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UVOD 

V leto 2013 smo vstopili z optimizmom, saj smo po celomesečni zaustavitvi v decembru na začetku januarja 

uspešno zagnali Novo valjavsko ogrodje, največjo investicijo v zadnjem obdobju. Ta investicija nam 

omogoča valjanje debelih plošč do širine 2,5 m. Kot logično nadaljevanje te investicije smo aprila 2013 

zaključili tudi investicijo v Razširitev proizvodnega programa debele pločevine do širine 2,5 m v obratu 

debele pločevine. Investiciji nam omogočata razširitev proizvodnega programa in s tem možnost 

pridobivanja novih naročil. 

V januarju smo zaradi zagona investicije v Novo valjavsko ogrodje dosegli precej nižjo proizvodnjo od 

normalne. Tega izpada do konca leta 2013 nismo mogli nadomestiti. V prvih mesecih leta smo poslovali 

dobro, v poletnih mesecih pa smo imeli težave z dobavo jeklenega odpadka zaradi poplav v Nemčiji, več 

kot tri je trajal tudi zastoj zaradi požara v Jeklarni.  

Zaradi navedenih težav in slabe tržne situacije smo leto zaključili s čisto izgubo v višini 4,34 mio EUR, kar je 

en milijon več kot v letu 2012. Kljub nižji skupni prodaji v letu 2013 glede na predhodno leto smo zaradi 

učinkovitega zniževanja stroškov za 4,54 mio EUR izboljšali EBITDA, EBIT pa za 1,58 mio EUR. 

Pri zniževanju stroškov smo nadaljevali že začete ukrepe iz leta 2012 in uvedli tudi precej novih. Skupni 

učinek teh ukrepov je v letu 2013 glede na leto 2012 

znašal več kot 4,7 mio EUR.  

Konec leta 2013 je bilo v družbi zaposlenih 

1.163 delavcev, kar je približno na nivoju leta 2012, ki 

smo ga zaključili s 1.164 zaposlenimi. Povprečno število 

zaposlenih v letu 2013 je bilo glede na predhodno leto 

za 62 zaposlenih nižje. 

V letu 2013 smo nadaljevali s projektom novega 

informacijskega sistema, ki ga zaradi kompleksnosti žal 

nismo zaključili v predvidenem roku. Zaključek projekta 

načrtujemo v drugi polovici leta 2014.  

V decembru 2013, ki je s prodajnega vidika tradicionalno najslabši mesec v letu, smo razen zaustavitev 

zaradi nujnih del proizvajali s polnimi zmogljivostmi ter si ustvarili višje zaloge končnih proizvodov, tako da 

smo leto 2014 začeli z rekordno proizvodnjo in prodajo nerjavne pločevine, januar pa zaključili zelo 

uspešno. Dolgoročno dobičkonosnost poslovanja lastnikom zagotavlja povečevanje proizvodnje bolj 

donosnih kvalitet nerjavne in specialne debele pločevine. Pomembni sta tudi proizvodnja in prodaja 

izdelkov, ki se porabljajo v nizkih količinah, vendar imajo visoko donosnost (jekla za posebne namene ipd.). 
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KLJUČNE ŠTEVILKE 

SKUPINA SIJ V ŠTEVILKAH 

Fizični kazalniki (t) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Proizvodnja odlitega jekla  486.257 356.005 462.619 488.440 494.123 468.761 

Proizvodnja gotovih proizvodov  411.898 282.573 367.232 394.389 406.895 370.954 

Prodaja (t) 406.175 352.614 498.331 565.543 550.249 560.846 

Finančni podatki (EUR) 
      

Prihodki (EUR) 702.851.130 371.152.894 590.916.742 764.977.836 732.549.967 658.653.447 

Izvoz  75,9% 79,2% 82,7% 85,3% 85,4% 86,3% 

EBITDA (EUR)
1
 75.205.634 –7.965.598 40.519.225 64.193.568 41.319.944 40.785.962 

EBITDA marža 10,7 –2,1 6,9 8,4 5,6 6,2 

Število zaposlenih 3.489 3.268 3.299 3.248 3.141 3.162 

 

 

 

Družba je kljub nižji prodaji kot v letu 2012 izboljšala EBITDA za 4,54 mio EUR, predvsem zaradi zniževanja 

fiksnih stroškov. V letu 2013 je EBITDA znašal 24,88 mio EUR, leta 2012 pa 20,33 mio EUR. 

                                                           
1
 EBITDA = (EBIT + Amortizacija) 

Delež v prihodkih 

skupine SIJ; 45,6% 

Delež v EBITDA 

skupine SIJ; 57,9% 

Acroni – umestitev družbe v skupini SIJ 

nekonsolidirani podatki 
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DRUŽBA ACRONI V ŠTEVILKAH 

Ključne številke   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 

2013/2012 

Končna proizvodnja  ton 317.203  219.617  286.016  299.865  317.100  284.110  89,6 

Količinska prodaja ton 321.011  221.263  283.103  302.058  315.677  273.898  86,8 

Čisti prihodki od poslovanja EUR 463.688.431  225.985.757  368.118.121  437.251.777  432.348.213  368.700.113  85,3 

EBITDA EUR 44.951.535 –10.723.976 24.078.300 32.500.014 20.335.447 24.875.753 122,3 

EBITDA marža % 9,69 –4,75 6,54 7,43 4,70 6,75 143,4 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) EUR 31.403.129 –25.828.201 5.913.823 14.062.574 –958.174 619.216   

Dobiček/izguba pred davki EUR 26.195.336 –28.329.457 1.608.681 8.118.022 –5.526.698 –7.959.567 144,0 

Čisti dobiček/izguba EUR 20.810.597 –22.771.749 1.473.614 6.852.746 –3.306.183 –4.335.319 131,1 

 

 

 

V letu 2013 smo prodali 273.898 ton proizvodov v vrednosti 355,66 mio EUR. V letu 2012 smo prodali 

315.677 ton proizvodov v vrednosti 415,42 mio EUR, kar je sicer več kot v letu 2013, vendar smo v 2013 

izboljšali strukturo prodaje s povečanjem deleža nerjavne in specialne debele pločevine. Zaradi višje 

prodaje nerjavne in specialne pločevine v skupni količini je povprečno pokritje na variabilne stroške v letu 

2013 znašalo 277 EUR/t, kar je več kot v letu 2012, ko je bilo pokritje 244 EUR/t.  

Zaradi nižjih fiksnih in ostalih stroškov (nižje cene zemeljskega plina) smo v letu 2013 dosegli pozitivni 

rezultat iz poslovanja (EBIT) v višini 0,62 mio EUR, kar je 1,58 mio EUR več kot v letu 2012, ko smo iz 

poslovanja dosegli izgubo v višini 0,96 mio EUR. 

464 

226 

368 

437 432 

369 

321 

221 

283 
302 

316 

274 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prihodki od prodaje 

v mio EUR v 000 tonah 



UVOD / KLJUČNE ŠTEVILKE 

 

 

 

6 

 

Izredno pomembno v letu 2013 je bilo tudi to, da smo glede na leto 2012 za 4,54 mio EUR izboljšali 

dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA). EBITDA je v letu 2013 znašal 24,88 mio EUR, v letu 

2012 pa 20,34 mio EUR. 

Finančni izid je bil zaradi višje zadolženosti in stroškov za prejeta poroštva s strani družb v skupini SIJ v letu 

2013 v primerjavi z letom 2012 višji za štiri mio EUR. Izguba pred davki je znašala osem mio EUR, čista 

izguba pa 4,3 mio EUR. 

POUDARKI IZ POSLOVANJA 

Leto 2013 je zaznamoval zagon Novega valjavskega ogrodja in zaključek investicije v Razširitev 

proizvodnega programa debele pločevine do širine 2,5 m, s čimer smo vstopili v nov tržni segment. Do 

sedaj smo lahko prodajali samo plošče do širine 2 m, kar nas je postavljalo v slabši položaj od naših 

konkurentov. Poleg zagona novih investicij smo v letu 2013 veliko pozornosti namenjali nadzoru nad 

stroški. Fiksne stroške smo, kljub višji amortizaciji kot posledici novih investicij, glede na leto 2012 uspeli 

znižati. 

Na poslovanje v letu 2013 so vplivali predvsem zagon Novega valjavskega ogrodja v januarju in s tem 

povezana nižja proizvodnja, pomanjkanje dobave nerjavnega jeklenega odpadka v juniju, več kot tridnevni 

zastoj v Jeklarni zaradi izrednega dogodka v juliju in povečevanje zalog v decembru kot podlaga za 

uspešen začetek leta 2014. Izredni dogodek iz julija je predmet odškodninskega zahtevka, ki še ni 

zaključen. Z zavarovalnico se pogajamo za izplačilo škode iz naslova šomaža, saj smo utrpeli več kot 

tridnevno izgubo proizvodnje in prodaje. Računamo, da bomo ta škodni zahtevek zaključili v začetnih 

mesecih leta 2014. 
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SKUPINA SIJ  

Znotraj skupine SIJ se nahaja cela paleta precej različnih programov, kjer je poudarek na proizvodnji 

ploščatega in paličastega jekla. Manjša, vendar ne nepomembna sta programa proizvodnje industrijskih 

nožev in proizvodnje dodajnih materialov za varjenje. Skupino zaokroža njena surovinska baza, saj kar 

preko 30 odstotkov potrebnega jeklenega odpadka zagotovimo preko lastnih družb. 

Skupina SIJ je v svetu najbolj razpoznavna po proizvodnji debele nerjavne pločevine družbe Acroni in 

orodnega jekla družbe Metal Ravne ter blagovne znamke RAVNE, ki jo najbolj izkoriščajo v družbi Noži 

Ravne, ki proizvaja industrijske nože. 

Glavni programi skupine SIJ so: 

 

 

 

Proizvodnja ploščatega jekla:  

 Nerjavno jeklo 

 Konstrukcijsko jeklo  

 Neorientirana elektro pločevina 

 Specialno jeklo  

 Orodno jeklo  

 Debela pločevina 

 Hladno valjana pločevina 

 Toplo valjana pločevina 

 Neobrezana debela pločevina 

 

 

Industrijski noži: 

 Noži za kovine 

 Noži za papir 

 Noži za les 

 Noži za reciklažo  

 

Proizvodnja paličastega jekla: 

 Valjani profili 

 Jekla za delo v hladnem 

 Jekla za delo v vročem 

 Nizko legirana orodna jekla 

 Hitrorezna jekla  

 Obrabo odporna jekla 

 

 

 

Dodajni materiali za varjenje: 

 Elektrode 

 Varilne žice in praški 
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KLJUČNE ŠTEVILKE 

 

Fizični kazalniki 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Proizvodnja odlitega jekla (t) 486.257 356.005 462.619 488.440 494.123 468.761 

Proizvodnja gotovih proizvodov (t) 411.898 282.573 367.232 394.389 406.895 370.954 

Ploščati program 317.203 219.617 286.016 299.865 317.100 284.110 

Dolgi program 77.168 51.175 67.017 76.967 74.208 72.155 

       

Prodaja (t) 406.175 352.614 498.331 565.543 550.249 560.846 

Ploščati program 293.602 220.029 276.514 288.776 301.079 256.273 

Dolgi program 60.617 39.325 44.168 52.927 52.844 52.779 

Finančni podatki 
      

Prihodki 702.851.130 371.152.894 590.916.742 764.977.836 732.549.967 658.653.447 

Izvoz (%) 75,9% 79,2% 82,7% 85,3% 85,4% 86,3% 

EBITDA 75.205.634 –7.965.598 40.519.225 64.193.568 41.319.944 40.785.962 

EBITDA marža 10,7 –2,1 6,9 8,4 5,6 6,2 

Denarni tok iz poslovanja 20.646.168 64.832.780 –6.865.406 79.852.400 61.951.957 51.319.275 

Odlivi za investicije 78.158.757 68.046.922 35.730.914 41.280.447 47.049.882 48.750.324 

Izkaz finančnega položaja 
      

Skupaj sredstva 631.717.862 624.115.185 739.754.186 761.932.114 763.574.012 775.840.476 

Kapital 335.551.385 308.702.836 314.276.543 331.297.201 328.003.560 323.646.860 

Neto finančni dolg
2
 124.847.801 155.492.879 226.879.200 210.649.578 221.023.585 231.185.464 

Neto finančni dolg / EBITDA 1,66 –19,52 5,60 3,28 5,35 5,67 

Število zaposlenih 31.12. 3.489 3.268 3.299 3.248 3.141 3.162 

 

 

                             

                                                           
2
 Neto finančni dolg = (Finančne obveznosti – Denar in denarni ustrezniki – Kratkoročno dana posojila in depoziti) 

406.895 

370.954 

2012 2013 

Proizvodnja gotovih 

proizvodov (t) 

–8,8 % 

550.249 

560.846 

2012 2013 

Prodaja (t) 

+1,9 % 
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SIJ POSLOVNI MODEL 

Komparativne prednosti skupine SIJ so zajete v njenem poslovnem modelu, ki je osnova za ustvarjanje 

dodane vrednosti. Svoj poslovni model smo usmerili v krepitev svojih prednosti in izkoriščanje priložnosti z 

nalogo, da dosežemo zadane cilje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj tehnološko zahtevnih 

proizvodov 

Nadaljevali bomo razvoj nerjavnih in specialnih 

jekel na področju debele pločevine ter orodnih 

in specialnih paličastih jekel, s ciljem ustvariti čim 

višjo dodano vrednost. 

 

Investicije 

Z investicijami bomo podprli razvoj proizvodov 

in postali tehnološko visoko razvita skupina.  

 

Fleksibilnost 

Razvijali bomo prednosti nišnega proizvajalca na 

obeh ciljnih področjih ter se približali končnemu 

kupcu in njegovim individualnim zahtevam. 

 

Vertikalna integracija 

Z razvijanjem lastne surovinske baze bi radi 

postali še manj odvisni od nepredvidljivega trga 

jeklenega odpadka. 

Z razvojem lastne prodajne mreže želimo doseči 

čim višjo finalizacijo in dodano vrednost najbližje 

končnemu uporabniku. 

 

Vrednote 

Še naprej bomo razvijali vrednote poslovne 

odličnosti (strokovnost, poslovnost, poštenost 

verodostojnost) ter usmerjali vse deležnike h 

gospodarnemu ravnanju.  

Razvijali bomo pripadnost skupini z različnimi 

oblikami motivacije zaposlenih (družbena in 

socialna odgovornost, nagrajevanje, plačni 

sistem). 

Vrednote 

Poslovni model 
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VERTIKALNA INTEGRACIJSKA SHEMA SKUPINE SIJ  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografsko je skupina razpršena pretežno po Evropi; 18 družb ima sedež znotraj Evropske skupnosti, dve v 

državah bivše Jugoslavije in ena v ZDA. 
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ORGANIZACIJSKA IN LASTNIŠKA STRUKTURA 

              

 

V letu 2013 je prišlo do manjših sprememb v strukturi skupine SIJ: družba Odpad je postala 51-odstotna 

lastnica TOP Metala v Bosni in Hercegovini, ki se prav tako ukvarja z zbiranjem in predelavo jeklenega 

odpadka.  

Družba Ravne Steel Center je ustanovila družbo Ravne Steel Deutschland kot nov prodajni center v Nemčiji. 

 

Likvidacije družb Acroni Deutschland in Acroni Italia, ki so se pričele v tem letu, še niso zaključene. Družba 

Žična je bila 30. 6. 2013 likvidirana. 

 

Lastniška struktura se je konec leta 2013 spremenila, namesto družbe OAO KOKS je družba Dilon, d. o. o., 

postala lastnica 16,87 odstotka delnic, s čimer je povečala svoj delež na 72,22 odstotka. Pravno-formalno 

bo prenos delnic na družbo Dilon, d. o. o., izveden do konca marca 2014. Upravljavske pravice so bile na  

družbo Dilon, d. o. o., prenesene do 31. 12. 2013. 
 

 

  
ACRONI 

METAL 

KOPO International 
(ZDA) 

SERPA 85,61 % 

RAVNE STEEL CENTER 
22,7 % 

NOŽI 

ELEKTRODE 
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METAL-EKO SISTEM 
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TOP METAL (BIH) 51 % 
SIJ OBDELAVA 

 JEKLA 

RAVNE STEEL CENTER 
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Če ni drugače navedeno, je družba v 

100-odstotni lasti SIJ, d. d. 

Dilon, d. o. o. 

72,2% 

Republika 

 Slovenija 

25,0% 

Ostali 

2,8% 

Lastniška struktura SIJ, d. d. 
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DRUŽBA ACRONI  

 

 

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 odstotkov 

 

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

stoodstotni lastnik poslovnega deleža je družba SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d. Najvišji organ 

družbe je skupščina. V letu 2013 sta skupščino sestavljala člana uprave družbe SIJ – SLOVENSKA 

INDUSTRIJA JEKLA, d. d., Tibor Šimonka, predsednik uprave, in Viacheslav Korchagin, član uprave.  

Od 17. 1. 2014 skupščino sestavljata člana uprave družbe SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d., Anton 

Chernykh, predsednik uprave, in Igor Malevanov, član uprave.  

Družba je največji slovenski proizvajalec jekla. Proizvodnja se začne v elektro peči, v kateri se glavna 

surovina (jekleni odpadek) raztali. Nadaljuje se v vroči valjarni, nato pa se v finalnih obratih za predelavo 

debele pločevine ali v Hladni predelavi proizvodi dokončno obdelajo. Družba ACRONI, d. o. o., je 

proizvajalec ploščato valjanih izdelkov – kolobarjev in plošč iz nerjavnih, specialnih, elektro in 

konstrukcijskih jekel.  

Kljub temu, da družba ACRONI, d. o. o., sodi med manjše proizvajalce jekla, se na nišnih trgih s svojimi 

proizvodi uvršča v sam evropski in svetovni vrh. To ji omogočajo stalne izboljšave opreme in naprav, 

vlaganje v raziskave in razvoj in odličen servis, ki ga nudi svojim strankam.  

Družba ima v tujini hčerinski družbi Acroni Italia in Acroni Deutschland, ki sta obe v procesu likvidacije. 
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SKUPŠČINA DRUŽBE  

Skupščino družbe sestavljata člana uprave družbe SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d. V letu 2013 sta 

bila člana skupščine družbe predsednik uprave Tibor Šimonka v vlogi predsednika skupščine in namestnik 

predsednika uprave Viaceslav Korchagin v vlogi člana skupščine.  

Skupščina družbe odloča o vseh zadevah, ki v skladu z določili ZGD-1 sodijo v njeno pristojnost. Izven 

določil ZGD-1 je skupščina družbe Acroni d. o. o. pristojna tudi za odločanje o nameravanih investicijah, če 

vrednost presega 100.000 EUR, ter za kreditne oziroma posojilne posle, pri katerih višina glavnice presega 

2.000.000 EUR. Skupščina družbe Acroni, d. o. o., odloča tudi o sklepanju pravnih poslov glede razpolaganja 

z nepremičninami in osnovnimi sredstvi, katerih vrednost presega 50.000 EUR.  

Najpomembnejše točke skupščine  

Skupščina družbe je v letu 2013 sprejela več sklepov, ki so zadevali: 

 odobritev prejetih in danih kratkoročnih in dolgoročnih posojil 

 odobritev investicijskih projektov (najpomembnejši projekt p460 v Wellman Bellman peč 2) 

 odobritev nabave rezervnih delov za novo valjavsko ogrodje, potrditev letnega poročila 2012 

 podelitev razrešnice poslovodstvu družbe za leto 2012 

 razdelitev bilančnega dobička na dan 31. 12. 2012, ki je ostal nerazporejen 

Ostali sklepi, ki jih je sprejela skupščina, so bili manj pomembni. 
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VODSTVO DRUŽBE 

Družbo je v letu 2013 zastopal glavni direktor Slavko Kanalec, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije, 

MBA.  

Z 21. 1. 2014 je mesto glavnega direktorja prevzel Blaž Jasnič, diplomirani ekonomist, dotlej asistent 

glavnega direktorja. 

Pismo direktorja družbe 

Za nami je zelo pestro in turbulentno leto, ki sta ga zaznamovala predvsem 

izvedba in zagon strateške investicije v Novo valjavsko ogrodje. Investicija je 

bila izvedena v skladu z načrtom in nam omogoča vstop v nov spekter 

trženja jekel. Leto je zaznamovalo tudi nadaljevanje slabe tržne situacije, svoj 

pečat pa so mu dodale tudi vremenske ujme v Evropi, ki je naše 

najpomembnejše tržišče. 

Ravno nov dimenzijski asortiment izdelkov in višja kakovost le-teh sta bila 

osnova, da smo uspeli zapolniti proizvodne kapacitete. Odlili smo 

104.000 ton nerjavnih slabov, kar je 1,4 odstotka več kot leta 2012. Končna 

proizvodnja našega glavnega, udarnega, programa je znašala 81.210 ton 

nerjavnih debelih plošč, kar je na lanskoletnem nivoju. Dodatno nam je 

uspelo izdelati še 31.842 ton toplotno obdelanih debelih plošč, kar je skoraj 

34 odstotkov več kot leta 2012. 

Potrebno je poudariti izboljšanje kakovosti v vseh fazah izdelave, saj smo kljub novim proizvodnim 

programom za dva odstotka znižali delež internih reklamacij.  

Varnost pri delu se je v letu 2013 glede na leto 2012 izboljšala. Bolniška odsotnost zaradi nezgod pri delu 

se je zmanjšala za 6,5 odstotka glede na leto poprej, ravno tako se je znižal faktor resnosti, in sicer za 

4,3 odstotka, medtem ko se je faktor pogostosti poškodb F nekoliko povečal in sicer s 26,5 na 29,1, kar pa 

je še vedno manj kot leta 2011 (29,5). 

Ob koncu leta je bilo v družbi zaposlenih 1.163 sodelavcev, kar je na ravni leta 2012. Povprečna starost 

zaposlenih sodelavcev je bila 44 let, povprečna delovna doba pa 22 let. 

Vse te rezultate smo dosegli ob velikih motnjah proizvodnje, saj smo beležili tri večje izredne dogodke v 

proizvodnem procesu, poleg tega smo imeli izredno otežen dohod legiranega jeklenega odpadka zaradi 

poplav na jugu Nemčije in v Avstriji. Omenjena dejstva in nižja proizvodnja zaradi zagona novega 

valjavskega ogrodja v začetku leta 2013 so tudi glavni razlogi za negativen rezultat poslovanja. 

Nadaljevali smo s promoviranjem interne blagovne znamke Jeklena volja, ki lepo združuje tako motivacijo 

kot vztrajnost, ki sta potrebni za dosego še tako visoko zastavljenih ciljev. 

