistemih 

vodenja. Rezultati so bili uspešni. To nam je dovolilo nadaljnjo razpolaganje s sistemskimi certifikati. 

2.2 DEJAVNOST DRUŽBE 

Izdelki, ki jih družba proizvaja, se ne razlikujejo le po sestavi in tehnologiji predelave, ampak tudi po namenu in 

vrsti uporabe. V njih je vgrajenega veliko specialnega znanja in izkušenj domačih strokovnjakov. 

V Acronijevem prodajnem programu so debela pločevina ter toplo in hladno valjani trakovi iz naslednjih vrst jekel: 

• nerjavnih, 

• elektro, 

• konstrukcijskih in 

• specialnih. 

Glavna dejavnost družbe, ki je opredeljena tudi v strateškem načrtu družbe, je proizvodnja debele pločevine, njen 

delež v celotnem prodajnem in proizvodnem programu vsako leto narašča. 

2.3 RAZVOJNA STRATEGIJA DRUŽBE 

V družbi smo se v preteklosti načrtno usmerili v proizvodnjo debelih pločevin. Večino dosedanjih vlaganj je bilo 

usmerjenih v povečevanje kapacitet in izboljšanje kakovosti plošč. To sta tudi osnovna cilja projekta Novega 

valjavskega ogrodja za valjanje plošč, ki smo ga podpisali v letu 2010, stroj pa bo dobavljen do decembra 2012. Z 

novim strojem bomo poleg naštetih ciljev povečali maksimalno možno širino plošč iz 2000 na 2500 mm, s čimer si 

odpiramo vrata na nove trge.  

Postopno načrtujemo selitev proizvodnje konstrukcijskih pločevin iz lokacije Javornik na Koroško Belo. Prvi korak 

je storjen z ureditvijo odpremnega skladišča v hali bivše Žične valjarne. Sedanjo lokacijo Predelave debele 

pločevine pa načrtujemo postopoma specializirati za proizvodnjo nerjavnih plošč, kjer bomo povečevali 

kapacitete proizvodnih agregatov in sledili rasti trga.  

V prihodnosti ne načrtujemo bistvenih vlaganj v proizvodnjo toplo in hladno valjanih trakov. V korist izdelkov z 

višjo dodano vrednostjo postopoma prilagajamo proizvodni program, predvsem pa težimo k optimalni 
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zasedenosti kapacitet. 

V družbi imamo jasno začrtano usmeritev v povečevanje proizvodnje plošč z višjo dodano vrednostjo. Poleg tega 

smo usmerjeni k neprestanim izboljšavam in obvladovanju vseh vrst potroškov. Kakovost in optimalen servis 

kupcev sta osnova našega dela.  

2.4 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

Poslovanje družbo izpostavlja različnim tveganjem: kreditnemu, obrestnemu, valutnemu, plačilno –

sposobnostnemu tveganju, ... Celotna dejavnost upravljanja s tveganji v družbi se osredotoča na nepredvidljivost 

finančnih trgov in skuša minimizirati potencialne negativne učinke na finančno uspešnost družbe.  

Z upravljanjem s finančnimi tveganji se ukvarja finančna služba skupaj s službo prodaje in nabave. Z ostalimi 

tveganji se ukvarjajo za to odgovorne službe (kadrovska služba, informatika, varnost, …). Različna tveganja 

obvladujemo z različnimi inštrumenti, kot je prikazano v nadaljevanju.  

2.4.1 Finančna tveganja 

2.4.1.1 Kreditno tveganje 

Družba omejuje izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kupcih s številnimi aktivnostmi: nadzor izpostavljenosti 

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

ustreznih inštrumentov zavarovanja (garancije, akreditivi, avansi, zavarovanje pri SID-u) in stalna izterjava 

terjatev. Zniževanje limitov SID-a v letu 2009 in v prvi polovici leta 2010 se je ustavilo, tako da večino terjatev do 

kupcev zavarujemo pri SID-u. Za določene kupce so limiti še vedno premajhni, tako da vsako odpremo nad 

zavarovanim limitom posebej pregleda in odobri vodja prodajne službe. 

 
V letu 2010 je bilo to tveganje zaradi prisilnih poravnav družb povečano, vendar se je strategija obvladovanja tega 

tveganja izkazala za pravilno in večjih popravkov vrednosti terjatev nismo imeli, zato zaradi navedenih aktivnosti 

ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno. 

2.4.1.2 Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje izvira iz dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti. Finančne obveznosti izpostavljajo 

družbo obrestnemu tveganju denarnega toka. 

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

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

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

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

stopnja tega tveganja nizka. Smo pa bili v letu 2010 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 

nizkih nivojih. Z okrevanjem gospodarstva v prihodnosti analitiki pričakujejo počasno višanje variabilnega dela 
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obrestne mere, zato bomo gibanje spremljali in ukrepali. V primeru dviga variabilnega dela obrestne mere, bomo 

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

ponovna pogajanja pri bankah. Analiza občutljivosti pokaže, da če bi se obrestna mera dvignila za 1 %, bi to 

pomenilo za 1,4 mio EUR nižji poslovni izid pred obdavčitvijo. 

V letu 2011 večjega dviga EURIBOR-ja ne pričakujemo, zato ocenjujemo to tveganje za razmeroma majhno. 

2.4.1.3 Valutno tveganje 

Družba deluje v mednarodnem okolju in je tako v določeni meri izpostavljena valutnemu tveganju. Družba del 

surovin nabavlja v ameriških dolarjih, nabave v dolarjih precej presegajo prodaje v dolarjih, zato je izpostavljena 

tveganju spremembe deviznega tečaja. Ker smo v letu 2010 pri dolarskih nabavah določenih surovin prešli iz 

avansnega plačila na odloženo plačilo, bomo to tveganje v 2011 obvladovali z uporabo izvedenih finančnih 

inštrumentov, ščitili bomo približno 80 % nabave teh surovin.  

Zaradi vzpostavljenega sistematičnega spremljanja dolarskih nabav in zaradi postavljenih pravil glede uporabe 

izvedenih finančnih inštrumentov, to tveganje ocenjujemo za zmerno. 

2.4.1.4 Plačilno-sposobnostna tveganja 

Ker natančno spremljamo in planiramo denarni tok podjetja za več mesecev vnaprej, smo v letu 2010 z 

odobrenimi revolving posojili, ki smo jih črpali, ko so bili odlivi večji od prilivov in vračali, ko so prilivi presegli 

odlive, tekoče zagotavljali nemoteno poslovanje. Zelo skrbno spremljamo gibanje terjatev in na rednih mesečnih 

sestankih sprejemamo ukrepe za ravnanje z neplačniki. Z bankami se tekoče dogovarjamo glede podaljševanj 

obstoječih kratkoročnih posojil, večje investicije financiramo z dolgoročnimi viri. V letu 2011 začnejo zapadati 

glavnice dolgoročnih posojil za kar imamo vire v letu 2011 v večini že zagotovljene. 

2.4.2 Poslovna tveganja 

2.4.2.1 Prodajna tveganja 

2.4.2.1.1 Tveganja povezana s cikličnim gibanjem trga 

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

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

se prilagajamo in na ta način zmanjšujemo prodajno tveganje. 

2.4.2.1.2 Cenovno tveganje 

Cene naših izdelkov so podvržene stalnim spremembam, ki jih povzroča razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem ter gibanje cen surovin. To tveganje obvladujemo s stalnim spremljanjem gibanja cen surovin, s 

stalnim izračunavanjem profitabilnosti in prilagajanju cen trenutnim razmeram. Tveganje zmanjšujemo z uporabo 

doplačila za legure pri določenih izdelkih ter zavarovanjem cen surovin.  
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2.4.2.1.3 Tveganje kvalitete 

Slaba kakovost izdelkov ima velik vpliv na stroške. Na eni strani so to stroški reklamacij, ko kupec blago reklamira, 

na drugi strani so 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, kjer za vsako saržo opravimo 

ultrazvočni pregled in plošče slabe kvalitete izločimo, tveganje internih reklamacij pa obvladujemo s povečano 

samokontrolo v procesu in s pomočjo strokovnih timov. 

 

2.4.3 Ostala tveganja 

2.4.3.1 Tveganja delovanja informacijskega sistema 

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

oz. nedelovanju strojne opreme, lokalnega omrežja, komunikacijskih povezav, sistemske programske opreme, 

tveganja nezanesljivosti in neustreznosti aplikativne programske opreme ter tveganja povezano z varnostjo 

informacijskega sistema. 

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

poleg tega pa imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe z dobavitelji, ki nam zagotavljajo delovanje sistema tudi v 

primeru izpada vitalnih segmentov sistema. Poleg vsega navedenega imamo sam sistem postavljen tako, da že v 

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

različnih ponudnikov, podvajanje komunikacijskih poti, »backup« podatkov). 

2.4.3.2 Kadrovsko tveganje 

Zadnja leta opažamo, da je čista fluktuacija minimalna. Nad upokojitvami imamo celoten pregled, zato lahko 

nadomeščanje načrtujemo z lastnimi kadri, predvsem pa z ustrezno štipendijsko politiko. Kljub temu, da 

zanimanje za študij na tehniških fakultetah upada, imamo še vedno dovolj ustreznih kandidatov za štipendije. 

Deficitarnosti določenih kovinarskih poklicev pri nas še ni bilo opaziti, zato pa budno spremljamo trende na 

področju človeških virov. To tveganje ocenjujemo kot majhno. 

2.4.3.3 Tveganje spremembe okoljske zakonodaje 

Ko pri varstvu okolja govorimo o morebitnih tveganjih, je to zagotovo tudi spreminjajoča se okoljska zakonodaja, 

ki ima lahko za posledico ukinitev določene proizvodne dejavnosti (izdelki, tehnološka oprema – stroji). To 

tveganje obvladujemo z natančnim spremljanjem in prilagajanjem obratovanja zakonodaji zaradi tega to tveganje 

ocenjujemo za zmerno. 
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2.4.3.4 Tveganja povezana z varnostjo in zdravjem pri delu 

Pri varnosti in zdravju pri delu je tveganje povezano s poškodbami pri delu. Možna je kolektivna nezgoda pri delu. 

Prav tako tveganje predstavlja možnost nastanka večjega požara. Za zmanjšanje teh tveganj smo uvedli »minuto 

za varnost« s stalnim opozarjanjem na nevarnosti, stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, z 

namestitvijo opozorilnih tabel in kvalitetno osebno varovalno opremo. 

2.4.3.5 Tveganja povezana z uničenjem premoženja 

Družba ima zavarovano premoženje pred uničenjem v požaru, vetrolomu, ob eksploziji, v primeru izliva žareče 

mase ter ob izlivu vode iz inštalacij. Poleg tega ima zavarovane stroje in naprave v primeru strojeloma za škode 

višje od 20.000 EUR z upoštevanjem tehnične amortizacije. Kasko so zavarovana tudi vozila, ki niso starejša kot 

7 let. 

2.4.3.6 Tveganja povezana z varovanjem premoženja 

V družbi je za varovanje premoženja odgovoren varnostni manager, ki usmerja delovanje pogodbene varnostne 

službe, izvaja ukrepe varovanja na vseh vhodih v podjetje in v objektih podjetja, v skladu s sprejetimi pravili 

kontrole vstopov in izstopov oseb in vozil v podjetje in iz podjetja. Nadzor nad objekti pogodbena varnostna 

služba opravlja tudi z obhodno službo. Nadzor nad kritičnimi točkami v družbi se dodatno izvaja z video 

nadzornimi kamerami. Posamezne varnostne incidente preiskuje varnostni manager, po potrebi pa se v raziskavo 

vključi tudi detektiva pogodbene detektivske agencije. 
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2.5 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN IZPOLNJEVANJA STRATEGIJE 

2.5.1 Splošna gospodarska gibanja v letu 2010 

V letu 2010 se je svetovna gospodarska aktivnost povečala za 5 % glede na 2009. Hitrost okrevanja je bila različna 

za razvita in razvijajoča se gospodarstva. Razvita gospodarstva so zabeležila 3 % rast. Sicer je rast boljša od 

prvotnih napovedi, vendar je okrevanje počasno, brezposelnost je velika. Razvijajoča se gospodarstva so 

zabeležila v povprečju 7,1 % rast. Večinoma je aktivnost močna, pojavljajo pa se inflacijski pritiski in prvi znaki 

pregretja. Obseg svetovne trgovine se je povečal za 12 %.  

V drugi polovici leta 2010 so se izboljšali svetovni finančni pogoji poslovanja. Trg vrednostnih papirjev je rasel, 

tveganja so bila manjša in posojilni pogoji bank v glavnih razvitih gospodarstvih so se sprostili, tudi za manjša in 

srednje velika podjetja. Vendar so ostala področja, kjer ni bilo izboljšanja – predvsem trg nepremičnin in dohodki 

gospodinjstev so ostali šibki.  

V letih 2011 – 2012 naj bi se gospodarska aktivnost v razvitih državah povečala za 2,5 %, kar je še vedno malo v 

primerjavi z globino recesije v letu 2009 in premalo za bistveno zmanjšanje visokih stopenj brezposelnosti. 

V razvijajočih se državah naj bi se aktivnost v povprečju povečala za 6,5 %. Finančni pogoji naj bi v letu 2011 ostali 

nespremenjeni oziroma se rahlo izboljšali.  

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

strani pa zaradi občasnih težav pri dobavah določenih surovin. V letu 2011 naj bi cene surovin še naprej naraščale.  

Na slabšo gospodarsko aktivnost bi lahko vplivala razširitev napetosti iz obrobja evrskega območja v osrednjo 

Evropo, pomanjkanje napredka pri oblikovanju srednjeročnih načrtov javnofinančne konsolidacije v 

najpomembnejših razvitih državah, nadaljevanje šibkega ameriškega trga nepremičnin, visoke cene surovin in 

pregrevanje gospodarske aktivnosti v razvijajočih se državah (Vir: OECD).  

2.5.2 Tržna gibanja na jeklarskem trgu 

V letu 2010 je svetovna proizvodnja jekla dosegla ponoven rekord – 1,414 milijarde proizvedenih ton surovega 

jekla. Glede na leto 2009 to predstavlja 15 % rast. V EU so proizvedli 172,9 milijona ton surovega jekla. V primerjavi 

z letom 2009 to predstavlja rast za 24,5 %. S tem se je povečal delež EU v svetovni proizvodnji jekla na 12,2 % 

(v letu 2009 je bil ta delež 11,3 %). Izkoriščenost kapacitet se je gibala med 73 in 82,6 % - vrh (82,6 %) je bil dosežen v 

mesecu aprilu. 

V letu 2009 je svetovna poraba jekla padla za 6,6 %. Ocena za leto 2010 je 13,1 % rast porabe in za leto 2011 5,3 % 

rast porabe. Poraba jekla je v tretjem kvartalu 2010 dosegla zgodovinski rekord – dosedanji rekord, dosežen v 

drugem kvartalu 2008, je presegla za 6 %. Najbolj so k temu prispevale razvijajoče se države, predvsem Kitajska 

(+31,8 %). Poraba v razvitih gospodarstvih je bila namreč še vedno precej nižja kot v letu 2008 – v ZDA za 13,8 % in v 

Evropi za 11,9 %. 

Leto 2010 je zaznamovalo veliko nasprotje v trendu rasti dveh najpomembnejših sektorjev, ki uporabljata jeklo. 

To sta proizvodnja v celoti in gradbeništvo. Proizvodnja se je močno okrepila (predvsem v prvi polovici leta), 

gradbeništvo pa je ostalo v recesiji.  
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Predvsem za prvih pet mesecev leta 2010 je značilna tudi rast cen jekla, ki so jo na eni strani spodbujale višje cene 

surovin, na drugi pa je nanjo vplivalo ugodno razmerje med ponudbo in povpraševanjem. V maju se je trend rasti 

cen obrnil navzdol. Kljub višjim cenam pa je bil svetovni indeks cen jekla 31 % pod rekordnim, ki je bil dosežen v 

sredini leta 2008.  
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2.5.3 Analiza poslovne uspešnosti 

Globalna kriza, ki smo ji bili priča v letu 2009 in je močno zaznamovala tudi poslovanje družbe, je v letu 2010 

popustila, tako da smo leto zaključili z čistim dobičkom v višini 1,47 mio EUR. Čisti prihodki od prodaje so znašali 

368,1 mio EUR, kar je 62,9 % več kot v letu 2009, ko smo prodali za 226 mio EUR proizvodov. 

Tudi v letu 2010 smo sledili strateški usmeritvi družbe in v skupni prodaji povečevali delež prodaje debelih plošč. 

Začeli smo s prodajo neobrezane debele pločevine, kar je posledica zagona investicije v Linijo za transport debele 

pločevine, povečevali smo tudi prodajo nerjavne debele pločevine, ki predstavlja najpomembnejši proizvod 

družbe, ter dosegli 30 % tržni delež na področju nerjavne debele pločevine v EU. Delež debele pločevine v celotni 

količinski prodaji je bil leta 2009 34,7 %, v letu 2010 pa 47,1 %. 

Nadaljevali smo z natančnim spremljanjem likvidnosti, tako da smo uspeli zagotoviti zadostna sredstva za 

poplačilo naših obveznosti, izvedli pa smo tudi večino načrtovanih investicij. V letu 2010 smo investirali za 

16,10 mio EUR ter namenili 24,4 mio EUR finančnih sredstev.  