 

 

Glavni direktor 

Blaž Jasnič 
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Predstavitev širšega vodstva 

Poleg glavnega direktorja, ki je zastopal družbo, so bili v letu 2013 za posamezna področja odgovorni 

naslednji zaposleni: 

 Anton Chernykh: prokurist do 28. 1. 2014 

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

 Blaž Jasnič: asistent glavnega direktorja do 21. 1. 2014 

 Branko Polanc: direktor obrata vzdrževanje 

 Andrejka Ilenič: direktorica prodaje 

 Monika Štojs: direktorica marketinga, odgovorna za marketing v celotni skupini SIJ – SLOVENSKA 

INDUSTRIJA JEKLA 

 Marjana Drolc: direktorica nabave, odgovorna za nabavo v celotni skupini SIJ – SLOVENSKA 

INDUSTRIJA JEKLA 

 Petra Filipič Špiler: direktorica za pravne zadeve 

 dr. Anton Jaklič: direktor oddelka kakovost, razvoj in tehnologija do 1. 10. 2013 

 dr. Jure Bernetič: direktor oddelka kakovost, razvoj in tehnologija od 1. 10. 2013 

 Simon Štumpf: direktor logistike 

 Robert Prešern: vodja oddelka projektno vodenje 

 Majda Reberšak Iskra: vodja oddelka projekti – nabava 

 Dušan Novkovič: svetovalec za energetiko 

 mag. Peter Dular: menedžer za razvoj kadrov in korporativno varnost 

 Andreja Purkat, vodja službe VZE (varnost, zdravje in ekologija) 

VPLIV OBVLADUJOČE DRUŽBE 

Med obvladujočo družbo SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d., in družbami te skupine je sklenjena 

pogodba o obvladovanju – Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ.  

Družba ACRONI, d. o. o., kot odvisna družba izrecno izjavlja, da obvladujoča družba SIJ – SLOVENSKA 

INDUSTRIJA JEKLA, d. d., ni uporabila svojega vpliva kot obvladujoča družba, da bi ACRONI, d. o. o., kot 

odvisna družba zase opravila škodljiv posel oziroma kaj storila ali opustila v svojo škodo. 
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POMEMBNI DOGODKI IN DOSEŽKI V LETU 2013 

Januar 2013 

 Zaključek investicije v Novo valjavsko ogrodje. 

 Začetek postopka likvidacije hčerinske družbe Acroni Deutschland. 

 

Februar 2013 

 Začetek postopka likvidacije hčerinske družbe Acroni Italia. 

 

Marec 2013 

 Podpis dolgoročnih posojilnih pogodb za financiranje projekta Razširitev proizvodnega programa 

debele pločevine do širine 2,5 m. 

 

Maj 2013 

 Prejem bronastega, treh srebrnih in zlatega priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za 

inovacije na regionalni ravni. 

 Zaključek investicije v Razširitev proizvodnega programa debele pločevine do širine 2,5 m. 

 Uradna otvoritev Novega valjavskega ogrodja z obiskom predsednice vlade Alenke Bratušek. 

 

Junij 2013 

 Poplave v Nemčiji, zaradi katerih je bila močno motena oskrba z legiranim jeklenim odpadkom. 

 

Julij 2013 

 Požar na elektro obločni peči, ki je imel za posledico štiridnevno ustavitev Jeklarne. 

 

Avgust 2013 

 Požar na VOD napravi zaradi česar je Jeklarna dobre tri dni obratovala le s polovično 

zmogljivostjo. 

 

September 2013 

 Prejem srebrnega priznanja GZS za inovacijo na državni ravni. 
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POSLOVNO POROČILO  

POSLOVNO OKOLJE IN STRATEGIJA 

Poslovni model 

Družba ACRONI, d. o. o., je proizvajalec jeklenih izdelkov, ki predstavljajo nišne tržne skupine. Usmerjeni 

smo predvsem na trge EU, kjer z nekaterimi proizvodi (nerjavna debela pločevina) posegamo v sam vrh. 

Hkrati svoj položaj na trgu vedno bolj krepimo tudi z ostalimi specialnimi proizvodi, kot so obrabo odporna 

in visokotrdnostna jekla, orodna jekla, jekla za namensko proizvodnjo ... Investicija v začetku leta nam je 

omogočila razširitev proizvodnega programa plošč do širine 2,5 m, kar je poleg ostalih prednosti, ki nam jih 

priznavajo kupci (fleksibilnost, kvaliteta), dodatno pripomoglo h krepitvi tržnega deleža.  

Svojim kupcem nudimo sodelovanje na tehničnem področju in se vedno bolj usmerjamo v segment kupcev 

večjih končnih porabnikov in na projektne trge. Preko mreže lastnih in neodvisnih servisnih centrov pa 

oskrbujemo tudi segment manjših končnih porabnikov.  

Proizvodni program 

Proizvajamo ploščato valjano jeklo v kolobarjih in ploščah. Celotno paleto proizvodov lahko razdelimo na 

štiri glavne skupine: 

 Nerjavna jekla 

 Elektro jekla 

 Konstrukcijska jekla 

 Specialna jekla 

V letu 2013 nam je investicija v Novo valjavsko ogrodje omogočila razširitev proizvodnega programa na 

plošče v širini do 2,5 m, kar predstavlja pomemben razvojni korak in možnost za pridobitev novih trgov. 

Uporabnost naših proizvodov 

Naši proizvodi se uporabljajo v različnih proizvodnih sektorjih. Nerjavna jekla, predvsem debela pločevina, 

predstavljajo krovni proizvodni in prodajni program družbe. Ta jekla predstavljajo skupino korozijsko 

obstojnih jekel, ki vsebujejo najmanj 10,5 odstotka kroma. Odvisno od kemične sestave zagotavljajo 

različno korozijsko odpornost. Gre za nišne proizvode, ki so namenjeni za uporabo v proizvodnji nafte in 

zemeljskega plina, kemijski industriji, energetiki, strojegradnji, varstvu okolja in podobno. V tej tržni niši 

smo si na evropskem trgu ustvarili vodilni položaj.  

Program, na katerem se vedno bolj uveljavljamo, je program specialne debele pločevine. Ta program 

obsega različne vrste toplotno obdelanih jekel, orodna jekla ter jekla za namensko proizvodnjo. 

Najpomembnejši sektor porabe te vrste pločevine je rudarstvo – za proizvodnjo strojev in naprav v 

rudnikih. Sledi proizvodnja tlačnih posod ter različnih vozil in naprav, ki se uporabljajo v gradbeništvu. 

Posebej pri uporabi za proizvodnjo gradbenih strojev je širina izredno pomembna, saj večji del porabe 

predstavljajo prav plošče s širino preko dveh metrov, zato nam je nova investicija omogočila močnejše 

uveljavljanje na tem trgu. Orodna jekla pa se, kot že samo ime pove, uporabljajo za proizvodnjo različnih 

orodij.  

Neorientirane elektropločevine so materiali s posebnimi fizikalnimi lastnostmi. Uporabljajo se v proizvodnji 

električnih strojev in naprav z vrtečim magnetnim poljem. Uporaba končno žarjenih elektropločevin je 

razširjena tudi pri gradnji statičnih električnih naprav. 

Nelegirana konstrukcijska jekla so jekla za izdelavo različnih konstrukcij in strojnih delov, na primer 

tovarniških hal, mostov, delov kmetijske mehanizacije, profilov … 
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Strategija 

Strateške možnosti razvoja 

V Acroniju uspešno sledimo cilju prestrukturiranja proizvodnega programa v smeri povečevanja količine 

toplotno obdelane specialne pločevine in povečevanja nerjavne debele pločevine, kjer prepoznavamo velik 

potencial za rast.  

V obeh skupinah proizvodov vsako leto razvijamo nove izdelke in širimo njihov nabor. Naše vodilo je 

kakovost in posledično močno vlaganje v razvojno, raziskovalno in tehnološko opremo. S tem dvigujemo 

standarde na svetovni nivo. Uspešno smo razvili postopke za izdelavo najzahtevnejših nerjavnih jekel tudi v 

debelejših dimenzijah, krepimo prisotnost na področju super dupleks jekel, pridobili smo vse potrebne 

certifikate za oklepno pločevino za civilne namene. Omenjeno nas motivira za dodatno povečanje 

proizvodnje in prodaje najbolj zahtevnih nerjavnih kvalitet – super avstenitnih, feritnih in ognjeodpornih.  

Razvojna usmeritev in cilji 

Ključni cilj, ki mu bomo sledili v prihodnje, je postati prepoznaven svetovni proizvajalec debele nerjavne 

pločevine, specialnih in poboljšanih jekel, kjer sta kakovost in zahtevnost izdelkov stalnica. Skladno s to 

usmeritvijo razvijamo specialna jekla – korozijsko odporna jekla za preoblikovanje plastike –, orodna jekla 

za delo v hladnem, razvijamo jekla za kriogeno tehniko (namenjena so za shranjevanje ali transport 

utekočinjenih plinov), platirano pločevino in specialna jekla na osnovi TRIP tehnologije (material, ki se 

ohlajuje s hladno deformacijo), ki ob zmanjšani trdoti nudijo izboljšano obrabno odpornost in 

preoblikovalnost. Na področju nerjavne pločevine se usmerjamo k razširitvi debelinskega asortimana plošč, 

na področju elektro pločevine pa k razvoju elektro pločevine z vatnimi izgubami pod 2,4 W/kg in razvoju 

tanjših pločevin.  

Na področju razvoja novih tehnologij se usmerjamo v inovativne plazemske tehnike za okolju prijazno 

obdelavo nerjavnih plošč in v razvoj brezkislinskega čiščenja elektro pločevin. 

Obsežen del razvojnih aktivnosti smo usmerili v optimizacijo tehnologije izdelave jekel v Jeklarni, kar 

zagotavlja ustrezno kakovost končnih izdelkov. Optimizacija parametrov valjanja in kasnejših toplotnih 

obdelav se kaže v znatnem izboljšanju kvalitete in površine nerjavnih in specialnih plošč. 
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TRŽNO OKOLJE 

SPLOŠNO 

Kljub optimističnim napovedim v začetku leta 2013 je do manjšega okrevanja evropskega gospodarstva 

prišlo šele v drugi polovici leta. Hkrati tudi rast na izvenevropskih trgih ni bila taka, kot se je pričakovalo, 

kar je skupaj s prekomernimi kapacitetami vplivalo na to, da je bilo leto 2013 za jeklarsko industrijo izredno 

težko. Poraba, sploh na evropskem trgu, se je ponovno skrčila, zapirale so se škarje med nabavnimi in 

prodajnimi cenami.  

Svetovna proizvodnja jekla se je sicer povečala za 3,5 odstotka, vendar je v razvitem delu sveta – tako v 

ZDA kot v Evropi – ponovno padla za dva odstotka.  

ZNAČILNOSTI TRGA PO PODROČJIH PRODAJE  

Poraba jekla v Evropi je po katastrofalnem letu 2012, ko je padla za skoraj deset odstotkov, v letu 2013 

ponovno padla, po prvih ocenah za en odstotek. Napovedi so bile še bistveno slabše, vendar je v drugi 

polovici leta presenetljivo prišlo do izboljšanja, kar je skupaj s pozitivnimi napovedmi za leto 2014 poleg 

izboljšanja v realni porabi spodbudilo tudi zmerno obnavljanje zalog. V primerjavi z letom 2008 je bila v 

letu 2013 poraba za četrtino nižja. Trg ZDA lahko v letu 2013 ocenimo kot pozitiven, vendar bi za močnejši 

prodor na ta trg Slovenija morala biti vključena v shemo DFARS, za kar si neuspešno prizadevamo že več 

let. Vključitev na listo držav DFARS je namreč nujna za vsa javna naročila in kupci to pogosto postavljajo 

kot pogoj za sklenitev posla. 

 

Ostali trgi so v letu 2013 rasli z zmanjšano močjo kot prej, čeprav je rast še vedno pozitivna. Prodor na te 

trge vsekakor ostaja ena glavnih nalog tudi v prihodnje. 

ZNAČILNOSTI TRGA PO PROGRAMIH DRUŽBE 

Nerjavna pločevina se uporablja v različnih sektorjih, na primer v proizvodnji cevi, strojegradnji in za 

posebne projekte v energetiki. Kljub prvim znakom izboljšanja realne porabe v drugi polovici leta 2013 v 

EU pa to še ne velja za proizvodnjo cevi in strojegradnjo, ki sta se v letu 2013 ponovno skrčili za približno 

štiri odstotke. Velik del porabe nerjavnih jekel je povezan s posebnimi projekti, kjer v letu 2013 ni bilo rasti 

zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in težav s financiranjem. 

Konstrukcijska in specialna pločevina sta v največji meri povezani z gradbeništvom, bodisi neposredno 

bodisi preko proizvodnje gradbenih strojev. Proizvodnja gradbenih strojev se še vedno sooča z velikimi 

težavami, predvsem v EU, ki je bila znana kot močan izvoznik teh izdelkov, sedaj pa se vedno bolj seli v 

ostale dele sveta. Ta sektor je seveda močno povezan z gibanji v gradbeništvu, ki se je v letu 2013 v EU 

skrčilo za približno tri odstotke.  

Elektro jekla so najbolj povezana s porabo v avtomobilski industriji in proizvodnji bele tehnike, ki sta v letu 

2013 v EU že zabeležili pozitivne trende rasti.  
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Ne glede na vse omenjeno, na možnosti prodaje in cenovna gibanja močno vpliva problem prekomernih 

kapacitet na trgu ter naraščanje uvoza iz izvenevropskih držav, ki ga je v letu 2013 dodatno spodbujal 

močan evro.  

Napovedi za leto 2014 so zmerno optimistične. Proti koncu leta 2013 je bila zabeležena rast v nekaterih 

sektorjih, drugi pa naj bi sledili v začetku leta 2014. Seveda gre za postopno izboljšanje, ki še nekaj časa ne 

bo nadomestilo izpada v letih 2012 in 2013. Realna poraba jekla v EU naj bi se v letu 2014 povečala za 

približno dva odstotka, vidna poraba (poraba, ki jo občutijo proizvajalci jekla in na katero dodatno vplivajo 

spremembe v zalogah) pa še za odstotno točko več. Rast se napoveduje prav za vse sektorje, ki so 

pomembni za jeklarsko industrijo. 
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POSLOVNI REZULTATI 

KLJUČNE ŠTEVILKE   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 

2013/2012 

Končna proizvodnja  ton 317.203  219.617  286.016  299.865  317.100  284.110  89,6 

Količinska prodaja ton 321.011  221.263  283.103  302.058  315.677  273.898  86,8 

Čisti prihodki od 

poslovanja 
EUR 463.688.431  225.985.757  368.118.121  437.251.777  432.348.213  368.700.113  85,3 

EBITDA EUR 44.951.535 –10.723.976 24.078.300 32.500.014 20.335.447 24.875.753 122,3 

EBITDA marža % 9,69 –4,75 6,54 7,43 4,70 6,75 143,4 

Amortizacija EUR 13.548.406 15.104.225 18.164.477 18.437.440 21.293.621 24.256.537 113,9 

Dobiček iz poslovanja 

(EBIT) 
EUR 31.403.129 –25.828.201 5.913.823 14.062.574 –958.174 619.216  n. m. 

EBIT marža % 6,77 –11,43 1,61 3,22 –0,22 0,17  n. m. 

Dobiček/izguba pred 

davki 
EUR 26.195.336 –28.329.457 1.608.681 8.118.022 –5.526.698 –7.959.567 144,0 

Čisti dobiček/izguba EUR 20.810.597 –22.771.749 1.473.614 6.852.746 –3.306.183 –4.335.319 131,1 

Čisti dobiček marža (ROS) % 4,49 –10,08 0,40 1,57 –0,76 –1,18 153,8 

Sredstva (stanje 31. 12.) EUR 354.033.871  358.347.792  399.736.414  403.942.658  422.846.831  439.226.117  103,9 

Donosnost sredstev (ROA) % 6,15 –6,39 0,39 1,71 –0,80 –1,01 125,8 

Kapital (stanje 31. 12.) EUR 182.640.446  159.868.697  156.342.310  163.195.056  159.888.872  155.553.553  97,3 

Donosnost kapitala (ROE) % 12,08 –13,30 0,93 4,29 –2,05 –2,75 134,3 

Neto finančni dolg (NFD2) EUR 93.822.890  118.617.714  136.819.530  110.520.023  107.328.952  133.732.534  124,6 

NFD / EBITDA   2,09 –11,06 5,68 3,40 5,28 5,38 101,9 

Čisti poslovni izid na 

zaposlenega 
EUR 13.655 –15.438 1.035 5.164 –2.699 –3.737 138,5 

Povprečno število 

zaposlenih (iz plačanih ur) 
  1.524  1.475  1.424  1.327  1.225  1.160  94,7 

Dejavniki poslovanja v letu 2013  

PROIZVODNJA KONČNIH 

IZDELKOV (ton) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indeks 

2013/2012 

Debela pločevina 113.312 76.220 135.351 147.665 183.050 164.105 89,7 

Toplo valjani trakovi 89.013 57.781 44.986 27.092 6.942 6.746 97,2 

Hladno valjani trakovi 103.263 80.330 96.742 95.588 86.210 77.479 89,9 

Neobrezana debela pločevina 0 0 2.248 17.902 15.777 21.040 133,4 

Profili 7.636 4.686 4.856 4.684 273 0 0,0 

Slabi 3.978 599 1.832 6.934 24.848 14.739 59,3 

SKUPAJ 317.203 219.617 286.016 299.865 317.100 284.110 89,6 

 

PRODAJA KONČNIH IZDELKOV 

(ton) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indeks 

2013/2012 

Debela pločevina 114.161 76.880 130.956 145.934 180.711 148.147 82,0 

Toplo valjani trakovi 88.931 57.681 45.737 26.540 7.020 6.854 97,6 

Hladno valjani trakovi 104.391 81.435 97.164 94.971 85.195 76.310 89,6 

Neobrezana debela pločevina 0 0 2.387 22.916 17.726 27.907 157,4 

Profili 7.503 4.796 4.917 4.764 177 4 2,3 

Slabi 6.025 471 1.941 6.934 24.848 14.675 59,1 

SKUPAJ 321.011 221.263 283.103 302.058 315.677 273.898 86,8 
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Kljub nižji doseženi proizvodnji in prodaji v letu 2013 glede na leto 2012 smo izboljšali strukturo v smeri 

povečevanja deleža nerjavne debele in specialne pločevine v skupni količini debele pločevine. Delež 

nerjavne pločevine je v letu 2013 znašal 49 odstotkov, v letu 2012 pa 54 odstotkov. Povečal se je tudi delež 

specialne pločevine, ki je s 13 odstotkov leta 2012 v letu 2013 narasel na 19 odstotkov. Delež nedonosne 

konstrukcijske debele pločevine je s 43 odstotkov leta 2012 vletu 2013 upadel na 31 odstotkov.  

Izboljšanje strukture proizvodnje in prodaje ter nadaljevanje zniževanja fiksnih stroškov so kljub nižji skupni 

proizvodnji in prodaji prispevali k povečanju dobička iz poslovanja (EBIT) in denarnega toka iz poslovanja 

(EBITDA) glede na leto 2012.  

PROIZVODNJA 

Jeklarna 

Ob rekordni količini izdelanih slabov nerjavnih jekel v skupni količini 103.998 ton, smo v letu 2013 izdelali 

skupno 359.324 ton slabov in za gospodarskim načrtom zaostali za sedemnajst odstotkov. Glavni vzroki za 

odstopanje so predvsem v neobratovanju v časih konične tarife (KT) in povečanju nepredvidenih 

vzdrževalskih zastojev. 

Na področju naprave za kontinuirano vlivanje jekel smo uspešno izvedli vrsto izboljšav delovnega okolja, 

kar operaterjem omogoča normalno izvajanje delovnega procesa.   

Vroča valjarna 

V letu 2013 smo v Vroči valjarni izvaljali 

320.445 ton vroče valjanih proizvodov, 

kar je 15.287 ton manj kot leta 2012, za 

gospodarskim načrtom pa smo zaostali 

za 14,7 odstotka. Leto smo pričeli z 

zagonom novega valjavskega ogrodja 

za valjanje debele pločevine, zaradi 

česar je bila skupna izvaljana količina v 

januarju precej nižja od običajnih za 

navedeni mesec. Nova pridobitev nam 

je omogočila izpolnjevanje zahtevnejših 

naročil glede na dimenzije končnih 

izdelkov in glede na vrste jekel, kar se je 

posledično odražalo v nižjih količinah 

izvaljanih izdelkov, se je pa izrazito 

razširil nabor zahtevnejših izdelkov. V 

prvi polovici leta smo uspešno opravili 

vse prevzemne teste nove naprave in 

uspešno izvedli tehnični pregled.  

Hladna predelava 

Skupna proizvodnja Hladne predelave v letu 2013 je znašala 77.479 ton (brez storitev), kar je 89,6 odstotka 

glede na gospodarski načrt. Glavni vzrok za odstopanja med gospodarskim načrtom in realizacijo je bilo 

zmanjšanje naročil elektro programa. Na programu feritnih jekel smo plan presegli za osem odstotkov, na 

programu ogljičnih jekel pa smo zaradi zmanjšanja naročil dosegli 92-odstotno realizacijo gospodarskega 

načrta. 

V letu 2013 smo nadaljevali z nadomeščanjem osnovnih elektro jekel z jekli z boljšimi elektromagnetnimi 

lastnostmi, predvsem kvalitet EV 18-P in EV 21-P. 

Predelava debele pločevine 

V letu 2013 smo proizvedli 164.105 ton (brez storitev) debele pločevine, kar je 86,7 odstotka 

gospodarskega načrta. Proizvodnja nerjavne debele pločevine je znašala 81.210 ton, 51.053 ton smo 

proizvedli navadne konstrukcijske debele pločevine in 31.842 ton specialnih jekel.  
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PRIHODKI 

Prihodki po trgih 

Skupni prihodki od prodaje so bili v letu 2013 nižji kot leto prej, saj je bila količina prodaje nižja, poleg tega 

pa so bile povprečne cene na trgu bistveno nižje kot v letu 2012. Z nižjimi količinami pojasnimo 40 

odstotkov odmika, 54 odstotkov z nižjimi prodajnimi cenami in šest odstotkov z ostalimi dejavniki. 

Povprečna cena konstrukcijske debele pločevine na trgu je bila nižja za 60 EUR/t, povprečno doplačilo za 

legure za avstenitna nerjavna jekla pa kar za 220 EUR/t. 

 
Spremenila se je struktura prodaje po trgih, saj je ponovno padel delež domačega, slovenskega trga. 

Ta sedaj predstavlja manj kot 13 odstotkov vseh prihodkov. Prodaja na slovenskem trgu obsega večinoma 

le konstrukcijska in elektro jekla. Ostali proizvodi, kot so nerjavna in specialna pločevina, so namenjeni za 

izvoz, saj porabe na slovenskem trgu ni veliko. Zaradi razmer v slovenskem gospodarstvu se je krčil obseg 

porabe tudi pri proizvodih, ki so namenjeni za ta trg. Investicija v Novo valjavsko ogrodje in razširitev 

palete proizvodov do širine 2,5 m nam je omogočila povečanje prisotnosti in prihodkov na ostalih trgih. 

Tako smo uspeli povečati delež prodaje na nemškem tržišču in izkoristiti ugodno gospodarsko situacijo na 

tem trgu. S prodajo v Nemčiji ustvarimo četrtino vseh prihodkov. Ker je za evropski trg v zadnjih letih 

značilno krčenje porabe, se vedno bolj usmerjamo na izvenevropske trge. Delež prodaje v letu 2013 na te 

trge predstavlja že blizu 11 odstotkov celotne prodaje. 