Kljub temu, da so fiksni stroški v letu 2010 glede na leto 2009 zrasli, smo nadaljevali z optimiranjem števila 

zaposlenih. Leto 2010 smo zaključili s 1.394 zaposlenimi, konec 2009 je bilo v družbi zaposlenih 1.493 ljudi. 
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2.5.3.1 Analiza trženja in prodaje 

2.5.3.1.1 Količinska prodaja 

V letu 2010 je Acroni uspel zagotavljati dovolj naročil za zapolnitev proizvodnih kapacitet. Tržna situacija se je 

umirila, povpraševanje se je okrepilo. Prodaja na domačem trgu se je sicer količinsko nekoliko povečala, delež 

količinske prodaje na domačem trgu pa je padel na 32 %. Močno se je povečal delež prodaje v EU, ki je v letu 2009 

predstavljal polovico naše prodaje, v letu 2010 pa 61 %. Zaradi 

ugodne tržne situacije v EU in polnih kapacitet se je izvoz v 

tretje države zmanjšal, tako je iz 11 % deleža v letu 2009 delež 

izvoza v tretje države padel na le 4 % v letu 2010. Skupna 

prodaja na evropski trg je v letu 2010 predstavljala 95 % celotne 

prodaje. 

 V letu 2010 smo količinsko prodali 28 % več kot v letu 2009. 

Gospodarski načrt ni bil v celoti izpolnjen, saj je bila 

proizvodnja zaradi zagona novih investicij občasno okrnjena. 

2.5.3.1.2 Vrednostna prodaja 

Vrednostni obseg prodaje je bil v letu 2010 za 63 % višji kot v 

letu 2009. Razlika med spremembo količinske in vrednostne 

prodaje v letih 2010 in 2009 je predvsem zaradi višjih prodajnih 

cen in zaradi spremenjene strukture prodaje. V letu 2010 smo 

sledili strateški usmeritvi družbe, ter povečevali delež prodaje 

bolj donosne debele pločevine v celotni prodaji. Delež 

količinske prodaje debele pločevine v celotni prodaji je bil 

leta 2009 34,7 %, v 2010 47,1 %, vrednostno je bil delež v 2009 

59,6 %, v 2010 pa 68,2 %. 

2.5.3.1.3 Prodaja po programih 

Izdelki, ki jih družba proizvaja, se ne razlikujejo le po sestavi in tehnologiji predelave, ampak tudi po namenu in 

vrsti uporabe. V njih je vgrajenega veliko specialnega znanja in izkušenj domačih strokovnjakov. 
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V našem proizvodnem programu so toplo in hladnovaljani jekleni trakovi ter debela pločevina iz naslednjih vrst 
jekel: 

� Nerjavna jekla 

Da jeklo lahko uvrščamo v skupino nerjavnih jekel, mora 

vsebovati najmanj 10,5 % Cr (v osnovi so to zlitine železa, 

kroma in niklja, ter nekaterih drugih dodanih legirnih 

elementov ali pa so tudi brez njih). 

Njihova največja odlika je izvrstna korozijska obstojnost, ki pa 

ima tudi svoje zakonitosti in omejitve.  

Naš glavni izdelek je nerjavna debela pločevina (slika), s 

katero se uvrščamo med najpomembnejše proizvajalce na 

evropskem trgu. Ta pločevina se največ uporablja v petrokemični industriji, za električne centrale, v 

ladjedelništvu, v papirni industriji, jedrski industriji,…. V letu 2010 je bil to vrednostno najpomembnejši program in 

je predstavljal 60 % celotne prodaje. Kljub povečanju prodaje glede na 2009, zadanih ciljev predvsem zaradi 

zamud pri uvajanju investicij nismo v celoti dosegli, gospodarski načrt je bil dosežen 96 %. 

� Elektro jekla 

Neorientirano gotovo in polgotovo elektropločevino 

proizvajamo v obliki trakov in plošč, ki je lahko izolirana ali 

neizolirana. Gotova elektropločevina pomeni, da po hladnem 

valjanju sledi še končno razogljičenje, polgotovo pa razogljiči 

kupec sam. Elektropločevina je v glavnem legirana s silicijem 

in aluminijem, pa tudi s fosforjem. Imeti mora zelo majhen 

delež nečistoč ob ustrezni mikrostrukturi, kar zagotavlja, da 

se jeklu izboljšajo uporabne magnetne lastnosti pri 

proizvodnji električnih strojev in naprav z vrtečim magnetnim poljem. Ta pločevina se uporablja za proizvodnjo 

različnih motorjev v avtomobilski industriji, proizvodnji bele tehnike in energetiki. V letu 2009 so ta jekla 

vrednostno predstavljala 21 % v celotni prodaji, v letu 2010 pa 18 %. Cilj, ki smo si ga postavili na začetku leta 2010 

smo presegli za 3 %. 

� Konstrukcijska in specialna jekla  

Družba proizvaja pločevine iz različnih vrst konstrukcijskih 

jekel in ostalih specialnih jekel. 

Glede na svoje mehanske in fizikalne lastnosti imajo ta jekla 

širok spekter uporabe, največ se uporabljajo za izdelavo 

različnih konstrukcij (industrijske hale, mostovi), za dele 

strojev v gradbeništvu, rudarstvu, v arhitekturi in umetnosti 

(tu gre predvsem za jekla odporna proti atmosferski 

koroziji), za skladiščenje naftnih derivatov, tehničnih plinov, 

za različne profile, za različne vrste vzmeti, dleta, lopate, 
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industrijske nože, podložke, … Delež konstrukcijskih in navadnih jekel je ostal na približno enakih nivojih kot v 

letu 2009. V segmentu konstrukcijske toplo valjane pločevine ciljev zaradi težav glavnega kupca nismo izpolnili, 

cilj pa je bil izpolnjen v segmentu debele konstrukcijske pločevine. 

2.5.3.2 Analiza poslovnega izida 

V letu 2010 smo prodali 283.103 t proizvodov, kar je 28 % več kot v 2009, ko smo prodali 221.263 t proizvodov. 

Vrednostno smo v 2010 dosegli 368,1 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, oz. 62,9 % več kot leta 2009, ko so čisti 

prihodki od prodaje znašali 226 mio EUR. 

Po izgubi v kriznem letu 2009, smo v 2010 zopet poslovali z pozitivnim rezultatom in sicer smo dosegli 

1,47 mio EUR čistega dobička. 

Vsi finančni kazalniki, vezani na izkaz poslovnega izida so bili v 2010 boljši kot v 2009, predvsem zaradi doseganja 

dobička v letu 2010, medtem ko smo v 2009 ustvarili izgubo. 

Donosnost celotnega prihodka od prodaje (ROS), ki predstavlja delež čistega dobička v čistih prihodkih od 

prodaje in pove koliko čistega dobička/izgube je družba ustvarila na vsakih 100 EUR prihodkov od prodaje, je bila v 

letu 2010 0,4 %, v letu 2009 je bila zaradi izgube negativna in sicer -10 %. 

Neto denarni tok (EBITDA), ki predstavlja čisti poslovni izid z amortizacijo, je v letu 2010 znašal 19,6 mio EUR, 

medtem ko je bil v 2009 negativen in je znašal -7,7 mio EUR. 

Družba je bila v 2010 sposobna redno poravnavati obresti iz naslova posojil, ugoden je bil tudi kazalnik obrestnega 

pokritja, ki je v znašal 1,163 in kaže razmerje med izidom iz poslovanja (EBIT) in finančnimi odhodki. V letu 2009 je 

bil ta kazalnik negativen. 

Glavni razlog za boljše poslovanje kot v letu 2009 je bil poleg večjega obsega prodaje predvsem boljša struktura 

prodaje, saj smo v deležu prodali več bolj donosnih debelih plošč, poleg tega so se začele povečevati tudi 

prodajne cene glede na leto 2009. Variabilno pokritje je bilo v letu 2010 za 28 % višje kot v letu 2009 in se počasi 

približuje nivojem, ki so bili doseženi pred krizo. 

Spodnji graf prikazuje glavne postavke izkaza poslovnega izida za leto 2010. 
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2.5.3.3 Analiza finančnega položaja 

V letu 2010 smo nadaljevali z optimiranjem obratnega kapitala, kar pomeni, da smo skrbno spremljali zaloge, 

aktivno nadzirali terjatve in obdržali plačilne roke do dobaviteljev na nivoju iz leta 2009. Kljub velikemu povečanju 

prodaje za 62,8 %, se je obratni kapital v letu 2010 glede na leto 2009 povečal za 31,1 %, oz. je v letu 2010 

predstavljal 22,5 %, v 2009 pa 27,9 % čistih prihodkov od prodaje.  

Kljub 31,1 % povečanju obratnega kapitala in nadaljevanju investicij se je finančna zadolženost povečala le za 9,6 % 

in je konec leta 2010 znašala 126,7 mio EUR.  

Kratkoročni koeficient je bil v 2010 1,057 in kaže, da je bila družbo plačilno sposobna, ter pokriva vse kratkoročne 

obveznosti s kratkoročnimi sredstvi. 

Spodnja grafa prikazujeta strukturo aktive izkaza finančnega položaja in spremembo posameznih postavk v aktivi 

izkaza finančnega položaja glede na leto 2009: 
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Spodnja grafa prikazujeta strukturo pasive izkaza finančnega položaja in spremembo posameznih postavk v 

pasivi izkaza finančnega položaja glede na leto 2009: 
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2.5.4 Poslovanje hčerinskih družb 

2.5.4.1.1 Hčerinske družbe 

Acroni, d.o.o. ima dve hčerinski družbi: 

• Acroni Italia in  

• Acroni Deutschland.  

 

V obeh ima 100 % lastniški delež. Družbi opravljata za Acroni, d.o.o. agentske posle. 

Acroni Italia s.r.l., Via del San Michele 334, Gorizia, je v letu 2010 ustvarila 4.462.213 EUR prihodkov od prodaje, 

neto dobiček pa je znašal 631.934 EUR. Vrednost kapitala družbe je bila na dan izkaza finančnega položaja 

1.351.935 EUR. Matična družba je preko Acroni Italia s.r.l. v letu 2010 prodala 19 % celotne prodaje. Preko te družbe 

smo prodali za 64.440.730 EUR proizvodov. Družba ima 6 zaposlenih. Družbo vodi direktor Bogdan Ravnik. 

Acroni Deutschland GmbH, Paulsmühlenstrasse 42, Düsseldorf, je v letu 2010 ustvarila 420.000 EUR prihodkov od 

prodaje in dosegla 60.740 EUR čistega dobička. Vrednost kapitala družbe je 421.070 EUR. Preko te družbe je 

Acroni d.o.o. v letu 2010 realiziral 17 % celotne prodaje. Družba ima štiri zaposlene. Od novembra 2007 pa do 

30.10.2010 je družbo vodil direktor Igor Rabin, od 1.11.2010 dalje pa Sascha Kleijn. 

2.5.4.1.2 Podružnica 

Acroni Sweden, Branch office Filial, Jöns Lärares Gränd 2, Skanör, katero vodi direktor Per Gustav Hammarsten. 

2.5.5 Naložbe in proizvodnja 

2.5.5.1 Naložbe 

Proizvodnjo je v letu 2010 zaznamovalo okrevanje gospodarske situacije, kar se je odrazilo v povečani proizvodnji 

glede na leto 2009. V letu 2010 smo nadaljevali z izvajanjem investicijske dejavnosti. Mejnik vsekakor predstavlja v 

aprilu 2010 podpisana pogodba za Novo valjavsko ogrodje ter maja 2010 podpisana pogodba za Lužilno kad 3 

skupaj s spiralno sušilno linijo. Če za prvo velja dolg dobavni rok in izvedba v dveh fazah, pa je druga že pričela z 

testnim obratovanjem v mesecu decembru , polno obratovanje je predvideno v mesecu februarju 2011.  

 

Uspešno delo na področju upravnih postopkov daje rezultat v pridobljenih naslednjih uporabnih dovoljenjih: 

• za Peči za toplotno obdelavo debele pločevine Wellman, Wellman Drever in Wellman Bellman, 

• za Linijo za mehanski razrez v Predelavi debele pločevine in Komorno žarilno peč. 

 

Vse navedene investicije nadaljujemo kot izvajanje razvojne strategije, ki jo uspešno izvajamo in nadgrajujemo. 

Razvijamo se v smer povečevanja proizvodnje in tržnih deležev nišnih produktov. V našem primeru so to nerjavne 

debele pločevine in specialna jekla. Obenem pa skrbimo, da ohranjamo konkurenčnost našega poslovanja in 

proizvodnje.  
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2.5.5.2 Proizvodnja 

Tabela: Proizvodnja in odprema gotove proizvodnje 

v tonah 2009 2010 

Proizvodnja 219.617 286.016 

Odprema 221.263 283.103 

 

JEKLARNA 

V letu 2010 smo v Jeklarni vlili 354.435 t slabov, kar je 74.052 več kot v letu 2009, ko smo vlili 280.383 t slabov. 

Izdelali smo 87.507 t nerjavnih slabov, kar je 17.627 t več kot v predhodnem letu. Realizacija proizvodnega 

gospodarskega načrta je bila 99,2 %. Izplen v Jeklarni se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečal za 1,3 %. 

V letu 2010 smo imeli 95 izrednih dogodkov, kar je na nivoju leta 2009. Imeli smo 23 delovnih nezgod, kar je 6 

manj kot v predhodnem letu in pomeni znižanje za 20,7 %.  

 

Glavni dogodki, ki so zaznamovali leto 2010 v Jeklarni so bili: 

• Zagon novega Brusilnega stroja v adjustaži Jeklarne. 

• Dobili smo okoljevarstveno dovoljenje. 

• Pričeli smo z razvojem in izdelavo orodnih jekel s povišanim % Cr za konstrukcijsko debelo pločevino. 

• Reorganizacija kadrov v mesecu avgustu. 

• S podjetjem Harsco je bila sklenjena pogodba o prevzemu in predelavi bele žlindre. 

• Reorganizacija – združitev z Vročo valjarno v skupen obrat Vroča predelava. 

• V dveh mesecih leta 2010 smo zaradi povečane količine naročil obratovali tudi v času KT (konična tarifa). 

 

VROČA VALJARNA 

V letu 2010 smo v Vroči valjarni predelali 332.612 t vroče valjanih proizvodov, kar je več kot v letu 2009, ko je 

proizvodnja znašala 263.146 t. Realizacija proizvodnega gospodarskega načrta je bila 99,1 %. 

Vroča valjarna je zaradi povečanega števila naročil imela generalni remont le v obdobju 25.12.2010 do 3.1.2011.  

 

Glavni dogodki, ki so zaznamovali leto 2010 v Vroči valjarni so bili: 

• Celoten zagon Linije za transport debele pločevine z vročim ravnalnikom, škarjami, hladilnimi mizami ter 

sistemom avtomatskega označevanja in zlaganja plošč.  

• Z zagonom Linije za transport debele pločevine je prišlo do bistvenih sprememb v načinu programiranja 

izdelkov v Vroči valjarni, saj je omogočeno valjanje daljših plošč. 

• Uvajanje novega izdelka v proizvodni program – t.i. neobrezana debela pločevina. 

• Reorganizacija obrata, saj sta se združila Jeklarna in Vroča valjarna v Vročo predelavo. 

• Podaljšanje kampanj valjanja posameznih izdelkov je znižalo specifične porabe energentov. 

• Izreden napredek na področju Varnosti in zdravja pri delu, kjer v drugi polovici leta 2010 ni bilo poškodb. 
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HLADNA PREDELAVA 

Nosilni program hladne predelave so elektro jekla, ki predstavljajo 89 % celotne proizvodnje.  

V letu 2010 smo proizvedli 96.743 t gotovih proizvodov, kar je 20 % več kot v letu 2009, ko smo proizvedli 80.331 t.  

Realizacija proizvodnega gospodarskega načrta je bila 99,3 %. Konec leta 2010 smo končali s proizvodnjo nerjavnih 

avstenitnih jekel, kjer z našo tehnologijo nismo več konkurenčni na svetovnem trgu. 

Z višjo proizvodnjo v letu 2010 glede na leto 2009 in stalnim delom na tehnološkem delu smo specifične porabe v 

letu 2010 glede na 2009 znižali, kar je predvsem posledica večje količine proizvodnje in bolj optimalne zasedenosti 

agregatov, povečanja hitrosti na CRNO liniji in proizvodnja pare za ogrevanje kisline na osnovi odpadnih 

produktov CRNO linije. 

 

PREDELAVA DEBELE PLOČEVINE 

V letu 2010 smo proizvedli 135.351 t debele pločevine od tega 65.198 t nerjavne debele pločevine, 15.475 t 

specialnih jekel in 54.678 t konstrukcijske navadne debele pločevine (v letu 2009 smo proizvedli 76.220 t debele 

pločevine od tega 47.465 t nerjavne debele pločevine). Realizacija proizvodnega gospodarskega načrta je bila 

96,2 %. Povečanje proizvodnje glede na leto 2009 je 78 %.  

 

Glavni dogodki, ki so zaznamovali leto 2010 v Predelavi debele pločevine so bili: 

• Zagotovljena pretočnost pločevine skozi proizvodni proces, dosežena rekordna skupna količina 

proizvedene debele pločevine in dosežena rekordna proizvodnja nerjavne debele pločevine. 

• Dosežene planirane specifične porabe energentov. 

• Dosežen višji izplen glede na pretekla leta, kar je deloma posledica spremembe tehnologije zaradi 

zagona investicije v Linijo za transport debele pločevine v Vroči valjarni. 

• Izvedene planirane investicije (BOSIO peč, Lužilna kad 3) in začete nove investicije (spiralno sušilna linija, 

naprava za čiščenje lužilne tekočine in spiralnih voda, podpisana pogodba za novo WELLMAN peč 3), 

• Izvedeni letni remonti (zamenjava podlog v peči št 1 in 2 WELLMAN linije, zamenjane valjčnice v 

izenačevalni komori DREVER peči). 

• Nadaljevanje usposabljanja zaposlenih za delo na več agregatih. 

• Znižanje deleža odpadlih plošč (napake vtisov in razreza). 

• Ureditev skladiščnih prostorov v D hali in adjustirnih prostorov v hali E. 

• Uvajanje novih vrst jekel (orodna jekla) v proizvodni sistem.  
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2.5.6 Sistem vodenja kakovosti 

V letu 2010 smo dopolnili 15 let razpolaganja s certifikatom po standardu ISO 9001 za Sistem vodenja kakovosti. 

Na njegovih trdnih osnovah so se kasneje zgradili in certificirali še sistem ravnanja z okoljem po standardu 

ISO 14001, sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001, pridobile akreditacije v kemijskem in 

mehanskem laboratoriju po standardu ISO 17025. V letu 2010 so potekale priprave za četrto sistemsko nadgradnjo 

in sicer na področju upravljanja z energijo po standardu 16001.  

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. 

Ohranjamo pozicijo certificiranega proizvajalca jekla in jeklenih izdelkov po 

zahtevah Lloyd's Registra, Germanischer Lloyda, Det Norske Veritasa.  

 

Dodatno smo v letu 2010 pridobili certifikacijo za proizvode s strani Bureau Veritasa in Instituta Građevinarstva 

Hrvatske (IGH) Zagreb.  

Vzdržujemo certifikate, ki nam jih je na osnovi presoje po tehničnih standardih podelil certifikacijski organ 

TÜV SÜD Industrie Service:  

• Certifikat za proizvodnjo materialov po zahtevah AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100. 

• Certifikat za proizvodnjo materialov, ki izpolnjujejo tlačne zahteve po Pressure Equipment Directive 

97/23/EC (PED). 

• Certifikat za proizvodnjo in kontrolo konstrukcijskih materialov v skladu Construction Products Directive 

(CPD) 89/106/EEC in 93/68/EEC. 

• Certifikat o izpolnjevanju zahtev standarda NORSOK M-650.  

 

Običajno navedeni certifikati in potrdila predstavljajo pri kupcu eno od zahtev oziroma pogoj za poslovno 

sodelovanje. Hkrati se zaradi predpisanih zahtev in internega ter neodvisnega nadzora dogajajo stalne izboljšave 

v tehnoloških in poslovnih procesih. Skrbno obravnavamo vire, dopolnjujemo znanje in optimiramo poti za 

doseganje visoke kakovosti proizvodov. Na vsako šibko točko v sistemu se takoj odzovemo in ukrepamo. Znamo 

prepoznati kupčeve potrebe in poslovni sistem obvladujemo tako, da dosegamo skupno zadovoljstvo vseh 

poslovnih subjektov. Z izpolnjevanjem in preseganjem kupčevih pričakovanj nas ti uvrščajo med zanesljive in 

sposobne dobavitelje jekla in jeklenih izdelkov, kar potrjujejo tudi naši poslovni rezultati ter tržna pozicija družbe.  
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2.5.7 Načrti in cilji poslovanja v letu 2011 

Pomemben vpliv na poslovanje v letu 2011 bo imela zaustavitev proizvodnje Jeklarne in Vroče valjarne v 

decembru 2011, zaradi izvedbe prve faze investicijskih del za projekt Novega valjavskega ogrodja. V Jeklarni pa 

decembra 2011 načrtujemo dvotedensko ustavitev zaradi remonta. 

Ob zgoraj navedenih dejstvih za leto 2011 načrtujemo povečanje proizvodnje in prodaje glede na leto 2010, prav 

tako načrtujemo dobiček po davkih v višini 14,6 mio EUR. 

 

V letu 2011 načrtujemo proizvodnjo gotovih proizvodov v višini 325.900 ton v strukturi kot je prikazano spodaj: 

 

PROIZVODNJA KONČNIH IZDELKOV (ton) 2009 2010 Plan 2011 

Debela pločevina 76.220 135.351 161.100 

Toplo valjani trakovi 57.781 44.986 32.600 

Hladno valjani trakovi 80.331 96.743 98.450 

Neobrezana debela pločevina 0 2.248 22.000 

Profili 4.686 4.856 5.750 

Slabi 599 1.832 6.000 

SKUPAJ 219.617 286.016 325.900 

 

Kot je razvidno iz tabele bomo povečevali predvsem proizvodnjo debele pločevine, ki predstavlja glavni proizvod 

družbe. 

Leto 2010 smo zaključili s 1.394 zaposlenimi. V letu 2011 načrtujemo dodatno optimizacijo števila zaposlenih, 

predvsem z optimizacijo procesov v režijskih službah, v proizvodnji pa bomo nadaljevali z integriranjem oddelka 

vzdrževanja v proizvodni proces. 
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2.6 RAZVOJ IN RAZISKAVE 

2.6.1 Razvoj novih izdelkov 

Nerjavna jekla 

Paleto izdelkov na nerjavnem programu smo razširili na segment martenzitnih nerjavnih jekel z razvojem jekla 

AISI410 (Wr.N 1.4006). Značilnosti martenzitnih jekel so velika trdota in trdnost ter majhna žilavost. Končna 

uporabnost te vrste jekla je zelo raznolika in 

pestra. Kombinacija kromovih karbidov, ki je 

povezana z deležem ogljika, jeklu izrazito 

izboljšuje obrabno obstojnost, obenem pa 

krom jeklo ščiti pred korozijo. Jeklo 

uporabljajo za zobozdravstvene in kirurške 

elemente, zahtevne dele šob in ventilov, dele 

naftnih črpalk, rezila, obrabno obstojne 

elemente... Prvi odzivi kupcev na nov izdelek 

so zelo spodbudni in obetajo povečanje 

količin teh jekel v prihodnjem letu. 

 Prva lužena plošča martenzitnega nerjavnega jekla AISI 410 

 
Z novo kontinuirno livno napravo iz leta 2009 dosegamo bistveno izboljšane homogenosti po debelini plošč. Na 

osnovi metalografskih, korozijskih in mehanskih preiskav in primerjave konkurenčnih izdelkov, je bil debelinski 

razred glavnine programa nerjavne debele pločevine razširjen na debelino 130 mm.  

 

 Specialna jekla 

V letu 2010 smo v celoti osvojili izdelavo, vročo predelavo in toplotno obdelavo orodnih jekel za preoblikovanje 

plastike. V tem sklopu smo na 40 šaržah različnih orodnih jekel izvedli niz sprememb, izboljšav in optimizacij 

tehnološkega postopka, ki nam sedaj z ustrezno ponovljivostjo zagotavlja ustrezno kakovost končnih izdelkov. 

Rezultat razvoja so orodne plošče, ki jih proizvajamo po natančno predpisanem tehnološkem postopku in pod 

lastnimi blagovnimi znamkami: ACRONI T11, ACRONI T12 in ACRONI T38. Vzporedno smo postali redni dobavitelj 

slabov orodnih jekel iste skupine za najbolj uveljavljene proizvajalce orodnih jekel. 

Na segmentu specialnih jekel, smo na osnovi izboljšanja homogenosti izdelkov, ki jo zagotavlja nova kontinuirna 

livna naprava, razširili debelinske razrede debele pločevine pri nekaterih jeklih. Plošče jekla Micral 690 tako 

izdelujemo do debeline 60 mm, plošče legiranih ogljičnih jekel z do 0,6 % ogljika pa do debeline 100 mm. 

 

Elektropločevine 

Na osnovi potreb naših kupcev razvijamo tanko neorientirano elektropločevino debeline 0,2 mm (NO20). Prvi 

rezultati električnih lastnosti so spodbudni. Nov material je v fazi testiranj pri kupcih. Tanke neorientirane 

elektropločevine so namenjene za aplikacije, ki delujejo v višjem frekvenčnem območju (400Hz – 1kHz), kjer 
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zagotavljajo nižje vrtinčne izgube in posledično boljše izkoristke električnih strojev. 

2.6.2 Razvoj tehnologij 

Obsežen del razvojnih aktivnosti je bil usmerjen v optimizacijo tehnologije izdelave nerjavnih jekel v Jeklarni, ki 

zagotavlja ustrezno kakovost končnih izdelkov. Z uporabo elementov strojnega učenja in statističnih analiz smo 

določili sistem ključnih parametrov izdelave in njihovih optimalnih območij, ki zagotavljajo ustrezno kakovost 

končnih izdelkov. 

Razvijamo novo tehnologijo za čiščenje površine nerjavnih plošč. Nova tehnologija bo zagotavljala postopek, ki 

bo znatno manj obremenjeval okolje. Razvoj je delno financiran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Mednarodni projekti 

Družba je v letu 2010 kot partner sodelovala na naslednjih mednarodnih raziskovalnih projektih, delno 

financiranih s strani EU: 

• RFSC – OPCONSTAINLESS, 

• RFSC – EPOSS, 

• EUREKA – MICROST. 

 

2.7 VPLIVANJE OBVLADUJOČE DRUŽBE 

V skupini SIJ je med obvladujočo družbo SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in družbami te skupine sklenjena 

pogodba o obvladovanju - Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ - Slovenska 

industrija jekla. Družba Acroni, d.o.o. kot odvisna družba izjavlja, da v letu 2010 niso bili opravljeni pravni posli, iz 

katerih bi bila družba prikrajšana zaradi vplivanja obvladujoče družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. 

2.8 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

• V letu 2011 družba nadaljuje z dobrim poslovanjem. V prvih dveh mesecih je družba prodala 56.979 t 

proizvodov, realizirala 82,7 mio EUR prihodkov od prodaje ter dosegla čisti dobiček v višini 2,5 mio EUR. 

• Družba skupaj s partnerji kandidira na razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - 

Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Dne 02.02.2011 je Ministrstvo za gospodarstvo predstavilo 

rezultate javnega razpisa, od koder je razvidno, da je bila kandidatura družbe na razpisu uspešna, zato bo v 

letošnjem letu ustanovljen Razvojni center za nove materiale Jesenice. 

• V februarja 2011 je družba s sindikatom šestih bank podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu za 

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

• V februarju 2011 je družba pridobila certifikat standarda SIST EN 16001:2009. 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

3.1 ODNOS DO ZAPOSELNIH 

3.1.1 Razvoj zaposlenih 

V Acroniju se zavedamo, da za uspeh niso dovolj zgolj veliki finančni vložki in drage investicije ampak so ključnega 

pomena tudi naši zaposleni. Sistematično izboljšujemo pogoje dela in iščemo načine motiviranja zaposlenih ter 

skrbimo za osebnostni in poklicni razvoj, saj je le-ta ključnega pomena pri soustvarjanju trajnostnega uspeha 

družbe. Cilji usposabljanj niso le kratkoročni, specifični, kot je osvojitev določenih veščin posameznega programa, 

temveč podpirajo dolgoročne, splošne cilje družbe - način razmišljanja in delovanja vodij za uspešno uvajanje 

sprememb, učinkovitejše poslovanje ter konstruktivno delo z ljudmi. Vse življenjsko izobraževanje, nenehno 

dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje postaja neizogibno, kajti razvoj in s tem potrebno znanje se spreminja z 

vrtoglavo hitrostjo. Žal samo bogate izkušnje niso dovolj, oplemenititi jih moramo z novostmi, novimi znanji in 

strokovnimi pridobitvami. 

3.1.1.1 Gibanje zaposlenih 

Leto 2009 smo zaključili s 1.493 zaposlenimi. Sklenitev delovnega razmerja v letu 2010 je bilo 39, prekinitev pa 138. 

Število zaposlenih na dan 31.12.2010 je tako znašalo 1.394. V primerjavi z letom 2009, se je število zaposlenih 

znižalo za 99 oseb. Povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.456 EUR, kar je za 13,7 % več, kot je znašala 

leta 2009. Razlika v višini plače je med drugim tudi posledica skrajšanega delovnega časa v letu 2009.  

 

KADRI 2009 2010 

Povprečno število zaposlenih 1.518 1.462 

Sklenitve delovnega razmerja 67 39 

Prekinitve delovnega razmerja 139 138 

Stanje na dan 31.12. 1.493 1.394 

3.1.1.2 Struktura zaposlenih 

Kadrovska dinamika 

ženske; 
12,19%

moški; 
87,81%

Struktura zaposlenih 2009

 

ženske; 
12,12%

moški; 
87,88%

Struktura zaposlenih 2010
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Starostna struktura je predstavljena v spodnjem grafu, iz katerega je razvidno, da je dokaj neugodna, saj je največ 

zaposlenih starih nad 51 let, kar za seboj potegne določene omejitve. 

do 20 let

od 21-30 let

od 31-40 let

od 41-50 let

51 in več

14

246

274

448

511

10

228

264

415

477

STAROSTNA STRUKTURA
NA DAN 31.12.2009 in 31.12.2010

leto 2010

leto 2009

 

Izobrazbena struktura je predstavljena v spodnjem grafu, iz katerega je razvidno, da ima največ zaposlenih nižjo 

poklicno in srednjo izobrazbo. Izobrazbeno strukturo izboljšujemo s spodbujanjem zaposlenih za študij ob delu.  

Osnovna šola

OŠ+verif.teč.

Nižja pokl.-2l.

Nižja pokl.-3l.

Srednja izob.

Višja izob.

Visoka strok.

Univer.strok.

Magisterij

Doktorat

153

196

136

374

432

77

33

79

9

4

125

190

124

354

402

74

36

74

12

3

IZOBRAZBENA STRUKTURA
NA DAN 31.12.2009 in 31.12.2010

leto 2010 leto 2009

 

3.1.1.3 Izkoriščenost delovnega časa in bolniška odsotnost 

Spodnja tabela prikazuje bruto ure, efektivne ure in odsotnosti za leto 2009 v primerjavi z letom 2010. 

URE (v %) 2009 2010 

Skupaj bruto URE 100 100 

Efektivne ure 78,33 80,34 

Odsotnost 21,67 19,66 

Redni (plačan) dopust 11,37 11,97 

Bolniška odsotnost skupaj 5,16 5,58 

Ostala odsotnost 5,14 2,11 
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V letu 2010 beležimo nekoliko povečano bolniško odsotnost v primerjavi z letom 2009. Povečala se je odsotnost 

zaradi bolezni, medtem, ko se je odsotnost zaradi poškodb pri delu zmanjšala. Malenkostno se je povečala izraba 

rednega (plačanega) dopusta. Tudi v prihodnje se bomo posvetili ohranjanju zdravja zaposlenih in zmanjševanju 

bolniške odsotnosti, katero bomo poskušali zadržati na predvideni ravni. Skrbeli bomo za zmanjšanje poškodb na 

delovnem mestu ter za ergonomsko urejanje delovnih mest. Zaposleni opravljajo redne obdobne zakonsko 

predpisane zdravstvene preglede.  

V skrbi za zdravje naših zaposlenih smo organizirali predavanje o programu SVIT, ki omogoča zgodnje odkrivanje 

predrakavih sprememb. Organizirali smo tudi sezonsko cepljenje proti gripi.  

3.1.1.4 Invalidi 

Na dan 31.12.2010 je bilo v družbi zaposlenih 130 delovnih invalidov, torej 4 več kot v enakem obdobju lanskega 

leta. V letu 2010 je status delovnega invalida na novo pridobilo 12 zaposlenih, 8 delovnim invalidom je delovno 

razmerje prenehalo. Trenutno je v družbi zaposlenih 130 delovnih invalidov ali 9,33 %, kar je za 3,33 odstotne točke 

več kot je predpisana kvota za dejavnost ki znaša 84, kar pomeni, da smo jo presegli za 46 delovnih invalidov. 

127 delovnih invalidov je uvrščenih v III. kategorijo, 3 pa v II. kategorijo invalidnosti. Za preseganje kvote smo od 

Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v letu 2010 dobili 82.755 EUR. 

Glede na specifiko delovnih mest v jeklarski industriji in izrek invalidske komisije, kar posledično pomeni omejitve 

pri delu, se posvečamo rešitvi problematike z namenom zagotovitve ustreznega in produktivnega dela za 

posameznika, seveda pa upoštevamo tudi izkušnje, usposobljenost in formalno izobrazbo. Pri tem sodelujemo s 

sredino od koder posameznik izhaja in skupaj zagotavljamo ustrezno delo, še posebno v primerih kjer je izrek 

zmanjšana delazmožnost oz. je v izreku invalidske komisije navedena pravica do dela s skrajšanim delovnim 

časom ter omejitve dvigovanja bremen.  

Število zaposlenih z omejeno delovno zmožnostjo se stalno spreminja, zato aktivnosti na področju invalidske 

problematike obravnavamo in sledimo redno, tudi v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije.  

3.1.1.5 Dodatno pokojninsko zavarovanje 

Decembra 2010 je minilo devet let od vključitve Acronija oziroma zaposlenih v prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje. V tem obdobju je družba za dodatno pokojninsko zavarovanje v korist svojih zaposlenih plačala več 

kot 5,4 mio EUR, od tega v letu 2010 848.549 EUR. S tem želi družba zaposlenim zagotoviti spodobno pokojnino, 

ker se zavedamo, da pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja ne bo zadoščala za udobno starost. 

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

pa že za okoli 33 %. 

Poleg plačila s strani družbe so zaposleni iz svojih neto prejemkov v letu 2010 plačali še 63.911 EUR, v celotnem 

obdobju pa nekaj več kot 435.000 EUR v korist dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na dan 31.12.2010 je bilo v 

dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 1.110 delavcev, od tega 820 zaposlenih že devet let. 

Prvi zavarovanci, ki bodo decembra 2011 dopolnili 58 let starosti in bodo takrat že uveljavili pravico do pokojnine 

po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju, bodo iz tega naslova upravičeni do dodatne pokojnine. 
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3.1.1.6 Nagrajevanje in motiviranje 

Na osnovi skupnih izhodišč plačne politike smo izvedli redno letno napredovanje zaposlenih na delovnem mestu. 