       

Prihodki po programih 

Največ prihodkov ustvarimo s prodajo nerjavnih jekel. Ta delež je glede na preteklo leto ostal 

nespremenjen (61 odstotkov), od tega smo osem odstotkov prihodkov ustvarili s prodajo širine nad dva 

metra.  

V letu 2013 smo močno povečali prodajo specialnih jekel, s katerimi smo ustvarili 15,5 odstotka vseh 

prihodkov. S tem so se specialna jekla povzpela z zadnjega na drugo mesto po obsegu prodaje, kar je v 

skladu s cilji poslovanja. Konstrukcijska jekla v strukturi prihodkov predstavljajo le še deset odstotkov. Gre 

za proizvod, ki ga je kriza na trgu najbolj prizadela, prodajne cene pa so zdrknile na nivo, ki večinoma ne 

pokriva več proizvodnih stroškov. Z elektro jekli smo ustvarili nekaj manj kot 14 odstotkov prihodkov, kar je 
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nekoliko manj kot v preteklem letu. Razlog je v izredno težki tržni situaciji v začetku leta, ki pa se je kasneje 

izboljševala.  

Drugi prihodki 

V letu 2013 smo dosegli 1,98 mio EUR drugih prihodkov, od katerih so glavnino predstavljale prejete 

dividende od družb v skupini (0,79 mio EUR) in usredstveni lastni proizvodi (0,57 mio EUR).  

STROŠKI  

Glavne skupine stroškov, ki so pomembno vplivale na rezultat: 

PROIZVODNI STROŠKI 2012 2013 

Surovine 274.448.563 230.522.771 

Prodaja surovin 7.507.293 4.336.535 

Energija 42.312.645 37.598.254 

Material za proizvodnjo 21.646.361 20.174.063 

Vzdrževanje 4.483.590 4.151.135 

Stroški dela 33.633.054 31.329.740 

Amortizacija 21.293.621 24.256.537 

Ostali stroški 28.595.905 26.554.488 

SKUPAJ PROIZVODNI STROŠKI 433.921.032 378.923.524 

 

 

V letu 2013 je v strukturi fiksnih stroškov kot posledica izvedenih investicij v preteklih letih narasla 

predvsem amortizacija. Te investicije nam omogočajo, da bomo v prihodnosti še povečevali delež bolj 

donosnih nerjavnih in specialnih proizvodov v svojem portfelju. Tudi v letu 2013 smo nadaljevali 

optimiranje stroškov tako na področju vzdrževanja kot tudi pri stroških dela. Stroški dela so v celotni 

strukturi fiksnih stroškov v letu 2013 predstavljali samo 40,7 odstotka, kar je najmanj v zadnjih šestih letih. 

Tudi delež stroškov vzdrževanja je najnižji v zadnjih letih, kar je predvsem posledica boljše organiziranosti 

oddelka vzdrževanja in še večjega nadzora nad stroški.  

47,8 50,2 48,2 45,7 43,5 40,7 

18,7 
23,4 24,2 

23,6 27,6 31,5 

13,3 

14,7 15,2 
16,4 15,9 14,8 

13,5 

8,2 6,7 7,8 5,8 5,4 

6,7 3,5 5,7 6,5 7,3 7,6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Struktura fiksnih stroškov 

Stroški dela Amortizacija Ostali fiksni stroški Vzdrževanje Storitve SIJ in ostale storitve 



POSLOVNO POROČILO / POSLOVNI REZULTATI 

 

 

27 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da smo v letu 2013 uspeli znižati fiksne stroške. Fiksni stroški na tono 

proizvodnje so zaradi nižje proizvodnje malenkost višji kot v predhodnem letu, vendar še vedno nižji kot 

povprečno v obdobju 2008–2011. Tako kot ostale stroške tudi fiksne stroške skrbno načrtujemo in 

nadziramo, tako da se gibljemo v skladu s planom. 

Stroški dela 

 

Ukrepi za zmanjšanje stroškov in vpliv na rezultat 

Celo leto 2013 smo se ukvarjali z ukrepi za zmanjšanje stroškov. Ukrepe lahko razdelimo na ukrepe za 

znižanje fiksnih stroškov in ukrepe za znižanje spremenljivih stroškov. 

Pri fiksnih stroških smo dosegli prihranke predvsem pri stroških dela, vendar ne na račun nižjih plač, ampak 

predvsem zaradi nižjega števila zaposlenih preko leta. Zniževanje števila zaposlenih izvajamo z mehkimi 

metodami.  

Drugo področje pri fiksnih stroških so stroški vzdrževanja, ki jih z boljšim planiranjem, večjim nadzorom in 

spremljanjem iz leta v leto zmanjšujemo. 

Na področju spremenljivih stroškov smo prihranke ustvarjali predvsem pri energentih in pomožnem 

materialu za proizvodnjo. Največji prihranki so bili doseženi na račun nižjih cen. 

Skupaj smo glede na leto 2012 ustvarili več kot 4,7 mio EUR prihrankov. 

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z ukrepi za znižanje stroškov, tako pri stroških dela kot pri fiksnih in 

spremenljivih stroških, medtem ko ocenjujemo, da so stroški vzdrževanja na nivojih, ki bodo ob načrtovanih 

količinah proizvodnje težko nižji. 

Tudi na področju izplenov in reklamacij načrtujemo ukrepe za njihovo izboljšanje. 
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POSLOVNI REZULTATI 

Dobiček/izguba 

V letu 2013 smo dosegli izgubo pred davki v višini 7,96 mio EUR. Finančni odhodki so bili v letu 2013 glede 

na leto 2012 višji za 4,39 mio EUR, predvsem kot posledica višje zadolženosti. Čista izguba v višini 4,34 mio 

EUR pa je bila za 1,03 mio EUR višja kot v letu 2012 ko je znašala 3,31 mio EUR.  

 

EBIT 

V letu 2013 smo dosegli pozitivni rezultat iz poslovanja (EBIT) v višini 0,62 mio EUR, kar je 1,58 mio EUR več 

kot v letu 2012, ko smo iz poslovanja dosegli izgubo v višini 0,96 mio EUR. Razlog za boljši EBIT so 

predvsem nižji fiksni stroški in nižji stroški energentov kot posledica nižje cene zemeljskega plina glede na 

leto 2012. 
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EBITDA 

 

Kljub nižjim prodajnim cenam in nižjemu obsegu prodaje je bil EBITDA v letu 2013 boljši kot v letu 2012, 

predvsem zaradi znižanja fiksnih stroškov. 

 

Poslovni rezultati v luči investicijskih vlaganj 

V letu 2013 smo zaključili investicijski cikel, ki smo ga začeli v letu 2007. Zadnji del tega cikla sta bili 

investicija v Novo valjavsko ogrodje in investicija v Razširitev proizvodnega programa debele pločevine do 

širine 2,5 m. Ti dve investiciji že dajeta prve rezultate, saj brez njiju že v letu 2013 ne bi uspeli prodati 

tolikšnih količin nerjavne debele pločevine. Tudi v naslednjih letih načrtujemo na osnovi teh investicij rast 

proizvodnje nerjavne in specialne debele pločevine, ne samo količinsko, ampak tudi v smislu proizvodnega 

miksa v smeri nišnih (specialnih) kvalitet z zelo visokim pokritjem.  

V letu 2013 smo tako že prodali 21.935 ton izdelkov širših od 2060 mm. Za 29 odstotkov smo v primerjavi z 

letom 2012 povečali tudi prodajo specialnih jekel. 
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FINANČNI POLOŽAJ  

Ključne številke finančnega položaja 

Iz strukture sredstev je razvidno, da 58,9 odstotka sredstev predstavljajo osnovna sredstva, sledijo poslovne 

terjatve s 17,7 odstotka in zaloge 12,4 odstotka. 17,1 mio EUR znašajo terjatve za dana posojila družbam v 

skupini SIJ.  

Večina postavk znotraj sredstev je v letu 2013 izkazovala rast. Nižje kot v predhodnem letu so bile le 

poslovne terjatve ter denar na računu. 

Spodnji graf prikazuje strukturo sredstev v letu 2013:  

 

 

Spodnji graf prikazuje spremembo sredstev v letu 2013 glede na leto 2012:  
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V strukturi obveznosti predstavlja kapital 35,4 odstotka, dolgoročne finančne obveznosti in rezervacije 

24,3 odstotka, kratkoročne finančne obveznosti 13,5 odstotka, kratkoročne poslovne obveznosti pa 

26,8 odstotka. 

Spodnja grafa prikazujeta strukturo obveznosti in spremembo posameznih postavk v pasivi izkaza 

finančnega položaja v letu 2013 glede na leto 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafikona spremembe obveznosti je razvidno, da so najbolj narasle finančne obveznosti. Čeprav smo se 

dodatno zadolževali le dolgoročno, so narasle tudi kratkoročne finančne obveznosti. Razlog je v prenosu 

kratkoročnega dela dolgoročnih finančnih obveznosti na kratkoročne finančne obveznosti. 
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Obratni kapital 

Tudi v letu 2013 smo nadaljevali z učinkovitim ravnanjem z obratnim kapitalom. Zaradi nemotenega 

obratovanja v decembru 2013 (prodaja v decembru je bila nizka) in priprave na leto 2014 je porasel le 

obseg zalog. Konec leta 2012 je bila zaradi zaključka investicije v Novo valjavsko ogrodje proizvodnja v 

Vroči valjarni ustavljena. Visoke zaloge konec decembra 2013 so nam omogočile rekordno prodajo v 

januarju 2014. 

Graf prikazuje strukturo obratnega kapitala in delež obratnega kapitala v prihodkih od prodaje: 

 

*     vključuje kratkoročne terjatve do kupcev, dane predujme za zaloge, dane predujme in varščine 

**   ne vključuje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev 

 

KAZALNIKI UČINKOVITOSTI Enota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 

2013/2012 

Obračanje zalog 
v 

dnevih 
46 69 61 46 43 54 126,4 

Obračanje obveznosti do 

dobaviteljev 

v 

dnevih 
27 75 72 75 89 104 116,7 

Obračanje terjatev do kupcev 
v 

dnevih 
66 107 92 65 66 74 112,0 

Obračanje obratnega kapitala 
v 

dnevih 
84,30 101,99 82,11 36,18 19,92 24,26 121,8 

 

V nadaljevanju je prikaz gibanja obratnega kapitala in dnevi vezave obratnega kapitala v letih od 2008 do 

2013: 
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Višina obratnega kapitala konec leta 2013 je bila v primerjavi s predhodnim letom višja predvsem zaradi 

višjih zalog gotovih izdelkov, saj smo v letu 2013 proizvajali cel december, medtem ko smo decembra 2012 

zaradi investicije stali. Višje zaloge so nam omogočile zelo dobro izhodišče za doseganje rekordne prodaje 

v začetku leta 2014. 

Neto finančni dolg 

 

Neto finančni dolg se je v letu 2013 povečal, predvsem zaradi 

odlivov za investicije v višini 32,46 mio EUR. Struktura posojil 

po ročnosti se v primerjavi z letom 2012 ni bistveno 

spremenila. Delež kratkoročnih posojil je konec leta 2013 

znašal dobrih 26,4 odstotka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFD = finančne obveznosti – kratkoročno dana posojila - denar in denarni ustrezniki 

EBITDA = dobiček iz poslovanja + amortizacija 

 

Likvidnost 

V letu 2013 smo uspeli naše obveznosti poravnavati ob zapadlosti. 

Pravočasno smo poravnavali tudi naše obveznosti do zaposlenih. 

Leto je bilo intenzivno tudi na področju investiranja, saj smo za 

investicije porabili kar 32,46 mio EUR. Leto smo zaključili s prostimi 

kreditnimi linijami za obratna sredstva v višini 20 mio EUR ter 

denarnimi sredstvi na računih ter depoziti čez noč v višini 

15,08 mio EUR. 

Graf prikazuje stanje likvidnih sredstev, dana posojila ter plačila za 

investicije v letih 2012 in 2013. 

KAZALNIKI LIKVIDNOSTI Enota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 

2013/2012 

Kratkoročni koeficient    1,59 1,10 1,06 0,86 0,94 0,91 96,1 

Pospešeni koeficient    1,08 0,72 0,67 0,56 0,65 0,60 91,7 

Obratni kapital  EUR 107.097.560 63.148.567 82.814.598 43.346.744 23.591.354 24.501.180 103,9 

Delež obratnega kapitala v 

čistih prihodkih od prodaje 
% 23,10 27,94 22,50 9,91 5,46 6,65 121,8 
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Denarni tok  

Čeprav smo iz poslovanja ustvarili pozitiven denarni tok v višini 18,92 mio EUR in nam je po plačilu 

finančnih stroškov ostalo še 12,14 mio EUR, smo se morali za poplačilo vseh obveznosti iz naslova investicij, 

ki so znašale 32,46 mio EUR, dodatno zadolžiti.  

 

 

Primanjkljaj v letu 2013 smo pokrili s črpanjem dolgoročnih posojil za osnovna in obratna sredstva, manj 

kot v letu 2012 pa smo imeli prostih denarnih sredstev. Likvidnost družbe zaradi primanjkljaja ni bila 

ogrožena, saj smo leto 2013 zaključili z 20 mio EUR prostih limitov za obratna sredstva, pa tudi denarja in 

denarnih ustreznikov smo 31. 12. 2013 imeli 15,08 mio EUR. Redno planiranje denarnih tokov in učinkovito 

ravnanje z obratnim kapitalom družbi omogoča, da ima vedno na razpolago dovolj likvidnih sredstev za 

poravnavo svojih obveznosti. 

Kazalniki solventnosti, kreditne sposobnosti in zadolženosti 

KAZALNIKI 

SOLVENTNOSTI, KREDITNE 

SPOSOBNOSTI IN 

ZADOLŽENOSTI  

Enota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 

2013/2012 

Neto finančni dolg (NFD) EUR 93.822.890 118.617.714 136.819.530 110.520.023 107.328.952 128.732.534 119,9 

NFD / EBITDA   2,09 –11,06 5,68 3,40 5,28 5,18 98,1 

Kapitalska pokritost 

dolgoročnih sredstev 
  1,05 0,68 0,67 0,66 0,62 0,56 90,4 

Obrestno pokritje   5,66 –7,54 1,16 2,44 –0,20 0,09   

Koeficient zadolženosti   0,54 0,74 0,88 0,68 0,70 0,94 133,3 

Stopnja kapitalizacije   0,52 0,45 0,39 0,40 0,38 0,35 93,7 

Stopnja zadolženosti   0,32 0,34 0,35 0,31 0,31 0,37 117,1 
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TRAJNOSTNI RAZVOJ 

ZAPOSLENI 

Število zaposlenih 

KADRI 2011 2012 2013 

Stanje na dan 1. 1. 1.395 1.235 1.164 

Povprečno število zaposlenih 1.344 1.254 1.192 

Sklenitve delovnega razmerja 32 88 71 

Prekinitve delovnega razmerja 187 163 72 

Stanje na dan 31. 12. 1.239 1.164 1.163 

 

Zaposlitev je prenehala 72 zaposlenim, zaposlili pa smo 71 novih sodelavcev, s katerimi smo zagotavljali 

nemoten potek dela. Leto 2013 smo zaključili s 1.163 zaposlenimi. V primerjavi z letom 2012 se je število 

zaposlenih zmanjšalo za enega.  

Število zaposlenih z omejeno delovno zmožnostjo je konec leta 2013 znašalo 77 delavcev, v primerjavi z 

enakim obdobjem leta 2012 je to število večje za tri. Potrebno število invalidov za izpolnitev kvote na zadnji 

dan leta 2013 je znašalo 70 delavcev. V letu 2013 je status invalida na novo pridobilo sedem delavcev, v 

III. kategorijo invalidnosti je uvrščeno 76 delavcev, ena 

delavka pa v II. kategorijo invalidnosti. 

V letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 bolniška 

odsotnost nekoliko povečala. Odsotnost zaradi 

poškodb pri delu je v primerjavi z letom 2012 manjša, 

čeprav so se v letu 2013 pripetile štiri poškodbe več 

(72) kot v letu 2012 (68). Šlo je za lažje poškodbe, 

katerih posledica je bila krajša bolniška odsotnost.  

Koriščenje rednega plačanega dopusta je bila nekoliko 

manjše, vendar v skladu z načrtovanim koriščenjem 

dopusta. Kot vsa leta do sedaj si bomo tudi v 

prihodnje prizadevali ohranjati zdravje zaposlenih. 

Število poškodb pri delu želimo zmanjševati. K temu 

največ prispevajo zaposleni sami z upoštevanjem pravil 

za varno in zdravo delo, redno uporabo zaščitnih 

sredstev ter obiskovanjem periodičnih izobraževanj in usposabljanj. 

Zaposleni kot eden glavnih generatorjev poslovnega uspeha družbe 

Zavedamo se, da za uspeh niso dovolj zgolj investicije v sodobno opremo, ampak je za trajnostni razvoj 

družbe potrebno skrbeti za razvoj kadrov. Zaposlenim želimo zagotoviti visoko socialno varnost in varnost 

zaposlitve. Sistematično izboljšujemo delovne razmere in iščemo načine za motiviranje zaposlenih ter 

postavljamo sisteme kompetenc, ki bodo omogočili osebnostni in poklicni razvoj zaposlenih, ciljno 

vodenje, razvoj karier in nasledstev v organizaciji.  

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 od –5 do +20 odstotkov glede na doseganje le-teh. Plače zaposlenih po individualnih 

pogodbah so sestavljene iz 50-odstotnega fiksnega dela in 50-odstotnega variabilnega dela plače. Cilji za 

variabilni del plače se postavljajo vsak mesec sproti.  

Večkrat na leto se glavni direktor sestane z zaposlenimi in jim predstavi rezultate poslovanja ter prihodnje 

načrte. Zaposlene dodatno motiviramo in nagrajujemo preko sistema menedžmenta idej, kjer ima vsak 

zaposleni možnost, da predlaga in uvaja izboljšave. 
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Pridobivanje konkurenčne prednosti v hitro spreminjajočem se mednarodnem okolju terja vrhunsko 

izobražene in usposobljene zaposlene. Prizadevamo si, da so naši zaposleni ustrezno usposobljeni, 

strokovni, ustvarjalni, motivirani, sposobni in pripravljeni sprejemati nove izzive, saj bomo le tako lahko 

uspešni na najzahtevnejših svetovnih trgih. 

 

Izpopolnjevanje zaposlenih 

Velik poudarek dajemo sprotnemu pridobivanju novih znanj na različnih seminarjih in delavnicah 

(organiziranih v družbi in zunaj nje), posvetih, konferencah in tečajih. V letu 2013 je 14 zaposlenih zaključilo 

tečaj za rezanje s kisikom, 12 zaposlenih je zaključilo viličarski tečaj, pet zaposlenih žerjavovodski tečaj, 

sedem zaposlenih je opravilo atestiranje varilcev, sedem jih je opravilo tečaj za upravljalce strojev TGM, dva 

sta zaključila tečaj za premikača ter dva izobraževanje Edison plus. Vseh tečajev se je udeležilo 

64 zaposlenih.  

Strokovno se je redno izobraževalo 19 železniških izvršilnih delavcev. Organizirali smo seminar iz varstva 

pred ionizirajočimi sevanji, ki se ga je udeležilo 24 zaposlenih, in seminar o protieksplozijski zaščiti, ki se ga 

je udeležilo pet zaposlenih. Seminarjev, posvetov, konferenc in delavnic zunaj družbe se je udeležilo 

55 zaposlenih.  

 
V letu 2013 je 107 delavcev opravilo izpit na delovnem mestu, 18 jih je zaključilo interni tečaj za upravljavca 

dvigala s tal. V letu 2013 se je na raznih strokovnih predavanjih izobraževalo skupaj 413 sodelavcev iz vseh 

obratov in služb.  

Omogočanje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja znanja, ki ga zaposleni potrebujejo na 

delovnih mestih, je način, ki zagotavlja večjo produktivnost družbe in večje zadovoljstvo delavcev. 

Zavedamo se, da so zaposleni naš največji kapital, zato skrbimo za njihov karierni in osebnostni razvoj. Tudi 

v tem letu smo organizirali trening vodenja in komuniciranja, ki ga izvajamo v sodelovanju z družbo GKTI 

(Gustav Käser Training International) za skupino 14 udeležencev. Glavni cilj je krepitev voditeljskih in 

komunikacijskih veščin ter veščin timskega dela.  
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Izobraževanje za prihodnost 

Cilji usposabljanj niso le kratkoročni in specifični, kot je osvojitev določenih veščin posameznega 

izobraževalnega programa, temveč podpirajo dolgoročne, splošne cilje družbe za uspešno uvajanje 

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

dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje postajajo neizogibni, saj se razvoj in s tem potrebno znanje 

spreminjata z vrtoglavo hitrostjo. Samo bogate izkušnje niso dovolj, oplemenititi jih moramo z novostmi. 

Skupaj imamo 14 štipendistov. Štipendiramo bodoče mehatronike operaterje, elektrotehnike, na 

diplomskem študiju pa imamo štipendiste na Naravoslovnotehniški fakulteti, Strojni fakulteti, Fakulteti za 

elektrotehniko in na Fakulteti za kemijo. Izobražujejo se na visokošolskih strokovnih in univerzitetnih 

programih. 

Za šolsko leto 2013/2014 smo podelili dve novi štipendiji. Regionalna razvojna agencija za Gorenjsko BSC 

Kranj šest štipendistov sofinancira v višini 50 odstotkov štipendije. V letu 2013 smo zaposlili šest 

štipendistov. Dijakom in študentom tehničnih poklicev omogočamo opravljanje obveznih delovnih praks 

pod vodstvom naših internih mentorjev. 

 

Dolgoročna skrb za varnost zaposlenih  

Družbeno odgovornost do zaposlenih smo izražali na področjih izobraževanja in usposabljanja, notranjega 

komuniciranja in notranjega kadrovanja, motiviranja zaposlenih, izboljševanja njihovih delovnih pogojev ter 

na področju skrbi za varnost in zdravje zaposlenih, z dodatnim pokojninskim zavarovanjem pa skrbimo tudi 

za večjo varnost v starosti.  

Leto 2013 je bilo leto intenzivnega komuniciranja znotraj družbe. Interne novice z naslovom Acroni 24 so 

uspešno zaživele. V njih napovedujemo dogodke, aktivnosti in predstavljamo aktualne teme, s svojimi 

prispevki, komentarji in vprašanji pa aktivno sodelujejo tudi zaposleni. Izvedli smo letne osebne razgovore, 

ki so osnova za poglobljeno komunikacijo s sodelavcem, omogočajo jasno postavljanje ciljev in definiranje 

pričakovanj. Prav tako je podlaga za nadaljnje načrtovanje razvoja, izobraževanja in poklicne poti. Našim 

zaposlenim poskušamo omogočiti tudi udejstvovanje v kulturnih in športnih dejavnostih. 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 

Decembra 2001 se je družba Acroni oziroma njeni zaposleni, vključila v prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje. 

Za dodatno pokojninsko zavarovanje smo v korist svojih zaposlenih vplačali več kot 7,6 mio EUR, od tega 

leta 2013 kar 613.454 EUR. S tem želimo zaposlenim zagotoviti dodatno pokojnino, saj se zavedamo, da se 

bodo pokojnine iz obveznega zavarovanja zniževale. 