Za delavce v proizvodnji imamo vzpostavljen sistem merljivih kriterijev, ki omogoča variabilni del plače v razponu-

5/+20 % glede na doseganje le-teh. 

Zaposleni na individualnih pogodbah imajo svojo plačo sestavljeno iz 50 % fiksnega dela in 50 % variabilnega dela 

plače. Variabilni del plače je vezan na jasne merljive kriterije oziroma cilje, ki jih mora zaposleni na individualni 

pogodbi mesečno dosegati. 

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

možnost predlaganja in uvajanja izboljšav v družbi. 

3.1.1.7 Inovacijski dosežki 

V Acroniju spodbujamo inovativnost v poslovnih in delovnih procesih ter tako ustvarjamo dodano vrednost tako 

pri svojih izdelkih/storitvah kot tudi zaposlenih. S sistemom managementa idej (SMI) aktivno spodbujamo in 

motiviramo zaposlene, da kar največ prispevajo k uspehu družbe.  

Z inovacijami ustvarjena potencialna ekonomska korist je bila v letu 2010 

2,37 mio EUR, dejanska pa 1,8 mio EUR, kar pomeni 3.842 EUR/inovacijo. 

Povprečen dejanski inovacijski dobiček na zaposlenega znaša 1.231 EUR. Za 

inovacijske nagrade smo izplačali 23.830 EUR, kar pomeni 1,3 % dejanskega 

inovacijskega dobička.  

Na regijskem razpisu GZS (Gospodarska zbornica Slovenije) za najboljšo 

inovacijo leta 2009, smo v septembru 2010 osvojili eno zlato (Razvoj 

nerjavnega jekla za nove avtomobilske izpušne sisteme) in eno srebrno 

priznanje (Razogljičenje elektropločevine v suhi atmosferi), na državnem pa 

še eno zlato, za kar smo že tretjič prejeli zlato e-plaketo. Na Slovenskem 

forumu inovacij so se naši inovatorji predstavili s tremi inovacijami od teh je 

ena prišla v najožji izbor.  

3.1.1.8 Izobraževanje in usposabljanje 

Konkurenčno mednarodno okolje zahteva od zaposlenih nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja, kajti le z 

ustrezno usposobljenimi, strokovnimi, ustvarjalnimi in motiviranimi kadri, ki so sposobni in pripravljeni sprejemati 

nove izzive, bomo lahko uspešni na zahtevnih svetovnih trgih. 

3.1.1.8.1 Izobraževanje ob delu 

Izobrazbeno strukturo izboljšujemo s študijskimi ugodnostmi, ki jih podeljujemo zaposlenim za izobraževanje ob 

delu. Zaposleni se izobražujejo predvsem na tehničnih šolah za naslednje poklice: strojni mehanik, mehatronik 

operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, strojni tehnik, elektrotehnik, inženir strojništva, inženir mehatronike, 

diplomirani inženir strojništva, … V tem letu smo 11 zaposlenim odobrili študijske ugodnosti za izobraževanje ob 
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delu. Na različnih stopnjah (od poklicnih šol do doktorata) se trenutno izobražuje 134 zaposlenih.  

Štipendije

Šolnine

Praksa in
mentorstvo

Tečaji,
seminarji

Interno
usposabljanje

150.876

82.651

47.925

104.143

24.888

110.022

89.798

36.378

54.360

12.743

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
(v EUR)

leto 2010 leto 2009
 

3.1.1.8.2 Kadrovsko štipendiranje 

Skupaj imamo 48 štipendistov. Največ štipendiramo mehatronike operaterje, strojne tehnike, elektrotehnike, 

tehnike mehatronike, na diplomskem študiju pa imamo štipendiste na Naravoslovnotehniški fakulteti, Strojni 

fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko in na Fakulteti za kemijo. Izobražujejo se na visokošolskih strokovnih 

programih in na univerzitetnih programih. 

Za šolsko leto 2010/2011 smo razpisali 12 novih štipendij. Podelili smo jih 6 in vse so sofinancirane s strani 

Regionalne razvojne agencije za Gorenjsko – BSC Kranj. Poleg teh nam BSC sofinancira še 13 starih štipendistov. 

Štipendije so sofinancirane v višini 50 %. V letu 2010 smo zaposlili 19 štipendistov. 

3.1.1.8.3 Funkcionalno izobraževanje 

Velik poudarek je na sprotnem pridobivanju novih znanj na različnih seminarjih (organiziranih v družbi in izven), 

posvetih in tečajih. V tem letu je 10 zaposlenih zaključilo viličarski tečaj, 5 žerjavovodski tečaj, 15 atestiranje 

varilcev, 9 tečaj za frekvenčni pretvornik VLT, 7 osnovni tečaj za program Word in Excel, skratka vseh tečajev se je 

udeležilo 93 zaposlenih. Seminarjev, posvetov, konferenc, delavnic izven družbe se je udeležilo 95 zaposlenih, 

seminarjev organiziranih v Acroniju pa 123 zaposlenih.  

3.1.1.8.4 Upravljanje s človeškimi viri 

Uspešnost poslovanja je danes v veliki meri odvisna od linijskih vodij in njihovih vodstvenih spretnosti in 

potencialov. Vodje lahko z ustrezno komunikacijo in odnosom tudi neposredno vplivajo na ustvarjanje vzdušja in 

vzdrževanje nivoja motivacije svojih sodelavcev, zato smo pričeli z delavnicami za izmenske vodje v proizvodnji v 

katere je bilo vključenih 19 zaposlenih.  

3.1.1.8.5 Interno izobraževanje 

V letu 2010 je 60 delavcev opravilo izpit na delovnem mestu, 15 jih je zaključilo interni tečaj za upravljavca dvigala s 

tal, 21 pa nadaljevalni tečaj Excela. Vseh, ki so se interno usposabljali in izobraževali v letu 2010 je 127. 
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3.1.1.9 Odgovornost do zaposlenih  

Kljub težki gospodarski situaciji poskušamo zaposlenim v družbi omogočiti udejstvovanje v kulturnih in športnih 

dejavnostih, vsako leto omogočimo izredni plačan dopust zaposlenim, ki sodelujejo pri pripravi tekem 

svetovnega pokala v Kranjski gori in v Planici. 

3.1.2 Skrb za zdravje in varnost pri delu 

3.1.2.1 Usposabljanje zaposlenih 

Varnosti in zdravju pri delu v družbi zaradi specifičnosti proizvodnih procesov, ki so povezani z večjim tveganjem 

pri delu, posvečamo posebno pozornost. Skrb za zaposlene, za njihovo zdravje in dobro počutje, je za nas 

ključnega pomena. V družbi smo nadaljevali z začetim delom na področju varnosti in zdravja pri delu. Tako smo 

vse zaposlene periodično izobraževali s področja varnosti in zdravja pri delu ter varnega dela s kemikalijami. 

Rezultat dela je razviden iz manjšega števila poškodb pri delu, kar je razvidno iz tabele. 

3.1.2.2 Delovne nezgode 

Tabela prikazuje število poškodb pri delu v Acroniju v letih 2009 in 2010.  

Področje 
2009 2010 

Št.poš. Iz. dni F2 G1 Št.poš. Iz. dni F2 G1 

Jeklarna 29 780 64,2 1,73 24 655 28,4 1,52 

VV 16 769 40 1,92 9 575 28 1,79 

HP 20 591 46,1 1,36 7 554 15,4 1,2 

PDP 22 546 51,7 1,28 25 948 55,9 2,12 

TS 1 36 10,3 0,37 0 0 0 0 

Službe 5 89 9,6 0,17 4 72 8 0,14 

Vzdrževanje         9 171 62 1,18 

Skupaj 93 2.811 39,9 1,21 78 1.858 33,4 1,19 

 

F2 – pogostost je mednarodno dogovorjeni faktor, ki meri koliko poškodb se dogodi na milijon proizvedenih ur. F2 je v določenem smislu tudi mera za 

tveganost določene proizvodnje, ipd. 

G1 – resnost je mednarodno dogovorjeni faktor, ki pove koliko je v družbi neproizvodnih delovnih dni zaradi odsotnosti z dela. 

 

Iz primerjave rezultatov je razvidno, da je skupno število poškodb manjše za 15. Padla sta tudi oba faktorja faktor 

F2 – pogostost in faktor G1 – resnost. V Jeklarni je število poškodb manjše, prav tako v Vroči valjarni in Hladni 

predelavi, medtem ko je število poškodb naraslo na Predelavi debele pločevine. Od avgusta, ko je po 

reorganizaciji nastal obrat Vzdrževanje, se je v obratu pripetilo 9 poškodb. 
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3.1.2.3 Standardi  

V Acroniju imamo od leta 2005 pridobljen certifikat Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001. 

Sistem varnosti in zdravja je orodje, ki pomaga organizaciji vidike varnosti in zdravja prepoznati, spremljati in 

postopno izboljševati. Enako ali bolj kot pri vseh drugih poslovnih sistemih je na področju varnosti in zdravja pri 

delu pomembna vključenost in zares aktivna udeležba vseh zaposlenih. Nevarnosti pri delu so bolje poznane na 

področju fizičnih dejavnikov (fizikalne, mehanske kemične nevarnosti, itd.), medtem ko je na področju psihičnih 

obremenitev (stres, depresija, itd.) problematika na splošno manj poznana.  

3.1.2.4 Skrb za zaposlene z vidika zdravja in varnosti pri delu 

Zaposleni so najpomembnejši del vsake organizacije. Zato je zelo pomembno kako se med izvajanjem delovnih 

operacij počutimo tako fizično kot psihično. Delo ima lahko pozitiven ali negativen prispevek k človekovemu 

zdravju. Če je človek pri delu izpostavljen pretiranim škodljivim dejavnikom kot so na primer: hlapi kemikalij, 

sevanja, tveganja fizičnih poškodb, monotona opravila, psihični pritiski, itd., je velika verjetnost, da bo njegovo 

zdravje hipoma ali pa v kasnejšem obdobju prizadeto. V nasprotnem primeru, če človek opravlja delo, ki ga veseli 

in v katerem vidi uresničitev svojega poslanstva ter pri tem ni izpostavljen pretiranim škodljivim dejavnikom, 

lahko človekovo zdravje ostane trdno ali se celo izboljša. Uvedba Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu 

lahko pomeni pomemben korak v tej smeri.  
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3.2 ODNOS DO POSLOVNIH PARTNERJEV 

3.2.1 Odnos do kupcev in uporabnikov naših proizvodov 

Upravljanje odnosov s kupci predstavlja za družbo enega pomembnejših faktorjev v poslovanju. Družba proizvaja 

za vnaprej znane kupce. Poznavanje njihovih posebnih potreb omogoča boljši prodajni servis, hitrejše prilagajanje 

tržnim razmeram in ne nazadnje povečanje zadovoljstva, s tem pa tudi zagotavljanje zvestobe. Acronijevi kupci 

najviše vrednotijo kazalce, kot so kakovost izdelkov, cene izdelkov, hitrost dobav in raven storitev v vseh fazah 

prodajnega postopka. Prilagajanje izdelkov potrebam kupcev kupcu zagotavlja zaželene lastnosti izdelka, kot so 

kakovost, življenjska doba, prijaznost okolju, optimalni stroški vzdrževanja in popravil. S kupci se redno 

sestajamo, v letu 2010 smo tako kot vsako leto izvedli analizo zadovoljstva, predstavili smo se tudi na sejmu v 

Houstonu in v Berlinu. Za naše agente smo v maju organizirali prvo marketinško konferenco, kar se je izkazalo za 

učinkovito, zato bomo s to prakso nadaljevali. 

3.2.2 Odnos do dobaviteljev 

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

postavljata 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. 

Strateške surovine so v letu 2010 predstavljale 65,3 % celotnih stroškov. Trg surovin v veliki meri odraža gibanja na 

trgu jekla, kjer je bil skozi celo leto opazen pozitivni trend. Pomanjkanja surovin na trgu ni bilo opaziti, saj so 

proizvajalci skozi celo leto postopno ponovno oživljali v prejšnjem letu ustavljene proizvodnje. 

Skladno z zastavljeni dolgoročnimi cilji smo ohranjali visok odstotek oskrbe na domačem trgu na področju 

jeklenega odpadka, kljub občasni prisotnosti kupcev iz Turčije in Indije v Luki Koper in bližnjih pristaniščih. 

V letu 2010 smo nadaljevali z racionalizacijo in optimizacijo nakupov in logističnih poti ter poglobljeno iskali in 

izkoriščali nabavne sinergije znotraj skupine SIJ. 

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

drugem polletju pa smo dosegali s poglabljanjem sodelovanja s strateškimi dobavitelji. 

Nadaljevali smo s projektom minimizacije zalog ter posebno pozornost namenjali ohranjanju razmerja med 

obveznostmi in terjatvami, kjer smo v celoti izpolnili zastavljene cilje. 

Okrevanje in gospodarska rast se je stopnjevala preko celega leta, optimizem pa se odraža tudi v napovedih za 

leto 2011.  
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3.3 ODNOS DO OKOLJA, V KATEREM DELUJEMO 

3.3.1 Odnos do naravnega okolja 

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

okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in obravnavamo ga kot sestavni del 

politike vodenja družbe. 

Naše delovanje usmerjajo vse večje zahteve standardov in zaostrovanje okoljske zakonodaje, tako domače kot 

evropske. Družba uspešno sledi trendom, ki določajo pogoje in pravila obnašanja. To pomeni, da posebno 

pozornost namenjamo tudi nenehnemu zmanjševanju emisijskih obremenitev okolja z odpadnimi vodami, 

onesnaženjem zraka, hrupa in odpadkov. 

Varovanje okolja smo integrirali v vsa načrtovanja in odločitve, da je le-to postalo pomemben sestavni del vodenja 

družbe. Zato: 

• Redno spremljamo in ocenjujemo učinke delovanja okolja. 

• Z novimi projekti posodabljamo tehnološke procese z namenom čim manjšega vpliva na okolje. 

• Izobražujemo in usposabljamo zaposlene. 

• Uporabljamo materiale, ki manj obremenjujejo okolje. 

• Sodelujemo z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi javnostmi. 

• Vlagamo v zdrave in varne pogoje za delo. 

• Ustvarjamo poslovno urejeno in za delo motivirajoče delovno okolje. 

• Recikliramo odpadke. 

• Upoštevanje okoljevarstvenih kriterijev je sestavni del vsakega posla, ki poleg kakovosti in cene 

odločilno vpliva na konkurenčnost. Zato sledimo trendu zmanjševanja porabe naravnih virov (poraba 

električne energije, pitne vode, naravni materiali). 

Po IPPC direktivi morajo vsa podjetja, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje. Acroni je to dovoljenje pridobil v letu 2010. 

Trend zmanjševanja količine odpadkov, ki končajo na komunalni deponiji, se je nadaljeval tudi v letu 2010. Tako 

smo zmanjšali količino komunalnih odpadkov za 32 %. 

3.3.2 Odnos do družbenega okolja 

Acroni je danes v občini Jesenice najpomembnejša gospodarska družba, tako po obsegu poslovanja kot po številu 

zaposlenih. Družba se zaveda svoje vloge v lokalni skupnosti. Žal je gospodarska kriza najbolj prizadela prav to 

področje. Ostajamo sicer generalni sponzor Hokejskega kluba Jesenice, vendar v precej manjšem obsegu.  

Obseg finančnih sredstev, namenjenih za donacije, smo zaradi gospodarske krize precej okrnili. Kot v preteklih 

obdobjih smo tudi v letu 2010 omogočili ogled proizvodnih obratov. Tako so nas obiskali učenci 8. razreda OŠ 

Koroška Bela, OŠ Kranjska Gora, dijaki Srednje šole Jesenice, Srednje gradbene šole Ljubljana in študenti 

mehatronike iz Tehniškega šolskega centra Kranj. Na ogled so prišli tudi gasilci iz Alples Železniki in Društvo 
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učiteljev tehničnega pouka Ljubljana. Delovno prakso smo omogočili 48 dijakom in študentom iz Srednje šole 

Jesenice, TŠC Kranj, Fakultete za elektrotehniko, Strojne fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete. Prakso 

izvajajo naši mentorji, ki so za to usposobljeni, praktikanti pa so za prakso ustrezno nagrajeni.  

3.4 KOMUNICIRANJE Z OKOLJEM 

3.4.1 Komuniciranje z lastniki 

Z lastniki imamo vzpostavljen sistem in način poročanja. Komunikacija poteka preko elektronske pošte, v začetku 

leta se objavi koledar poročil in terminov za njihovo poročanje. Potekajo pa tudi redni mesečni sestanki med 

upravo Acronija in lastnikom, kjer se razpravlja o tekoči problematiki in strategiji. 

O pomembnejših investicijah, zadolževanju nad 2 mio EUR ter o zastavljanju našega premoženja odloča skupščina 

Acronija na predlog glavnega direktorja.  

3.4.2 Komuniciranje z bankami 

Ker je Acroni veliko podjetje, sodeluje z več bankami, tako slovenskimi kot tujimi. Komunikacija z njimi poteka 

preko finančne službe, ki skrbi, da banke dobijo vse potrebne podatke. Vsako leto se opravijo obiski pri bankah 

oz. predstavniki bank pridejo v Acroni, redno jih oskrbujemo z revidiranimi finančnimi izkazi in tudi z 

nerevidiranimi medletnimi izkazi. 

3.4.3 Komuniciranje s kupci 

V družbi se zavedamo, da je za zadovoljstvo kupcev potrebna kvalitetna komunikacija. Vzpostavili smo novo 

spletno stran, kjer našim kupcem nudimo osnovne informacije o izdelkih, ki jih proizvajamo, ter o pomembnih 

dogodkih. Kljub možnostim, ki jo nudijo elektronski mediji, pa se zavedamo, da je najbolj pomemben oseben stik s 

kupcem. Zato skrbimo za redna srečanja z našimi kupci, pri čemer je pogostost srečanj odvisna tudi od 

oddaljenosti.  