Poleg plačila s strani družbe so zaposleni iz svojih neto prejemkov leta 2013 plačali še 50.838 EUR, v 

celotnem obdobju pa nekaj več kot 0,6 mio EUR. 

Ker je konec leta 2011 preteklo deset let od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje, so imeli 

zaposleni možnost, da dvignejo privarčevana sredstva. Več kot 400 aktivnih zavarovancev se je odločilo za 
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izplačilo. Do izplačila so bili upravičeni tudi tisti, ki so že prej prekinili delovno razmerje. Pokojninska družba 

A je do konca leta 2013 tako 621 zavarovancem že izplačala privarčevana sredstva. Rento prejema 52 bivših 

zaposlenih v Acroniju. 

31. 12. 2013 je bilo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 711 delavcev. 

Zdravstveni pregledi 

Delovno mesto na različne načine vpliva na zdravje delavcev. Delo jim lahko škoduje zaradi obremenitev in 

škodljivosti na delovnem mestu, zaradi nezadostnega znanja in veščin za opravljanje dela ali zaradi 

pomanjkanja medsebojnega sodelovanja s sodelavci. Hkrati je delo lahko vir osebnega razvoja in zvišanja 

osebnih znanj in veščin. V družbi se zavedamo, da so zdravi delavci tudi bolj motivirani za opravljanje 

delovnih nalog. Aktivnosti, ki jih izvajamo v družbi so: 

 izvajanje predhodnih preventivnih in usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov 

 izvajanje zdravstvenih analiz delovnih mest, ki jih izdela pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa 

in športa 

Na predhodni preventivni zdravstveni pregled je bilo napotenih 35 delavcev, na obdobni preventivni 

zdravstveni pregled pa 416 delavcev. Zaradi premestitev delavcev iz enega delovnega mesta na drugega je 

bilo na preventivni zdravstveni pregled poslanih šest delavcev, pred izvedbo izobraževanja za žerjavovodje 

pa še devet delavcev. Tako je bilo v letu 2013 napotenih na preventivni zdravstveni pregled skupaj 

466 delavcev. 

Varstvo pri delu 

Zaposleni smo najpomembnejši del družbe. 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. Če pa človek opravlja 

delo, ki ga veseli in v katerem vidi uresničitev svojega poslanstva ter pri tem ni izpostavljen pretiranim 

škodljivim dejavnikom, lahko njegovo zdravje ostane trdno ali se celo izboljša. Ena izmed možnih poti na 

tem področju je prehod na »sistematičen« pristop. Uvedba sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v 

družbi pomeni pomemben korak v tej smeri. V tabeli so prikazani podatki o številu poškodb in izgubljenih 

dni.  

Področje 

2011 2012 2013 

Število 

poškodb 

Odsotnost 

(dni) 
F2 G1 

Število 

poškodb 

Odsotnost 

(dni) 
F2 G1 

Število 

poškodb 

Odsotnost 

(dni) 
F2 G1 

Jeklarna 18 610 46,3 1,57 17 361 37,1 0,79 22 564 46,1 1,18 

VV 5 383 22,7 1,74 2 69 10,0 0,34 0 10 0,0 0,10 

HP 8 315 24,8 0,98 7 174 19,3 0,48 13 419 37,8 1,22 

Vzdrževanje 16 511 37,1 1,19 17 728 34,1 1,46 10 506 21,5 1,09 

PDP 11 545 34,1 1,69 18 745 45,1 1,87 21 561 50,6 1,35 

Službe 8 81 14,5 0,15 6 296 9,9 0,49 6 151 10,0 0,25 

Skupaj 66 2.445 29,5 1,09 67 2.373 26,5 0,94 72 2.218 29,1 0,90 

 

V letu 2013 se je skupno pripetilo 72 poškodb pri delu. Poškodovanci so bili zaradi poškodb odsotni z dela 

2.218 delovnih dni, kar je 30,8 dni na poškodbo. To je pet dni manj kot v letu 2012. 

Sodelovanje s sindikalnimi podružnicami  

Glavni direktor se je v letu 2013 mesečno sestajal s predstavniki sindikatov (sindikalnimi zaupniki). 

Obravnavali tekoče poslovanje in reševali tekočo problematiko.  

V letu 2013 je bila odpovedana podjetniška kolektivna pogodba, veljavnost pogodbe poteče v letu 2014. 



POSLOVNO POROČILO / TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

 

39 

EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST 

Ekološko ravnanje 

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. 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, hrupom in odpadki. 

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

vodenja podjetja.  

 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 

Energetska učinkovitost 

Delež stroškov za energijo predstavlja okoli deset odstotkov vseh 

stroškov. Poleg stroškov pa ob rabi energije govorimo tudi o določenih 

negativnih okoljskih vidikih. Zato je zelo pomembno, da rabo energije 

obvladujemo in da je raba učinkovita. V družbi imamo uveden sistem 

upravljanja z energijo skladno z mednarodnim standardom ISO 50001. 

Sistem imamo po energetskem standardu certificiran od februarja 2011.  

Julija 2009 je izšel evropski standard »Energy management systems« – 

Sistem upravljanja z energijo EN 16001. Že 1. oktobra smo ga prevzeli v 

Sloveniji. Družba je certifikacijo po tem standardu izvedla v začetku leta 

2011 in bila prva industrijska družba v Sloveniji, ki je pridobila 

energetski certifikat. 

Z izidom mednarodnega standarda ISO 50001 v drugi polovici leta 

2011 in ko je tudi EN prevzel omenjeni standard smo že v februarju 

2012 ob zunanji presoji sistemov upravljanja izvedli prehod na SIST EN 

ISO 50001.  

Standard sistematično pokriva področje energetske učinkovitosti, tako z 

vidika zasnove strategije, ciljev in prioritetnih akcij kot z vidika 

organizacijske strukture in sistematizirane kontrole.  

Oskrba z vsemi vrstami energije in njena distribucija do proizvodnih obratov temelji predvsem na zadostni 

količini po primerni ceni in kvaliteti ter na neprekinjeni dobavi. V ta namen je potrebno poleg sklenitve 

ugodnih pogodb z dobavitelji imeti tudi ustrezno infrastrukturo ter ne nazadnje tudi učinkovit sistem 

obveščanja o potrebah (napovedovanje porabe). Vizija oddelka energetika je vzpostaviti in vzdrževati 

takšno infrastrukturo in sistem, ki bosta omogočala v vsakem trenutku zadovoljiti potrebe proizvodnje.  

Tudi v letu 2014 poleg zniževanja odvisnosti oskrbe s toploto ciljamo predvsem na nadaljnjo izgradnjo 

sistema CSRE (ciljno spremljanje rabe energije). S posodobitvijo programske opreme in dodatnim zajemom 

podatkov na saržnemu nivoju v Jeklarni in kasneje po posameznih linijah v ostalih obratih bomo lahko 

podrobneje analizirali porabo. 

Izvajanje akcijskega načrta za znižanje neodvisnih (pasovnih) porab energije, ki je potekalo v letu 2013, 

bomo z ustreznimi korekcijami nadaljevali tudi v letu 2014. 
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V letu 2013 smo si med drugimi cilji v akcijskem načrtu zastavili znižanje stroškov za energijo z 

organizacijskimi ukrepi in sicer: 

 Obvladovanje električne konice na ravni 2011 znižano za 1 MW 

 Ocenjen planiran prihranek je znašal 60.000 EUR  dosegli smo 110.486 EUR prihranka. 

 

 Znižanje porabe električne energije za razsvetljavo v PDP, VV in HVB 

 Ocenjen planiran prihranek je znašal 10.000 EUR  dosegli smo 19.538 EUR prihranka. 

 

 Z nadzorom omrežja tehničnih plinov in komprimiranega zraka, ter dokaj redno odpravo puščanj 

 Specifična poraba kisika se je znižala za en odstotek, kar po oceni pomeni 15.900 EUR nižji strošek. 

 Specifična poraba dušika se je znižala za šest odstotkov, kar po oceni pomeni 18.200 EUR nižji 

strošek. 

 Specifična poraba argona se je znižala za 3,5 odstotka, kar po oceni pomeni 12.450 EUR nižji 

strošek. 

 Poleg tega smo izvedli določeno odstranitev priključkov za komprimiran zrak v vroči valjarni in 

optimizacijo rabe, kar je v letu 2013 pomenilo dobrih 21.000 EUR nižji strošek za omenjeni obrat. 

TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Razvoj in raziskave 

V letu 2013 smo nadaljevali z bogato tradicijo razvojne dejavnosti. 

Razvojne aktivnosti smo okrepili na račun sodelovanja z Razvojnim 

centrom Jesenice, katerega soustanovitelj je tudi Acroni. S tem smo nivo 

razvojno-raziskovalnih aktivnosti na področju razvoja novih jekel in 

proizvodnih tehnologij dvignili visoko nad povprečje slovenske 

industrije. Z omenjenim sodelovanjem, znanjem ter iznajdljivostjo bomo 

tudi v prihodnje poizkušali prodreti na zahtevna svetovna tržišča z jasno 

usmeritvijo k še zahtevnejšim izdelkom. 

Nove tehnologije 

Razvoj laboratorijske naprave za čiščenje oksidne plasti s površine 

nerjavne debele pločevine (Projekt PLAZMA) 

Marca 2013 so prototipno napravo za plazemsko obdelavo plošč 

velikosti 1 x 0,5 m pripeljali v Acroni. Aprila je sledila umestitev komore 

in ostale opreme v pripravljen prostor. V naslednjih mesecih so izvedli priklop v električno omrežje, izdelali 

vodne inštalacije za hlajenje komore in generatorjev, dodelali plinske inštalacije in jih priklopili na jeklenke 

ter izrezali odprtine v stropu za izpuh in lažjo menjavo elektrod. V zadnjem trimesečju smo v sodelovanju s 

podjetjem Plasmait pregledali vse povezave, senzorje in ventile ter odpravili napake. Decembra 2013 je 

sledil prvi zagon naprave.  

Razvoj platiranih pločevin 

Na področju platiranih pločevin smo v letu 2013 uspešno eksplozijsko spojili slab konstrukcijskega jekla 

S355 in plakaturo v obliki plošče nerjavnega in ogljičnega jekla. Na področju spajanja platirane pločevine z 

valjanjem, smo načrtovali sistem za vakuumiranje, tehnološko pot priprave površine ter izdelavo varilne 

tehnologije za sendvič platiranje. Izvedli smo tudi laboratorijske teste valjanja, s katerimi smo določili 

potrebne podatke o valjanju, ki so potrebni za t. i. kovaški spoj. 

Investicijska dejavnost 

Leto 2013 je minilo v zaključevanju dveh pomembnih strateških investicij, in sicer investicije v Novo 

valjavsko ogrodje in investicije v Razširitev proizvodnje v Predelavi debele pločevine do širine 2,5 m, s čimer 

nadaljujemo izvajanje razvojne strategije v povečevanje proizvodnje in tržnih deležev nerjavne in specialne 

debele pločevine.  



POSLOVNO POROČILO / TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

 

41 

Investicija v Novo valjavsko ogrodje z angažiranimi 42,7 mio EUR je bila zaključena v roku in v okviru 

planiranih odobrenih sredstev. Projekt je bil po izvedbi vseh testov zaključen s podpisom primopredajnega 

zapisnika konec julija 2013. Konec decembra je bil uspešno opravljen tehnični pregled tako novega 

valjavskega ogrodja kot tudi novega brusilnega stroja valjev in rekonstrukcije žerjavne proge. Uporabno 

dovoljenje smo pridobili januarja 2014. 

Da bi v celoti izkoristili vse prednosti novega valjavskega ogrodja, poleg boljših izplenov in geometrije 

valjancev, je bilo treba izvesti investicijo v Razširitev proizvodnje v Predelavi debele pločevine do širine 

2,5 m, ki nam omogoča tako količinski kot tudi kvalitetni preskok. Cilj celotnega projekta je omogočiti 

proizvodnjo plošč, tudi nerjavne in specialne debele pločevine do širine 2,5 m, kar do sedaj ni bilo mogoče. 

V decembru 2012 so se pričela gradbena dela na novi širši hladilni napravi linije Wellman, kjer smo z 

januarjem 2013 že uspešno pričeli s postopkom vročega testiranja širših plošč. Marca 2013 smo uspešno 

zaključili vse optimizacije in pogodbeni 

testi. Od maja 2013 obratuje tudi novi 

ravnalnik. Konec septembra smo uspešno 

opravlili tehnični pregled ter oktobra 

pridobili uporabno dovoljenje. Morali 

smo razširiti vse transportne valjčnice in 

transporterje tako na liniji Wellman kot 

tudi na liniji za mehanski razrez in 

peskarski liniji, predelati čelne škarje na 

liniji za mehanski razrez, dodati valjčno 

mizo s portalnim 24- tonskim žerjavom in 

nabaviti nov 24-tonski mostni žerjav. V 

izvajanju so še rekonstrukcija žerjavne 

proge hale B, ki jo bomo zaradi večjih 

motenj redne proizvodnje izvajali v več 

nadaljnjih fazah, ter nabava nujnih rezervnih delov, predvsem za hladilno napravo, ravnalnik in merilnik 

ravnosti. Izvedba poteka v predvidenih rokih, angažirana sredstva v višini 15 mio EUR so še vedno v okviru 

planiranih in odobrenih.  

Zaključili smo tudi investicijo v peč številka 4 na Wellman liniji, s katero smo povečali kapacitete toplotne 

obdelave obstoječe linije s 95.000 na 125.000 ton letno. Investicijo z angažiranimi 1,1 mio EUR smo 

zaključili pravočasno in v okviru odobrenih sredstev. Z vročim testiranjem peči smo pričeli marca 2013 in od 

takrat dalje obratuje s polno zmogljivostjo. Konec maja je bil uspešno opravljen tehnični pregled, konec 

junija pa smo pridobili uporabno dovoljenje za omenjeno peč. 

V letu 2013 smo našim dobaviteljem iz naslova investicij, investicijskega vzdrževanja, remontov in rezervnih 

delov plačali 32,46 mio EUR (brez DDV). Od tega je bilo kar 23 mio EUR realiziranih za Novo valjavsko 

ogrodje in Razširitev proizvodnega programa debele pločevine do širine 2,5 m.  

Novi izdelki 

V skladu s strategijo družbe smo razvojne aktivnosti usmerili v nišne proizvode z visoko dodano vrednostjo, 

ki jih ne bomo proizvajali v velikih količinah. Kljub temu bodo ti proizvodi imeli pomemben vpliv na skupen 

rezultat. Spodaj so opisana glavna področja razvoja novih jekel po nosilnih programih. 

Nerjavna jekla 

Na področju nerjavnih jekel smo razvili postopek izdelave in predelave jekla 17-4 PH v debelinskem 

razredu plošč med 10 in 50 mm. Jeklo ustreza zahtevanim specifikacijam.  

Razvili smo postopek izdelave in predelave jekel 347 in 347H v debelinskem razredu od 40 do 80 mm. 

Projekt smo prijavili tudi na inovacijski natečaj GZS.  

Izdelali smo nerjavno feritno jeklo 410S (1.4000) v debelinskem razredu od 15 do 80 mm. Dosegli smo 

odlično kvaliteto jekla tako po kriteriju mikrostrukture kot tudi po kriteriju doseganja ustreznih mehanskih 

lastnosti, vključno z maksimalno debelino 80 mm. 

Izvedli smo obsežen nabor testnih preiskav pred izdelavo prve testne šarže super dupleks jekla S32750 

(4410). Preverili smo uporabo treh vrst tehnologij. Rezultati kažejo, da je mogoče z mejnimi tehnološkimi 
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parametri toplotne obdelave doseči primerno mikrostrukturo jekla, kar bo potrebno potrditi še na večji 

količini toplotno obdelanega jekla. 

Specialna jekla 

V letu 2013 smo nadaljevali z optimizacijo predelave specialnega jekla za izdelavo zahtevnih 3D oblik, pri 

katerem smo kljub ozki toleranci dosegli optimalne debeline plošč. Za to jeklo smo zaradi boljše 

obdelovalnosti jekla priredili tudi temperature žarjenja. V okviru tega smo začeli z razvojem specialnega 

jekla PROTAC 600M, ki bo namenjeno za zaščito specialnih osebnih vozil. Tovrsten izdelek bo eden izmed 

prvih na svetovnem trgu. Zaradi izredno visokih zahtev po čistosti in homogenosti jekla je bilo le-to to 

izdelano s postopkom pretaljevanja pod žlindro (EPŽ), kar je izvedla družba Metal Ravne, ki je tudi članica 

skupine SIJ. 

V sklopu oklepne pločevine družine Protac smo pridobili certifikat za jeklo PROTAC 600 debeline 5,4 mm, ki 

zagotavlja enako stopnjo zaščite kot 6 mm jekla PROTAC 500. Za jeklo PROTAC 500 smo izdelali novo 

varilno tehnologijo z manjšim vnosom energije.  

Osvojili smo tehnologijo izdelave, predelave in toplotne obdelave vseh kotlovskih pločevin predpisanih s 

standardom ASME SA 387. Najbolj legirano v tej skupini jekel je jeklo Grade 91, z devetimi odstotki kroma, 

enim odstotkom molibdena in z dodatnimi vanadijem, niobijem in dušikom. Plošče tega jekla so bile 

izdelane v debelinskem razredu od sedem do 65 mm ter v širinah od 1560 do 2560 mm.  

Elektro pločevina 

V letu 2013 smo v sodelovanju z IMT preko tekstur, preiskav čistoče jekla in termodinamične analize skušali 

določiti optimalno kemijsko sestavo jekla, opredeliti ključne faze tehnološkega procesa, ki vplivajo na 

močnostne izgube neorientirane elektropločevine in določiti proizvodne parametre za te faze, ki 

zagotavljajo zanesljivost procesa in doseganje elektromagnetnih izgub pod 2,5 W/kg in nižje (debelina 

0,35 mm).  

Razvoj v Acroniju gre v smeri postopnega dvigovanja Si ter optimizaciji tehnologije ter tehnoloških poti, s 

čimer bomo omogočili predelavo visoko legiranih elektropločevin. 

V letu 2013 smo izdelali en kolobar pločevine NO20 (7 t). Elektromagnetne in geometrijske lastnosti so bile 

v skladu s predpisanim standardom. Zaradi majhnega števila naročil testiranje in zagotavljanje stabilne 

proizvodnje poteka počasi. 

Inovacije 

Zavedamo se, da je inovativnost ključ do uspeha. 

Spremembe so postale del našega vsakdanjega delovnega 

procesa. Začeli smo zaznavati, razmišljati in delovati drugače. 

Inovativnost ni nič drugega kot odprtost in pripravljenost na 

spremembe. Od ideje do projekta in izuma.  

Model inovativnosti predstavlja tri ključne točke uspeha, ki se jih 

zaposleni skupaj z vodstvom podjetja še kako zavedamo.  

 Prvo točko predstavlja proces vodenja. 

 Drugo točko predstavljajo zaposleni, ki so nosilni steber 

podjetja. 

 Tretjo točko predstavlja organizacijska kultura. 

Za ogrodje sistema inovativnosti uporabljamo model »8 + 1« poslovni odnos. Vstop v upravljanje in 

vodenje podjetja na nivoju odnosov namreč omogoča reševanje izzivov in iskanje priložnosti tam, kjer se v 

resnici vse začne in konča – pri človeku in medsebojni komunikaciji. Razumevanje nivoja in vsebine želenih 

poslovnih odnosov nas vodi do učinkovitih procesov in dinamične sposobnosti prilagajanja zunanjim ter 

notranjim vplivom. 

Zavedamo se, da do končne točke inovativnega upeha v podjetju vodijo tri ključna kritična področja, ki jim 

namenjamo veliko pozornosti, jih medsebojno dopolnjujemo in nadgrajujemo. 
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Za učinkovit inovativni proces je izrednega pomena prva kritična točka uspeha, to je proces vodenja 

družbe. Vodstvo spodbuja inovativnost med zaposlenimi, skrbi za njihovo nenehno izobraževanje, 

izmenjavo izkušenj in širjenje obzorij. Ustvarjalne sodelavce nagrajujemo.  

Drugo točko predstavljajo zaposleni, njihov odnos do samih sebe in do poslanstva družbe. Povezava 

vodstva z zaposlenimi se nam zdi v tem oziru ključna in temu namenjamo velik del pozornosti. Vodstvo 

zaposlenim natančno predstavlja in stalno komunicira vizijo in vrednote, s katerimi se lahko identificirajo in 

na podlagi katerih lahko realizirajo lastne ambicije in sposobnosti. Zaposleni znajo sprejemati osebno 

odgovornost za lasten neposredni razvoj ter iskati potrebe po drugačnosti in sodelovanju. 

Tretja kritična točka je organizacijska kultura, to so odnosi zaposlenih z vodstvom, lastniki in ostalimi 

deležniki. V tem okviru nenehno skrbimo, da inovacijske ideje posameznikov ali skupin niso omejene le na 

ozek poligon uveljavljanja idej posameznikov, ampak se lahko predstavljajo zelo široko in spodbujajo 

spremembe. 

Vse to v Acroniju dokaj uspešno združujemo v sistem menedžmenta idej, ki je podlaga za temelj 

inovacijskega okolja. Preko sistema stalnih izboljšav lahko vsak zaposleni prijavi vse ideje, ki se mu porodijo 

v glavi, in vse izboljšave, ki jih uspešno realizira in s tem olajša delo sebi in sodelavcem. V letu 2013 smo 

prek Sistema menedžmenta idej evidentirali kar 444 inovacijskih prijav, kar predstavlja 38-odstotno 

udeležbo zaposlenih.  

Inovacijske prijave po letih, obratih in službah v letu 2013 

 

 

Nagrajeni službeni inovacijski projekti in njihova dobičkonosnost v letu 2013 

Zap. št. Naziv projekta Nosilec projekta Nagrade Dobičkonosnost 

1 

Novo korozijsko odporno orodno 

jeklo za preoblikovanje plastike 

ACRONI T85 

Aleš Čop 

Najboljši inovacijski projekt razvojno-

raziskovalne inštitucije na 8. 

Slovenskem forumu inovacij 

475.475 EUR 

      
Srebrno priznanje GZS za gorenjsko 

regijo, podelitev v maju 2013 
  

2 
Nova legirana pločevina za uporabo 

pri povišanih temperaturah in tlakih 
mag. Erika Bricelj 

Uvrščen med 46 najboljših razvojnih 

projektov v državi na 8. Slovenskemu 

forum inovacij 

208.000 EUR 

      
Srebrno priznanje GZS za gorenjsko 

regijo, podelitev v maju 2013 
  

3 

Razvoj specialnega korozijsko 

odpornega nerjavnega jekla višjega 

debelinskega razreda za povečanje 

okoljevarstvene stabilnosti 

dr. Boštjan Bradaškja 
Zlato priznanje GZS za gorenjsko 

regijo, podelitev v maj 2013 
55.024 EUR 

      
Srebrno državno priznanje GZS, 

podelitev v septembru 2013 
  

4 
Razvoj neorientirane elektropločevine 

EV21P 
Gašper Novak 

Bronasto priznanje GZS za gorenjsko 

regijo, podelitev v maju 2013 
385.440 EUR 

5 

Razvoj postopka predelave hladno 

valjanih ognje odpornih feritov in 

visoko temperaturno žarjenje hladno 

valjanih feritov v zvonastih pečeh 

Igor Smolej 
Srebrno priznanje GZS za gorenjsko 

regijo, podelitev v maju2013 
50.400 EUR 

      SKUPAJ 1.174.339 EUR 

 

Vsako leto znova dokazujemo, da je med nami zaposlenih veliko sodelavcev z visokim inovativnim 

potencialom. Na to smo izredno ponosni in to nam daje nov elan tudi za prihodnost.  

423 

696 

549 
620 

410 444 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Število predlogov po letih 

182 

83 

48 41 43 
20 16 

Vzdrževanje K&R Jeklarna Uprava VV HP PDP 

Število prijav v letu 2013 
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Želimo si, da bi v vsakem izmed nas vzpodbujali tekmovalno željo po rojevanju novih idej, zamisli in 

inovacij. 

Biti inovativen pomeni biti ustvarjalen, osebnostno rasti in biti zadovoljen. 

DRUŽBENA ODGOVORNOST 

Zavedamo se družbene odgovornosti podjetja in jo 

uresničujemo tako, da pri sprejemanju poslovnih 

odločitev upoštevamo interese vseh deležnikov podjetja, 

lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in družbenega 

okolja, v katerem poslujemo.  

Poslovanje temelji na etičnem ravnanju, na prispevanju 

podjetja k trajnostnem razvoju in skrbi za zdravo okolje 

in blaginjo celotne družbe. 

Kot eno redkih podjetji v svoji regiji dijakom srednjih šol 

in študentom različnih fakultet omogočamo opravljanje 

obvezne prakse, ki je pogoj za uspešen zaključek študija 

oziroma letnika. Prav tako smo jim med letnimi 

počitnicami omogočili počitniško delo. 

Delujemo v bližini stanovanjskih naselij. Prijetno 

sobivanje s krajani je naš temeljni cilj. Zato njihove 

pobude sprejemamo, se nanje odzivamo in jih resno 

upoštevamo pri našem delu. V letu 2013 smo organizirali 

dan odprtih vrat, kjer smo krajanom predstavili 

proizvodnjo in delovanje čistilnih naprav. 
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PRILOŽNOSTI  IN TVEGANJA 

Strateške priložnosti 

Družba se srečuje z različnimi strateškimi priložnostmi, ki so odraz sprememb oziroma zahtev na trgu, 

pričakovanj naših odjemalcev in enkratnih dogodkov. Tesno sodelovanje s kupci je ključno za 

prepoznavanje tveganj, povezanih z razvojem podjetja, novih izdelkov in kakovostjo. S pridobljenimi 

informacijami prepoznamo, kako se naši odjemalci in konkurenti odzivajo na spremembe v poslovnem 

okolju.  

Strateška priložnost, ki jo pretvarjamo v prednost ter nam omogoča lažje obvladovanje tveganja, je naša 

fleksibilnost, ki zaradi medsebojne povezanosti, zaupanja vseh zaposlenih, kreativnosti in koncentracije 

znanja in izkušenj na enem mestu omogoča prepoznavanje in hitro odzivanje na lastne pomanjkljivosti. 

Zavedanje o pomanjljivostih je temelj zdrave organizacije in napredka.  

Z dosedaj izvedenimi investicijami smo razširili paleto proizvodov, ki nam omogočajo vstop na nove trge in 

tržne segmente.  

Ciljna usmerjenost, sodelovanje vseh sodelavcev v procesu stalnih izboljšav in fleksibilnost nam omogočajo 

optimizacijo delovnega procesa in skrajševanje proizvodnih ciklov izdelave, kar predstavlja dodano 

vrednost za naše kupce. 

Poslovne priložnosti 

Poslovne priložnosti so povezane z večjimi projekti. Tako zasledujemo razpise in zasledujemo objave ter 

informacije v različnih medijih na svetovnem in lokalnem nivoju, potem pa s svojimi izdelki, znanji in 

izkušnjami sodelujemo pri izvedbi in s tem povečujemo naše prodajne aktivnosti oziroma zmanjšujemo 

tveganje odvisnosti od manjšega števila kupcev. Poslovne priložnosti vidimo tudi v razvoju nišnih 

proizvodov, s katerimi bomo zmanjšali tveganje odvisnosti od naročil nizko profitabilnih masovnih 

proizvodov, na področju katerih smo zaradi svoje majhnosti nekonkurenčni. 

OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Politika obvladovanja tveganj  

Politika obvladovanja tveganj dopolnjuje osnovno politiko družbe za doseganje kakovosti poslovanja. 

Politika obvladovanja tveganj temelji na sistematičnem prepoznavanju, ocenjevanju in obravnavanju 

možnih rizičnih dogodkov, ki bi lahko ovirali ali preprečili doseganje ciljev podjetja. Vodstvo tveganja 

upošteva pri strateškem načrtovanju. Vodstvo skupaj z odgovornimi skrbniki tveganj na podlagi 

predvidenih posledic rizičnega dogodka odloči, katera tveganja sprejmemo, na katera se z izbranimi ukrepi 

pripravimo ter katerim in kako se izognemo. Redno spremljanje in obravnavanje informacij, vezanih na 

tvegane dogodke, ter nadzor nad izvajanjem preventive so sestavni del vodenja na vseh nivojih.  

Interna revizija  

Vodstvo stalno preverja poslovne rezultate in izvaja nadzor nad izvajanjem zahtev. Izmed rednih oblik 

preverjanj delovanja sistemov velja omeniti letne redne in izredne notranje presoje. 

Skladnost delovanja s pravili skupine SIJ 

Posebno skrbnost posvečamo temu, da poslujemo skladno s pravili skupine SIJ. Notranja pravila in 

postopki so prirejeni tako, da povzemajo in upoštevajo delovanje skladno s pravili skupine SIJ. Posebno 

pozornost namenjamo pridobivanju soglasja uprave SIJ pri vseh zadevah, pri katerih imamo omejena 

pooblastila, ter izpolnjujemo navodila, ki jih na podlagi 4. člena Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov 

in enotnem vodstvu v skupini SIJ daje uprava holdinga. 
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Interne kontrole za pripravo računovodskih izkazov 

Mesečno izdelujemo mesečne računovodske izkaze. Ob vsakem zaključku izvajamo kontrole knjiženj v 

glavni knjigi z analitičnimi evidencami v pomožnih knjigah. Izvajamo redni mesečni popisi vseh zalog 

gotove proizvodnje, medfaze in surovin, večkrat letno pa tudi rezervnih delov. 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

Politična in zakonodajna tveganja 

Poslovanje družbe ACRONI, d. o. o., kot izvozno usmerjene družbe je močno odvisno od razmer na globalni 

ravni, zlasti na trgih EU, zato dosledno spremljamo gospodarska, finančna, tehnološka, okoljska in politična 

gibanja.  

Na poslovanje družbe prav tako vplivajo domača politična tveganja. Negotove in nestabilne politične 

razmere vplivajo na hitrost okrevanja gospodarstva, kar pomeni izgubo trga in poslovnih priložnosti. 

Negotove in nestabilne politične razmere ter neustrezno reagiranje aktualne politike na učinke 

gospodarske krize se odražajo tudi v pomanjkanju finančnih virov in virov kreditiranja pri domačih bankah. 

Družba je nekatere vire kreditiranja že pridobila pri tujih bankah. 

Zaradi stagnacije gospodarstva se povečuje tudi izpostavljenost tveganju neplačila kupcev, saj 

zavarovalnice znižujejo limite zavarovanja za naše največje kupce.  

Tveganje predstavlja tudi stalno spreminjanje zakonodaje, zlasti delovnopravne zakonodaje, okoljske 

zakonodaje ter energetskega zakona. Tako so bile v letu 2013 sprejete spremembe Zakona o varstvu 

okolja-1, Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. Pogoste spremembe 

zakonodaje zahtevajo prilagoditve procesov in povečujejo stroške poslovanja, hkrati pa se povečuje 

možnost pravnih praznin ter tveganje zmotnega tolmačenja zakonodaje.  

Tveganje pri poslovanju družbe predstavljajo tudi politična dogajanja v svetu. Predvsem je tu močno 

izrazita odvisnost od oskrbe z energenti, ki so potrebni za normalno delovanje proizvodnih procesov. 

Politična nestabilnost v državah, ki so glavni vir oskrbe s plinom, ima lahko resne posledice na poslovanje 

družbe. Ta tveganja ocenjujemo sicer kot malo verjetna, vendar z velikimi posledicami. V zadnjem času to 

tveganje v povezavi z dogajanjem v Ukrajini postaja vedno resnejše.  

Tveganja, povezana z bodočim razvojem 

Tveganje, povezano z bodočim razvojem prepoznamo kot interno in eksterno. Interno področje 

predstavljajo ozka grla toplotnih obdelav in logističnih procesov. Ocenjujemo jih kot verjetna, vendar 

zmerna in obvladljiva. Večji izziv predstavljajo eksterna tveganja, kjer zaradi presežnih kapacitet 

proizvodnje v svetu prihaja do situacije, ko se specialne kvalitete predstavljajo kot »commodities«. K 

eksternim tveganjem prištevamo tudi ustrezno obdelavo pridobljenih informacij, ki so osnova za določitev 

trga strateškega razvoja in potrebnih investicijskih vlaganj. Razvoj v specialne nišne proizvode lahko 

povzroči na nekaterih segmentih tudi patentno zaščito. 

Z usmerjanjem v nišne proizvode se pogosteje srečujemo z obratovanjem na limitu zmožnosti vgrajenih 

naprav. Tveganje ocenjujemo za zmerno.   

Finančna tveganja 

Tečajno tveganje  

Del nabav surovin in del prodaje opravljamo v ameriških dolarjih, vendar še vedno večji del prodaje in 

nabave poteka v evrih. Trenutno nabavimo približno trikrat večjo vrednost surovin v dolarjih, kot prodamo 

naših proizvodov. V letu 2013 smo tako kot v letu 2012 skrbno spremljali gibanje tečaja EUR/USD, vendar 

se izvedenih finančnih inštrumentov za zaščito pred spremembo deviznega tečaja nismo posluževali.  
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V strategiji predvidevamo povečevanje prodajnih količin, zato bomo morali povečati prodajo na 

neevropskih trgih, kjer poslovanje večinoma poteka v ameriških dolarjih. S povečano dolarsko prodajo se 

bo razmerje med prodajo in nabavo bolj uravnotežilo in bo potreba po ščitenju z izvedenimi finančnimi 

instrumenti manjša. 

Kljub temu, da je nihanje tečaja EUR/USD relativno 

veliko, gibanje tečaja ne vpliva bistveno na 

finančno stanje družbe. 

Zaradi vzpostavljenega sistematičnega spremljanja 

dolarskih nabav, zaradi strategije povečevanja 

dolarskih prodaj in zaradi možnosti uporabe 

izvedenih finančnih inštrumentov ocenjujemo to 

tveganje kot nizko. 

Obrestno tveganje 

Tveganje izhaja predvsem iz dejstva, da je obrestna mera za pretežni del kratkoročnih in dolgoročnih 

finančnih obveznosti sestavljena iz variabilnega dela (EURIBOR) in fiksnega dela, ki predstavlja obrestno 

maržo. Tveganje se nanaša na variabilni del obrestne mere. 

V družbi spremljamo gibanje variabilnega dela obrestne mere in pridobivamo ponudbe za obrestno 

zamenjavo. Trend rekordno nizkega EURIBOR-ja se je nadaljeval tudi v letu 2013. Tudi napovedi za naprej 

ne napovedujejo dviga tega dela obrestne mere. 

Čeprav analiza občutljivosti pokaže relativno velik vpliv na poslovni izid, v letu 2014 ne pričakujemo dviga 

EURIBOR-ja, zato to tveganje ocenjujemo kot nizko. 

Kreditno tveganje 

Redno nadziramo izpostavljenosti posameznih kupcev in tekoče izterjujemo zapadle terjatve. Izdelke 

prodajamo pod pogojem prejema ustreznih instrumentov zavarovanja (garancije, akreditivi, avansi, 

zavarovanje pri zavarovalni družbi). 

Na rednih mesečnih sestankih pregledujemo terjatve po posameznih kupcih ter določamo ukrepe za 

izterjavo zapadlih terjatev. Na sestankih sodelujejo predstavniki prodajne, finančne in pravne službe. 

Z začetkom leta 2014 smo podpisali pogodbo z novo zavarovalno družbo za zavarovanje terjatev. Če nam 

nova družba ne bo odobrila zadostnih limitov za pokritje načrtovane prodaje, se bosta finančna in prodajna 

služba lahko na podlagi izkušenj iz preteklih let in finančnega stanja posameznega kupca odločili za 

prodajo brez zavarovanja. 

Zaradi še vedno slabe gospodarske situacije in morebitnega pomanjkanja višine limitov to tveganje ob 

zgoraj opisanih aktivnostih ocenjujemo kot zmerno. 

Plačilno-sposobnostno tveganje 

Vzpostavljen imamo sistem načrtovanja in spremljanja denarnega toka. Denarni tok načrtujemo dvakrat 

mesečno za tri mesecev vnaprej, dnevno pa zelo natančno spremljamo dejanske prilive in odlive ter 

odstopanja od načrta. 

Trenutno imamo za zagotavljanje tekoče likvidnosti zagotovljenih zadosti kratkoročnih in dolgoročnih 

kreditnih linij ter dovoljeno negativno stanje na transakcijskih računih. V primeru predvidenega 

negativnega denarnega toka imamo dovolj časa za zagotovitev dodatnih virov. 

Za financiranje večjih investicij zagotavljamo dolgoročne vire financiranja.  

Za financiranje obratnega kapitala smo v letu 2013 uspeli zagotoviti dolgoročni vir pri tuji banki z 

možnostjo dodatnega povečanja.  

Glede na načrte za leto 2014 imamo na razpolago dovolj prostih limitov za nemoteno zagotavljanje 

likvidnosti. 

V letu 2013 so bili opravljeni t. i. stresni testi v več slovenskih bankah, dve banki sta šli v nadzorovano 

likvidacijo. Obstaja možnost, da določene banke, pri katerih imamo najete kratkoročne kredite, le-teh ne 

bodo podaljševale. Ocenjujemo, da potencialna možnost vračila omenjenih posojil ne bo vplivala na tekočo 
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likvidnost družbe. Kljub temu smo začeli proučevati možnosti in ceno izdaje komercialnih zapisov, ki jo 

bomo v primeru, da bomo od bank dobili informacije o večjem obsegu nepodaljšanja posojil, tudi 

izkoristili. 

Čeprav je likvidnostno tveganje v slovenskih družbah eno izmed največjih tveganj, ga zaradi pretežne 

prodaje v tujini ter vzpostavljenega sistema načrtovanja in nadzora ocenjujemo kot zmerno. 

Komercialna tveganja 

Tveganje nerazpoložljivosti jeklenega odpadka 

Razpoložljivost jeklenega odpadka je odvisna od globalnih in lokalnih razmerij med ponudbo in 

povpraševanjem. Zato stalno natančno opazujemo trende na trgu jekla in trgu jeklenega odpadka zlasti 

v državah, kjer je vplivno območje največje. Posebej spremljamo gibanje in povpraševanje v Turčiji, Italiji in 

Srednji Evropi. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo nakupov in sodelovanjem z dobavitelji znotraj 

skupine SIJ. Tveganje je relativno veliko, vendar ga z navedenimi ukrepi uspešno obvladujemo. 

Cenovno tveganje 

Gibanje cen surovin je podvrženo neprestanim spremembam globalnega trga. To tveganje obvladujemo z 

rednim spremljanjem gibanja cen surovin ter rednim spremljanjem dejanskih potreb po surovinah glede na 

pokritost z naročili in zmogljivostjo proizvodnje. Tveganje zmanjšujemo z uporabo nakupov po formulah, ki 

so vgrajene v prodajne cene v obliki doplačil za legure. Zaradi izvajanja omenjenih aktivnosti to tveganje 

ocenjujemo za zmerno. 

Tveganje oskrbe zaradi ekstremnih vremenskih razmer 

V zadnjih letih se v Evropi povečuje pogostost ekstremnih vremenskih pojavov, ki za več kot nekaj dni 

ohromijo železniški transport. Zamude pri dobavah tako ni mogoče nadomestiti v okviru rednih varnostnih 

zalog. Predvsem je izpostavljenost visoka v primeru legiranega odpadka, ki temelji na JIT dobavah iz 

zahodne Evrope. Za znižanje omenjenega 

tveganja smo v preteklem letu vzpostavili 

konsignacijsko skladišče legiranega odpadka 

na našem dvorišču. V preteklem letu smo 

začeli projekt zbiranja legiranega odpadka v 

povezani družbi znotraj skupine SIJ, tudi zaradi 

zniževanja tveganja dobav iz zahodne Evrope.  

Tveganje ocenjujemo sicer za malo verjetno, a 

visoko, če se pojavi. Z obstoječimi ukrepi ga 

obvladujemo. V letu 2014 bomo poskušali 

povečati velikost konsignacijskega skladišča, s 

čimer bomo to tveganje znižali. 

Tveganje, povezano z dobavitelji 

Nabavni proces zagotavlja preglednost 

procesa nabave in dobaviteljev. Poleg stroškovne učinkovitosti skrbimo pri nabavi za transparentnost in 

pravilnost izvedbe nabavnih postopkov. Vsako leto izvajamo redno ocenjevanje dobaviteljev. Redno 

spremljamo tudi poslovne rezultate ključnih dobaviteljev zaradi minimiziranja tveganja izgube dobavitelja. 

Tveganje, povezano z dobavitelji, ocenjujemo kot nizko. 

Prodajna tveganja  

Tveganja, povezana z naročili  

V negotovi ekonomski situaciji, v kateri se nahajamo, je tveganje naročil vedno prisotno. Zaradi visokih 

fiksnih stroškov in nezmožnosti pokrivanja le-teh v primeru izpada naročil to tveganje redno spremljamo in 

dnevno obravnavamo količino naročil. V primeru manka naročil skupaj s prodajo preučujemo možnosti za 

pridobitev naročil. Večji del fiksnih stroškov predstavljajo stroški dela in amortizacija. Zaradi toge delovne 
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zakonodaje, ko delavcev v primeru zmanjšanja naročil ne moreš kar odpustiti, to tveganje ocenjujemo za 

relativno veliko, a ga uspešno obvladujemo. 

Tveganje tržnih gibanj  

Med prodajna tveganja sodijo predvsem tveganja, povezana s spremembami na trgu in posledično z 

nezadostnim obsegom pridobljenih naročil. Ta tveganja obvladujemo s stalnim spremljanjem tržnih 

trendov in prilagajanjem na spremenjene razmere. S svojimi poslovnimi partnerji vzdržujemo stalen in 

kakovosten stik, prilagajamo se morebitnim spremembam v njihovih zahtevah. Stalno spremljamo gibanje 

cen vhodnih surovin in prilagaja svojo cenovno ponudbo razmeram na trgu. 

Cenovno tveganje  

Cene izdelkov, ki jih proizvajamo, so podvržene stalnim spremembam, ki jih povzročata razmerje med 

ponudbo in povpraševanjem ter gibanjem cen surovin. To tveganje obvladujemo tako, da dnevno 

spremljamo gibanja cen surovin ter ob stalnem nadzorovanju dobičkonosnosti cene končnih izdelkov 

prilagajamo razmeram na trgu. Tveganje zmanjšujemo z uporabo doplačila za legure pri oblikovanju 

prodajnih cen nerjavnih jekel in nekaterih specialnih jekel ter z uporabo finančnih instrumentov za 

terminski nakup niklja, kadar je to smotrno. Tveganje znižujemo tudi z usklajenim delovanjem prodaje, 

nabave in proizvodnje, in sicer se nabave vršijo na podlagi formul, ki veljajo tudi pri oblikovanju prodajnih 

cen. Tveganje ocenjujemo za zmerno. 

Tveganje, povezano s kakovostjo  

Slaba kakovost izdelkov močno vpliva na stroške. Na eni strani so to stroški reklamacij, ko kupec blago 

reklamira, na drugi strani so stroški notranjih reklamacij, ko slabo kakovost 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 pri večini šarž opravimo ultrazvočni 

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

samokontrolo v procesu in s strokovnimi timi, ki iščejo rešitve za izboljšanje kvalitete.  

Obvladovanje teh tveganj je zelo pomembno za dolgoročno sodelovanje s kupci, saj le-ti zahtevajo 

kvalitetne izdelke ob pravem času in po pravi ceni. Zaradi vzpostavljenega sistema spremljanja kakovosti je 

to tveganje zmerno. 

Ostala tveganja 

Okoljska tveganja 

Pri okoljskem tveganju lahko govorimo o morebitni okoljski nesreči (onesnaženju). Za zmanjšanje teh 

tveganj imamo vzpostavljen stalen nadzor nad pravilnim delovanjem čistilnih naprav, varno in pravilno 

uporabo nevarnih snovi. Morebitno tveganje predstavlja tudi spreminjajoča se okoljska zakonodaja, ki ima 

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

tveganje obvladujemo s spremljanjem zakonodaje ter prilagajanjem obratovanja novi zakonodaji. V 

zadnjem desetletju opažamo čedalje več nevarnih vremenskih pojavov in sprememb v podnebju, ki imajo 

pogosto katastrofalne posledice. Te vremenske razmere lahko ustavijo preskrbo z energijo ali preprečijo 

normalno obratovanje, kar ima za posledico zaustavitev proizvodnje. Tveganja lahko obvladujemo s 

ščitenjem pomembnih delovnih naprav. Zaradi možnosti zastojev v proizvodnji to tveganje ocenjujemo za 

srednje. 

Tveganja, vezana na informacijsko tehnologijo in varnost internih procesov 

Kot najpogostejša tveganja na področju informacijske tehnologije opredeljujemo tveganja motenj v 

delovanju oziroma nedelovanju strojne opreme, lokalnega omrežja, komunikacijskih povezav, sistemske 

programske opreme ter tveganja povezana z varnostjo informacijskega sistema. Srečujemo se še s tveganji, 

ki so povezana z implementacijo novega poslovno-informacijskega sistema, in tveganja, povezana s samim 

prehodom tega sistema v produkcijo. 

Obvladovanje tveganj delovanja produkcije zagotavljamo z rednim spremljanjem tveganj 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 koncipiran tako, da že v osnovi zmanjšujemo ta tveganja (podvajanja najvitalnejši delov 

sistema, dostop do svetovnega spleta prek dveh različnih ponudnikov, podvajanje komunikacijskih poti). 
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Posebno pozornost posvečamo zagotavljanju delovanja sistema v izrednih situacijah (izpad električne 

energije, izlivi vode, požarna ogroženost), saj imamo sistemsko strojno opremo razdeljeno na dve ločeni 

lokaciji v ustrezno opremljena sistemska prostora, s čimer zagotavljamo v vseh možnih situacijah osnovne 

pogoje za delovanje te opreme. 