V letu 2010 smo prenovili naše kataloge. V letu 2010 smo sodelovali na dveh sejmih, kjer se srečamo z obstoječimi 

kupci in se predstavimo novim. Tudi v letu 2010, kot vsako leto, smo izvedli med našimi kupci anketo o njihovem 

zadovoljstvu, na osnovi katere smo izdelali analizo zadovoljstva in sprejeli potrebne ukrepe.  

Vsem kupcem smo stalno na razpolago za morebitna vprašanja in se trudimo, da v okviru možnosti prejmejo 

odgovore še isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan.  

3.4.4 Komuniciranje z zaposlenimi 

V družbi imamo vzpostavljen sistem internega komuniciranja, preko katerega našim zaposlenim sporočamo 

pomembne informacije. Uporabljamo različna orodja internega komuniciranja: oglasne deske, info točke, intranet 

in sestanke. Vsi naši zaposleni vsak mesec prejmejo tudi interno glasilo SIJ, preko katerega so informirani o 
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najpomembnejših dogodkih v skupini SIJ.  

3.4.5 Komuniciranje z mediji 

Mediji so eden od najpomembnejših virov informacij ključnim javnostim, t.j. zaposlenim, kupcem, lastnikom/ 

investitorjem, dobaviteljem, lokalni skupnosti, državi … in zato so pomemben dejavnik pri ustvarjanju zaupanja, 

izgradnji ugleda in pri povečanju prepoznavnosti družbe. Za dolgoročen in tvoren odnos z mediji uporabljamo 

najrazličnejša orodja – novinarske konference, sporočila za javnost, informativna gradiva, objave na spletnih 

straneh, dogodke in (ne)formalna srečanja. Z načrtno in sistematično uporabo teh orodij zagotavljamo 

dvosmeren in vzajemen tok informacij, s katerim krepimo učinkovito in odgovorno komuniciranje z mediji in s tem 

informiranje ključnih javnosti o rezultatih, načrtih in drugih pomembnih aktivnostih v družbi. Komuniciranje z 

mediji poteka preko službe za odnose z javnostmi, ki je organizirana v obvladujoči družbi SIJ – Slovenska 

industrija jekla d.d. 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO 

4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi 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 družbe Acroni. 

 

Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri za 

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

delovanja družbe.  

 

Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje: 

• Računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene. 

• Presoje in ocene so razumne in preudarne. 

• Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji; vsa morebitna pomembna 

odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu. 

 

Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo 

prikazujejo finančni položaj družbe ter za to, da so računovodski izkazi družbe v skladu z MSRP, sprejetimi v 

Evropski uniji. Poslovodstvo je prav tako odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za preprečevanje in 

odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti. 

 

Poslovodstvo izjavlja, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili MSRP brez pridržkov pri njihovi 

uporabi. 

 

Poslovodstvo je računovodske izkaze sprejelo dne 15.03.2011. 

 

 

 

Glavni direktor 

Slavko Kanalec 
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4.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.2.1 Izkaz finančnega položaja 

  Pojasnilo 31.12.2010 31.12.2009 

SREDSTVA 
 

    

Dolgoročna sredstva 
 

231.898.269 234.562.839 

Neopredmetena sredstva 4.3.7.1 968.972 841.784 

Opredmetena osnovna sredstva 4.3.7.2 223.114.207 225.462.231 

Naložbene nepremičnine 4.3.7.3 79.788 81.819 

Finančne naložbe v odvisne družbe 4.3.7.4 499.800 510.532 

Druga sredstva 4.3.7.5 249.571 545.475 

Odložene terjatve za davek 4.3.7.6 6.985.931 7.120.998 

  
 

    

Kratkoročna sredstva 
 

167.838.145 123.784.953 

Zaloge 4.3.7.7 61.845.526 42.926.693 

Dana posojila 4.3.7.8 105.000 105.000 

Poslovne terjatve 4.3.7.9 103.428.637 74.168.733 

Terjatve za davek iz dobička 
 

- 1.924.717 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 4.3.7.10 1.424.889 4.602.990 

Aktivne časovne razmejitve 4.3.7.11 1.034.093 56.820 

  
   

Skupaj sredstva 
 

399.736.414 358.347.792 

  
 

    
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

    

Kapital 4.3.7.12 156.342.310 159.868.697 

Vpoklicani kapital 
 

83.458.521 83.458.521 

Kapitalske rezerve 
 

10.130.994 10.130.994 

Rezerve iz dobička 
 

3.600.747 3.600.747 

Zadržani dobički 
 

59.152.048 62.678.435 

  
 

    

Rezervacije 
 

6.520.602 7.435.911 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 4.3.7.13 3.902.491 3.946.072 

Druge rezervacije 4.3.7.14 2.618.111 3.489.839 

  
 

    

Dolgoročne obveznosti 
 

78.106.686 78.830.814 

Prejeta posojila 4.3.7.15 69.716.075 72.755.506 

Druge finančne obveznosti 4.3.7.16 8.242.037 5.606.900 

Poslovne obveznosti 4.3.7.17 148.574 468.408 

  
 

    

Kratkoročne obveznosti 
 

158.766.816 112.212.370 

Prejeta posojila 4.3.7.18 56.841.540 42.818.658 

Druge finančne obveznosti 4.3.7.19 3.549.767 2.144.640 

Poslovne obveznosti 4.3.7.20 95.010.677 63.894.654 

Pasivne časovne razmejitve 4.3.7.21 3.364.832 3.354.418 

  
 

    

Skupaj obveznosti do virov sredstev 
 

399.736.414 358.347.792 

 

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

njimi.
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4.2.2 Izkaz vseobsegajočega donosa 

  Pojasnilo 2010 2009 

        

Čisti prihodki od prodaje 4.3.7.22  368.118.120  225.985.757  

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  4.3.7.23   (327.824.709)  (217.140.434) 

Kosmati poslovni izid   40.293.411  8.845.323  

        

Stroški prodajanja  4.3.7.23   (11.159.138)  (7.857.230) 

Stroški splošnih dejavnosti   4.3.7.23  (29.288.682)  (24.244.930) 

Drugi poslovni prihodki 4.3.7.24  7.014.019  1.782.763  

Drugi poslovni odhodki 4.3.7.25   (945.788)  (4.354.127) 

Poslovni izid iz poslovanja    5.913.822   (25.828.201) 

        

Finančni prihodki 4.3.7.26  967.516  1.008.470  

Finančni odhodki 4.3.7.27   (5.272.658)  (3.509.726) 

Poslovni izid pred obdavčitvijo   1.608.680   (28.329.457) 

        

Odloženi davki 4.3.7.28   (135.067) 5.557.708  

Čisti poslovni izid poslovnega leta   1.473.613   (22.771.749) 

    
 

  

Vseobsegajoči donos   1.473.613   (22.771.749) 

 

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

njimi. 
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4.2.3 Izkaz gibanja kapitala 

4.2.3.1 Izkaz gibanja kapitala za leto 2010 

 
Vpoklicani 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Rezerve iz 

dobička 
Zadržani 
dobički 

Skupaj 

Stanje na dan 31.12.2009 83.458.521  10.130.994  3.600.747   62.678.435  159.868.697  

Izplačilo dividende - - - (5.000.000) (5.000.000) 

Transakcije z lastniki -  -   -  (5.000.000)  (5.000.000) 

Čisti poslovni izid poslovnega leta -  -   -  1.473.613  1.473.613  

Spremembe na vseobsegajočemu donosu -  -   -  1.473.613  1.473.613  

Stanje na dan 31.12.2010 83.458.521  10.130.994  3.600.747  59.152.048  156.342.310  

 

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

njimi. 

4.2.3.2 Izkaz gibanja kapitala za leto 2009 

 Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Zadržani 
dobički 

Skupaj 

Stanje na dan 31.12.2008 83.458.521   10.130.994  3.600.747   85.450.184  182.640.446  

Čisti poslovni izid poslovnega leta -  -   -   (22.771.749) (22.771.749) 

Spremembe na vseobsegajočemu donosu -  -   -   (22.771.749) (22.771.749) 

Stanje na dan 31.12.2009 83.458.521   10.130.994  3.600.747   62.678.435  159.868.697  

 

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

njimi.
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4.2.4 Izkaz denarnega toka 

  POJASNILO 2010 2009 

Denarni tok pri poslovanju       

Dobiček pred obdavčitvijo    1.608.679   (28.329.457) 

Prilagojen za:       

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

 4.3.7.23  18.166.506  15.106.256  

Finančne prihodke iz naslova obresti  4.3.7.26   (879.179)  (942.489) 

Finančne odhodke iz naslova obresti  4.3.7.27  5.084.268  3.423.816  

Tečajne razlike, neto    -  37.209  

Dobiček/izgubo pri prodaji finančnih sredstev  4.3.7.26  (59.350)  7.010  

Odpravo/oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij  4.3.7.24, 4.3.7.25  (1.047.801) 3.642.000  

Druge prilagoditve  4.3.7.24, 4.3.7.25  (2.051.033)  (2.668.972) 

Denarni tok iz poslovanja pred gibljivim kapitalom   20.822.090  (9.724.628) 

Spremembe v gibljivem kapitalu       

Povečanje/zmanjšanje poslovnih terjatev  4.3.7.9  (38.366.941) 26.372.802  

Povečanje/zmanjšanje zalog  4.3.7.7  (19.374.517)  14.605.650  

Povečanje poslovnih obveznosti  4.3.7.20  26.171.144  17.237.383  

Povečanje davkov, razen davka iz dobička  4.3.7.20  90.818  43.766  

Prejeta plačila v zvezi z prejetimi subvencijami 
 

578.700  1.068.000  

Vračila/plačila obveznosti za davek iz dobička    1.924.717  (1.455.018) 

Neto denarni tok pri poslovanju    (8.153.989)  48.147.954  

Denarni tok pri naložbenju       

Prodaja odvisne družbe  4.3.7.42  4.082  (350.000) 

Nakup opredmetenih osnovnih sredstev  4.3.7.2.1  (7.695.840) (69.248.822) 

Nakup neopredmetenih sredstev  4.3.7.1.1  (402.079) (63.348) 

Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev    7.902.739  23.695  

Neto prodaja finančnih naložb  4.3.7.26  66.000  -  

Prodaja drugih dolgoročnih sredstev  4.3.7.5  867.470   -  

Dana posojila    -  (8.605.000) 

Plačila danih posojil 
 

 -   12.400.000  

Prejete plačane obresti  4.3.7.26  880.963  899.567  

Prejete dividende  4.3.7.24   1.328.123   -  

Neto denarni tok pri naložbenju   2.951.458  (64.943.908) 

Denarni tok pri financiranju       

Nova prejeta posojila  4.3.7.15, 4.3.7.18   64.395.306   49.478.901  

Poplačilo prejetih posojil   4.3.7.15, 4.3.7.18   (46.911.670)  (33.648.107) 

Poplačilo obveznosti iz naslova finančnih najemov  4.3.7.16, 4.3.7.19   (3.945.360)  (1.847.620) 

Poplačila obresti  4.3.7.27  (5.013.662) (3.567.189) 

Drugo 
 

1   -  

Neto denarni tok pri financiranju   8.524.615  10.415.984  

Denarna sredstva in denarni ustrezniki na dan 1.1.   4.602.990  14.604.213  

Sprememba odobrenih limitov na transakcijskem računu 
 

(6.500.188) (3.621.253) 

Povečanje / zmanjšanje 
 

3.322.087 (6.379.970) 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki na dan 31.12.    1.424.889  4.602.990  

 

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

njimi.
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4.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.3.1 Poročajoča družba 

Acroni (v nadaljevanju “družba”) je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Kidričeva 44, 

Jesenice. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkazi družbe za leto, ki se je končalo dne 

31. decembra 2010.  

Konsolidiranih računovodskih izkazov družba ne sestavlja, sestavlja jih obvladujoča družba. Konsolidirane 

računovodske izkaze za ožji krog odvisnih družb sestavlja družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.. 

Konsolidirano letno poročilo za skupino SIJ je moč dobiti na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., 

Gerbičeva ulica 98, Ljubljana. Konsolidirane računovodske izkaze za širši krog odvisnih družb sestavlja družba 

DILON Cooperatief U.A.. Konsolidirano letno poročilo za skupino DILON Cooperatief je moč dobiti na sedežu 

družbe DILON Cooperatief U.A., Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam, Nizozemska. 

4.3.2 Podlaga za sestavo 

Računovodski izkazi družbe za leto 2010 so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. Med 

razkrivanjem in vrednotenjem postavk smo neposredno uporabljali določbe standardov. Izjema je bilo le 

vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med več različnimi metodami vrednotenja. 

Računovodski izkazi družbe 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 računovodskih izkazov, je 

poslovodstvo upoštevalo 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. 

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z MSRP, kot jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske 

standarde (OMRS) in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja 

(OPMSRP), sprejetimi v Evropski uniji, in sicer: 

 

a) Trenutno so veljavni naslednji standardi in tolmačenja 

V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela 

Evropska unija: 

• MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja«, ki ga je EU 

sprejela 25. novembra 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 

• MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 3. junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - Dodatne 

izjeme za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 23. junija 2010 (veljajo za letna 
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obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 

• Spremembe MSRP 2 »Plačilo na podlagi delnic« - Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v 

skupini, ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali 

kasneje). 

• Spremembe MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi«, ki jih je EU sprejela 3. junija 2009 

(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« - Postavke, ki izpolnjujejo pogoje 

za varovanje pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 15. septembra 2009 (veljajo za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2009)«, ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP, objavljenega 16. aprila 2009 (MSRP 2, MSRP 5, MSRP 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 18, 

MRS 36, MRS 38, MRS 39, OPMSRP 9 in OPMSRP 16), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in 

razlage besedila, in ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2010 ali kasneje). 

• OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga je EU sprejela 25. marca 2009 (velja za letna obdobja, ki 

se začnejo 30. marca 2009 ali kasneje). 

• OPMSRP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«, ki ga je EU sprejela 22. julija 2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 

• OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je EU sprejela 

4. junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom«, ki ga je EU sprejela 26. novembra 2009 (velja za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje). 

• OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki ga je EU sprejela 27. novembra 2009 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje). 

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah 

družbe. 

 

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 

Evropska unija, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo: 

• Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih strank« - poenostavitev zahtev po razkritju za podjetja, 

povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane stranke, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje). 

• 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). 
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• Spremembe OPMSRP 14 »MRS 19 – Omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimalnega 

financiranja in njihove medsebojne povezanosti« - Vnaprejšnja plačila zahtev glede minimalnega 

financiranja, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali 

kasneje). 

• OPMSRP 19 »Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti«, ki ga je EU sprejela 23. julija 

2010 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje). 

 

Družba se je odločila, da ne bo sprejela teh standardov, popravkov in pojasnil preden stopijo v veljavo. Družba 

pričakuje, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva na računovodske 

izkaze družbe v obdobju začetne uporabe. 

 

c) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih Evropska unija še ni sprejela 

Trenutno se MSRP, sprejeti v Evropski uniji, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel OMRS z izjemo 

naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan 15.03.2011 niso bili potrjeni za 

uporabo:  

• MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje). 

• Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: Razkritja« - Prenosi finančnih sredstev (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali kasneje). 

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2010)«, ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP, objavljenega 6. maja 2010 (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34, 

OPMSRP 13), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (večino sprememb bo 

potrebno uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje).  

 

Družba predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne 

uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe. Hkrati je obračunavanje varovanja 

pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel Evropska unija še ni sprejela, še 

vedno neregulirano. Družba 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 računovodske izkaze družbe, če bi bila uporabljena na datum izkaza finančnega 

položaja.  

4.3.3 Podlaga za merjenje 

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. 
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4.3.4 Funkcijska in predstavitvena valuta  

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi funkcionalna valuta 

družbe. 

4.3.5 Uporaba ocen in presoj 

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na 

izkazane zneske sredstev in obveznosti ter razkritje pogojnih sredstev in obveznosti na dan priprave računovodskih 

izkazov, ter na izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem obdobju. 

Ocene in predpostavke so prisotne najmanj pri naslednjih presojah: 

• 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 Prevedba tujih valut 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in 

obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat 

veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski 

valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno 

vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, 

izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, 

ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem izidu.  
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4.3.6.2 Neopredmetena sredstva 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se 

vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju trgovskih in drugih popustov, ter vsi stroški, 

neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za nameravano uporabo.  

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 

vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od 

nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so od 3 do 10 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. 

4.3.6.3 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, ki 

se prikažejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 

neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Deli opredmetenih osnovnih 

sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva. 

Stroški izposojanja, ki se pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, to je do 

razpoložljivosti sredstva za uporabo, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za poznejše 

merjenje opredmetenih osnovnih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 

vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva in preostale vrednosti. Zemljišča in 

določena druga sredstva se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za 

uporabo. Nedokončane gradnje se ne amortizirajo. 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna opredmetena osnovna sredstva so: 

• pri nepremičninah      od 10 do 50 let 

• pri proizvajalni opremi      od 1,5 do 25 let 

• pri računalniški opremi     4 leta 

• pri motornih vozilih     od 4 do 6 let 

• pri drugi opremi      od 3,5 do 10 let 

 

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu vsakega 

poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  
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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.  

4.3.6.4 Naložbene nepremičnine 

Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti. Po pripoznanju se sredstvo pripozna po 

njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Amortizacijske stopnje in obračun amortizacije družba obravnava enako kot pri opredmetenih osnovnih 

sredstvih.  