Vsa tveganja v okviru projekta uvajanja novega poslovno informacijskega sistema spremljamo in 

obvladujemo v skladu s projektno metodologijo izvajalca. Na rednih sestankih projektnega menedžmenta 

se ta tveganja evidentirajo na predlog ene ob obeh strani, oceni se njihov vpliv na potek projekta in 

dogovorijo korektivni ukrepi in roki. V toku izvajanja projekta se nato redno ocenjuje reševanje teh tveganj, 

tveganja ostanejo na seznamu, dokler se obe strani ne strinjata, da je njihov vpliv na potek projekta 

zanemarljiv.  

Tveganja, povezana s prehodom novega sistema v produkcijo, so evidentirana po posameznih poslovnih 

procesih. Za vsa tveganja so pripravljeni rezervni scenariji za primer večjih ali manjših motenj v delovanju. 

Tudi sam prehod na nov sistema je planiran tako, da je v primeru večjih težav z novim sistemom možna 

nadaljnja uporaba starega sistema v polni funkcionalnosti in brez izgube podatkov ali kakršnihkoli drugih 

posledic. 

Vsa ta tveganja, povezana s prehodom novega sistema v produkcijo, zmanjšujemo z vrsto preventivnih 

ukrepov, ki jih izvajamo ali pa jih bomo izvedli pred samim prehodom novega sistema v produkcijo. Gre za 

ukrepe, kot so večkratno testiranje posameznih funkcionalnosti, celovito testiranje celih procesov in 

povezav med procesi, izobraževanje ključnih uporabnikov, v nadaljevanju projekta tudi izobraževanje 

končnih uporabnikov in preverjanje njihove usposobljenosti za delo z novim sistemom.  

Tveganje ocenjujemo za zmerno. 

Varnostna tveganja  

V družbi je za varovanje premoženja odgovoren menedžer za korporativno varnost, ki usmerja delovanje 

pogodbene varnostne službe. Pogodbena varnostna služba izvaja ukrepe varovanja na vseh vhodih v 

podjetje in v objektih podjetja, in sicer 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. V letu 2013 je prišlo do zamenjave varnostne službe, s čimer smo zvišali nivo varnostnih storitev.  

Nadzor nad kritičnimi točkami v družbi se dodatno izvaja z video nadzornimi kamerami. Izpad sistema 

nadzora bi povečal varnostno ranljivost kritičnih točk (centralno skladišče, hala legur, vhodi v podjetje).  

Posamezne varnostne incidente preiskuje menedžer, po potrebi pa v preiskavo vključimo tudi detektiva 

pogodbene detektivske agencije. Slabše gospodarsko stanje je povečalo tveganja, povezana z varovanjem 

premoženja. Na to smo se odzvali s spremembami dela varnostne službe, namestitvijo alarmnega 

varovanja v centralnem skladišču in železniški delavnici. Tako tveganja tudi obvladujemo. To tveganje 

ocenjujemo za zmerno. 

Kadrovska tveganja  

Največje kadrovsko tveganje predstavlja odhod ključnih kadrov, predvsem nenapovedani oziroma 

nenačrtovani odhodi. Glede na pretekla leta, ko smo sistematično zmanjševali število zaposlenih, smo prišli 

do točke, ko lahko nenapovedani oziroma nenačrtovani odhodi ogrozijo vodenje posameznih enot.  

V razgovorih z nekaterimi kandidati za ključna delovna mesta v prihodnosti smo opazili, da imajo nekateri 

zadržke pred sprejemanjem večje odgovornosti. To tveganje bomo obvladovali z ustrezno kadrovsko 

strategijo. Zaradi relativno velike ponudbe delovne sile ga ocenjujemo za zmerno. 

Pravna tveganja 

Pravno tveganje predstavlja tveganje ustrezne pravne podpore procesom v družbi ali zmotnega tolmačenja 

sprememb zakonodaje. Tovrstno tveganje ocenjujemo kot majhno.  

Za pravno varnost in zakonitost poslovanja skrbi pravna služba, ki je tesno vpeta v vse postopke v družbi. 

Pravna služba sodeluje pri postopkih sklepanja pogodb z dobavitelji in kupci, obravnavanju reklamacij, 

urejanju delovnih razmerij ter pravic in obveznosti zaposlenih, pripravi notranjih aktov in pravilnikov, pri 

investicijskih projektih ter pri obravnavanju škodnih primerov.  
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Pravna služba spremlja spremembe zakonodaje ter sodeluje pri prilagoditvah procesov, pogodb, notranjih 

aktov in pravilnikov novi zakonodaji. Pravna služba dosledno spremlja tudi aktualno sodno prakso ter se 

posvetuje z zunanjimi institucijami, kot so GZS, odvetniške družbe in ostala strokovna združenja.  

Zaradi izvedenih aktivnosti in vpetosti pravne službe v te aktivnosti to tveganje ocenjujemo za majhno.  

Ocena obvladovanja tveganj v letu 2013 

Tudi najvišje vodstvo redno spremlja in sodeluje pri izvajanju ukrepov za obvladovanje tveganj. V zadnjih 

letih se je izkazalo, da zelo dobro obvladujemo finančna tveganja, kot so kreditno tveganje, plačilno-

sposobnostno tveganje, s katerimi so imela podjetja v kriznih letih največ težav. Pri kreditnem tveganju kot 

tveganju nezmožnosti plačila naših kupcev, v preteklih letih nismo utrpeli bistvenih izgub, saj smo imeli 

večino terjatev zavarovanih. Tudi v letu 2013 smo nadaljevali s politiko zavarovanja terjatev. Ocenjujemo, 

da to tveganje obvladujemo zelo dobro. V letu 2014 bomo morali za zagotovitev planirane prodaje in 

glede na razpoložljive limite del prodaje vršiti brez zavarovanja. Tu bo šlo za delen odmik od politike v 

preteklosti. S skrbnim spremljanjem in poznavanjem naših kupcev bomo tudi v primeru, ko bomo prodajali 

brez zavarovanja, to tveganje obvladovali. 

V zadnjem letu in tudi v začetku 

leta 2014 se je kot veliko tveganje 

pojavilo tveganje naravnih 

katastrof in s tem motnje pri 

dobavi, predvsem pri dobavi 

legiranega jeklenega odpadka. V 

letu 2013 je bila zaradi poplav v 

Nemčiji motena dobava 

legiranega jeklenega odpadka, 

zaradi česar smo imeli težave v 

proizvodnji in utrpeli izpad 

prodaje. V primeru daljših motenj 

bi lahko utrpeli hujše posledice. 

Kot ukrep na motnje z oskrbo smo 

vzpostavili konsignacijsko 

skladišče v Acroniju, ki ga 

koristimo v primerih težav z oskrbo. Do motenj z oskrbo je zaradi vremenske katastrofe prihajalo tudi 

konec januarja in v začetku februarja 2014, zato bomo v letošnjem letu poskušali povečati konsignacijsko 

skladišče. Zaradi pogostejših naravnih katastrof bomo v letu 2014 preučili možnosti zavarovanja izpada 

proizvodnje zaradi višje sile. Ocenjujemo, da smo se z uvedbo konsignacijskega skladišča dobro pripravili in 

znižali tveganje nedobave jeklenega odpadka.  

Ostala tveganja, ki so opisana zgoraj, spremljamo in obvladujemo. 
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NAPOVEDI ZA PRIHODNJE LETO 

PRODAJA KONČNIH 

IZDELKOV (ton) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 GN 2014 

Indeks GN 

2014/2013 

Debela pločevina 114.161 76.880 130.956 145.934 180.711 148.147 186.335 125,8 

Toplo valjani trakovi 88.931 57.681 45.737 26.540 7.020 6.854 7.750 113,1 

Hladno valjani trakovi 104.391 81.435 97.164 94.971 85.195 76.310 86.975 114,0 

Neobrezana debela pločevina 0 0 2.387 22.916 17.726 27.907 46.500 166,6 

Profili 7.503 4.796 4.917 4.764 177 4 0 0,0 

Slabi 6.025 471 1.941 6.934 24.848 14.675 1.940 13,2 

SKUPAJ 321.011 221.263 283.103 302.058 315.677 273.898 329.500 120,3 

Trg strateških surovin 

Zaradi pozitivnih napovedi gibanja gospodarstva in jeklarske industrije v letu 2014 pričakujemo rastoči 

trend cen strateških surovin. Vmes bo lahko zaradi različnih razlogov prihajalo do občasnih odstopanj. Ne 

pričakujemo težav z oskrbo s strateškimi surovinami, saj vsaj zaenkrat ponudba ustreza povpraševanju. 

Trendi prodaje nosilnih programov 

Pozitivna gospodarska gibanja v EU in ponovna 

rast realne porabe ter istočasno pričakovano 

obnavljanje zalog, ki so na zelo nizkem nivoju, 

bodo spodbudili porabo jekla. Vendar gre za 

prvo pričakovano rast od leta 2011, ki ne bo 

prav visoka. Kljub pozitivnim trendom bo 

poraba še vedno na zelo nizkem nivoju glede 

na predkrizno obdobje, pa tudi glede na leti 

2010 in 2011. Kapacitet je preveč, kar vpliva na 

nižanje zaslužkov v tej industriji. Močan evro 

spodbuja uvoz iz tretjih držav.  

Novi trgi 

Družba Acroni, d. o. o., je močno usmerjena na 

trg EU, ki pa za prodajo določenih izdelkov ne 

zadostuje več, hkrati pa je to trg, ki se je v 

zadnjih letih močno skrčil, kljub okrevanju pa 

so napovedane stopnje rasti nizke. Novi trgi so 

predvsem hitrorastoči trgi Azije, Južne Amerike, 

pa tudi ZDA in Rusije. 

Globalna konkurenca 

V proizvodnji jekla so kapacitete izkoriščene približno 75-odstotno. Kapacitet je preveč, kar povzroča 

močno konkurenco. Evropski proizvajalci imajo poleg tega stroge okoljevarstvene zahteve, ki povečujejo 

stroške, močan evro pa še dodatno draži proizvodnjo in vabi uvoz po nizkih cenah iz dolarskih trgov. V 

zadnjem času opažamo trend, da nizkocenovni proizvajalci iz tretjih držav vedno bolj posegajo tudi na trge 

specialnih jekel, zato se vedno več teh jekel spreminja v masovna jekla. 
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DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

 zamenjava članov uprave obvladujoče družbe SIJ, d. d. 

 zamenjava glavnega direktorja družbe Acroni 

 januarja rekordna proizvodnja in prodaja debele pločevine 

 zaradi snega in žleda v prvih 14 dnevih februarja onemogočena dobava jeklenega odpadka po 

železnici 

 1. 1. 2014 začetek sodelovanja z novo zavarovalnico na področju zavarovanja terjatev 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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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. 

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 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. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, 

preverijo poslovanje družbe, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 

obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb ali drugih davkov in dajatev. Poslovodstvo 

družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega 

naslova. 

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

njihovi uporabi. 

 

Poslovodstvo je računovodske izkaze s pripadajočimi usmeritvami in pojasnili sprejelo 17. marca 2014. 

 

 

 

 

 

Glavni direktor 

Blaž Jasnič 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE 

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 
Pojasnilo 2013 2012 

Čisti prihodki od prodaje 01 368.700.113 432.348.213 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  02 (325.625.236) (387.383.480) 

Kosmati poslovni izid   43.074.877 44.964.733 

Stroški prodajanja  02 (16.189.882) (20.747.988) 

Stroški splošnih dejavnosti  02 (26.976.146) (29.075.886) 

Drugi poslovni prihodki 03 1.983.087 5.628.267 

Drugi poslovni odhodki 04 (1.272.720) (1.727.300) 

Poslovni izid iz poslovanja   619.216 (958.174) 

Finančni prihodki 05 709.843 325.634 

Finančni odhodki 06 (9.288.626) (4.894.158) 

Finančni izid   (8.578.783) (4.568.524) 

Poslovni izid pred obdavčitvijo   (7.959.567) (5.526.698) 

Odloženi davek 07 3.624.248 2.220.515 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   (4.335.319) (3.306.183) 

Vseobsegajoči donos   (4.335.319) (3.306.183) 

 

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

povezavi z njimi. 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 
Pojasnilo 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

SREDSTVA 
   

Dolgoročna sredstva 
 

279.091.649 259.466.527 

Neopredmetena sredstva 08 3.081.946 1.620.276 

Opredmetena osnovna sredstva 09 255.454.296 245.809.194 

Naložbene nepremičnine 10 73.690 75.723 

Naložbe v pridružene družbe 11 299.400 299.400 

Naložbe v odvisne družbe 12 499.800 499.800 

Finančne terjatve 13 5.000.000 0 

Poslovne terjatve 14 2.807.960 2.892.103 

Druga sredstva 15 309.139 328.861 

Odložene terjatve za davek 16 11.565.418 7.941.170 

Kratkoročna sredstva 
 

160.134.468 163.380.304 

Zaloge 17 54.579.946 50.615.741 

Finančne terjatve 18 12.328.635 5.115.091 

Poslovne terjatve 19 77.787.004 87.585.460 

Denar in denarni ustrezniki 20 15.081.811 19.907.905 

Druga sredstva 21 357.072 156.107 

Skupaj sredstva 
 

439.226.117 422.846.831 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
   

Kapital 22 155.553.553 159.888.872 

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 
 

58.363.291 62.698.610 

Dolgoročne obveznosti 
 

106.889.558 89.709.325 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 23 3.702.636 3.543.899 

Finančne obveznosti 24 103.032.830 86.059.916 

Poslovne obveznosti 25 154.092 105.510 

Kratkoročne obveznosti 
 

176.783.006 173.248.634 

Finančne obveznosti 26 57.901.515 46.286.941 

Poslovne obveznosti 27 117.596.789 126.375.596 

Druge obveznosti 28 1.284.702 586.097 

Skupaj obveznosti do virov sredstev 
 

439.226.117 422.846.831 

 

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

povezavi z njimi. 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Izkaz gibanja kapitala za leto 2013 

 

Vpoklicani  

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz 

dobička 

Zadržani 

dobički  
Skupaj 

Stanje 31. 12. 2012 83.458.521 10.130.994 3.600.747 62.698.610 159.888.872 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 (4.335.319) (4.335.319) 

Spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 (4.335.319) (4.335.319) 

Stanje 31. 12. 2013 83.458.521 10.130.994 3.600.747 58.363.291 155.553.553 

 

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

povezavi z njimi. 

 

Izkaz gibanja kapitala za leto 2012 

 

Vpoklicani  

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz 

dobička 

Zadržani 

dobički  
Skupaj 

Stanje 31. 12. 2011 83.458.521 10.130.994 3.600.747 66.004.793 163.195.055 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 (3.306.183) (3.306.183) 

Spremembe v vseobsegajočem donosu 0 0 0 (3.306.183) (3.306.183) 

Stanje 31. 12. 2012 83.458.521 10.130.994 3.600.747 62.698.610 159.888.872 

 

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

povezavi z njimi. 
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IZKAZ DENARNEGA TOKA 

  Pojasnilo 2013 2012 

DENARNI TOK PRI POSLOVANJU       

Poslovni izid pred obdavčitvijo   (7.959.567) (5.526.698) 

Prilagojen za:   
  

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 
02 24.256.537 21.293.621 

Finančne prihodke iz naslova obresti 05 (489.537) (219.887) 

Finančne odhodke iz naslova obresti 06 7.352.400 4.762.463 

Dobiček pri prodaji finančnih sredstev 05, 06 0 (46.930) 

Slabitev sredstev 04 586.551 706.467 

Oblikovanje/odpravo popravkov vrednosti in rezervacij 03, 04 698.062 (850.039) 

Druge prilagoditve 03, 04, 05, 06 989.877 (880.719) 

Denarni tok pri poslovanju pred obratnim kapitalom   25.434.323 19.238.278 

SPREMEMBE V OBRATNEM KAPITALU   
  

Sprememba poslovnih terjatev   15.859.586 885.976 

Sprememba zalog   (6.626.788) 4.231.383 

Sprememba poslovnih obveznosti   (13.556.517) 13.774.543 

Sprememba davkov, razen davka iz dobička   6.655 (12.208) 

Prejemki pri prejetih subvencijah   7.872 139.379 

Izdatki za odpravnine in jubilejne nagrade   (696.248) (1.233.792) 

Spremembe v obratnem kapitalu   (5.005.440) 17.785.281 

Neto denarni tok pri poslovanju   20.428.883 37.023.559 

DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU   
  

Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih   (31.844.775) (27.337.412) 

Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih   13.759 84.818 

Izdatki pri neopredmetenih sredstvih   (872.496) (830.962) 

Prejemki pri ostalih sredstvih   0 46.930 

Izdatki pri danih posojilih 13, 18 (20.820.000) (7.410.000) 

Prejemki pri danih posojilih 13, 18 8.810.000 2.300.000 

Prejete obresti   349.344 205.979 

Prejete dividende 03 790.652 700.000 

Neto denarni tok pri naložbenju   (43.573.516) (32.240.647) 

DENARNI TOK PRI FINANCIRANJU   
  

Prejemki pri prejetih posojilih 24, 26 111.043.234 79.313.079 

Izdatki pri prejetih posojilih 24, 26 (81.916.483) (69.269.392) 

Izdatki pri finančnih najemih 24, 26 (3.683.037) (2.951.901) 

Izdatki za obresti 24, 26 (7.125.175) (5.720.760) 

Neto denarni tok pri financiranju   18.318.539 1.371.026 

Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1. 20 19.907.905 13.753.967 

Zmanjšanje/povečanje   (4.826.094) 6.153.938 

Denar in denarni ustrezniki na dan 31. 12. 20 15.081.811 19.907.905 

 

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

povezavi z njimi. 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

POROČAJOČA DRUŽBA 

ACRONI, d. o. o., (v nadaljevanju družba) je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je 

Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice. V nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi za leto, ki se je 

končalo 31. decembra 2013.  

Družba ne pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov za svoje družbe, ker se konsolidirani 

računovodski izkazi odvisnih družb sestavljajo na nivoju matične družbe SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA 

JEKLA, d. d. 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, 1000 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., 

Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Nizozemska. 

PODLAGA ZA SESTAVO 

Računovodski izkazi za leto 2013 so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji. Med 

razkrivanjem in vrednotenjem postavk so neposredno uporabljene določbe standardov. Izjema je bilo le 

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

vrednotenja. 

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov 

lahko prihaja do nepomembnih odstopanj pri seštevkih v preglednicah.  

Pri izbiri računovodskih smernic in odločanju o njihovi uporabi kot tudi pri pripravi teh 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 (EU), in sicer: 

a) Trenutno veljavni standardi in tolmačenja 

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

EU: 

 MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, 

ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« – Visoka hiperinflacija in odstranitev dogovorjenih 

datumov za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 11. decembra 2012 (veljajo za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« – Državna posojila, ki jih je EU sprejela 4. marca 2013 

(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« – Pobotanje finančnih sredstev in obveznosti, ki 

jih je EU sprejela 13. decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali 

pozneje). 

 Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Predstavljanje postavk drugega 

vseobsegajočega donosa, ki jih je EU sprejela 5. junija 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 

1. julija 2012 ali pozneje). 

 Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« – Odloženi davek: Povrnitev zadevnih sredstev, ki jih je EU 

sprejela 11. decembra 2012 (veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali pozneje).  
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 Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih zaslužkov, ki 

jih je EU sprejela 5. junija 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

 Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2009–2011)«, ki izhajajo iz letnega 

projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS 34), predvsem z namenom 

odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 27. marca 2013 (spremembe je treba 

uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

 OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki ga je EU sprejela 

11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). 

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 EU, ki še niso v veljavi 

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki jih je 

sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo: 

 MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 

(velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupna vlaganja«, ki ga je EU 

sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne ureditve« in MSRP 12 

»Razkritje deležev v drugih družbah« – Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za 

letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih 

družbah« in MRS 27 (spremenjen 2011) »Ločeni računovodski izkazi« – Naložbena podjetja, ki jih je EU 

sprejela 20. novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

 Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavitev« – Pobotanje finančnih sredstev in obveznosti, 

ki jih je EU sprejela 13. decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali 

pozneje). 

 Spremembe MRS 36 »Oslabitev sredstev« – Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, 

ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali 

pozneje). 

 Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« – Novacija izpeljanih finančnih 

instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 

19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

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 v obdobju začetne uporabe. 

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

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

naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan 17. marca 2014 niso bili 

potrjeni za uporabo:  

 MSRP 9 »Finančni instrumenti« in nadaljnje spremembe (datum uveljavitve še ni določen). 

 Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev 

(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje). 

 Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2010–2012)«, ki izhajajo iz letnega 

projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38). 

predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati 

za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje). 

 Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011–2013)«, ki izhajajo iz letnega 

projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom 
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odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. julija 2014 ali pozneje). 

 OPMSRP 21 »Dajatve« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 

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

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

varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU 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, če bi bila uporabljena 

na datum izkaza finančnega položaja.  

PODLAGA ZA MERJENJE 

Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti. 

FUNKCIONALNA IN PREDSTAVITVENA VALUTA 

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

valuta družbe. 

UPORABA OCEN IN PRESOJ 

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

vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, 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 čiste iztržljive vrednosti zalog 

 oceni udenarljive vrednosti terjatev 

 oceni oblikovanih rezervacij 

 oceni možnosti koriščenja terjatve za odložene davke 

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. 

POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Prevedba tujih valut 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan posla. 

Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v 

funkcionalno valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 

med odplačno vrednostjo v funkcionalni valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti 

in plačil med obdobjem in odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu 

obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni po pošteni vrednosti, se 

pretvorijo v funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. 

Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcionalno 

valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem izidu.  
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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 iz obresti in pozitivne tečajne razlike, nastale pri financiranju in 

naložbenju. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode veljavne obrestne 

mere. 

Odhodki  

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v poročevalnem obdobju povezano z 

zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni 

odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, gotovih proizvodov in 

nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v 

zalogah gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje, so ob svojem nastanku že pripoznani kot 

poslovni odhodki.  

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo) in negativne tečajne razlike, 

nastale pri financiranju in naložbenju. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z uporabo 

metode efektivne obrestne mere. 

Obdavčitev 

Davki vključujejo obveznosti za davek iz dobička in odloženi davek. Davek iz dobička 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 davek iz dobička temeljijo na obdavčljivem dobičku za poslovno leto. Obdavčljivi dobiček se 

razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke prihodkov ali 

odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. 

Obveznost družbe za davek iz dobička 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 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. 

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za 

nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 

neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva. Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo 

neposredno nakupu ali izdelavi sredstva v pripravi, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega 

sredstva. Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo. 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 

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

obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva znašajo od dveh do deset let za tekoče 

in primerljivo leto. 



/RAČUNOVODSKO POROČILO / POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

 

66 66 

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

vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 

Poznejši izdatki v zvezi z neopredmetenim sredstvom se pripoznajo v 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 izdatki so pripoznani v poslovnem izidu kot 

stroški takoj, ko nastanejo. 

Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se ob začetnem pripoznanju izmerijo 

po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in 

drugih sredstev, ki se ne amortizirajo in se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za vse oslabitve. 

Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega 

opredmetenega osnovnega sredstva. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe 

koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva. Stroški izposojanja, ki se lahko 

pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, 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. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Zemljišča in 

nedokončane gradnje se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo 

za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih sredstev za tekoče in primerljivo 

obdobje so: 

 pri nepremičninah      od 10 do 60 let 

 pri proizvajalni opremi      od 1 do 25 let 

 pri računalniški opremi     od 1 do 10 let 

 pri motornih vozilih      od 2 do 10 let 

 pri drugi opremi      od 1 do 10 let 

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

vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva in poznejši izdatki v zvezi z 

opredmetenim osnovnim sredstvom se pripoznajo v 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. 

Naložbene nepremičnine 

Naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za 

amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi oslabitev. Za poznejše merjenje naložbenih nepremičnin 

se uporablja model nabavne vrednosti. 

Obravnava amortizacijskih stopenj in metode obračuna amortizacije je enaka kot pri opredmetenih 

osnovnih sredstvih. 

Naložbe v odvisne družbe 

Naložbe v odvisne družbe so izkazane po nabavni vrednosti. Družba priznava prihodke iz naložb v višini, ki 

jih dobi pri razporeditvi nabranega dobička, nastalega po datumu, ko je bila naložba pridobljena. 
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Naložbe v pridružene družbe 

Naložbe v pridružene družbe so izkazane po nabavni vrednosti. Pridružene družbe so družbe, v katerih 

družba pomembno vpliva na poslovanje, vendar jih ne obvladuje. 

Finančni instrumenti 

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:  

 neizpeljana finančna sredstva 

 neizpeljane finančne obveznosti 

Neizpeljana finančna sredstva 

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

Družba na začetku pripozna terjatve in posojila ter vloge oziroma depozite na dan njihovega nastanka. 

Ostala sredstva pa pripozna na datum menjave oziroma ko družba postane stranka v pogodbenih določilih 

instrumenta. Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, 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. 

Posojila in terjatve 

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

na delujočem trgu. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva (zapadlost do 

12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna finančna sredstva (zapadlost nad 

12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Posojila in terjatve so na začetku pripoznane po 

pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in terjatve 

izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. 

Denar in denarni ustrezniki 

Denar in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge kratkoročne, 

hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo tri mesece ali manj. Izkazani so po nabavni vrednosti.  

Neizpeljane finančne obveznosti 

Neizpeljane finančne obveznosti družbe zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. Družba na 

začetku te obveznosti pripozna 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 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. Glede na zapadlost so razvrščene med kratkoročne finančne 

obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne finančne 

obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). 

Zaloge 

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

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

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

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

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

obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno 

nabavo. Vrednost gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje vključuje celotne proizvajalne stroške, 

ki vključujejo stroške izdelavnega materiala, proizvodne stroške dela, amortizacije, storitev in druge 

proizvajalne stroške. 
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Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po dejanskih cenah, zaloge gotovih proizvodov in 

nedokončane proizvodnje pa po metodi stalnih cen z odmiki do dejanskih proizvajalnih cen. Zaloge se 

vodijo po metodi tehtanih povprečnih cen. 

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšane za 

ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih 

zalog se opravijo redno med letom po posameznih postavkah.  

Oslabitev sredstev 

Finančna sredstva 

Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je 

zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega 

sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 

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

prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se ta strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; 

izginotje delujočega trga za tovrsten 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 njihove zapadlosti. Pri 

oceni skupne slabitve se uporabljajo pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitve 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. 

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.  

Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako 

ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če 

je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih 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 
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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. 

Določanje poštene vrednosti 

Glede na računovodske usmeritve družbe je v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako 

nefinančnih kot tudi finančnih sredstev in obveznosti, bodisi zaradi merjenja posameznih sredstev (metoda 

merjenja ali poslovna združitev) bodisi zaradi dodatnih razkritij poštenih vrednosti.  

Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro 

obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.  

Metode določanja poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja ali za potrebe 

poročanja so opisane v nadaljevanju.  

Neopredmetena sredstva 

Poštena vrednost neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se 

pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev.  

Opredmetena osnovna sredstva 

Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin 

je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju 

prodala. Tržna vrednost opreme temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov. 

Naložbene nepremičnine 

Vrednost naložbenih nepremičnin se oceni s pomočjo skupne vrednosti pričakovanih denarnih tokov iz 

oddajanja nepremičnine v najem. Donos, ki odseva posebna tveganja, je vključen v izračun vrednosti 

nepremičnine na osnovi diskontiranih neto denarnih tokov na letni ravni. 

Zaloge 

Poštena vrednost zalog se določi na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri rednem 

poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške prodaje. 

Terjatve in dana posojila 

Poštena vrednost terjatev in posojil se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, 

razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Ocena upošteva kreditno tveganje 

teh finančnih sredstev.  

Neizpeljane finančne obveznosti 

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil 

glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja.  

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.  

Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše nominalne 

vrednosti deležev, ki presegajo knjigovodske vrednosti pri odtujitvi predhodno pridobljenih lastnih deležev, 

zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ter zneski na podlagi odprave 

splošnega prevrednotovalnega popravka. 
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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.  

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. 

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. 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, 

diskontiranih 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 je izbran na nivoju skupine. 

Razmejeni prihodki 

Razmejeni prihodki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.  

Izkaz denarnega toka 

V izkazu denarnega toka so prikazane spremembe stanja denarja in denarnih ustreznikov za poslovno leto, 

za katero se sestavlja. Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi. 

Poročanje po odsekih 

Družba ni zavezana k poročanju po odsekih, zato jih v letnem poročilu ne razkriva.  
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RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

01 Čisti prihodki od prodaje 

  2013 2012 

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji 47.126.526 63.792.034 

Čisti prihodki od prodaje v tujini 321.573.587 368.556.179 

 - Nemčija 100.789.835 105.537.132 

 - Italija 70.519.157 81.713.012 

 - Avstrija 12.999.747 13.522.004 

 - Poljska 18.859.376 25.976.672 

 - druge države - Zahodna in Srednja Evropa 75.285.809 97.490.463 

 - druge države - Vzhodna Evropa 4.197.077 3.590.895 

 - druge države 38.922.586 40.726.001 

Čisti prihodki od prodaje 368.700.113 432.348.213 

02 Poslovni odhodki 

  2013 2012 

Stroški blaga, materiala in storitev 319.911.201 375.297.923 

Stroški dela 31.329.740 33.633.054 

 - stroški plač 23.180.749 23.823.806 

 - stroški socialnih zavarovanj 3.789.823 4.703.589 

 - drugi stroški dela 4.359.168 5.105.659 

Stroški amortizacije 24.256.537 21.293.621 

Drugi stroški 3.509.332 4.169.215 

Sprememba vrednosti zalog (10.215.546) 2.813.541 

Poslovni odhodki 368.791.264 437.207.354 

 

Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2013 

  

Proizvajalni 

stroški prodanih 

proizvodov 

Stroški 

prodajanja 

Stroški splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev 291.973.757 14.543.698 13.393.746 319.911.201 

Stroški dela 19.304.716 1.632.280 10.392.744 31.329.740 

Stroški amortizacije 22.074.323 13.862 2.168.352 24.256.537 

Drugi stroški 2.487.986 42 1.021.304 3.509.332 

Sprememba vrednosti zalog (10.215.546) - - (10.215.546) 

Poslovni odhodki 325.625.236 16.189.882 26.976.146 368.791.264 

 

Strošek revidiranja letnega poročila za leto 2013 je znašal 20.000 EUR. 
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Pregled stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2012 

  

Proizvajalni 

stroški prodanih 

proizvodov 

Stroški 

prodajanja 

Stroški splošnih 

dejavnosti 
Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev 341.734.416 18.963.896 14.599.611 375.297.923 

Stroški dela 20.589.547 1.771.745 11.271.762 33.633.054 

Stroški amortizacije 18.951.244 11.727 2.330.650 21.293.621 

Drugi stroški 3.294.732 620 873.863 4.169.215 

Sprememba vrednosti zalog 2.813.541 - - 2.813.541 

Poslovni odhodki 387.383.480 20.747.988 29.075.886 437.207.354 

Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo 

  2013 2012 

Nedokončana in dokončana OŠ 93 95 

Verificirani tečaji 130 154 

2-letna poklicna šola 107 113 

3-letna poklicna šola 310 326 

4-letna srednja šola 361 378 

Višja strokovna izobrazba 74 76 

Visoka strokovna izobrazba 44 39 

Univerzitetna visoka izobrazba 60 60 

Specializacija, magisterij 10 10 

Doktorat 3 3 

Skupaj 1.192 1.254 

03 Drugi poslovni prihodki 

  2013 2012 

Prihodki iz naslova porabe dobljenih subvencij 38.021 180.213 

Prihodki iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov 575.433 2.762.109 

Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 5.289 13.260 

Prihodki iz naslova prejetih odškodnin 494.823 422.631 

Prihodki iz naslova dividend 790.652 700.134 

Prihodki iz naslova odprave popravkov vrednosti zalog 0 270.738 

Prihodki iz naslova odprave rezervacij 0 1.074.548 

Ostali poslovni prihodki 78.869 204.634 

Drugi poslovni prihodki 1.983.087 5.628.267 

 

Usredstveni lastni proizvodi so nastali zaradi porabljenih lastnih izdelkov za potrebe izgradnje ravnalnega 

stroja Sundwig, kontejnerjev za jekleni odpadek in železniških vagonov ter zaradi porabljenega lastnega 

dela pri investicijah in remontih v vseh obratih družbe. 
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04 Drugi poslovni odhodki 

  2013 2012 

Odhodki iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev 442.656 740.248 

Odhodki iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti zalog 96.669 0 

Odhodki iz naslova slabitve vrednosti zalog 586.551 706.467 

Odhodki iz naslova donacij in sponzorstev 100.000 250.803 

Ostali poslovni odhodki 46.844 29.782 

Drugi poslovni odhodki 1.272.720 1.727.300 

05 Finančni prihodki 

  2013 2012 

Finančni prihodki iz naslova obresti 489.537 219.887 

Pozitivne tečajne razlike 24.605 34.535 

Dobiček pri prodaji ali prevrednotenju finančnih naložb 0 46.930 

Drugi finančni prihodki 195.701 24.282 

Finančni prihodki 709.843 325.634 

 

Drugi finančni prihodki v letu 2013 vsebujejo tudi prihodke iz provizij za dana poroštva. 

06 Finančni odhodki 

  2013 2012 

Finančni odhodki iz naslova obresti 7.352.400 4.762.463 

Negativne tečajne razlike 68.962 96.100 

Drugi finančni odhodki 1.867.264 35.595 

Finančni odhodki 9.288.626 4.894.158 

 

Drugi finančni odhodki v letu 2013 vsebujejo tudi odhodke iz provizij za prejeta poroštva ter prejete 

bančne garancije. 

07 Davki 

  2013 2012 

Odloženi davek 3.624.248 2.220.515 

Davki 3.624.248 2.220.515 

 

  2013 2012 

Poslovni izid pred obdavčitvijo (7.959.567) (5.526.698) 

Obveznost za davek iz dobička po stopnji 17/18 % (1.353.126) (994.806) 

Davčni učinki: 
  

Prihodkov, ki niso predmet obdavčitve (127.690) (119.700) 

Davčno nepriznanih odhodkov 121.268 (2.106.869) 

Davčnih olajšav 0 91.048 

Neizrabljene olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena 

sredstva 
(2.321.258) 0 

Drugo 56.558 909.812 

Davki (3.624.248) (2.220.515) 
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08 Neopredmetena sredstva 

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2013 

  
Dolgoročne premoženjske 

pravice 
Sredstva v pridobivanju Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 2.021.756 1.177.888 3.199.644 

Neposredne pridobitve 495.896 1.174.626 1.670.522 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2013 2.517.652 2.352.514 4.870.166 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012 (1.579.368) 0 (1.579.368) 

Amortizacija (208.852) 0 (208.852) 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2013 (1.788.220) 0 (1.788.220) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 442.388 1.177.888 1.620.276 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2013 729.432 2.352.514 3.081.946 

 

Neopredmetena sredstva so se povečala zaradi nakupa programske opreme in licenc v zvezi s prenovo 

informacijskega sistema družbe. Del licenc je bil dan v uporabo v letu 2013, preostali del pa bo predvidoma 

aktiviran do konca leta 2014. 

Na dan 31. 12. 2013 ima družba 982.783 EUR odprtih obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev ter 

1.532.914 EUR že znanih obveznosti na osnovi podpisanih pogodb. Sedanja vrednost vseh neopredmetenih 

sredstev družbe, ki so vzeta v finančni najem, na 31. 12. 2013 znaša 399.466 EUR. 

Družba neopredmetenih sredstev nima v zastavi. 

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2012 

  
Dolgoročne premoženjske 

pravice 
Sredstva v pridobivanju Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2011 2.021.756 0 2.021.756 

Neposredne pridobitve 0 1.177.888 1.177.888 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 2.021.756 1.177.888 3.199.644 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2011 (1.327.881) 0 (1.327.881) 

Amortizacija (251.487) 0 (251.487) 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012 (1.579.368) 0 (1.579.368) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011 693.875 0 693.875 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 442.388 1.177.888 1.620.276 
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09 Opredmetena osnovna sredstva 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2013 

  Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 

Osnovna 

sredstva v 

izgradnji 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 16.016.996 158.777.653 474.946.767 3.470.164 43.838.457 697.050.037 

Neposredne pridobitve 0 0 0 0 33.701.257 33.701.257 

Prenos z investicij v teku 0 4.910.697 66.509.750 360.656 (71.781.103) 0 

Odtujitve 0 (9.415) (10.785.330) (154.613) 0 (10.949.358) 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2013 16.016.996 163.678.935 530.671.187 3.676.207 5.758.611 719.801.936 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012 - (104.557.776) (343.683.323) (2.999.744) 0 (451.240.843) 

Amortizacija - (2.406.042) (21.470.758) (170.885) 0 (24.047.685) 

Odtujitve - 9.415 10.779.324 152.149 0 10.940.888 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2013 - (106.954.403) (354.374.757) (3.018.480) 0 (464.347.640) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 16.016.996 54.219.877 131.263.444 470.420 43.838.457 245.809.194 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2013 16.016.996 56.724.532 176.296.430 657.727 5.758.611 255.454.296 

 

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

 izgradnja novega valjavskega ogrodja za valjanje plošč 

 izgradnja opreme za proizvodnjo plošč debele pločevine do širine 2,5 m 

 izgradnja ploščadi za skladiščenje plošč debele pločevine 

 izgradnja nove peči za toplotno obdelavo jekla linije wellman 

 tekoče posodobitve obstoječih sestavnih delov proizvodnih kapacitet 

Med večjimi sredstvi v pridobivanju je izkazana investicija v dodatno peč Wellman Bellman.  

Odpisi in odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev obsegajo prodajo ter odpise neuporabne in zastarane 

opreme ter delov naprav v vseh proizvajalnih obratih družbe.  

Na dan 31. 12. 2013 ima družba odprtih za 2.643.496 EUR obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih 

sredstev ter za 2.066.516 EUR že vnaprej znanih obveznosti na osnovi podpisanih pogodb. 

Družba je usredstvila za 212.084 EUR stroškov izposojanja. Obrestna mera, ki je bila uporabljena pri 

določanju zneska stroška izposojanja, znaša 4,5 odstotka. 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih sedanja vrednost na dan 31. 12. 2013 znaša 217.431.203 EUR, je 

družba dala v zastavo kot zavarovanje prejetih posojil. 

Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev družbe, ki so vzeta v finančni najem, na 

31. 12. 2013 znaša 12.030.387 EUR. Od tega je vrednost opreme 10.277.254 EUR, vrednost gradbenih 

objektov pa 1.753.133 EUR.  

Družba je preverila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da sedanja vrednost ne presega 

nadomestljive vrednosti. 
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012 

  Zemljišče Zgradbe Oprema Drugo 

Osnovna 

sredstva v 

izgradnji 

Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2011 16.053.502 158.603.218 468.386.436 3.568.638 24.356.489 670.968.283 

Neposredne pridobitve 0 0 0 0 31.530.972 31.530.972 

Prenos z investicij v teku 0 310.708 11.683.349 54.947 (12.049.004) 0 

Odtujitve (36.506) (136.273) (5.115.249) (153.421) 0 (5.441.449) 

Druge spremembe 0 0 (7.769) 0 0 (7.769) 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 16.016.996 158.777.653 474.946.767 3.470.164 43.838.457 697.050.037 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2011 - (102.324.932) (330.269.415) (2.974.253) 0 (435.568.600) 

Amortizacija - (2.369.117) (18.497.356) (175.661) 0 (21.042.134) 

Odtujitve - 136.273 5.083.448 150.170 0 5.369.891 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012 - (104.557.776) (343.683.323) (2.999.744) 0 (451.240.843) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011 16.053.502 56.278.286 138.117.021 594.385 24.356.489 235.399.683 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 16.016.996 54.219.877 131.263.444 470.420 43.838.457 245.809.194 

10 Naložbene nepremičnine 

Gibanje naložbenih nepremičnin za leto 2013 

  Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 315.021 315.021 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2013 315.021 315.021 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012 (239.298) (239.298) 

Amortizacija (2.033) (2.033) 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2013 (241.331) (241.331) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 75.723 75.723 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2013 73.690 73.690 

 

Naložbene nepremičnine predstavljajo:  

 skladišče maziv v izmeri 255 m
2
 

 skladišče vložka v izmeri 737 m
2
 

 ozkotirno vozovno delavnico v izmeri 852 m
2
 

Naložbene nepremičnine so izkazane po modelu nabavne vrednosti. Njihova vrednost se zmanjšuje za 

obračunano amortizacijo, ki leta 2013 predstavlja edini odhodek. Družba je v letu 2013 iz naslova najemnin 

ustvarila za 3.516 EUR prihodkov.  

Na dan 31. 12. 2013 družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova naložbenih nepremičnin, prav tako 

nima naložbenih nepremičnin, danih v zastavo. 

Sedanja vrednost naložbenih nepremičnin ne presega njihove iztržljive vrednosti.  
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Gibanje naložbenih nepremičnin za leto 2012 

  Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2011  315.021   315.021  

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012  315.021   315.021  

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2011  (237.265)  (237.265) 

Amortizacija  (2.033)  (2.033) 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2012  (239.298)  (239.298) 

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011  77.756   77.756  

Sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012  75.723   75.723  

11 Naložba v pridruženo družbo 

  
Dejavnost 

družbe 
% udeležbe 

Sredstva/obveznosti 

do virov sredstev 

družbe 31. 12. 2013 

Vrednost 

kapitala družbe 

31. 12. 2013 

Prihodki v letu 

2013 

Poslovni izid 

2013 

RCJ, d.o.o. Razvoj 24,95% 8.788.843 3.802.448 2.599.982 1.272.058 

 

Vrednost naložbe v Razvojni center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d. o. o., znaša 

299.400 EUR. Osnovna dejavnost družbe je razvoj novih materialov in surovin.  

Sedež družbe: Cesta Franceta Prešerna 61, 4270 Jesenice 

Družba ni zavezana k reviziji. 

12 Naložbe v odvisne družbe 

Pregled naložb v odvisne družbe 

  
Dejavnost 

družbe 
% udeležbe 

Sredstva/obveznosti 

do virov sredstev 

družbe 31. 12. 2013 

Vrednost 

kapitala družbe 

31. 12. 2013 

Prihodki v letu 

2013 

Poslovni izid 

2013 

Acroni Italia Trgovina 100% 742.300 614.253 36.715 (105.747) 

Acroni Deutschland Trgovina 100% 424.384 375.358 235.000 34.988 

 

Sedež družbe:  

 Acroni Italia s. r. l., Via del San Michele 334, Gorizia  

 Acroni Deutchland Handelsgesellschaft mbH, Paulsmühlenstrasse 42, Düsseldorf  

Družbi nista revidirani, ker po lokalni zakonodaji nista zavezani k reviziji. Obe družbi sta od prvega četrtletja 

2013 v postopku likvidacije. Na 31. 12. 2013 ni znakov slabitev. 

Stanje naložb v odvisne družbe 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Acroni Italia 422.800 422.800 

Acroni Deutschland 77.000 77.000 

Naložbe v odvisne družbe 499.800 499.800 
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13 Dolgoročne finančne terjatve 

Gibanje dolgoročnih finančnih terjatev za leto 2013 

  31. 12. 2012 Dana posojila 31. 12. 2013 

Dana posojila 0 5.000.000 5.000.000 

Dolgoročne finančne terjatve 0 5.000.000 5.000.000 

 

Obrestna mera danih posojil je fiksna. Dana posojila so zavarovana z menicami. 

14 Dolgoročne poslovne terjatve 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Poslovne terjatve 5.275.639 5.359.782 

Popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev (2.467.679) (2.467.679) 

Dolgoročne poslovne terjatve 2.807.960 2.892.103 

 

Dolgoročne poslovne terjatve obsegajo terjatve do štipendistov ter dolgoročni del terjatev do kupcev. Del 

terjatev bo poplačan v naslednjih letih na osnovi sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.  

Knjigovodska vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti.  

15 Druga dolgoročna sredstva 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Druga sredstva 309.139 328.861 

Druga dolgoročna sredstva 309.139 328.861 

 

Druga dolgoročna sredstva obsegajo dolgoročno razmejene stroške odobritve posojil. 

16 Odložene terjatve za davek 

V letu 2013 je prišlo do spremembe Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. V skladu s to spremembo 

so odložene terjatve za davek izračunane na osnovi začasnih razlik z upoštevanjem 17-odstotne stopnje 

davka.  

Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2013 

  31. 12. 2012 
Spremembe v izkazu 

poslovnega izida 
31. 12. 2013 

Odbitne začasne razlike 1.146.116 175.794 1.321.910 

Zaloge 46.460 1.995 48.455 

Poslovne terjatve 443.842 51.691 495.533 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 468.843 76.005 544.848 

Opredmetena osnovna sredstva 186.971 74.435 261.406 

Neizkoriščene davčne izgube 4.551.609 1.224.130 5.775.739 

Drugo 2.243.445 2.195.992 4.439.437 

Odložene terjatve za davek 7.941.170 3.624.248 11.565.418 

 

Drugo predstavljajo neizrabljene olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva. Vrednost 

neizkoriščenih davčnih izgub na 31. 12. 2013 znaša 33.974.935 EUR. 
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Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2012 

  31. 12. 2011 
Spremembe v izkazu 

poslovnega izida 
31. 12. 2012 

Odbitne začasne razlike 1.410.425 (264.309) 1.146.116 

Zaloge 66.739 (20.279) 46.460 

Poslovne terjatve 406.174 37.668 443.842 

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 659.493 (190.650) 468.843 

Opredmetena osnovna sredstva 278.019 (91.048) 186.971 

Neizkoriščene davčne izgube 4.298.231 253.378 4.551.609 

Drugo 11.999 2.231.446 2.243.445 

Odložene terjatve za davek 5.720.655 2.220.515 7.941.170 

17 Zaloge 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Zaloge materiala 15.834.403 21.475.288 

Zaloge nedokončane proizvodnje 19.504.521 19.550.291 

Zaloge gotovih proizvodov  20.638.501 10.963.737 

Zaloge trgovskega blaga 87.488 16.279 

Popravki vrednosti zalog (1.484.967) (1.389.854) 

Zaloge 54.579.946 50.615.741 

 

Družba je na dan 31. 12. 2013 preverila vrednost zalog gotovih proizvodov in ugotovila, da je čista iztržljiva 

vrednost zalog nižja od proizvajalne vrednosti, zato je v letu 2013 zaloge slabila v višini 586.551 EUR. 