4.3.6.5 Naložbe v odvisne družbe 

Naložbe v odvisne družbe so izkazane po nabavni vrednosti. Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v 

višini, ki jih dobi pri razdelitvi nabranega dobička, nastalega po datumu, ko je bila finančna naložba pridobljena.  

4.3.6.6 Finančni instrumenti 

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:  

• neizpeljana finančna sredstva, 

• neizpeljane finančne obveznosti, 

• izpeljane finančne instrumente. 

Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati 

sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.  

Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja poštene 

vrednosti:  

• Prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti. 

• Druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno 

(tj. kot cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznosti. 

• Tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih 

podatkih. 

Kotirane 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 uporabi vhodne 

podatke druge in tretje ravni za ocenitev poštene vrednosti finančnega instrumenta.  
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4.3.6.6.1 Neizpeljana finančna sredstva 

Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe.  

Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva 

ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se 

prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.  

 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

Finančno sredstvo je razvrščeno po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, če je v posesti za trgovanje ali če je 

določeno kot takšno po začetnem pripoznanju. Finančna sredstva so določena po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida pod pogojem, da je možno voditi ta sredstva, kot tudi odločati o nakupih in prodajah teh 

sredstev na podlagi poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v 

poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida so 

merjena po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. Za 

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

 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva 

za prodajo ali pa niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida. 

Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti in se dobički ali izgube pri 

vrednotenju pripoznajo neposredno v vseobsegajočem donosu oziroma kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in 

dobičkov ter izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler se za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanja. Pri odpravi 

pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, izkazani v vseobsegajočem donosu, prenesejo v poslovni izid. 

Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker je razpon ocen utemeljene poštene vrednosti pomemben 

in je verjetnost različnih ocen težko presoditi, družba meri finančno sredstvo po nabavni vrednosti.  

 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na 

delujočem trgu. Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po datumu 

izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva. Posojila in terjatve so v izkazu 

finančnega položaja izkazana med poslovnimi, finančnimi in drugimi terjatvami po odplačni vrednosti z 

upoštevanjem veljavne obrestne mere. 

 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge 

kratkoročne, hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. Izkazani so po nabavni 

vrednosti. Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene med kratkoročne finančne obveznosti.  
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4.3.6.6.2 Neizpeljane finančne obveznosti 

Družba na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje na dan njihove poravnave (plačila). Vse druge 

finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko družba postane pogodbena stranka v 

zvezi z instrumentom. Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, 

izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 

Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. Finančne obveznosti se na 

začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem 

pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti. Finančne 

obveznosti so uvrščene med dolgoročne obveznosti, razen obveznosti ali dela obveznosti z zapadlostjo, manjšo 

od 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja. Tovrstne obveznosti se izkazujejo med kratkoročnimi 

obveznostmi.  

4.3.6.6.3 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.  

4.3.6.7 Zaloge 

Zaloge so ovrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Izvirna 

vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. 

Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški 

nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče pripisati 

neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu, materialom ali storitvam. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako 

tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno nabavo. Vrednost 

gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje vključuje celotne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške 

izdelavnega materiala, proizvodne stroške dela, amortizacije, storitev in druge proizvajalne stroške. 

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.  

4.3.6.8 Oslabitev sredstev 

4.3.6.8.1 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 
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se dajo zanesljivo izmeriti. 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; 

restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje 

delujočega trga za tovrstni instrument.  

 

Oslabitev terjatev in danih posojil 

Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev posebej ali skupno. Vse pomembne terjatve se posamezno izmerijo za 

namen posebne oslabitve. Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je 

udenarljivo vrednost, se terjatev slabi.  

Oslabljenost terjatev, ki same zase niso pomembne, se oceni skupno, in sicer tako, da se terjatve vključijo v 

skupino s podobnimi značilnostmi tveganja. Družba oblikuje skupine na podlagi zapadlosti terjatev. Pri oceni 

skupne slabitve se uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitev in znesek nastale izgube, ki je 

popravljen za oceno poslovodstva o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev 

lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj.  

Družba 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. 

 

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.  

4.3.6.8.2 Nefinančna sredstva 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinančnih sredstev z 

namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost 

sredstva.  

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, 

zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani 

prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki 

odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa 

oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki 

ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali 

skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).  

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena knjigovodska vrednost 

presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v poslovnem izidu.  



 

 

 

Letno poročilo 2010 

St
ra

n
 6

2 

Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako ugotovi, 

če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 

spremembe ocen, na podlagi katerih družba 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. 

Družba najmanj enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave računovodskih izkazov, oceni dokaze o slabitvi 

zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne vrste zalog se razporedi v skupine 

zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne komponente gibanja zalog. Pri oceni slabitve za posamezno 

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

4.3.6.9 Kapital 

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri 

čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so 

jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšuje ga izguba pri 

poslovanju in izplačila lastnikom, povečuje pa dobiček ustvarjen v obdobju.  

4.3.6.9.1 Kapitalske rezerve 

Splošni prevrednotovalni popravki kapitala so dne 31. decembra 2002 v skladu s tedaj veljavnimi Slovenskimi 

računovodskimi standardi vključevali revalorizacijo osnovnega kapitala pred letom 2002. Popravek zaradi 

prehoda na nove Slovenske računovodske standarde je bil prenesen v kapitalske rezerve. Znesek se lahko 

uporabi zgolj za povečanje osnovnega kapitala.  

4.3.6.9.2 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.  

4.3.6.10 Rezervacije 

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče 

zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 

gospodarske koristi.  

4.3.6.11 Rezervacije za zaslužke zaposlencev 

Družba 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. 
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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. 

4.3.6.12 Dolgoročno odloženi prihodki 

Dolgoročno odloženi prihodki so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene 

odhodke.  

4.3.6.13 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 družba 

preneha odločati o prodanih proizvodih.  

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih 

sredstev, pozitivne tečajne razlike, nastale pri financiranju in naložbenju, in dobičke od instrumentov za varovanje 

pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem izidu.  

4.3.6.14 Odhodki  

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem 

sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, 

ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je 

trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah gotovih proizvodov in nedokončane 

proizvodnje so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.  

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne razlike, nastale pri 

financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od instrumentov za varovanje 

pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem izidu. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z 

uporabo metode efektivne obrestne mere.  

4.3.6.15 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 
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razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so 

obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za 

odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne 

razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v 

računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bili 

veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena terjatev 

za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.  

Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, kolikor je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi 

dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.  

Odložena obveznost za davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, razen če se pojavi iz začetnega 

pripoznanja dobrega imena ali začetnega pripoznanja sredstva ali obveznosti v poslu, ki ni poslovna združitev in v 

času posla ne vpliva niti na računovodski dobiček niti na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo). 

4.3.6.16 Izkaz denarnega toka 

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za poslovno 

leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi. 

4.3.6.17 Poročanje po odsekih 

Družba v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih morajo v letnih poročilih 

razkriti družbe, z lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami katerih se javno trguje, in družbe, ki šele izdajajo 

lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih trgih vrednostnic. 

4.3.7 Razkritja k računovodskim izkazom 

4.3.7.1 Neopredmetena sredstva 

4.3.7.1.1 Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2010 

 
Dolgoročne 

premoženjske pravice 
Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009  1.644.987   1.644.987  

Neposredne pridobitve  402.079   402.079  

Odtujitve  (33.534)  (33.534) 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2010  2.013.532   2.013.532  

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009  (803.203)  (803.203) 

Amortizacija  (274.891)  (274.891) 

Odpisi oz odtujitve  33.534   33.534  

Popravek vrednosti na dan 31.12.2010  (1.044.560)  (1.044.560) 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009  841.784   841.784  

Sedanja vrednost na dan 31.12.2010  968.972   968.972  
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Neopredmetena sredstva predstavlja programska oprema ter licenca za Oracle. Programska oprema se je 

povečala na račun novega programa za planiranje in spremljanje proizvodnje. 

Družba neopredmetenih sredstev nima v zastavi, prav tako zanje na dan 31.12.2010 ne izkazuje neporavnanih 

obveznosti.  

4.3.7.1.2 Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 

  
Dolgoročne 

premoženjske pravice 
Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008  1.581.639   1.581.639  

Neposredne pridobitve 11.980  11.980  

Druge spremembe 51.368  51.368  

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009  1.644.987   1.644.987  

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008  (640.710)  (640.710) 

Amortizacija  (162.493)  (162.493) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009  (803.203)  (803.203) 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008 940.928  940.928  

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009 841.784  841.784  

4.3.7.2 Opredmetena osnovna sredstva 

4.3.7.2.1 Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 

 
Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 

Osnovna 
sredstva v 
izgradnji 

Skupaj 

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2009 

 16.014.723   154.270.931   426.943.905   3.532.638   35.654.690   636.416.887  

Neposredne pridobitve  -   -   -   -   15.608.256   15.608.256  

Prenos iz investicij v 
teku 

 5.418   3.912.058   37.818.102   106.815   (41.842.393)  -  

Odtujitve  (370)  (548.857)  (4.686.996)  (105.544)  -   (5.341.767) 

Druge spremembe  33.731   -   -   -   -   33.731  

Nabavna vrednost na 
dan 31.12.2010 

 16.053.502   157.634.132   460.075.011   3.533.909   9.420.553   646.717.107  

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2009 

 -   (98.210.522)  (309.921.047)  (2.823.087)  -   (410.954.656) 

Amortizacija  -   (2.293.945)  (15.398.439)  (197.201)  -   (17.889.586) 

Odtujitve  -   544.455   4.594.537   102.350   -   5.241.341  

Popravek vrednosti na 
dan 31.12.2010 

 -   (99.960.012)  (320.724.949)  (2.917.939)  -   (423.602.900) 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

 16.014.723   56.060.409   117.022.858   709.551   35.654.690   225.462.231  

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2010 

 16.053.502   57.674.120   139.350.062   615.970   9.420.553   223.114.207  

 

Večje nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na postavitev novega Brusilnega stroja za slabe 

v Jeklarni, izgradnjo nove Linije za transport debele pločevine v Vroči valjarni ter Komorne žarilne peči v Predelavi 

debele pločevine. Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev v izgradnji pa gre v največji meri na račun projekta 

izgradnje Lužilne kadi 3 v Predelavi debele pločevine. 

Družba je usredstvila za 209.677 EUR stroškov izposojanja. Obrestna mera, ki je bila uporabljena pri določanju 

zneska stroška izposojanja znaša 3,58 %. 
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Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo prodaje in odpise opredmetenih osnovnih sredstev. 

Druge spremembe predstavljajo povečanje zemljišča zaradi usklajevanja stanja z Geodetsko upravo RS. 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2010 znaša 133.609.404 EUR so dana v 

zastavo kot zavarovanje prejetih posojil. 

Na dan 31.12.2010 ima družba 42.079.086 EUR neporavnanih obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih 

sredstev. Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev družbe, ki so vzeta na finančni najem, na 

31.12.2010 znaša 16.443.142 EUR. Od tega je za 2.008.424 EUR gradbenih objektov in za 14.434.718 EUR opreme. 

Družba je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne presega 

nadomestljive vrednosti.  

4.3.7.2.2 Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 

  Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 
Osnovna 

sredstva v 
izgradnji 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2008 

 15.965.424  152.866.235  412.014.912  3.476.294  23.738.881   608.061.745  

Neposredne pridobitve  -   -   -   -  70.087.084   70.087.084  

Prenos iz investicij v teku  92.000   1.680.733   56.194.419   152.754  (58.119.905)  -  

Odtujitve  (49.395)  (208.889)  (41.265.426)  (96.410)  -   (41.620.120) 

Druge spremembe  6.695   (67.148)  -   -   (51.368)  (111.821) 

Nabavna vrednost na dan 
31.12.2009 

16.014.723  154.270.931  426.943.905  3.532.638  35.654.690   636.416.887  

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2008 

-  (96.287.429) (338.461.728)  (2.711.477) -  (437.460.634) 

Amortizacija -   (2.195.651)  (12.553.648)  (192.434)  -   (14.941.733) 

Odtujitve  -   205.409   41.095.554   79.599  -   41.380.562  

Druge spremembe  -   67.148   (1.225)  1.225  -   67.148  

Popravek vrednosti na dan 
31.12.2009 

-  (98.210.522) (309.921.047) (2.823.087)  -  (410.954.656) 

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2008 

 15.965.424   56.578.806   73.553.184   764.817   23.738.881   170.601.111  

Sedanja vrednost na dan 
31.12.2009 

16.014.723  56.060.408  117.022.858   709.551   35.654.690   225.462.231  

4.3.7.3 Naložbene nepremičnine 

4.3.7.3.1 Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2010 

 Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009  315.021   315.021  

Nabavna vrednost na dan 31.12.2010  315.021   315.021  

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009  (233.203)  (233.203) 

Amortizacija  (2.030)  (2.030) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2010  (235.233)  (235.233) 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009  81.819   81.819  

Sedanja vrednost na dan 31.12.2010  79.788   79.788  

 

Naložbene nepremičnine predstavljajo Skladišče maziv (v skupni izmeri 255 m2), Skladišče vložka (v skupni izmeri 

737 m2) ter Ozkotirno vozovno delavnico (v skupni izmeri 852 m2). 
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Naložbene nepremičnine so izkazane po modelu nabavne vrednosti. Njihova vrednost se zmanjšuje za 

obračunano amortizacijo, ki v letu 2010 predstavlja edini odhodek. Družba je v letu 2010 iz naslova najemnin 

ustvarila 16.066 EUR prihodkov.  

Na dan 31.12.2010 družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova naložbenih nepremičnin, prav tako nima 

naložbenih nepremičnin danih v zastavo. 

Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin ne presega njihove iztržljive vrednosti.  

4.3.7.3.2 Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2009 

  Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31.12.2008  247.873   247.873  

Druge spremembe  67.148   67.148  

Nabavna vrednost na dan 31.12.2009  315.021   315.021  

Popravek vrednosti na dan 31.12.2008 (164.025) (164.025) 

Amortizacija  (2.030)  (2.030) 

Druge spremembe  (67.148)  (67.148) 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2009 (233.203) (233.203) 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2008  83.849   83.849  

Sedanja vrednost na dan 31.12.2009  81.819   81.819  

 

4.3.7.4 Naložbe v odvisne družbe 

4.3.7.4.1 Stanje naložb v odvisne družbe 

 
Dejavnost 

družbe 
% 

udeležbe 
Sredstva družbe 

31.12.2010 
Vrednost kapitala 
družbe 31.12.2010 

Prihodki v letu 
2010 

Poslovni izid 
2010 

ACRONI Italia Trgovina 100 % 2.687.607 EUR 1.351.935 EUR 4.462.213 EUR 631.934 EUR 

ACRONI Deutschland Trgovina 100 % 512.833 EUR 421.070 EUR 420.000 EUR 60.740 EUR 

 
Sedež družbe:  

• Acroni Italia s.r.l., Via del San Michele 334, Gorizia  

• Acroni Deutchland Handelsgesellschaft mbH, Paulsmühlenstrasse 42, Düsseldorf  

Družbi nista revidirani. Delujeta kot agenta in po lokalni zakonodaji nista zavezani k reviziji. 

4.3.7.4.2 Gibanje naložb v odvisne družbe 

  31.12.2009 Prodaja 31.12.2010 

Acroni Deutschland  77.000   -   77.000  

Acroni Italia  422.800   -   422.800  

Acroni Scandinavia  10.732   (10.732)  -  

Naložbe v odvisne družbe  510.532  (10.732)  499.800  

 
Naložbo v Acroni Scandinavia je družba odprodala v vrednosti 8.050 EUR. Izguba pri prodaji v skupni vrednosti 
6.650 EUR je nastala zaradi kritja stroškov likvidacije družbe.  
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4.3.7.5 Druga dolgoročna sredstva 

 31.12.2010 31.12.2009 

Emisijski kuponi  144.681   282.512  

Dolgoročne poslovne terjatve  104.890   262.963  

Dolgoročne poslovne terjatve 249.571 545.475 

 
Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do štipendistov ter dolgoročni del terjatev iz naslova 

odprodaje premoženja. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.  

4.3.7.6 Odložene terjatve za davek 

Odložene terjatve za davek so izračunane na osnovi začasnih razlik z upoštevanjem 20 % stopnje davka. 

4.3.7.6.1 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2010 

 31.12.2009 
Spremembe v 

izkazu 
poslovnega izida 

31.12.2010 

Odbitne začasne razlike  2.272.487   (285.187)  1.987.300  

Rezervacije za ekološke sanacije  449.020   (292.975)  156.045  

Zaloge  80.370   (8.147)  72.223  

Poslovne terjatve  792.421   (83.872)  708.549  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  688.950   7.891   696.841  

Opredmetena osnovna sredstva  261.725   91.916   353.641  

Neizrabljene davčne izgube  4.767.468   -   4.767.468  

Drugo  81.043   150.120   231.163  

Odložene terjatve za davek  7.120.998   (135.067)  6.985.931  

 

Drugo predstavljajo neizrabljene olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva ter olajšave za 

vlaganja v raziskave in razvoj. 