Družba ima zastavljene zaloge v vrednosti 10.000.000 EUR kot jamstvo za prejeto posojilo. 

Gibanje popravkov vrednosti zalog 

  2013 2012 

Stanje na dan 1. 1. 1.389.854 1.662.418 

Spremembe z vplivom na poslovni izid 96.668 (270.738) 

Spremembe brez vpliva na poslovni izid (1.555) (1.826) 

Stanje na dan 31. 12. 1.484.967 1.389.854 

18 Kratkoročne finančne terjatve 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Dana posojila in depoziti 12.120.000 5.110.000 

Terjatve za obresti 143.068 5.091 

Provizije za dana poroštva 65.567 0 

Kratkoročne finančne terjatve 12.328.635 5.115.091 

 

Za ustreznejši prikaz je družba terjatve za obresti prestavila med finančne terjatve. V preteklem letu so bile 

le-te izkazane med poslovnimi terjatvami. 

Da bi zagotovila skladnost s tekočim letom, je družba v primerjalnem letu na dan 31. 12. 2012 prestavila 

5.091 EUR obresti s poslovnih na finančne terjatve.  
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Gibanje kratkoročno danih posojil za leto 2013 

  31. 12. 2012 Dana posojila Poplačila 31. 12. 2013 

Dana posojila in depoziti bankam 0 1.700.000 (1.700.000) 0 

Dana posojila in depoziti družbam 5.110.000 14.120.000 (7.110.000) 12.120.000 

Kratkoročno dana posojila in depoziti 5.110.000 15.820.000 (8.810.000) 12.120.000 

Gibanje kratkoročno danih posojil za leto 2012 

  31. 12. 2011 Dana posojila Poplačila 31. 12. 2012 

Dana posojila in depoziti družbam  0 7.410.000 (2.300.000) 5.110.000 

Kratkoročno dana posojila in depoziti 0 7.410.000 (2.300.000) 5.110.000 

 

Obrestna mera je fiksna za večino danih posojil. Dana posojila so zavarovana z menicami. 

19 Kratkoročne poslovne terjatve 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Poslovne terjatve do kupcev 76.189.064 79.422.498 

Popravek vrednosti poslovnih terjatev do kupcev (1.264.291) (970.139) 

Terjatve za DDV 2.246.188 994.791 

Dani predujmi 8.099 6.685.957 

Druge poslovne terjatve 607.944 1.452.353 

Kratkoročne poslovne terjatve 77.787.004 87.585.460 

 

Za ustreznejši prikaz je družba terjatve za obresti prestavila med finančne terjatve. V preteklem letu so bile 

le-te izkazane med poslovnimi terjatvami. 

Da bi zagotovila skladnost s tekočim letom, je družba v primerjalnem letu na dan 31. 12. 2012 prestavila 

5.091 EUR obresti s poslovnih na finančne terjatve.  

Na dan 31. 12. 2013 ima družba za 4.908.427 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, katerih osnovna valuta 

so USD in GBP. 

Gibanje popravkov vrednosti terjatev 

  2013 2012 

Stanje na dan 1. 1. 970.139 703.573 

Spremembe z vplivom na poslovni izid 462.812 290.248 

Spremembe brez vpliva na poslovni izid (168.660) (23.682) 

Stanje na dan 31. 12. 1.264.291 970.139 

 

Terjatve so zavarovane z akreditivi, inkasi in bančnimi garancijami ter z drugimi načini zavarovanja. 

Zavarovanih je za 58.926.032 EUR domačih in tujih terjatev do kupcev, kar predstavlja 78,9 odstotka neto 

vrednosti vseh terjatev iz naslova izdanih računov. Družba oblikuje popravek vrednosti za nezavarovani del 

spornih terjatev. Za prejeta posojila je bilo odstopljenih v zavarovanje 37.119.588 EUR terjatev. 

Knjigovodska vrednost terjatev ne presega njihove iztržljive vrednosti. 
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20 Denar in denarni ustrezniki 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Denarna sredstva v domači valuti 13.359.248 17.164.225 

Denarna sredstva v tuji valuti 1.722.563 2.743.680 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 15.081.811 19.907.905 

Denarna sredstva v domači valuti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Dani depoziti 4.153.789 11.155.871 

Denar in denarni ustrezniki v domači valuti 9.205.459 6.008.354 

 - gotovina v blagajni 2.136 1.185 

 - sredstva na računih 9.203.323 6.007.169 

Denarna sredstva v domači valuti 13.359.248 17.164.225 

 

Obrestne mere danih depozitov z zapadlostjo do treh mesecev so fiksne. Dani depoziti niso zavarovani. 

21 Druga kratkoročna sredstva 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Razmejeni stroški 357.072 156.107 

Druga kratkoročna sredstva 357.072 156.107 

22 Kapital 

Edini ustanovitelj in 100-odstotni 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). 

Bilančni dobiček 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Preneseni čisti poslovni izid 58.363.291 62.698.610 

Bilančni dobiček 58.363.291 62.698.610 

Tabela gibanja bilančnega dobička 

  2013 2012 

Bilančni dobiček na 1. 1. 62.698.610 66.004.793 

Čisti poslovni izid poslovnega leta (4.335.319) (3.306.183) 

Bilančni dobiček na 31. 12. 58.363.291 62.698.610 
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23 Rezervacije za zaslužke zaposlencev 

Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2013 

  31. 12. 2012 Oblikovanje 31. 12. 2013 

Rezervacije za odpravnine   2.752.711   86.101   2.838.812  

Rezervacije za jubilejne nagrade   791.188   72.636   863.824  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  3.543.899   158.737   3.702.636  

 

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 pomeni zvezo med tržnimi donosi državnih 

obveznic na evrskem območju in preostankom časa do zapadlosti obveznosti. Upoštevana diskontirana 

mera znaša od 0,1 do 3,2 odstotka, odvisno od zapadlosti. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade izračunava pooblaščeni aktuar. Sprememba rezervacij ima 

neposreden vpliv na izkaz poslovnega izida. 

Tabela gibanja rezervacij za zaslužke zaposlencev za leto 2012 

  31. 12. 2011 Odprava 31. 12. 2012 

Rezervacije za odpravnine   2.900.727   (148.016)  2.752.711  

Rezervacije za jubilejne nagrade   815.020   (23.832)  791.188  

Rezervacije za zaslužke zaposlencev  3.715.747   (171.848)  3.543.899  

24 Dolgoročne finančne obveznosti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Prejeta posojila 101.698.060 82.550.474 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 1.334.770 3.509.442 

Dolgoročne finančne obveznosti 103.032.830 86.059.916 

 

Obrestne mere za večino prejetih posojil in obveznosti iz naslova finančnega najema so spremenljive in 

vezane na EURIBOR.  

Družba ima dolgoročna posojila zavarovana z nepremičninami, premičninami, terjatvami, zalogami in s 

poroštvom matične družbe. 

Neizkoriščen del odobrenih dolgoročnih posojil znaša 4.019.973 EUR.  

Zadnje posojilo zapade v plačilo v letu 2021. 

Tabela gibanja dolgoročnih prejetih posojil  

  2013 2012 

Dolgoročna prejeta posojila na dan 1. 1. 82.550.474 47.696.870 

Prejeta posojila 59.243.235 41.473.699 

Poplačila dolgoročnih prejetih posojil (6.669.973) 0 

Kratkoročni del prejetih posojil (33.425.676) (6.620.095) 

Dolgoročna prejeta posojila na dan 31. 12. 101.698.060 82.550.474 
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Tabela gibanja drugih dolgoročnih finančnih obveznosti 

  2013 2012 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 

1. 1. 
3.509.442 5.560.747 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 1.366.748 1.070.821 

Kratkoročni del obveznosti iz naslova finančnega najema (3.541.420) (3.122.126) 

Dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan  

31. 12. 
1.334.770 3.509.442 

 

Minimalna plačila obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 31. 12. 2013 

  
Zapade v plačilo v 1 

letu 

Zapade v plačilo v 

obdobju od 1 do 5 let 
Skupaj 

Minimalno plačilo obveznosti  3.027.770 1.377.199 4.404.969 

Sedanja vrednost minimalnih plačil obveznosti  2.916.445 1.334.771 4.251.216 

 

Minimalna plačila obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 31. 12. 2012 

  
Zapade v plačilo v 1 

letu 

Zapade v plačilo v 

obdobju od 1 do 5 let 
Skupaj 

Minimalno plačilo obveznosti  3.251.212 3.604.843 6.856.055 

Sedanja vrednost minimalnih plačil obveznosti  3.058.062 3.509.442 6.567.504 

25 Dolgoročne poslovne obveznosti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Druge obveznosti 154.092 105.510 

Dolgoročne poslovne obveznosti 154.092 105.510 

 

Druge obveznosti predstavljajo dolgoročni razmejeni prihodki iz naslova terjatev za vračilo štipendij. 

26 Kratkoročne finančne obveznosti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Prejeta posojila 52.829.360 42.850.194 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 2.916.445 3.058.062 

Obveznosti iz naslova obresti 815.781 378.685 

Obveznosti iz naslova prejetih poroštev 1.339.929 0 

Kratkoročne finančne obveznosti 57.901.515 46.286.941 

 

Obrestne mere za večino prejetih posojil in obveznosti iz naslova finančnega najema so spremenljive in 

vezane na EURIBOR.  

Družba ima za 52.246.560 EUR kratkoročnih posojil zavarovanih z odstopom terjatev, zastavo nepremičnin 

in premičnin (opreme), zalogami ter s poroštvom matične družbe. 

Neizkoriščeni del odobrenih kratkoročnih limitov in revolving posojil znaša 16.000.000 EUR. 
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Tabela gibanja kratkoročnih prejetih posojil  

  2013 2012 

Kratkoročna prejeta posojila na dan 1. 1. 42.850.194 67.660.109 

Kratkoročni del dolgoročnih prejetih posojil 33.425.676 6.620.095 

Prejeta posojila 5.800.000 37.839.380 

Poplačila prejetih posojil (29.246.510) (69.269.390) 

Kratkoročna prejeta posojila na dan 31. 12. 52.829.360 42.850.194 

Tabela gibanja kratkoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema 

  2013 2012 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan  

1. 1. 
3.058.062 2.887.837 

Poplačila obveznosti iz naslova finančnega najema (3.683.037) (2.951.901) 

Kratkoročni del obveznosti iz naslova finančnega najema 3.541.420 3.122.126 

Kratkoročne obveznosti iz naslova finančnega najema na dan 

31. 12. 
2.916.445 3.058.062 

27 Kratkoročne poslovne obveznosti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 108.637.917 115.906.282 

Poslovne obveznosti do zaposlencev 1.387.773 1.812.969 

Prejeti predujmi 1.089.038 885.006 

Druge poslovne obveznosti 6.482.061 7.771.339 

Kratkoročne poslovne obveznosti 117.596.789 126.375.596 

 

Na dan 31. 12. 2013 ima družba za 11.713.024 EUR kratkoročnih poslovnih obveznosti, katerih osnovni 

valuti sta USD in GBP. 

28 Druge kratkoročne obveznosti 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Vračunane obveznosti za dobave blaga in storitev  500.000   0  

Vračunane obveznosti za prodajne bonuse  598.292   188.561  

Drugi vračunani stroški  121.469   371.016  

Razmejeni prihodki  64.941   26.520  

Druge kratkoročne obveznosti  1.284.702   586.097  
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Pogojna sredstva in pogojne obveznosti 

Pogojne obveznosti 

Pogojne obveznosti družbe obsegajo dana poroštva in dane garancije v skupni vrednosti 15.104.971 EUR. 

Družba je porok drugim družbam za plačilo njihovih obveznosti. Poleg tega družba na podlagi izdanih 

garancij banke garantira Ministrstvu za okolje in prostor Ljubljana, da bo poskrbela za odvoz in uničenje 

nevarnih odpadkov v predpisanem roku v skladu z Uredbo EU o pošiljkah odpadkov. 

Iz naslova danih poroštev in garancij družba ne pričakuje odlivov. 

Pogojna sredstva 

Pogojna sredstva predstavljajo prejete garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi v skupni 

vrednosti 4.739.991 EUR. Družba ne pričakuje denarnega učinka iz omenjenega naslova. 

POVEZANE OSEBE 

Povezane osebe so obvladujoča družba (vključno z njenimi obvladujočimi družbami in družbami v njihovih 

skupinah), odvisne družbe, pridružene družbe, ostale povezane družbe in pristojni za upravljanje družbe.  

Posli/transakcije s povezanimi osebami 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Terjatve 27.280.939 15.069.389 

  - odvisne družbe 0 125.322 

  - obvladujoča družba 17.263.055 5.115.091 

  - pridružene družbe 6.420 0 

  - ostale povezane družbe 10.011.464 9.828.976 

Obveznosti 17.789.320 20.325.474 

  - odvisne družbe 468.352 1.681.698 

  - obvladujoča družba 14.093.807 14.638.583 

  - pridružene družbe 299.571 137.113 

  - ostale povezane družbe 2.927.590 3.868.080 

Pogojne obveznosti 11.287.171 8.543.374 

  - odvisne družbe 10.000.940 7.000.000 

  - pridružene družbe 1.286.231 1.543.374 

 

  2013 2012 

Prihodki 45.357.409 45.909.617 

 - odvisne družbe 790.652 700.000 

 - obvladujoča družba 296.320 13.449 

 - pridružene družbe 24.052 20.669 

 - ostale povezane družbe 44.246.385 45.175.499 

Odhodki 30.617.293 39.340.957 

 - odvisne družbe 238.534 2.250.991 

 - obvladujoča družba 6.938.031 5.833.390 

 - pridružene družbe 759.752 625.330 

 - ostale povezane družbe 22.680.976 30.631.246 
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V prihodkih so zajeti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, obresti od danih posojil, prejete dividende 

ter provizije za dana poroštva, v odhodkih pa so zajeti poslovni odhodki, obresti od prejetih posojil in 

provizije za prejeta poroštva.  

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 katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 

  2013 2012 

Poslovodstvo 128.674 132.412 

Osebe po individualni pogodbi 2.481.307 2.660.183 

 

Prejemki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom v skladu z uredbo (prevoz, 

prehrana) in bonitete.  

Družba leta 2013 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev ter ne izkazuje nobenih terjatev in 

obveznosti do poslovodstva družbe, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki so bile izplačane v 

januarju 2014. 

FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA 

Zaupanjsko (kreditno) tveganje 

Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo terjatve do kupcev in 

finančne terjatve.  

Struktura finančnih sredstev 

31. 12. 2013 Nezapadle 

Zapadle 

Skupaj 
do 3 mesecev 

od 3 mesecev 

do 1 leta 

od 1 leta  

do 3 let 
nad 3 leta 

Terjatve do kupcev 63.028.182 9.804.135 1.891.099 171.439 29.918 74.924.773 

Druge poslovne terjatve 3.733.142 0 0 0 0 3.733.142 

Finančne terjatve 21.482.424 0 0 0 0 21.482.424 

Skupaj 88.243.748 9.804.135 1.891.099 171.439 29.918 100.140.339 

 

31. 12. 2012 Nezapadle 

Zapadle 

Skupaj 
do 3 mesecev 

od 3 mesecev 

do 1 leta 

od 1 leta  

do 3 let 

Terjatve do kupcev 67.266.171 10.412.036 504.409 269.744 78.452.360 

Druge poslovne terjatve 11.359.273 0 0 0 11.359.273 

Finančne terjatve 16.270.962 0 0 0 16.270.962 

Skupaj 94.896.406 10.412.036 504.409 269.744 106.082.595 

 

Družba zmanjšuje kreditno tveganje z zavarovanjem terjatev, s prejetimi bančnimi garancijami in akreditivi.  
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Gibanje oslabitev vrednosti finančnih sredstev 

2013 

Popravek 

vrednosti na  

31. 12. 2012 

Oblikovanje 

popravka 

vrednosti v letu 

Sprememba 

popravka 

vrednosti, brez 

vpliva na 

poslovni izid 

družbe 

Poplačilo 

sredstev, za 

katera je bil 

oblikovan 

popravek 

vrednosti 

Popravek 

vrednosti na  

31. 12. 2013 

Terjatve do kupcev (970.140) (462.812) 148.504 20.157 (1.264.291) 

Druge poslovne terjatve (2.467.679) 0 0 0 (2.467.679) 

Skupaj (3.437.819) (462.812) 148.504 20.157 (3.731.970) 

 

2012 

Popravek 

vrednosti na  

31. 12. 2011 

Oblikovanje 

popravka 

vrednosti v letu 

Sprememba 

popravka 

vrednosti, brez 

vpliva na 

poslovni izid 

družbe 

Poplačilo 

sredstev, za 

katera je bil 

oblikovan 

popravek 

vrednosti 

Popravek 

vrednosti na  

31. 12. 2012 

Terjatve do kupcev (703.574) (295.493) 23.683 5.245 (970.139) 

Druge poslovne terjatve (2.017.679) (450.000) 0 0 (2.467.679) 

Skupaj (2.721.253) (745.493) 23.683 5.245 (3.437.818) 

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 odobrena revolving posojila v višini 6.000.000 EUR. 

Struktura obveznosti po zapadlostih 

31. 12. 2013 do 3 mesecev 
od 3 mesecev  

do 1 leta 

od 1 leta do  

5 let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 102.022.599 6.615.319 0 0 

Obveznosti za prejeta posojila 10.164.718 42.664.642 87.568.641 14.129.418 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 745.308 2.171.138 1.334.770 0 

Druge poslovne in finančne obveznosti 7.396.425 5.002.859 154.092 0 

Skupaj 120.329.050 56.453.958 89.057.503 14.129.418 

 

31. 12. 2012 do 3 mesecev 
od 3 mesecev  

do 1 leta 

od 1 leta do 

5 let 
nad 5 let 

Obveznosti do dobaviteljev 110.561.284 5.344.999 0 0 

Obveznosti za prejeta posojila 6.252.579 36.597.615 78.877.211 3.673.263 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 785.534 2.272.528 3.509.442 0 

Druge poslovne in finančne obveznosti 6.434.095 5.000.000 105.510 0 

Skupaj 124.033.492 49.215.142 82.492.163 3.673.263 

 

Družba je leta 2013 izboljšala ročnost obveznosti za prejeta posojila, pri čemer se je delež dolgoročnih 

prejetih posojil povečal s 65,7 na 65,8 odstotka.  

Izpostavljenost do bank družba ocenjuje kot zmerno. Družba popolnoma izpolnjuje pogoje iz posojilnih 

pogodb v delu, ki določa posredovanje podatkov, plačila obresti in vračila glavnic. Za leto 2013 družba 

delno ni izpolnila obvez iz dolgoročne posojilne pogodbe v vrednosti 1.544.491 EUR. Kršitev ne pomeni 
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avtomatično predčasno prekinitev pogodbe, verjetnost, da bi bila sredstva izterjana predčasno pa je 

ocenjena kot zelo majhna.  

Tečajno tveganje 

Sprememba paritete EUR/USD in EUR/GBP za 1 odstotek bi na dan poročanja spremenila poslovni izid pred 

obdavčitvijo za spodaj navedene vrednosti. Analiza za leto 2012 je izdelana na enak način. 

Tveganje spremembe tečaja: 

    2013 2012 

Sprem. posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju tečajev za 1 %  (obveznosti)  (583.503) (641.755) 

Sprem. posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju tečajev za 1 %  (terjatve)  207.358 223.067 

NETO UČINEK   (376.145) (418.687) 

Sprem. posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju tečajev za 1 %  (obveznosti)  571.948 629.047 

Sprem. posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju tečajev za 1 %  (terjatve)  (203.251) (218.650) 

NETO UČINEK   368.697 410.396 

 

Izkazi družbe so izdelani na osnovi srednjih tečajev Banke Slovenije na dan 31. 12. 2013:  

 EUR/USD 1,3791 

 EUR/GBP 0,8337 

 

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

 USD  (314.059) 

 GBP  (1.213) 

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 ostanejo 

nespremenjene. Analiza je za leto 2012 pripravljena na enak način. 

Tveganje spremembe obrestne mere: 

  2013 2012 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 200 b. t. (2.599.451) (1.921.466) 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 100 b. t. (1.299.726) (960.733) 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 100 b. t. 1.299.726 960.733 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 200 b. t. 2.599.451 1.921.466 

Cenovno tveganje  

Cenovno tveganje družba obvladuje: 

 Na nivoju surovin s t. i. doplačilom za legure. Prodajne cene so sestavljene iz baznih cen in 

doplačila za legure. To doplačilo je odvisno od nivoja cen legur in paritete EUR/USD. 

 Na področju električne energije z dolgoročno pogodbo do leta 2015, kjer so cene fiksno določene. 

Cenovnemu tveganju je družba izpostavljena pri zemeljskem plinu in ostalih energentih. 
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Tveganje spremembe cene zemeljskega plina 

  2013 2012 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 10 %  (1.360.649)  (1.653.721) 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 10 %  1.360.649   1.653.721  

 

Tveganje spremembe cene ostalih energentov 

  2013 2012 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri povečanju za 10 %  (244.912)  (285.265) 

Sprememba posl. izida pred obdavčitvijo pri zmanjšanju za 10 %  244.912   285.265  

Upravljanje s kapitalom 

Družba dnevno nadzira stanje zapadlih terjatev in obveznosti ter dvakrat mesečno pripravlja trimesečne 

načrte z namenom doseganja optimalne zadolženosti. Večje investicije financira z dolgoročnimi viri. 

  leto 2013 
povečanje  

zadolženosti za 10 % 

zmanjšanje 

zadolženosti za 10 % 

Stopnja zadolženosti na kapital 103,5 113,8 93,1 

Kapital 155.553.553 155.553.553 155.553.553 

Finančne obveznosti 160.934.345 177.027.780 144.840.911 

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov 

  31. 12. 2013 31. 12. 2012 

Vrsta finančnega instrumenta 
Knjigovodska 

vrednost 
Poštena vrednost 

Knjigovodska 

vrednost 
Poštena vrednost 

Finančne terjatve 17.328.635 17.328.635 5.115.091 5.115.091 

Poslovne terjatve 80.594.964 80.594.964 90.477.563 90.477.563 

Denarna sredstva 15.081.811 15.081.811 19.907.905 19.907.905 

Finančne obveznosti (160.934.345) (160.934.345) (132.346.858) (132.346.858) 

Poslovne obveznosti (117.750.881) (117.750.881) (126.481.105) (126.481.105) 

Skupaj (165.679.816) (165.679.816) (146.219.506) (146.219.506) 

 

Družba je preverila poštene vrednosti finančnih instrumentov za namene razkrivanja. Ocenjuje, da ni 

pomembnih odstopanj od knjigovodskih vrednosti.  

Finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti, glede na hierarhijo 

Družba nima finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni vrednosti. 

DOGODKI PO DATUMU POROČANJA 

 Po datumu poročanja ni bilo dogodkov, ki bi lahko vplivali na izkaze družbe. 