4.3.7.6.2 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2009 

 31.12.2008 
Spremembe v 

izkazu 
poslovnega izida 

31.12.2009 

Odbitne začasne razlike  1.563.290   709.196   2.272.487  

Rezervacije za ekološke sanacije  450.676   (1.656)  449.020  

Zaloge  91.179   (10.809)  80.370  

Poslovne terjatve  100.051   692.370   792.421  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  681.631   7.320   688.950  

Opredmetena osnovna sredstva  239.754   21.971   261.725  

Neizrabljene davčne izgube  -   4.767.468   4.767.468  

Drugo  -   81.043   81.043  

Odložene terjatve za davek  1.563.290   5.557.708   7.120.998  
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4.3.7.7 Zaloge 

 31.12.2010 31.12.2009 

Zaloge materiala  24.774.351   15.164.623  

Zaloge nedokončane proizvodnje  18.524.734   16.882.260  

Zaloge gotovih proizvodov   20.202.550 12.354.933  

Popravki vrednosti zalog  (1.656.109)  (1.475.123) 

Zaloge  61.845.526   42.926.693  

 

Družba je na dan 31.12.2010 preverila vrednost zalog gotovih proizvodov in ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost 

zalog nižja od proizvajalne vrednosti, zato je v letu 2010 slabila zaloge v višini 205.793 EUR. 

Družba nima zastavljenih zalog za jamstvo za prejeta posojila. 

4.3.7.7.1 Gibanje popravkov vrednosti zalog 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1.  1.475.123   1.391.180  

Oblikovani popravki v letu  203.597   145.370  

Poraba/odprava v letu  -   (61.427) 

Dokončni odpisi zalog  (22.611)  -  

Stanje na dan 31.12.  1.656.109   1.475.123  

4.3.7.8 Kratkoročno dana posojila 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročno dana posojila in depoziti družbam v skupini  105.000   105.000  

Kratkoročno dana posojila in depoziti 105.000 105.000 

 
Letna obrestna mera za kratkoročno dana posojila znaša 2,81 %. Posojilo je zavarovano z menicami. Izkazana 

vrednost kratkoročno danih posojil in depozitov odraža pošteno vrednost. 

4.3.7.9 Kratkoročne poslovne terjatve 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  96.868.908   70.023.360  

 - do družb v skupini SIJ  9.277.639   1.213.710  

 - do drugih kupcev  87.591.269   68.809.650  

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev  (3.748.942)  (3.680.674) 

 - do družb v skupini SIJ  (52.525)  (48.718) 

 - do drugih kupcev  (3.696.417)  (3.631.956) 

Kratkoročne terjatve za obresti  281   6.330  

 - do družb v skupini SIJ  251   251  

 - do drugih  30   6.079  

Kratkoročne terjatve za DDV  3.919.110   4.461.751  

Dani predujmi in varščine  4.750.818   2.379.989  

Druge kratkoročne poslovne terjatve  1.638.462   977.977  

Kratkoročne poslovne terjatve  103.428.637   74.168.733  

 
Na dan 31.12.2010 ima družba 3.772.856 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev katerih osnovna valuta so USD in 

GBP. 
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4.3.7.9.1 Gibanje popravkov vrednosti terjatev 

 2010 2009 

Stanje na dan 1.1.  3.680.674   694.458  

Oblikovanje v poslovnem letu  200.296   3.517.231  

Plačane terjatve, za katere je bil predhodno oblikovan popr. vrednosti  (47.473)  (391.448) 

Dokončni odpisi terjatev  (84.555)  (139.566) 

Stanje na dan 31.12.  3.748.942   3.680.674  

 

Terjatve so zavarovane pri Slovenski izvozni družbi - PKZ ter različnih bankah z akreditivi, bančnimi garancijami in 

zalogami. Zavarovanih je za 54.202.135 EUR domačih in tujih terjatev, kar predstavlja 59,2 % neto vrednosti vseh 

terjatev iz naslova izdanih računov na 31.12.2010. Za 30.000.000 EUR terjatev je danih v zavarovanje za prejeta 

posojila. Knjigovodska vrednost terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti. Družba oblikuje popravek 

vrednosti samo za nezavarovani del terjatev. 

4.3.7.10 Denarna sredstva in denarni ustrezniki 

 31.12.2010 31.12.2009 

Denarna sredstva v domači valuti 1.424.885 4.466.794 

 Dani depoziti  467.760  4.423.575 

 Denar in denarni ustrezniki v domači valuti  957.125 43.219 

- gotovina v blagajni  601  1.293 

- sredstva na računih 956.524 41.926 

Denarna sredstva v tuji valuti  4 136.196 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 3.806.899  9.113.003 

  
Povprečna obrestna mera danih depozitov je 0,3 %. Dani depoziti niso zavarovani. 

4.3.7.11 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročno vkalkulirani prihodki  1.000.000  - 

Kratkoročno odloženi stroški  34.093   56.820  

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  1.034.093   56.820  

 
Kratkoročno vkalkulirani prihodki v celoti nastajajo zaradi uveljavljanja pogodbene kazni do dobavitelja opreme 

Danieli & C zaradi zamude pri dokončanju del. 

4.3.7.12 Kapital 

Edini ustanovitelj in stoodstotni lastnik poslovnega deleža je družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.  

Kapitalske rezerve so oblikovane iz dveh virov. Del v vrednosti 6.992.869 EUR je družba pridobila iz vplačanega 

presežka kapitala (3. točka 64. člena ZGD), drugi del v vrednosti 3.138.125 EUR pa na podlagi odprave splošnega 

prevrednotovalnega popravka kapitala (6. točka 64. člena ZGD). 
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4.3.7.12.1 Bilančni dobiček 

 31.12.2010 31.12.2009 

Preneseni čisti poslovni izid  57.678.435   62.678.435  

Čisti poslovni izid poslovnega leta  1.473.613   -  

Bilančni dobiček  59.152.048   62.678.435  

 

4.3.7.12.2 Tabela gibanja bilančnega dobička 

 2010 2009 

Bilančni dobiček na 1.1. 62.678.435  85.450.184  

Izplačilo družbeniku  (5.000.000) - 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.473.613   (22.771.749) 

Bilančni dobiček na 31.12. 59.152.048  62.678.435  

 

Skupščina družbe je konec leta sprejela sklep o izplačilu bilančnega dobička v višini 5.000.000 EUR edinemu 

družbeniku. Obveznost je na dan izkaza finančnega položaja izkazana med drugimi kratkoročnimi obveznostmi. 

Poslovodstvo predlaga, da bilančni dobiček, izkazan na dan 31.12.2010 ostane nerazporejen. 

4.3.7.13 Rezervacije za zaslužke zaposlencev 

4.3.7.13.1 Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2010 

 31.12.2009 Oblikovanje Odprava 31.12.2010 

Rezervacije za odpravnine   3.132.347   -   (77.969)  3.054.378  

Rezervacije za jubilejne nagrade   813.725   34.388   -   848.113  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  3.946.072   34.388   (77.969)  3.902.491  

 

Rezervacije so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačil odpravnin in jubilejnih nagrad, kot posledica 

dolgoletnega službovanja zaposlencev, na dan izkaza finančnega položaja, diskontirane na sedanjo vrednost. 

Ocenjena obveznost je bila oblikovana za pričakovana izplačila. 

Aktuarski izračun je narejen na osnovi aktuarskega modela in predpostavk, ki izhajajo iz tablic smrtnosti, 

fluktuacije, rasti plač v RS in družbi ter krivulje donosnosti, ki predstavlja zvezo med tržnimi donosi državnih 

obveznic na EUR območju in preostankom časa do zapadlosti obveznosti. Upoštevana diskontirana mera znaša 

od 0,498 do 3,756 %, odvisno od zapadlosti. 

V letu 2010 so bile rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade izračunane s strani pooblaščenega aktuarja. 

Sprememba rezervacij je imela neposreden vpliv na izkaz poslovnega izida. 

4.3.7.13.2 Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2009 

 31.12.2008 Oblikovanje Odprava 31.12.2009 

Rezervacije za odpravnine   3.083.890   48.457   -   3.132.347  

Rezervacije za jubilejne nagrade   788.983   24.742   -   813.725  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  3.872.873   73.199   -   3.946.072  
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4.3.7.14 Druge rezervacije 

4.3.7.14.1 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2010 

 31.12.2009 Oblikovanje 
Črpanje in 

sproščanje 
31.12.2010 

Rezervacije za ekološke sanacije  3.489.839   111.315   (983.043)  2.618.111  

Rezervacije   3.489.839   111.315   (983.043)  2.618.111  

 

Rezervaciji za ekološke sanacije predstavljata rezervacija za utrditev brega reke Save in rezervacija za sanacijo 

odlagališča bele žlindre na Javorniku, ki sta bili oblikovani v skladu z IPPC direktivami. Za utrditev brega reke Save 

je družba v letu 2010 pridobila novo ponudbo o izvedbi del, na osnovi katere je sprostila vrednost rezervacije. 

Družba bo obe sanaciji izvedla predvidoma do konca leta 2012. 

4.3.7.14.2 Tabela gibanja drugih rezervacij za leto 2009 

  31.12.2008 Oblikovanje 
Črpanje in 

sproščanje 
31.12.2009 

Rezervacije za ekološke sanacije  5.300.211   -   (1.810.372)  3.489.839  

Rezervacije   5.300.211   -   (1.810.372)  3.489.839  

4.3.7.15 Dolgoročno prejeta posojila 

 31.12.2010 31.12.2009 

Dolgoročno prejeta posojila  69.716.075  72.755.506  

Dolgoročno prejeta posojila  69.716.075   72.755.506  

Povprečna efektivna obrestna mera 4,06 % 3,11 % 

 

Družba ima 56.984.394 EUR dolgoročnih posojil zavarovanih z zastavo nepremičnin, 7.183.026 EUR pa samo s 

premičninami (opremo). 

Neizkoriščen del odobrenih dolgoročnih posojil znaša 4.114.900 EUR.  

4.3.7.15.1 Tabela gibanja dolgoročno prejetih posojil  

 2010 2009 

Dolgoročno prejeta posojila na dan 1.1.  72.755.506   41.868.368  

Dolgoročno prejeta posojila  27.735.307   41.325.567  

Poplačila dolgoročno prejetih posojil  (12.263.013)  (1.008.850) 

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil  (18.511.725)  (9.429.580) 

Dolgoročno prejeta posojila na dan 31.12.  69.716.075   72.755.506  

 

4.3.7.16 Druge dolgoročne finančne obveznost 

 31.12.2010 31.12.2009 

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema  8.242.037   5.606.900  

Druge dolgoročne finančne obveznosti  8.242.037   5.606.900  

povprečna efektivna obrestna mera 3,53 % 2,28 % 
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4.3.7.16.1 Tabela gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti 

 2010 2009 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 1.1.  5.606.900   6.838.605  

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema  7.709.616   828.180  

Poplačila dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema  (892.550)  -  

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema  (4.181.929)  (2.059.885) 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 31.12.  8.242.037   5.606.900  

 

4.3.7.16.2 Minimalna plačila obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 31.12.2010 

 
Zapade v 

plačilo v 1 letu 
Zapade v plačilo 

od 1 do 5 let 
Zapade v plačilo 

po 5-ih letih 
Skupaj 

Minimalno plačilo obveznosti  3.372.698  8.836.948   8.201  12.217.847  

Zmanjšano za bodoče finančne stroške (293.290) (602.373)  (739) (896.402) 

Sedanja vrednost minimalnih plačil obveznosti  3.079.408  8.234.575   7.462  11.321.445  

 

4.3.7.17 Dolgoročne poslovne obveznosti 

 31.12.2010 31.12.2009 

Emisijski kuponi  144.681   282.512  

Druge dolgoročne obveznosti  3.893   185.896  

Dolgoročne poslovne obveznosti  148.574   468.408  

 

4.3.7.18 Kratkoročno prejeta posojila 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročno prejeta posojila 56.839.807   36.316.738  

Odobreni limiti na transakcijskih računih 1.733 6.501.920 

Kratkoročno prejeta posojila  56.841.540   42.818.658  

povprečna efektivna obrestna mera 3,89 % 2,43 % 

 
Družba ima 15.001.733 EUR kratkoročnih posojil zavarovanih z zastavo terjatev, 16.089.447 EUR zavarovanih z 

zastavo nepremičnin in 6.312.110 EUR samo s premičninami (opremo). 

Neizkoriščen del odobrenih kratkoročnih limitov in revolving kreditov znaša 16.422.204 EUR. 

4.3.7.18.1 Tabela gibanja kratkoročno prejetih posojil  

 2010 2009 

Kratkoročno prejeta posojila na dan 1.1.  42.818.658   61.496.255  

Kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil  18.511.725   9.429.580  

Kratkoročno prejeta posojila  31.800.000   4.653.333  

Poplačila kratkoročno prejetih posojil  (29.648.657)  (29.139.257) 

Sprememba vrednosti sredstev odobrenih limitov na transakcijskih računih  (6.640.187)  (3.621.254) 

Kratkoročno prejeta posojila na dan 31.12.  56.841.540   42.818.658  
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4.3.7.19 Druge kratkoročne finančne obveznosti 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti  470.359   194.350  

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema  3.079.408   1.950.290  

Druge kratkoročne finančne obveznosti  3.549.767   2.144.640  

 

4.3.7.19.1 Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema 

 2010 2009 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 1.1.  1.950.290   1.738.026  

Poplačila kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema  (3.052.811)  (1.847.620) 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema  4.181.929   2.059.884  

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 31.12.  3.079.408   1.950.290  

povprečna efektivna obrestna mera 3,53 % 2,28 % 

 

4.3.7.20 Kratkoročne poslovne obveznosti 

 31.12.2010 31.12.2009 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev  77.118.889   55.605.873  

 - do družb v skupini  5.451.696   4.002.352  

 - do drugih dobaviteljev  71.667.193   51.603.521  

Poslovne obveznosti do zaposlencev  1.971.304   1.390.631  

Prejeti predujmi  772.552   234.134  

Druge poslovne obveznosti  15.147.932  6.664.016  

Kratkoročne poslovne obveznosti  95.010.677   63.894.654  

 

Poplačilo obveznosti za carino in trošarino je zavarovano z garancijo.  

Na dan 31.12.2010 ima družba 12.117.222 EUR kratkoročnih poslovnih obveznosti katerih osnovna valuta so USD, 

GBP in JPY. 

4.3.7.21 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 31.12.2010 31.12.2009 

Kratkoročni del dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo  1.269.975   1.751.806  

Kratkoročno vkalkulirani stroški za neizkoriščene dopuste  488.143   589.701  

Vračunane obveznosti za dobave blaga  783.089   6.854  

Drugi kratkoročno vkalkulirani stroški  637.335   582.985  

Kratkoročno odloženi prihodki  186.290   423.072  

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  3.364.832   3.354.418  
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4.3.7.22 Čisti prihodki od prodaje 

4.3.7.22.1 Čisti prihodki od prodaje po glavnih skupinah 

 2010 2009 

Debela pločevina  246.622.247   133.199.312  

Hladno valjani trakovi  83.238.539   60.025.007  

Toplo valjani trakovi  33.804.616   30.053.271  

Drugi proizvodi in storitve  4.452.718   2.708.166  

Čisti prihodki od prodaje  368.118.120   225.985.757  

 

4.3.7.22.2 Čisti prihodki od prodaje po zemljepisnih trgih 

 2010 2009 

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji  68.435.808   49.838.150  

Čisti prihodki od prodaje v tujini  299.682.312   176.147.607  

 - Nemčija  90.823.190   48.473.548  

 - Italija  71.494.054   46.968.746  

 - Avstrija  19.797.169   10.424.951  

 - Poljska  19.638.231   9.886.629  

 - Druge države - Zahodna in Centralna Evropa  78.107.402   35.368.692  

 - Druge države - Vzhodna Evropa  3.081.392   11.725.428  

 - Druge države  16.740.874   13.299.614  

Čisti prihodki od prodaje  368.118.120   225.985.757  

4.3.7.23 Poslovni odhodki 

 2010 2009 

Stroški blaga, materiala in storitev  322.400.029   194.476.630  

Stroški dela  36.143.938   32.392.923  

 - stroški plač  25.422.687   23.188.135  

 - stroški socialnih zavarovanj  5.060.966   4.521.170  

 - drugi stroški dela  5.660.285   4.683.618  

Stroški amortizacije  18.164.477   15.104.225  

Drugi stroški  1.259.969   952.910  

Sprememba vrednosti zalog  (9.695.884)  6.315.905  

Poslovni odhodki  368.272.529   249.242.594  

4.3.7.23.1 Stroški po naravnih vrstah za leto 2010 

 
Proizvajalni stroški 

prodanih proizvodov 
Stroški 

prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev  298.929.184   9.993.829   13.477.016   322.400.029  

Stroški dela  22.990.558   1.147.937   12.005.443   36.143.938  

Stroški amortizacije  15.598.994   17.372   2.548.111   18.164.477  

Drugi stroški  1.857   -   1.258.112   1.259.969  

Sprememba vrednosti zalog  (9.695.884)  -   -   (9.695.884) 

Poslovni odhodki  327.824.709   11.159.138   29.288.682   368.272.529  

 

Strošek revidiranja letnega poročila 2010 je znašal 22.400 EUR. 
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4.3.7.23.2 Stroški po naravnih vrstah za leto 2009 

 
Proizvajalni stroški 

prodanih proizvodov 
Stroški 

prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev  177.375.894   6.777.835   10.322.902   194.476.630  

Stroški dela  20.806.732   1.060.431   10.525.760   32.392.923  

Stroški amortizacije  12.639.989   18.964   2.445.272   15.104.225  

Drugi stroški  1.915   -   950.996   952.910  

Sprememba vrednosti zalog  6.315.905   -   -   6.315.905  

Poslovni odhodki  217.140.434   7.857.230   24.244.930   249.242.594  

 

4.3.7.23.3 Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo 

Izobrazba 2010 2009 

Nedokončana in dokončana OŠ  133   163  

Verificirani tečaji  204   199  

2 letna poklicna šola  135   143  

3 letna poklicna šola  368   379  

4 letna srednja šola  419   436  

Višja strokovna izobrazba  76   72  

Visoka strokovna izobrazba  35   34  

Univerzitetna visoka izobrazba  78   79  

Specializacija, magisterij  10   9  

Doktorat  4   4  

Skupaj  1.462   1.518  

 

4.3.7.24 Drugi poslovni prihodki 

 2010 2009 

Odprava rezervacij  1.508.455   -  

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij  844.279   1.203.900  

Dobiček pri prodaji in odpisu opredmetenih osnovnih sredstev  133.306   -  

Dobiček pri prodaji emisijskih kuponov  473.860   -  

Prejete odškodnine  1.216.146   308.645  

Prihodki iz naslova dividend  1.328.123   -  

Pogodbene kazni  1.191.400   -  

Drugi poslovni prihodki  318.450   270.219  

Drugi poslovni prihodki  7.014.019   1.782.763  

 

Odprava rezervacij zajema odpravo rezervacije za sanacijo brega reke Save v vrednosti 1.464.874 EUR ter črpanje 

rezervacij za zaslužke zaposlencev v vrednosti 43.581 EUR. 
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4.3.7.25 Drugi poslovni odhodki 

 2010 2009 

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev  152.822   3.125.785  

Oblikovanje popravkov vrednosti zalog  203.597   83.943  

Slabitev vrednosti zalog  205.793   123.961  

Oblikovanje rezervacij   -   73.199  

Izguba pri prodaji in odpisu opredmetenih osnovnih sredstev  -   215.862  

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev  311.530   347.398  

Drugi poslovni odhodki  72.046   383.980  

Drugi poslovni odhodki  945.788   4.354.127  

 

4.3.7.26 Finančni prihodki 

 2010 2009 

Finančni prihodki iz naslova obresti  879.179   942.489  

Drugi finančni prihodki  -   24.290  

Pozitivne tečajne razlike iz naložbenja  28.987   41.691  

Dobiček pri prodaji ali prevrednotenju finančnih naložb  59.350   -  

Finančni prihodki  967.516   1.008.470  

 

4.3.7.27 Finančni odhodki 

 2010 2009 

Finančni odhodki iz naslova obresti  5.084.267   3.423.816  

Drugi finančni odhodki  123.938   -  

Negativne tečajne razlike iz naložbenja  64.453   78.900  

Izguba pri prodaji ali oslabitvi finančnih naložb  -   7.010  

Finančni odhodki  5.272.658   3.509.726  

 

Finančni odhodki iz naslova obresti so višji predvsem zaradi višje zadolženosti in višjih pribitkov, ki jih banke 

zaračunavajo za novo odobrene kredite. 

 

4.3.7.28 Davki 

 2010 2009 

Odloženi davek (135.067)   5.557.708 

Davki ( 135.067)   5.557.708 
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 2010 2009 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  1.608.680   (28.329.457) 

Obveznost za davek iz dobička po stopnji 20 % / 21 %  321.736   (5.949.186) 

Davčni učinki:   

Prihodkov, ki niso predmet obdavčitve  (265.625)  (129.813) 

Davčno nepriznanih odhodkov  233.227   (4.484.551) 

Uveljavljanja olajšav za predhodno nepripoznane davčne izgube  -   5.005.842  

Davčnih olajšav  (4.151)  -  

Drugo   (150.120)  -  

Davki  135.067   (5.557.708) 

 

Drugo predstavljajo neizkoriščene olajšave za vlaganja v razvoj ter opredmetena osnovna sredstva. 

4.3.7.29 Pogojna sredstva in pogojne obveznosti 

Pogojne obveznosti družbe predstavljajo dana poroštva in dane garancije v skupni vrednosti 5.560.352 EUR. 

Dana poroštva 

Družba je porok domačim družbam v skupni višini 1.244.152 EUR pri plačilu njihovih obveznosti. Družba je na 

zahtevo SID-PKZ porok hčerinski družbi v višini 800.000 EUR pri plačilu njenih obveznosti. 

Dane garancije 

Na podlagi izdanih garancij banke garantirajo Ministrstvu za okolje in prostor Ljubljana, da bo družba poskrbela za 

odvoz in uničenje nevarnih odpadkov (filtrna pogača iz obdelave dimnih plinov) v predpisanem roku v skladu z 

Uredbo ES o pošiljkah odpadkov. 

Iz naslova danih poroštev in garancij družba ne pričakuje odlivov. 

Pogojna sredstva pa predstavljajo prejete garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi v skupni 

vrednosti 4.697.279 EUR. Med pogojnimi sredstvi ima družba evidentirane prejete garancije in menice izvajalcev 

investicijskih del za odpravo napak v garancijski dobi. 

Bistveno je, da ima družba po zaključku investicije v času garancijske dobe instrument zavarovanja, ki ga lahko 

unovči v primeru, če dobavitelj oz. izvajalec ni pripravljen sodelovati pri odpravi napak v garancijskem roku. 

Družba ne pričakuje denarnega učinka iz omenjenega naslova. 
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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 družbe. Ostale povezane družbe predstavljajo družbe v skupini obvladujoče družbe, 

obvladujoče družbe obvladujoče družbe ter družbe njihovih skupin. 

4.3.8.1 Posli/transakcije s povezanimi osebami 

  31.12.2010 31.12.2009 

Terjatve  9.430.366   1.270.243  

 - odvisne družbe  120.611   39.686  

 - ostale povezane družbe  9.309.755   1.230.557  

Obveznosti  27.370.960   8.410.403  

 - odvisne družbe  1.423.579   1.247.095  

 - obvladujoča družba  13.771.274   4.779.174  

 - ostale povezane družbe  12.176.107   2.384.134  

 

  2010 2009 

Prihodki  24.076.267   5.450.071  

 - odvisne družbe  1.304.291   (91.684) 

 - obvladujoča družba  -   269.072  

 - ostale povezane družbe  22.771.976   5.272.683  

Odhodki  42.865.868   36.056.524  

 - odvisne družbe  1.984.730   1.496.863  

 - obvladujoča družba  4.322.465   2.265.272  

 - ostale povezane družbe  36.558.673   32.294.389  

 

V prihodkih so zajeti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, obresti od danih posojil ter prejete dividende, v 

odhodkih pa so zajeti poslovni odhodki in obresti od prejetih posojil. Velik porast prometa v primerjavi z 

letom 2009 je posledica večjega obsega poslovanja in povečevanja skupine.  

4.3.8.2 Skupni zneski vseh prejemkov poslovodstva in drugih delavcev 

Skupni znesek vseh prejemkov na podlagi pogodbe o vodenju poslov, ki so jih za opravljanje funkcije oziroma 

nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani poslovodstva in drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodb, 

za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 

 

 2010 2009 

Vodstvo  125.320   116.656  

Osebe po individualni pogodbi  2.546.567   2.158.557  

 

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z Uredbo (prevoz, prehrana) 

in bonitete.  

Družba v letu 2010 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev vodstvu družbe ali članom skupščine. 
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4.3.9 Finančni instrumenti in tveganja 

4.3.9.1 Zaupanjsko (kreditno) tveganje 

Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo poslovne terjatve in dana posojila 

ter depoziti. 

 

Struktura nezapadlih finančnih sredstev 

31.12.2010 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupaj 

Terjatve do kupcev -   68.938.056   5.568.800   74.506.856  

Druge poslovne terjatve  577.961   7.047.817  23.000   7.648.778  

Dana posojila in depoziti -   105.000  -   105.000  

Depoziti z ročnostjo do treh mesecev  467.760  -  -   467.760  

Skupaj  1.045.721   76.090.873   5.591.800   82.728.394  

 

31.12.2009 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupaj 

Terjatve do kupcev -   40.779.711   4.209.891   44.989.602  

Druge poslovne terjatve  97.355   3.809.416  6.899   3.913.670  

Dana posojila in depoziti -   105.000  -   105.000  

Depoziti z ročnostjo do treh mesecev  4.423.575  -  -   4.423.575  

Skupaj  4.520.930   44.694.127   4.216.790   53.431.847  

 

Skupina 1: Izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in izpolnitev 

obveznosti z njihove strani ni nikoli zamujala (poslovna stranka plačuje obveznosti na rok). 

Skupina 2: Izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte več kot eno leto in izpolnitev 

obveznosti z njihove strani občasno zamuja (poslovna stranka obveznosti ne poravnava vedno v roku). 

Skupina 3: Izpostavljenost do družb, s katerimi imamo poslovne kontakte manj kot eno leto. 

Tudi delež terjatev do tujih kupcev se je v letu 2010 zvišal s 54,9 % na 66,2 %.  

Družba zmanjšuje kreditno tveganje z zavarovanjem terjatev pri Slovenski izvozni družbi - PKZ, s prejetimi 

bančnimi garancijami in akreditivi ter z zastavo zalog. 

 

Starostna struktura v plačilo zapadlih, a ne oslabljenih finančnih sredstev  

31.12.2010 do 3 mesecev 
od 3 mesecev do 

1 leta 
od 1 leta do 5 let nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev  10.858.876   3.725.343   4.028.891   -   18.613.110  

Skupaj  10.858.876   3.725.343   4.028.891   -   18.613.110  

 

31.12.2009 do 3 mesecev 
od 3 mesecev do 

1 leta 
od 1 leta do 5 let nad 5 let Skupaj 

Terjatve do kupcev  12.444.279   8.908.806   -   -   21.353.085  

Skupaj  12.444.279   8.908.806   -   -   21.353.085  
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Gibanje oslabitev vrednosti finančnih sredstev 

 
Popravek 

vrednosti na 
31.12.2009 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v letu 

Odpis popravka 
vrednosti 

Poplačilo 
sredstev za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti na 

31.12.2010 

Terjatve do kupcev  (3.680.674)  (204.458)  88.717   47.473   (3.748.942) 

Druge poslovne terjatve  (574.255)  (2.011.129)  9.839   833.601   (1.741.944) 

Skupaj  (4.254.929)  (2.215.587)  98.556   881.074   (5.490.886) 

 

 
 

Popravek 
vrednosti na 

31.12.2008 

Oblikovanje 
popravka 

vrednosti v letu 

Odpis popravka 
vrednosti 

Poplačilo 
sredstev za 
katere je bil 
oblikovan 
popravek 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti na 

31.12.2009 

Terjatve do kupcev  (694.458)  (3.515.519)  137.855   391.448   (3.680.674) 

Druge poslovne terjatve  (274.876)  (656.937)  58.688   298.870   (574.255) 

Skupaj  (969.334)  (4.172.456)  196.543   690.318   (4.254.929) 

4.3.9.2 Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje družba upravlja z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov in vnaprej dogovorjenih 

kratkoročnih posojilnih linij pri bankah v obsegu, ki zagotavlja, da je družba v vsakem trenutku sposobna izpolniti 

svoje zapadle obveznosti. V ta namen ima družba pri domačih bankah odprte limite v višini 10.000.000 EUR in 

odobren revolving kredit v višini 2.500.000 EUR. 

31.12.2010 do 3 mesecev 
od 3 mesecev do 

1 leta 
od 1 leta do 

5 let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev  73.989.160   3.129.729   -  -  

Obveznosti za prejeta posojila   35.424.672   21.416.869   61.623.259   8.092.814  

Obveznosti iz naslova finančnega najema  742.306   2.337.102   8.059.564   182.474  

Druge poslovne in finančne obveznosti  15.349.712   5.107.292  3.893  -  

Skupaj  125.505.850   31.990.992   69.686.716   8.275.288  

 

 

31.12.2009 do 3 mesecev 
od 3 mesecev do 

1 leta 
od 1 leta do 

5 let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev  53.316.945   2.288.928  -  -  

Obveznosti za prejeta posojila   10.658.683   32.159.975   66.875.660  5.879.846  

Obveznosti iz naslova finančnega najema  498.380   1.451.910   5.397.381   209.519  

Druge poslovne in finančne obveznosti  9.837.408   248.333   185.896  -  

Skupaj  74.311.416   36.149.146   72.458.937   6.089.365  

 

Izpostavljenost do tujih dobaviteljev se je v letu 2010 povečala, saj se je delež obveznosti do tujih dobaviteljev v 

celotnih obveznostih do dobaviteljev zvišal s 55,6 % na 64,5 %. Do zvišanja je prišlo predvsem zaradi nabave 

surovin, ki jih družba kupuje z valuto plačila. V predhodnem letu so bile plačane na podlagi avansov. Obveznosti 

za prejeta posojila ter obveznosti iz naslova finančnega najema so obveznosti do domačih bank in družb. 

Izpostavljenost do bank ocenjujemo kot zmerno. Družba popolnoma izpolnjuje pogoje iz posojilnih pogodb v 
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delu, ki določajo posredovanje podatkov, plačila obresti in vračila glavnic. Za leto 2010 družba delno ni izpolnila 

obvez iz dveh dolgoročnih posojilnih pogodb v skupni vrednosti 6,6 mio EUR. Kršitev obveze iz prve pogodbe 

banki avtomatično ne daje pravice do predčasne prekinitve pogodbe, verjetnost, da bi bila sredstva po drugi 

pogodbi izterjana predčasno, pa ocenjuje kot zelo majhno. Ocena temelji na neodvisnem pravnem pregledu 

sklenjene pogodbe, kot tudi na precedenčnem primeru iz preteklega leta, ko kršitev obveze, ki je bila večja od 

letošnje, ni povzročila predčasne izterjave sredstev. Družba iz navedenih razlogov na dan izkaza finančnega 

položaja ne izkazuje teh dolgoročnih obveznosti kot kratkoročne. 

4.3.9.3 Tečajno tveganje 

Sprememba paritete EUR/USD, EUR/GBP in EUR/JPY za 10 % bi na dan poročanja spremenila poslovni izid za 

spodaj navedene vrednosti. Analiza za leto 2009 je izdelana na enak način. 

Tveganje spremembe tečaja: 

  2010 2009 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju tečajev za 10 % (obveznosti)  (1.337.271)  (284.853) 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju tečajev za 10 % (terjatve) 425.523  224.847  

NETO UČINEK   (911.748)  (60.006) 

    

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju tečajev za 10 % (obveznosti) 1.094.130  233.062  

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju tečajev za 10 % (terjatve)  (348.155)  (183.966) 

NETO UČINEK  745.975  49.096  

 

Izkazi družbe so izdelani na osnovi srednjih tečajev Banke Slovenije na dan 31.12.2010:  

• EUR/USD      1,3362 

• EUR/GBP     0,86075 

• EUR/JPY  108,6500 

 
Neto izpostavljenost (terjatve-obveznosti) v tujih valutah izražena v EUR je:  

• USD  (8.595.606) 

• GBP       389.966  

• JPY                (91) 

4.3.9.4 Obrestno tveganje  

Sprememba obrestne mere za 100 ali 200 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) poslovni izid za 

spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse ostale spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo 

nespremenjene. Analiza je za leto 2009 pripravljena na enak način. 

 2010 2009 

Sprememba poslovnega izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 200 bt  (2.939.716)  ( 2.231.532)  

Sprememba poslovnega izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 100 bt  (1.469.858)  ( 1.115.766)  

Sprememba poslovnega izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 100 bt  1.469.858  1.115.766 

Sprememba poslovnega izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 200 bt  2.939.716  2.231.532 



 

 

 

Letno poročilo 2010 

St
ra

n
 8

3 

4.3.9.5 Upravljanje s kapitalom 

Družba dnevno nadzira stanje zapadlih terjatev in obveznosti ter 2 krat mesečno pripravlja trimesečne plane z 

namenom doseganja optimalne zadolženosti. Večje investicije financira z dolgoročnimi viri. 

Analiza občutljivosti spremembe dolga: 

 leto 2010 
povečanje zadolženosti 

za 10 % 

zmanjšanje 
zadolženosti za 

10 % 

Stopnja zadolženosti na kapital 88,5 97,3 79,6 

Kapital  156.342.310  156.342.310   156.342.310  

Finančne obveznosti  138.349.419  152.184.361   124.514.477  

4.3.9.6 Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov 

 31.12.2010 31.12.2009 

Vrsta finančnega instrumenta 
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena vrednost 

Knjigovodska 
vrednost 

Poštena 
vrednost 

Dana posojila in depoziti 105.000  105.000   105.000  105.000  

Poslovne terjatve 103.428.637   103.428.637  76.093.450  76.093.450  

Denarna sredstva  1.424.889  1.424.889   4.602.990  4.602.990  

Prejeta posojila (126.557.615) (126.557.615) (115.574.164) (115.574.164) 

Druge finančne obveznosti (11.791.804) (11.791.804)  (11.791.804) (11.791.804) 

Poslovne obveznosti (95.159.251) (95.159.251)  (95.159.251) (95.159.251) 

Skupaj (128.550.144)  (128.550.144) (141.723.779) (141.723.779) 

 

4.3.9.7 Finančna sredstva vrednotena po pošteni vrednosti glede na hierarhijo 

Glede na hierarhijo ima družba finančna sredstva vrednotena po pošteni vrednosti tretje ravni. 

4.3.10 Dogodki po datumu poročanja 

• V letu 2011 družba nadaljuje z dobrim poslovanjem. V prvih dveh mesecih je družba prodala 56.979 t 

proizvodov, realizirala 82,7 mio EUR prihodkov od prodaje ter dosegla čisti dobiček v višini 2,5 mio EUR. 

• Družba skupaj s partnerji kandidira na razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - 

Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Dne 02.02.2011 je Ministrstvo za gospodarstvo predstavilo 

rezultate javnega razpisa, od koder je razvidno, da je bila kandidatura družbe na razpisu uspešna, zato bo v 

letošnjem letu ustanovljen Razvojni center za nove materiale Jesenice. 

• V februarja 2011 je družba s sindikatom šestih bank podpisala pogodbo o dolgoročnem posojilu za 

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